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Sammanfattning  

Uppsatsens titel: Företagsförvärv – En studie om revisorns roll i förvärvsprocessen 

Ämne/Kurs: Kandidatuppsats Ekonomprogrammet Högskolan Kristianstad, VT2014 – 

FE6074 15 hp 

Författare: Jonas Stenfeldt och Joel Wedenell 

Handledare: Eva Lövstål 

Examinator: Pernilla Broberg 

Bakgrund: Företagsförvärv är i dagens samhälle vanligt förekommande när företag har 

som målsättning att växa. Det finns en del tidigare forskning kring detta området, 

däremot finns det inte lika mycket forskat kring aktiva aktörer vid förvärvsprocessen. Vi 

har valt att inrikta oss på en specifik aktör i denna studien, revisorn. Detta för att 

revisoryrket kan innebära flera olika roller och arbetsuppgifter, till exempel revisorn 

som granskare, revisorn som rådgivare samt en roll där revisorn har en legitimerande 

funktion. I denna studie är det framförallt revisorn som rådgivare som behandlas och det 

vi vill undersöka är var i förvärvsprocessen revisorn är delaktig samt vad den då bidrar 

med.    

Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för processen vid ett 

företagsförvärv samt vad revisorn bidrar med i denna.  

Metod: I denna studie har fem fallstudier genomförts där semistrukturerade intervjuer 

har gjorts med revisorer som har eller har haft koppling till företagsförvärv. Teorin från 

referensramen användes vid vår analys av de empiriska resultaten, detta gjordes för att 

se hur tidigare teori förhåller sig till vår empiri. 

Slutsatser: Studiens resultat visar att revisorns roll under förvärvsprocessen fungerar 

som en rådgivare, det är däremot ovanligt att revisorn är delaktig under hela processen. 

Den del i processen där revisorn bidrar med mest är vid företagsbesiktningen, som även 

kan nämnas som due diligence. Vidare kan vi konstatera att ett företagsförvärv oftast 

innebär en väldigt stor och komplex process där det kan uppstå problem dock är det 

väldigt ovanligt att ett företagsförvärv avbryts.  

Nyckelord: Företagsförvärv, förvärvsprocess, revisor, rådgivare, due diligence  



Abstract  

Thesis title: Acquisitions – A study of the auditor's role in the acquisition process 

Topic/Course: Bachelor's thesis, Bachelor of Business Administration, Kristianstad 

University, Spring 2014 - FE6074 15 credits 

Authors: Jonas Stenfeldt and Joel Wedenell 

Supervisor: Eva Lövstål 

Examiner: Pernilla Broberg 

Background: Acquisitions are a common occurance today as a means for corporation 

growth. Various research has previously been conducted in this field, however a focus 

on the actors participating in the acquistation process is uncommon. In this study we 

focus on one specific actor, the auditor. Our focus on the auditor is due to this actor's 

variety of roles and assignments, e.g. the auditor as a reviewer , as an advisor or the 

auditor with a legimitising role. In this study we are predominately concerned with the 

auditor as an advisor, thus what we examine is at which point in the acquistion process 

the auditor partakes and how the controller contributes to the process.  

Purpose: The purpose of this study is to increase the understanding of the acquistion 

process and the auditor's role in this process. 

Method: In this study we have conducted five case studies based on semi-structured 

interviews with auditors who currently are or previously have been involved with 

acquisitions. We have applied the theory from our frame of reference in the analysis of 

our findings in order to examine how our findings relate to this theory. 

Conclusions: This study's results indicate that the auditor's role during the acquisition 

process is mainly as an advisor and that it is rare for the auditor to partake during the 

entire process. The part of the process where the auditor contributes the most is in the 

due diligence process. Furthermore we can conclude that an acquisition in most cases is 

an extensive and complex process where various problems can arise. Despite these 

aggravating factors it is very rare for an acquisition to be cancelled.    

Keywords: Acquisitions, acquisition process, auditor, advisor, due diligence   
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1. Inledning 

Första kapitlet ska ge läsaren en bakgrundsbeskrivning av ämnet för att på så vis få en 

inblick i vad studien handlar om. Därefter följer en problemdiskussion där 

företagsförvärv beskrivs samt tidigare forskning kring ämnet tas upp. Detta mynnar 

sedan ut i en problemformulering och studiens forskningsfråga. Kapitlet avslutas sedan 

med studiens syfte.   

1.1 Bakgrund 

Att företag i dagens samhälle köper upp hela eller delar av andra företag för att växa och 

utvecklas är vanligt förekommande och det finns en benämning för detta, nämligen 

företagsförvärv
1
. Företagsförvärv är något som enligt Weber och Tarba (2012) har ökat 

och utvecklats explosionsartat under de senaste trettio åren. En starkt bidragande orsak 

till de senaste decenniernas ökning av förvärvsaktiviteten är utvecklingen och 

globaliseringen av världsekonomin. Denna utveckling har lett till att avståndet mellan 

kontinenter och länder har minskat vilket i sin tur har öppnat möjligheter för dagens 

företag när det gäller att bedriva handel men också när det gäller att samarbeta eller att 

köpa upp företag från andra länder (Ibid.). När det gäller företagsförvärv i olika och 

mellan olika länder kan man vid en jämförelse av USA kontra Europa se att det 

historiskt sett varit vanligare med företagsförvärv i USA. Det var inte förrän i slutet av 

1990-talet som länderna i Europa kom upp i samma förvärvsaktivitet som det rådde i 

USA (Martynova et al. 2008). Under 2013 fortsatte dock en nedåtgående trend när det 

gäller företagsförvärv runt om i världen och detta är en trend som gått i samma riktning 

under de senaste fyra åren skriver E&Y (2014) på sin hemsida. Den nedåtgående 

trenden är signifikant för hela marknaden men allra mest påtaglig inom banksektorn där 

förvärvsaktiviteten sjönk med hela 13 % i jämförelse med året innan. Trots den 

nedåtgående trenden är det viktigt att poängtera att företagsförvärv och fusioner är 

något som är vanligt i dagens samhälle och den nedåtgående trenden kan vara en 

reaktion som en följd av den explosionsartade ökning och utveckling av företagsförvärv 

och fusioner som skett de tre senaste decennierna (Weber et al. 2012). 

Det kan finnas en mängd olika anledningar som ligger till grund för ett företagsförvärv 

och några av de vanligaste orsakerna på dagens marknad är exempelvis för att köparen 

                                                           
1
 Företagsförvärv i denna studie innebär att ett företag köper hela eller delar av ett annat företag. 
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vill öka sina marknadsandelar, få möjlighet till diversifiering eller för att få 

synergieffekter (Andrade et al. 2001). Ett företagsförvärv kan leda till både positiva och 

negativa effekter för köparen. Andrade, Mitchell och Stafford (2001) skriver i sin artikel 

att vid ett lyckat förvärv kan det köpande företaget uppnå önskade och positiva effekter, 

vilket innebär att de ställda förväntningarna på förvärvet uppfylls och detta kan bland 

annat resultera i en snabb tillväxt till det köpande företaget. Skulle förvärvet däremot 

inte lyckas med integreringen till det köpande företaget så kan detta leda till negativa 

effekter som exempelvis uteblivna vinster eller höga kostnader (ibid.). Ett misslyckat 

företagsförvärv kan anses vara att målen som satts upp vid planeringen av förvärvet 

samt vid genomförandet inte har uppfyllts (Sevenius, 2011). Vidare nämner författaren 

att det har genomförts studier som behandlar riskerna vid ett företagsförvärv och det 

visar sig i dessa studier att riskerna är höga. Studierna visar att mellan hälften och två 

tredjedelar av studerade förvärv misslyckas enligt ovan nämnda kriterier och detta anses 

vara en följd av att en förvärvsprocess ofta är så pass stor och komplex att det blir svårt 

att uppnå lyckat resultat i samtliga delar av den (ibid.). Även Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers har genomfört en undersökning för några år sen som visar 

liknande resultat, att hela sju av tio företagsförvärv anses misslyckade av olika 

anledningar. Med misslyckande i den nämnda undersökningen menas att de uppsatta 

förväntningarna på förvärvet inte har uppfyllts. Att ett förvärv anses misslyckat kan 

enligt studien bero på att förvärvsprocessen drar ut på tiden och att kunnig personal och 

experter inte är delaktiga under tillräckligt lång tid (PwC, 2008). I undersökningen som 

gjordes fick företagen svara på vilka som var de största och viktigaste utmaningarna i 

samband med ett företagsförvärv. De tre viktigaste utmaningarna visade sig enligt 

företagen vara att integrera olika företagskulturer, motivera medarbetarna samt skapa en 

gemensam strategi (ibid.). 

Under en förvärvsprocess är det inte bara köparen och säljaren som är delaktiga, utan 

även en rad externa aktörer från både köparens respektive säljarens sida (Sevenius, 

2003; Very et al. 2001). Det rör sig bland annat om rådgivare, konsulter, jurister och 

revisorer som anlitas för att bidra med expertis inom respektive område (ibid.). Denna 

studie kommer att rikta in sig på en specifik aktör, vilken kommer att vara revisorn samt 

dennes roll och delaktighet genom förvärvsprocessen. Anledningen till att det är just 

revisorn som kommer ha den centrala rollen i denna studie beror på att revisorn kan ha 

olika roller i processen, bland annat som granskare (Öhman, 2004) men även som en 
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typ av rådgivare (Godderham et al. 2004). Revisionsyrkets roll har under senare år 

genomgått en förändring som inneburit att en revisor idag inte endast fungerar som en 

granskare av företag, utan idag kan revisorn även ses som en form av rådgivare i olika 

situationer (Carrington, 2010). En faktor som mer eller mindre tvingat revisionsyrket att 

gå i denna riktning är lagändringen som trädde i kraft den 1 november 2012 och som 

innebar att revisionsplikten upphörde för bolag som uppfyller två av tre olika kriterier 

för detta (ibid.). Med detta som bakgrund tar vi oss vidare in i studiens 

problemdiskussion. 

1.2 Problemdiskussion 

Det finns tidigare forskning kring förvärvsprocessen samt olika motiv till varför man 

gör ett företagsförvärv. Den tidigare forskningen behandlar delvis hela 

förvärvsprocessen men också olika delar av den, till exempel varför man väljer att göra 

ett företagsförvärv, värdering av målbolaget, ersättningen i samband med transaktionen, 

risker med förvärvet samt hur mångkulturellt styre kan påverka vid ett företagsförvärv. 

Både Sevenius (2011) och Jemison och Sitkin (1986) har undersökt förvärvsprocessen 

och gett sig på en egen beskrivning av den, dock på två olika sätt. Sevenius (2011) 

beskriver en förenkling av processen från sökning av målbolag till att avtalet är 

påskrivet medan Jemison och Sitkin (1986) väljer att beskriva den utifrån ett annat 

fokus vilket handlar om hur man söker ett målbolag efter hur man vill att det ska passa 

in i det köpande bolaget. Båda dessa presentationer av förvärvsprocessen är 

förenklingar av hur verkligheten ser ut och därför kan man ställa sig frågan hur pass bra 

dessa förenklingar egentligen står sig i förhållande till hur en förvärvsprocess ser ut i 

praktiken. Det ska sägas att en förvärvsprocess är en stor och komplex process som kan 

pågå under en längre tid. Hur kommer det sig att företagsförvärv genomförs då? 

Andrade, Mitchell och Stafford (2001) tar i sin artikel upp vanliga motiv och 

anledningar till varför man väljer att genomföra ett företagsförvärv och man menar att 

det oftast beror på att det köpande bolaget vill öka sina marknadsandelar, diversifiera 

sig eller för att få synergieffekter. Med andra ord är tanken med ett företagsförvärv att 

utveckla det köpande bolaget. En fråga man skulle kunna ställa sig här är hur pass ofta 

ett förvärv når upp till de ställda förväntningarna och de positiva effekterna som det 

strävas efter. Tidigare forskning visar på att företagsförvärv är något som är svårt och 

att risken för att de ställda förväntningarna på förvärvet inte infrias anses överhängande. 

En som forskat kring detta är Chakravorty (2012) och han menar att mer än 50 procent 
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av de fusioner och förvärv som genomförs anses misslyckade på grund av att de inte 

lyckats leverera mervärde till det köpande företaget. Även PwC (2008) och Sevenius 

(2011) har gjort undersökningar som visar siffror i linje med Chakravortys. Även 

Horowitz, Provizer och Barry (2013) behandlar detta område i sin artikel där man tar 

upp att företaget i fråga borde kartlägga de risker och faror som skulle kunna uppstå vid 

ett möjligt förvärv för att på så sätt kunna se hur stora riskerna är i förhållande till 

möjligheterna. Detta borde rimligtvis innebära att det köpande företaget gör en 

bedömning av målbolaget och marknaden som det befinner sig på för att bilda sig en 

uppfattning om vilka möjligheter som finns och huruvida möjligheterna anses större än 

riskerna vid ett potentiellt förvärv. En annan aspekt som i dagens samhälle skulle kunna 

innebära problematik under förvärvsprocessen är huruvida mångkulturellt styre skulle 

kunna påverka vid ett företagsförvärv. Detta har Weber och Tarba (2012) forskat kring 

och i dagens globaliserade värld är detta som sagt ett aktuellt ämne då det i företag idag 

är vanligt att det finns människor med olika kulturella bakgrunder. Det kan även vara så 

att företag i en förvärvsprocess anlitar externa aktörer med annan kulturell bakgrund 

som kommer in och ska hjälpa företaget vilket också skulle kunna ha både positiva och 

negativa effekter på förvärvet. 

Med denna forskning som bakgrund förstår man att företagsförvärv är något komplext 

och svårt samt att det krävs en noggrann planering av förvärvsprocessen. En faktor som 

man skulle kunna tänka är av stor vikt för en lyckad process är vilka aktörer som är 

delaktiga vid förvärvet, det vill säga vilken expertis det köpande respektive säljande 

bolaget anlitar. Sevenius (2003) har gjort en kartläggning av vilka aktörer som är 

delaktiga i förvärvsprocessen kring ett företagsförvärv. I kartläggningen presenteras 

köparen och säljaren som huvudaktörerna då det är mellan dessa två som själva 

förvärvet sker. Förutom köparen och säljaren framstår som tidigare nämnts även 

rådgivare, konsulter, jurister samt revisorer som de mest framträdande externa aktörerna 

i förvärvsprocessen. Just revisorn är en aktör som kan ha mer än en roll i sitt arbete 

under en förvärvsprocess och detta stöds av tidigare forskning som visar att revisorn kan 

fungera både som granskare och rådgivare åt de inblandade företagen (Carrington, 

2010; Öhman, 2004; Godderham, 2004). Att revisorn kan agera i olika roller i 

förvärvsprocessen gör att vi tycker att revisorn är intressant som aktör i processen. Kan 

det kanske vara så att revisorns roll i delar av processen är som granskare medan den i 

andra delar agerar som en typ av rådgivare? Anledningen till att det är specifikt dessa 
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två roller som kommer ha fokus i denna studie är att revisorn idag även sysslar med en 

hel del rådgivning utöver den vanliga granskningen i olika situationer samt att många 

revisionsbyråer idag erbjuder olika rådgivningstjänster. I Sevenius (2003) kartläggning 

av aktörernas delaktighet är revisorn delaktig i större delen av förvärvsprocessen och 

nämns också som en av de viktigaste aktörerna i processen med anledning av sin insikt 

och kännedom av företaget. Vi anser dock att det i tidigare forskning saknas en 

kartläggning av vilken roll revisorn har i de delar av processen som den är delaktig samt 

vad den bidrar med under sin delaktighet och det är detta vi vill undersöka i denna 

studie. Just begreppet roll innebär i denna studie vad revisorn bidrar med under sin 

delaktighet i processen. 

1.3 Problemformulering 

Problemdiskussionen ovan har lett till att vi anser att tidigare forskning inte specifikt 

behandlar revisorn som aktör i förvärvsprocessen samt vad den bidrar med och därför 

vill vi med denna studie belysa detta. Följande resulterar studiens forskningsfråga enligt 

nedan. 

Hur ser revisorns roll och bidrag ut i förvärvsprocessen samt när i processen är 

revisorn delaktig? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för processen vid ett företagsförvärv samt 

vad revisorn bidrar med i denna.  
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2. Referensram 

Detta kapitel ska ge läsaren en beskrivning av företagsförvärv samt processen kring 

detta. Vi kommer presentera två teoretiska modeller för hur processen ser ut vid ett 

företagsförvärv. Beskrivningen av dessa två modeller görs för att få en jämförelse och 

på så vis komma fram till vilken av modellerna som lämpar sig bäst för denna studie. 

Kapitlet innehåller även en beskrivning av delaktiga aktörer vid ett företagsförvärv 

samt en mer detaljerad beskrivning av revisorns olika roller i förvärvsprocessen. 

Kapitlet avslutas sedan med en teorimodell.   

2.1 Företagsförvärv 

Ett företagsförvärv innebär att ett företag förvärvar ett utvalt målbolag. Det innebär att 

företaget förvärvar antingen hela eller delar av målbolaget. Som tidigare nämnts finns 

det en rad olika motiv och anledningar till varför man gör ett företagsförvärv, det kan 

handla om allt från att företagen vill öka sina marknadsandelar till att de vill uppnå 

synergieffekter (Andrade et al. 2001).  

Företagsförvärv kan delas in i olika kategorier. En indelning av olika företagsförvärv 

som är möjlig att göra är att dela in de i två sorters förvärv, industriella och finansiella 

företagsförvärv. Industriella företagsförvärv innebär att målbolaget är aktivt inom 

samma eller en snarlik bransch. De industriella företagsförvärven görs oftast för att 

bolaget som förvärvar målbolaget vill integrera dess verksamhet och på så sätt uppnå 

synergieffekter, även kallat skalfördelar. Ett finansiellt företagsförvärv innebär att det 

köpande företaget är ett investmentbolag, riskkapitalbolag eller ett annat finansiellt 

inriktat företag. Vid ett finansiellt företagsförvärv är avsikten framförallt att uppnå en 

avkastning på målbolaget genom exempelvis hävstångseffekter eller via en 

vidareförsäljning (Sevenius, 2011). 

Enligt Haspeslagh & Jemison (1991) finns det fyra olika sätt att fokusera vid 

företagsförvärv, de är kapitalmarknadsfokus, strategiskt fokus, fokus på mänskliga 

faktorer samt processperspektiv. Enligt det första sättet att fokusera så är det lättare för 

säljaren att uppnå det förväntade värdet medan det för köparen kan vara svårare att 

förverkliga förväntningarna vid ett dyrt förvärv (Jarell et al. 1998). Daniel & Metcalf 

(2001) menar även de att priset köparen får betala vid förvärvet ofta är för högt för att 

verkliggöra förväntningarna. Vid ett strategiskt fokus utgår man från storskalsekonomi, 
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så att bolaget får en mer fördelaktig position på marknaden och får på så sätt fördel av 

sin dominans (Lubatkin, 1983). Barney (1988) menar att den summan man förvärvar 

bolaget för, den summan ska man tjäna genom synergier efter förvärvet gjorts. Om man 

utgår från fokus på mänskliga faktorer så menar Buono & Bowditch (1989) att hur man 

behandlar de anställda vid ett förvärv har en påverkan på värdeskapandet samt det 

slutliga resultatet, de menar även att detta är något som ofta förbises av chefer. Om man 

istället utgår från ett processperspektiv så innebär det att värdet som skapas beror på hur 

bra ledningen är på att leda processen på ett bra och effektivt sätt (Haspeslagh et al. 

1991; Greenwood et al. 1994).  

Nedan beskrivs två modeller som handlar om processen vid ett företagsförvärv för att på 

så vis komma fram till vilken modell som är bäst lämpad att utgå från i vår studie. Den 

första modellen som beskrivs är en fasmodell av förvärvsprocessen medan den andra 

modellen som beskrivs är en så kallad contingencymodell. 

Modellerna som presenteras är förenklingar av hur verkligheten ser ut vilket innebär att 

företagsförvärv inte alltid följer de teoretiska modellerna. Det kan med andra ord se 

väldigt annorlunda ut i praktiken beroende på omfattningen av olika förvärv. Viktigt att 

ta hänsyn till är också att i praktiken pågår flera processer och moment samtidigt vilket 

beror på att flera aktörer från olika uppdragsgivare är inblandade kring ett 

företagsförvärv (Very et al. 2001).  

2.2 Fasmodell 

En förvärvsprocess skulle kunna beskrivas som en process vilken kan brytas ner i 

mindre delar i form av delmoment och faser som följer varandra i en viss tidsbestämd 

och kronologisk ordning. På detta vis beskrivs förvärvsprocessen av både Sevenius 

(2011) och Very & Schweiger (2001) där den delas in i tre olika faser vilka nämns som 

strategifasen, transaktionsfasen samt integrationsfasen. Dessa tre delar bryts i sin tur ner 

i olika delmoment i respektive fas enligt figuren nedan.  
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Figur 1 Fasmodell över förvärvsprocessen 

(Hämtad från: Sevenius, Företagsförvärv – en introduktion, s.13, 2003) 

 

2.2.1 Strategifas  

Strategifasen är den del i processen som lägger grunden för de två kommande faserna 

och här utformas det analyser för att kunna identifiera och sedan etablera kontakt med 

ett lämpligt målbolag till förvärvet. 

Strategisk analys, sökning och värdering 

Sevenius (2011) lyfter fram den strategiska analysen som en kartläggning av en köpares 

målsättningar och behov på längre sikt. I analysen försöker man identifiera motiven till 

ett eventuellt förvärv och anser företaget efter utformningen av den strategiska analysen 

att ett förvärv är det bästa alternativet går processen vidare in i nästa skede som kallas 

för sökning. Sökningen innebär att man börjar söka och utvärdera eventuella målföretag 

för uppköpet. I början är det vanligt att sökningen är bred och att köparen beslutar sig 

för en grupp av företag som granskas närmare och mer ingående för att slutligen knyta 

en kontakt med det mest intressanta alternativet för en närmare analys och eventuellt en 

början på en förhandling (ibid.). Det finns vissa svårigheter i samband med sökandet av 

målbolag och en kan vara att det ibland är svårt att hitta ett företag med just de specifika 

egenskaper som köparen söker efter och att detta på så sätt begränsar antalet eventuella 

målbolag väsentligt (Very et al. 2001). När sökningen är slutförd och ett målbolag är 
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valt är det dags att göra en värdering av målbolaget för att kunna sätta ett värde på det 

och därefter avslutas oftast strategifasen med att köparen och säljaren tecknar en typ av 

föravtal (Sevenius, 2011). Det är vanligt att det uppstår vissa svårigheter även vid 

värderingen av målbolaget då det bland annat kan vara svårt att värdera vissa typer av 

tillgångar när man ska sätta ett värde på det för att ta nästa steg i processen (Very et al. 

2001). 

2.2.2 Transaktionsfas  

Transaktionsfasen innebär överföring av information från målbolaget till dotterbolaget 

och den viktigaste delen i denna fas är företagsbesiktningen. I transaktionsfasen sker 

också slutförhandlingen och det slutliga avtalsskrivandet. 

Företagsbesiktning, strukturering och avtalsbildning 

Företagsbesiktningen är som nämndes ovan den viktigaste och huvudsakliga delen i 

transaktionsfasen. Intentionen med företagsbesiktningen är att köparen ska få större och 

djupare insikt i målföretaget samt att få en känsla huruvida förvärvet kan leva upp till de 

ställda förväntningarna. När det är dags för förvärvet att genomföras är det viktigt att 

själva transaktionen planeras noggrant och genomförs på ett sätt som båda parter är 

tillfreds med, med andra ord är struktureringen en väsentlig del. Vid så stora 

transaktioner som ett företagsförvärv är det viktigt med en bra struktur och planering 

med tanke på de skattekonsekvenser det annars kan få. Det slutliga steget i 

transaktionsfasen är själva slutförhandlingen och avtalsbildningen mellan köparen och 

det säljande målbolaget (Sevenius, 2011). Även under transaktionsfasen är det vanligt 

att det uppstår svårigheter och det kan innefatta exempelvis skillnader i de båda 

bolagens redovisning, men även ämnen som skattefrågor och etik (Very et al. 2001). 

2.2.3 Integrationsfas 

Integrationsfasen är den sista av tre faser i denna modell och tanken med den är att här 

ska de båda bolagen integreras med varandra och på så vis uppnå köparens uppbyggda 

förväntningar på det genomförda förvärvet. Integrationsfasen ses oftast som den 

svåraste och mest komplexa delen av förvärvsprocessen och det är först efter 

integrationen som ett förvärv riktigt kan utvärderas huruvida det kan anses lyckat eller 

inte (Sevenius, 2011). Anledningar till varför integrationsfasen anses som den svåraste 
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delen enligt tidigare forskning beror ofta på kulturella skillnader i styret mellan 

företagen som ska integreras (Very et al. 2001; Weber et al. 2012).  

2.3 Contingency-modell 

Jemison och Sitkin (1986) beskriver förvärvsprocessen utifrån en contingency-modell. 

En sådan modell handlar om anpassning för att få en så bra matchning som möjligt 

mellan det köpande företaget och målbolaget (Van de Ven et al. 1985). Jemison & 

Sitkins (1986) modell beskriver hur organisatorisk och strategisk anpassning i 

förvärvsprocessen påverkar beslutsfattarnas val om målbolaget samt på så vis visar 

förvärvets utfall.  

 

 

 

 

 

Figur 2 Contingency-modell över förvärvsprocessen 

(Hämtad från: Jemison & Sitkin, Corporate acquisitions: A process perspective, s.146, 1986)  

 

Förvärvsprocessen 

Förvärvsprocessen i denna modell utgår från att det köpande företaget väljer att söka ett 

lämpligt målbolag efter strategisk- och eller organisatorisk anpassning. Utifrån detta 

läggs grund för vilket målbolag beslutsfattarna i det köpande företaget väljer att gå 

vidare med (Jemison et al. 1986). I början av förvärvsprocessen är det viktigt att det 

görs en noggrann sökning för att hitta ett lämpligt målbolag. Skulle detta inte göras kan 

det leda till att det blir en dålig anpassning mellan det köpande företaget och målbolaget 

vilket i slutändan skulle kunna innebära att det ses som ett misslyckat förvärv.      

Strategisk anpassning  

Med strategisk anpassning menas hur väl målbolaget kompletterar och matchar det 

köpande bolagets interna struktur och på så vis utgör en bra strategisk anpassning. Det 
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är viktigt att målföretaget bidrar till målen som finns i det köpande bolaget, finansiella 

som icke-finansiella mål. Om detta uppfylls så är chanserna stora att företaget kommer 

uppnå bland annat önskade synergieffekter (Jemison et al. 1986). Strategisk anpassning 

är viktigt vid ett företagsförvärv då det ska leda till en bra matchning mellan det 

köpande företaget och målbolaget. Det är emellertid inte bra att fokusera för mycket på 

en strategisk anpassning då för stor fokus på detta kan innebära problem med andra 

delar, så som krockar i det administrativa mellan företagen.     

Organisatorisk anpassning  

Organisatorisk anpassning innebär hur väl det administrativa mellan det köpande 

bolaget och målbolaget kommer fungera. Men även hur väl de organisatoriska 

kulturerna och personliga egenskaperna passar in i organisationen vid en integrering av 

målbolaget (Jemison et al. 1986). Även vid organisatorisk anpassning kan det vara 

viktigt att inte fokusera för mycket på den organisatoriska anpassningen, det kan leda 

till brister i strukturen när företagen ska integreras.      

Val av beslutsfattarna  

När granskningen av målbolaget är gjord utifrån strategisk och organisatorisk 

anpassning så är det upp till beslutsfattarna att avgöra om målbolaget ska förvärvas eller 

inte (Jemison et al. 1986). Något som skulle kunna tänkas vara viktigt i denna del är att 

beslutfattarna innehar tillräcklig kompetens och erfarenhet för att fatta ett så bra beslut 

som möjligt. Med personal som inte besitter tillräcklig kompetens skulle det däremot 

kunna innebära att ett felaktigt beslut tas vilket skulle kunna leda till ett misslyckat 

förvärv.      

Utfall av förvärvet  

För att få bästa möjliga utfall av förvärvet så menar Jemison och Sitkin (1986) att man 

ska använda sig av både strategisk och organisatorisk anpassning.  Det innebär att man 

använder de som komplement till varandra vid bedömning av målföretaget. Författarna 

skriver vidare också att bristande granskningar av målbolaget kan påverka utfallet av 

förvärvet negativt (Jemison et al. 1986).  
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2.4 Val av modell 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för processen vid ett företagsförvärv samt 

vad revisorn bidrar med i denna.  Med detta som bakgrund anser vi att det är en fördel 

att utgå från en modell där processen är tydligt strukturerad och uppdelad i olika 

delmoment för att kunna klargöra och granska under vilka delar i processen som 

revisorn är delaktig för att sedan granska och kartlägga vilken roll den har under de 

delarna den är delaktig i. Därför kommer denna studie och undersökning av revisorns 

roll och delaktighet i förvärvsprocessen att ha Sevenius fasmodell som utgångspunkt. 

Som nämnts ovan har den en bra och tydlig struktur med olika faser som gör att den är 

lätt att följa och vi anser att detta är av stor betydelse i denna studie. Sevenius modell är 

till skillnad från Jemison och Sitkins mer detaljerad och beskriver i större utsträckning 

förvärvsprocessen i sin helhet medan Jemison och Sitkins (1986) modell har större 

fokus på anpassningen mellan köpande bolag och målbolag. Som nämns ovan utgår 

denna studie från endast en modell. Den valda modellen, Sevenius fasmodell, kommer 

att fungera som en utgångspunkt för att längre fram utvecklas och anpassas efter just 

revisorns roll och delaktighet i förvärvsprocessen. Vi är fullt medvetna om att 

modellerna som nämns i denna studie är teoretiska förenklingar av förvärvsprocessen 

och att det i praktiken pågår flera processer parallellt som en följd av att flera olika 

aktörer från olika uppdragsgivare är delaktiga under förvärvsprocessen. 

2.5 Olika aktörer i förvärvsprocessen 

Under förvärvsprocessen är en rad aktörer involverade, från det att sökning av målbolag 

påbörjas till att avtalet är påskrivet i slutändan. Om man utifrån både köparens och 

säljarens sida ska göra en kartläggning av vilka aktörer som är involverade så är det 

förutom köparen och säljaren framförallt jurister, rådgivare, konsulter samt revisorer 

som är delaktiga (Sevenius, 2003). I Sverige är det vanligare att vi använder oss av både 

interna och externa rådgivare vid en finansiell due diligence än vad det är i andra 

europeiska länder så som Tyskland, Schweiz, Frankrike, Storbritannien och Holland 

(Angwin, 2001). Angwin (2001) menar vidare att rådgivare som bland annat konsulter 

och revisorer finns med under förvärvsprocessen för att hjälpa till med att forma 

strategi, hitta målbolag samt ge råd om och vad de ska lägga för bud. Dessa aktörer är 

de som tas upp i teorin och de kommer tas upp mer ingående här nedan. Under 

intervjuerna i denna studie kan det bli så att aktörerna i teorin skiljer sig jämfört med 
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vilka aktörer som nämns i intervjuerna och förekommer i praktiken. En anledning till att 

det skulle kunna skilja sig är att intervjuerna sker med revisorer och om de då inte är 

delaktiga under hela processen kan det göra att de inte kommer i kontakt med de 

aktörerna som nämns i teorin. I och med att revisorns roll förändras är det inte lika 

tydligt vad revisorn är delaktig i samt vad den bidrar med under förvärvsprocessen. Vid 

förvärvsprocessen kan det finnas en saknad av kunskap för förvärv hos det köpande 

företaget vilket gör det intressant att studera revisorns delaktighet samt bidrag i 

förvärvsprocessen.  

I tabellen nedan visar Sevenius de olika aktörernas medverkan i olika moment av 

förvärvsprocessen. I tabellen presenteras aktörernas delaktighet och medverkan med 

versala och gemena x. Med ett versalt X menas att denna grupp brukar ta ett större 

projektansvar jämfört med andra aktörer, medan ett gement x innebär att aktören är 

delaktig eller tar ansvar för ett mindre område. Tabellen är en beskrivning av författaren 

om hur olika aktörers delaktighet kan se ut i en förvärvsprocess, man ska dock ha i 

åtanke att detta är en teoretisk förenkling samt att det kan se olika ut i olika 

förvärvsprocesser. I tabellen ser man att till exempel i sökmomentet så är köparen den 

mest aktiva aktören och att deras konsulter också är inblandade i samma moment fast 

endast i viss utsträckning, medan säljsidan är inaktiv i detta skede tills målföretaget och 

därmed säljsidan är identifierad. Tabellen ska utläsas enligt denna princip. Vidare 

beskrivning om vad aktörerna bidrar med samt när de är delaktiga under 

förvärvsprocessen följer efter tabellen. 
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  Tabell 1 Olika gruppers medverkan i förvärvsprocessen 

Moment   Köparsidan     Målföretaget 
 
Säljarsidan 

  

  Köparen Jurister Revisorer Konsulter   Säljaren Konsulter 

Strategi X 
  

x 
 

X 
 

Sökning X 
  

x 
   

Värdering x 
 

X x 
 

x X 

Besiktning x X X x X 
 

x 

Strukturering x X X 
  

x X 

Avtal x X X 
  

x X 

Integrering X 
  

x X 
  

 

(Hämtad från: Sevenius, Företagsförvärv – en introduktion, s.215, 2003) 

  

2.5.1 Delaktiga aktörer från köparens sida 

Köparen 

Köparen är den aktören som är delaktig genom hela processen och skulle kunna 

beskrivas som huvudpersonen även om ett större ansvar överlåts på andra aktörer i 

förvärvsprocessens olika delar. Det är framförallt i strategifasen vid sökningen av 

målbolag samt vid avtalsbildningen som köparen har huvudansvaret medan det 

däremellan lutar ett större ansvar på de jurister och revisorer som är delaktiga 

(Sevenius, 2003).  

Jurister 

Juristen kan i förvärvprocessen ses som en sorts rådgivare till köparen när det handlar 

om juridiska frågor som kan dyka upp under processens gång. Juristerna är framförallt 

delaktiga vid besiktning av målbolaget, förhandling, strukturering samt vid 

avtalsbindningen (Sevenius, 2003). Angwin (2001) är inne på samma spår som 

Sevenius och menar att jurister framförallt är dominerande vid en due diligence av 

målbolaget. 
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Rådgivare 

Under förvärvsprocessens olika delar tar köparen hjälp av en rad rådgivare inom olika 

områden. De olika rådgivarna kan vara allt från IT-rådgivare till företag som arbetar 

med rådgivning kring förvärv eller finansiering. En rådgivares delaktighet i 

förvärvsprocessen beror på inom vilket område den är verksam (Sevenius, 2003). 

Konsulter 

Konsulter som är delaktiga i förvärvsprocessen agerar vanligtvis som rådgivare till 

köparen. De konsulter som köparen väljer att anlita är experter inom sitt ämnesområde 

och de får därför ofta stort inflytande på beslut som tas. Oftast är det ändå köparen som 

har bäst inblick i det egna företaget samt målbolaget och här är det därför viktigt att 

köparen inte överlåter allt till konsulter då det kan få konsekvenser längre fram i 

processen. Konsulter är vanligtvis delaktiga fram till och med besiktningen i 

förvärvsprocessen samt vid integreringen av företagen (Sevenius, 2003).  

Revisorer 

Revisorn är en viktig aktör för det köpande företaget i förvärvsprocessen, vilket beror 

på att den oftast har en väldigt bra inblick i företaget och dess ekonomiska ställning och 

detta gör också att den blir en väldigt viktig aktör för ledningen i det köpande bolaget 

under förvärvsprocessen. Enligt teorin är revisorn framförallt delaktig vid värdering och 

besiktning av målbolaget, strukturering samt vid avtalsbindningen (Sevenius, 2003). 

Angwin (2001) är inne på samma linje och menar att revisorer framförallt är delaktiga 

vid värderingen, finansiell due diligence, av bolaget. Denna studie kommer undersöka 

revisorns roll under förvärvsprocessen och vår kartläggning av detta kan komma att 

skilja sig från teorin. Förvärvsprocessen kan se olika ut från fall till fall, det kan bero på 

hur mycket företaget vill ha hjälp med av revisorn. Utifrån detta förmodar vi att 

revisorns roll ser olika ut i olika förvärvsprocesser och svaren på detta kommer vi få i 

samband med intervjuerna.    

2.5.2 Delaktiga aktörer från säljarens sida 

Vid en försäljning av ett aktiebolag kan säljaren identifieras som aktieägaren. Det kan 

dock vara betydligt mer komplicerat än så, det kan till exempel vara en enhet av ett 
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större företag som ska säljas. Det kan innebära att olika enheter ägs av olika juridiska 

personer på olika organisatoriska nivåer och dessutom finns på olika geografiska 

platser, vilket innebär att ett förvärv kan vara väldigt komplext. I likhet med köparsidan 

så är det vanligt att andra aktörer än de som har det formella ansvaret för försäljningen 

har hand om själva processen (Sevenius, 2003).  

I jämförelse med köparsidan så använder säljsidan sig oftast av en mindre grupp 

konsulter och rådgivare som stöd vid säljprocessen. Olika aktörer som anlitas av 

säljsidan kan vara skattespecialister som kan vara bra att konsultera för att få reda på 

vilka skatteeffekter företagsförvärvet kan medföra. Men även investmentbanker, 

affärsbanker eller fondkommissionärer kan anlitas vid en företagsförsäljning och de 

anlitas oftast för att starta en auktionsprocess så att förhandlingar kan ske med mer än 

en köpkandidat åt gången. Andra aktörer som används av säljsidan är revisorer och 

jurister. De är bland annat medverkande vid värdering och kontraktsskrivning 

(Sevenius, 2003). 

2.6 Revisorn som aktiv aktör i förvärvsprocessen 

2.6.1 Olika roller för revisorn 

Motivet för införandet av lagen om aktiebolag var att revisorn skulle anmäla brott samt 

för att aktieägarna skulle få information om förvaltningen av företaget. Detta gjorde att 

revisionsplikten var en värdefull funktion för att motarbeta ekonomisk brottslighet samt 

för att upptäcka ekonomiska felaktigheter (Thorell et al. 2005). 

Sedan revisionsplikten avskaffades i Sverige är de mindre aktiebolagen fria att välja om 

de vill använda sig av en revisor eller inte. För att inte behöva ha en revisor ska minst 

två av tre krav underskridas, 3 anställda, 3 miljoner kronor i nettoomsättning samt 1,5 

miljoner kronor i balansomslutning. Lagändringen har tillkommit som en 

kostnadsbesparing för mindre aktiebolag och inte för att revision är mindre viktig 

(Carrington, 2010).  

Eftersom revisionsplikten inte är obligatorisk för mindre bolag längre så har revisorns 

roll allt eftersom förändrats. Den har förändrats på det sättet att de inte bara utför 

traditionell revision där de granskar ledningens förvaltning av bolaget samt skriver 

förvaltningsberättelser. Revisorer har blivit mer av en aktör som tillför ett synligt värde 

till sina klienter, vilket kan ske genom exempelvis rådgivning (Carrington, 2010). För 
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att mindre bolag ska överleva eller för att de ska kunna öka sin konkurrenskraft är det 

viktigt med rågivningstjänster från revisionsbyråerna. Det finns en oro med att 

revisionsbyråerna erbjuder rådgivningstjänster och den oron är att revisorn riskerar sitt 

oberoende vid en granskning (Godderham et al. 2004). 

Sammanfattningsvis kan man säga att revisionsyrket innebär olika roller sedan 

revisionsplikten avskaffades, de två vi kommer fokusera på är revisorn som granskare 

och som rådgivare. Enligt Carrington (2010) så finns det två sorters rådgivning, 

revisionsrådgivning och fristående rådgivning. Revisionsrådgivning innebär att revisorn 

är förpliktad att ge råd till sin klient utifrån den information som granskats vid en 

revision. Fristående rådgivning innebär den rådgivning som inte ingår under 

revisionsrådgivning, detta kan ses som en tilläggstjänst hellre än en revisionstjänst. 

Ytterligare en roll för revisorn beskrivs av O’Donovan (2002), det är en roll där revisorn 

har en legitimerande funktion. Det innebär att revisorns legitimerande funktion ger en 

trygghet för att samhällets krav och värderingar uppfylls. Som beskrivs ovan visar 

tidigare studier och forskning att revisorn kan ha olika roller och funktioner. Hur 

rollerna ser ut vid en förvärvsprocess finns det emellertid ingen tidigare specifik 

forskning kring. Detta gör det till ett intressant ämne att studera närmre. Nedan följer en 

närmre beskrivning av revisorns roll som granskare respektive rådgivare då det är dessa 

två rollerna vi anser vara mest intressanta och aktuella vid förvärvsprocessen.   

2.6.2 Revisorn i sin roll som granskare 

För att inte investerare ska tappa förtroendet är det viktigt att revisorn håller en hög 

standard, om revisorn bibehåller sitt oberoende så bidrar denne med hög kvalitet på 

arbetet som utförs (Van der Plaats, 2000). Uppgifter för revisorn som granskare är att 

säkerställa den finansiella informationen samt att skapa tillförlitlighet och trovärdighet 

för de finansiella rapporter som släpps av företaget. Ända sedan revisorns roll som 

granskare har förekommit har det skett en utveckling av revisorns roll som oberoende 

och professionell i arbetet. På så sätt skapas det en trovärdighet för investerarna (Watts 

et al. 1983). I revisorns roll som granskare är det viktigt att de är oberoende. Revisorns 

oberoende kan ses som en intressekonflikt som uppstår genom att revisorns personliga 

och yrkesmässiga intressen konkurrerar med varandra (Warren et al. 2009). Enligt Van 

der Plaats (2000) så är revisorns oberoende en politisk fråga som måste bemötas av 

regleringar. Revisorn är en oberoende part och styrker sin klients företagslednings 
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påstående. Det innebär att företag anlitar en revisor för att denne ska vara oberoende vid 

granskningen av företagets finansiella information vilket innebär att den blir mer 

trovärdig (Carrington, 2010). Enligt Öhman (2004) är revisorn en oberoende part mellan 

den redovisningsskyldiga och den redovisningsberättigade. Revisorns primära uppgifter 

är att granska företagets finansiella information och på så sätt säkerställa att den är 

korrekt för att ge en rättvisande bild av företaget till dess intressenter. Författaren 

skriver vidare att revisorns förtroende kommer med kompetens och tystnadsplikt. 

2.6.3 Revisorn i sin roll som rådgivare 

Som nämnts tidigare så har revisorns roll förändrats sedan revisionsplikten togs bort för 

mindre bolag. Revisorn är inte längre enbart en granskare av den finansiella 

informationen hos företaget. Jeppesen (1998) menar att förr var skillnaden stor mellan 

revision, konsult- och rådgivningstjänster och dessa tre definierade varandras motsats 

enligt honom. Han menar vidare att numera närmar de sig istället för att vara varandras 

motsatser. Carrington (2010) skriver att konsulttjänster och rådgivningstjänster idag är 

bland de viktigaste inkomstkällorna för de stora revisionsbolagen. 

Besöker man till exempel PwC´s hemsida så ser man att en rådgivningstjänst som 

erbjuds av deras revisionsbyrå är hjälp vid företagsförvärv. Vid ett företagsförvärv 

hjälper de till med kartläggning av marknadens drivkrafter och aktörer, tydliggör och 

specificerar uppdragsgivarens förvärvskriterier och hjälper till vid 

förvärvsförhandlingen genom att erbjuda specialister inom värdering, finansiell due 

diligence, skatt och revision.  

För att bidra till utvecklingsmöjligheter och lösningar på problem hos revisorns klienter 

så är rådgivningstjänsterna en viktig roll från klientens perspektiv. Oftast har stora bolag 

denna kompetens internt inom sitt företag vilket leder till att det oftast är medelstora 

eller mindre företag som är i behov av rådgivningstjänsterna (Godderham et al. 2004). 
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2.7 Teorimodell 
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Figur 3 Teorimodell 

Vår teorimodell är framarbetad med utgångspunkt från Sevenius fasmodell. Modellen 

beskriver förvärvsprocessen i tre olika faser som i sin tur är indelade i olika delmoment. 

Med hjälp av denna modell vill vi kunna kartlägga och visa var i förvärvsprocessen 

revisorn är delaktig samt vad den bidrar med i de olika faserna och delmomenten. 

Kartläggningen av var revisorn är delaktig och vad den bidrar med, det vill säga vilken 

roll revisorn har, i de olika faserna och delmomenten sker utifrån intervjuerna som görs 

med revisorerna. Teorimodellen kommer som sagt att utgå från en fasmodell vilket gör 

processen enklare att följa och underlättar på så vis kartläggningen av var revisorn är 

delaktig och var den har en bidragande roll i modellens olika faser och delmoment.    

Vid en närmare beskrivning av modellen så är den undre delen av vår teorimodell direkt 

hämtad från Sevenius modell då den på ett överskådligt sätt visar hur en förvärvsprocess 

ser ut. Övriga delar som vi tagit med i teorimodellen har vi tagit med för att tydligt visa 

att det är revisorns roll och delaktighet som vi vill framhäva i denna studie. De fyra 
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pilarna värdering, besiktning, strukturering samt avtal finns med på grund av att tidigare 

forskning visar att det är framförallt i dessa fyra steg i processen som revisorn är 

delaktig. Detta är något som kan komma att ändras efter att intervjuerna är utförda ifall 

det skulle visa sig att revisorerna är delaktiga under ytterligare moment i processen. 

Denna teorimodell är vår utgångspunkt när insamlandet av empiri påbörjas för att sedan 

kunna jämföra den med den färdigställda och insamlade empirin för att slutligen kunna 

fastställa en modell utifrån det vi kommit fram till i denna studie. I teorimodellen 

kommer vi sedan kunna visa var i förvärvsprocessens olika delar revisorn är delaktig.  
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3. Metod 

Detta kapitel börjar med att förklara vårt metodval samt hur urvalet av intervjuobjekten 

har gjorts. Vidare presenteras även hur våra intervjuer har utförts samt en genomgång 

av validitet och reliabilitet. Slutligen för vi en diskussion om hur vi bedömer våra källor 

utifrån ett källkritiskt perspektiv samt tar hänsyn till etiska beaktanden i samband med 

intervjuerna. 

3.1 Metodval 

I denna studie har vi undersökt revisorns delaktighet samt bidrag i förvärvsprocessen 

vid ett företagsförvärv. Studien utgår från en kvalitativ fallstudie som genomförs med 

semistrukturerade intervjuer. Fallstudier görs när det endast används några få 

undersökningsenheter (Halvorsen, 1992). Vid fallstudier är det vanligt att använda sig 

av observationer vilket vi tänkte använda oss av från början. Då var tanken att följa ett 

förvärv och observera hur revisorns delaktighet och bidrag ser ut under 

förvärvsprocessen. Men det framgick tidigt för oss att det hade blivit för komplext samt 

inte hunnits med tidsmässigt. Därför använder vi oss av en fallstudie som genomförs 

med semistrukturerade intervjuer eftersom vi anser det vara det bästa alternativet utifrån 

våra förutsättningar. 

3.2 Forskningsansats 

Det finns tre olika forskningsansatser att utgå ifrån, de är deduktiv, induktiv och 

abduktiv. Vid deduktiv ansats utgår man från de redan befintliga teorier som man sedan 

utgår ifrån när man samlar in informationen från verkligheten. Från den teori som man 

valt att använda sig av tar man sedan fram hypoteser som testas empiriskt. Induktiv 

ansats innebär att man inte baserar informationen i en befintlig teori utan man gör en 

teori efteråt utifrån det empiriskt insamlade materialet. Abduktiv ansats är en 

kombination av deduktion och induktion, på så sätt kan man använda sig av båda 

tillvägagångssätten växelvis (Bryman, 2008).  

Vår studie utgår från en abduktiv ansats då vi anser det vara det som passar studien bäst. 

Att en abduktiv ansats passar studien bäst beror på att arbetet kring studien blir friare 

och man kan växla mellan de två tillvägagångssätten.       
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3.3 Intervjumetod 

Den kvalitativa undersökningen bygger på semistrukturerade intervjuer, en 

semistrukturerad intervju innebär att samma frågor ställs till varje respondent. Intervjun 

är fortfarande öppen så det innebär att under intervjuns gång kan respondenterna ledas 

in på de aktuella områdena och tala fritt, dessa kvalitativa svar kommer att vara grunden 

till slutsatserna vi drar i denna studie. Vi använder oss av en intervjuguide som 

innehåller relativt specifika teman, fast intervjuguiden har relativt specifika teman så 

har intervjupersonen stor frihet att svara och utforma svaren på sitt egna sätt. De 

specifika teman intervjuguiden innehåller utgår från vår problemformulering. I och med 

att det är en semistrukturerad intervju så kan frågor som inte ingår i intervjuguiden 

ställas, till exempel om man vill ställa en följdfråga till något som precis har sagts. Detta 

innebär att intervjuprocessen är flexibel. Vid en semistrukturerad intervju finns det även 

utrymme för respondenten att ta upp ämnen och teman som denne anser är intressant 

och relevant. Denna intervjumetod valdes eftersom det är en bra metod när man vill få 

respondenternas egna åsikter klargjorda (Bryman, 2008). 

Några fördelar med semistrukturerade intervjuer är att förståelsen för vissa frågor kan 

underlättas och förklaras om respondenten upplever någon otydlighet, detsamma gäller 

om intervjuaren inte riktigt uppfattar vad respondenten menar vid ett visst svar. Det 

innebär att man på att bra sätt kan reda ut eventuella missförstånd samt att svaren kan 

fördjupas. Ytterligare en fördel är att respondenten inte vet vad det kommer för frågor 

senare under intervjun (Halvorsen, 1992). 

Nackdelar med semistrukturerade intervjuer är intervjuar-effekten, med det menas att 

respondenten svarar det den tror intervjuaren vill höra. Det kan bero på att personen 

som blir intervjuad inte vill verka okunnig eller för att denne vill göra ett gott intryck. 

För att undvika intervjuar-effekten så följde vi upp de oklarheter som uppstod kring 

frågorna, genom att förtydliga dem, under intervjuerna. Men oftast var frågorna tydliga 

vilket märktes då vi fick bra och utförliga svar. Om respondenterna har möjlighet till 

kontakt med varandra mellan intervjuerna så kan det påverka intervjuerna negativt. Om 

frågorna vid intervjun handlar om ett känsligt område eller känslig information så 

kommer svarsprocenten antagligen bli högre med en enkätundersökning än vid en 

intervju (Halvorsen, 1992).   
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Vår studies utgångspunkt är att bilda en uppfattning av vad revisorn har för delaktighet 

och bidrag i processen vid ett företagsförvärv. Eftersom det saknas forskning och 

standarder kring detta ämne anser vi därför att det är lämpligt att utföra 

semistrukturerade intervjuer för att på så sätt öka vår förståelse vid ämnet.  

För att förberedda oss inför intervjuerna har vi studerat revisionsbyråernas hemsidor, 

artiklar om byråerna i media samt deras respektive årsredovisningar. När informationen 

har samlats in ska intervjuguiderna göras för respondenterna. Intervjuerna har spelats in, 

på så vis kan materialet analyseras i efterhand och sedan behandlas i empirikapitlet 

(Bryman, 2008). 

Det som kan påverka en respondents svar kan vara ifall denne, för att göra ett gott 

intryck, inte svarar ärligt. För att inte hamna i ett beroende av 

intervjupersonerna/kontaktpersonerna så kommer vi i denna fallstudie intervjua fem 

olika revisorer. Viktigt att tänka på vid analyseringen av intervjuerna är att de inte 

representerar hela marknaden (Bryman, 2008).     

3.4 Urval 

Syftet med våra intervjuer är att få så stort kvalitativt innehåll som möjligt, för att få det 

använde vi oss av ett strategiskt urval. Strategiskt urval används för att man vill få så 

hög kvalitet som möjligt vid intervjun och väljer därför ut de personer som vi anser 

besitter de största kunskaperna inom detta område. Man använder sig även av strategiskt 

urval när det urvalet som ska göras är litet. Urval med få undersökningsenheter som i 

vår studie har ofta drag av självselektion (man väljer själv om man vill vara med i 

urvalet) eftersom de som säger ja till att delta i en kvalitativ undersökning ofta skiljer 

sig på väsentliga punkter från dem som nekar att delta (Halvorsen, 1992). 

Denna studies urval består av fem utvalda revisorer som varit delaktiga i ett 

företagsförvärv. Av de fem revisorerna vi valt att intervjua arbetar fyra av dem på tre av 

de så kallade ”big four”-byråerna. Valet att intervjua dessa fyra revisorer handlar om att 

deras byråer tillhandahåller specifika tjänster vid företagsförvärv. Revisor 4 arbetar på 

en mindre byrå, valet att intervjua honom är för att vi ville få en annan infallsvinkel på 

hur delaktig och bidragande revisorn är från en mindre revisionsbyrå som inte erbjuder 

samma specifika tjänster som ”big four”-byråerna gör. Det strategiska urval av de fem 

revisorerna vi har intervjuat har skett på så vis att vi först tänkte välja ut en från varje 
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byrå från ”big four”. Detta eftersom de erbjuder specifika tjänster vid just 

företagsförvärv och på så vis förutsätter vi att de besitter stora kunskaper inom området. 

Tyvärr så fick vi inte tag på någon från den sista av de fyra stora revisionsbyråerna och 

därför valde vi att använda oss av en revisor från en lite mindre byrå men som ändå har 

varit med vid ett antal företagsförvärv. Vi är medvetna om att urvalet i denna 

undersökning inte representerar hela marknaden. 

3.5 Utförande av intervju    

Intervjuerna som har gjorts i denna studie spelades in med diktafon. När intervjuerna 

var gjorda transkriberades det mest centrala från intervjuerna. Det som inte ansågs vara 

relevant eller det som ansågs oanvändbart transkriberades inte. Bryman (2008) menar 

att det är omotiverat att transkribera det material som inte är givande. Intervjuerna med 

de fem olika revisorerna skedde i lugna kontorsmiljöer där det endast var vi och 

respondenten i rummet. Detta för att respondenten inte skulle störas eller distraheras 

under intervjun. Intervjuerna tog mellan 30-45 minuter att utföra och förutom att de 

spelades in fördes även anteckningar genom hela intervjun. Vid intervjuerna hade vi en 

arbetsfördelning där den ena ställde frågorna och den andra koncentrerade sig på att föra 

anteckningar, dock var båda observanta och ställde följdfrågor. Efter transkriberingarna 

så sammanställdes empirikapitlet med hjälp av anteckningarna samt det inspelade 

materialet. 

3.6 Validitet och reliabilitet 

Detta är en kvalitativ studie vilket innebär att validitet och reliabilitet behandlas på ett 

visst sätt och det är viktigt att reflektera över studiens validitet och reliabilitet.  

Validitet handlar om att samla in relevant information som kopplas till studien. Man kan 

översätta begreppet validitet med giltighet eller relevans. Begreppet reliabilitet innebär 

hur pålitlig en undersökning är samt att den ska ge samma resultat oavsett vem som 

utför undersökningen. Med andra ord handlar dessa uttryck om att samla in relevant 

information samtidigt som undersökningarna ska vara pålitliga. Sammanfattningsvis 

kan man säga att validitet visar hur pålitlig undersökningen är och reliabilitet som anger 

tillförlitligheten visar om resultaten kan upprepas eller generaliseras. Vid kvalitativa 

undersökningar är det väldigt svårt att mäta reliabiliteten eftersom intervjuerna inte är 

identiska och genererar därför olika svar. Det behövs göras en bedömning samt 
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argument för ståndpunkten man har eftersom man utgår ifrån att operationaliseringen av 

det teoretiska begreppet kommer vara föremål för diskussioner samt kritik (Halvorsen, 

1992).   

Den insamlade empirin i denna studie uppfyller kraven för validitet och reliabilitet i 

form av att informationen som samlats in är relevant. Detta beroende på att vi har 

intervjuat revisorer som arbetar med och har erfarenhet av företagsförvärv. Som 

nämndes här ovan kan det vara svårt att mäta reliabilitet vid en kvalitativ studie 

beroende på att intervjuerna inte utförs på exakt samma sätt. Men vid insamlingen av 

vår empiri har intervjuerna lett till liknande svar som gör att helhetsbilden av 

intervjuerna har varit så pass lika att vi anser att studien uppfyller kraven även för 

reliabilitet. 

3.7 Källkritik 

Vid användning av olika källor i en studie så är det viktigt att man förhåller sig kritisk 

till källorna som används under studiens gång när dess kvalité ska avgöras. Vid 

granskning av källan bör man bedöma relevans, tillgänglighet, autenticitet samt 

trovärdighet (Grönmo, 2006). 

Vi har under studiens gång varit aktiva i vår granskning av källorna vi använt oss av. 

Under studiens gång har vi främst använt oss av vetenskapliga artiklar samt litteratur 

när det gäller förvärvsprocessen. Vi har även använt oss av några internetkällor. Utöver 

detta har muntliga källor använts, så som de intervjuade revisorerna. Först och främst 

har vi använt oss av vetenskapliga artiklar men då vi emellanåt upplevt att det finns en 

viss brist på vetenskapliga artiklar inom olika delar av vårt område så har vi stöttat upp 

detta med hjälp av litteratur. Empirin har samlats in genom semistrukturerade intervjuer 

med fem olika revisorer. Vi har framförallt försökt undvika att använda oss av 

internetkällor då de inte anses lika trovärdiga som till exempel vetenskapliga artiklar. 

Vid några tillfällen har vi varit tvungna att använda oss av källor från internet, de har 

använts vid de tillfällen då vi har behövt statistik. De vetenskapliga artiklar som använts 

anser vi vara tillförlitliga eftersom de är peer-reviewed, vilket innebär att de är 

granskade av andra forskare innan de har blivit publicerade. Även litteraturen som 

använts i studien anser vi vara tillförlitlig. Vi anser att våra muntliga källor är 

tillförlitliga, intervjuerna har skett i lugna kontorsmiljöer som nämnts tidigare och det 

har bara varit vi inklusive respondenten i rummet när intervjun har gjorts. På så vis har 
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respondenterna inte blivit störda på något sätt under intervjuerna. Fyra av de fem 

revisorerna som blivit intervjuade är specialiserade inom området företagsförvärv vilket 

gör att de är väldigt kunniga och har därför hög trovärdighet. 

3.8 Etiska beaktanden 

Vid forskning finns det fyra allmänna huvudkrav vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet).  

När det gäller informationskravet så har vi upplyst respondenterna om vad syftet med 

intervjuerna har varit. Vi har även upplyst intervjupersonerna hur intervjuerna ska 

utföras samt att det är frivilligt och att de har kunnat avbryta sin medverkan. De har 

även blivit informerade om att informationen som samlats in enbart kommer användas i 

denna studies forskning. 

Samtyckeskravet uppfylldes genom att vi innan intervjuerna genomfördes bad om 

tillåtelse att spela in intervjuerna, alla respondenter har tillåtit oss detta. Viktigt att 

nämna här är att de själva har kunnat besluta över sin medverkan i intervjuerna. 

Angående konfidentialitetskravet så har våra intervjuer inte behandlat någon känslig 

eller privat information men vi har ändå valt att inte nämna respondenterna eller deras 

byrå vid namn. Vi upplyste även respondenterna att det endast var vi som lyssnade på 

det inspelade materialet. 

Rörande nyttjandekravet så är det endast vi i denna studie som kommer använda 

informationen som framkom vid intervjuerna.  

Som nämnts tidigare så har vi inte behandlat någon känslig eller privat information, 

våra intervjuer har syftat på att ge en beskrivande bild av revisorns delaktighet samt 

bidrag i processen vid ett företagsförvärv. Detta gör att det inte har framkommit något 

etiskt känsligt avsnitt eller kontroversiella tolkningar i vår studie. Vi har informerat 

respondenterna om att de kan få tillgång till vår studie när den är klar ifall de är 

intresserade av det.  
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4. Empiri 

Empirikapitlet behandlar materialet från de utförda intervjuerna. Kapitlet presenterar 

intervju för intervju och tar upp det mest centrala och väsentliga från intervjuerna. 

4.1 Introduktion och beskrivning av studiens fall  

I denna studie har det utförts fem intervjuer med fem olika revisorer från fyra olika 

revisionsbyråer. En av dem arbetar som auktoriserad revisor på en mindre byrå medan 

övriga fyra idag jobbar på byråer inom ”big four”
2
 med arbetsuppgifter kopplade direkt 

till företagsförvärv samt tjänster kopplade till detta. Fyra av fallen i denna studie är 

väldigt lika varandra då de fyra som arbetar på ”big four” har liknande arbetsuppgifter 

samt att de kan erbjuda sina klienter specifika tjänster som är kopplade till 

företagsförvärv. Med detta som bakgrund förväntade vi oss ett ganska likt resultat i 

utfallet av dessa fyra fallen. I vårt femte fall med revisorn som arbetar på en mindre 

byrå förväntade vi oss ett annorlunda utfall då den byrån inte har samma resurser till att 

erbjuda samma tjänster i lika stor utsträckning som de stora byråerna. Vi kommer längre 

fram i denna studie göra en jämförelse och analys av de fem olika fallen. 

I presentationen av intervjuerna nedan kommer respondenterna inte att presenteras vid 

namn. Presentationen av intervjuerna kommer inledas med respondentens utbildning 

samt yrkesbakgrund. Därefter tar vi i tur och ordning upp respondentens beskrivning av 

hur vanligt det är att de blir kontaktade av företag som vill anlita deras tjänster under ett 

företagsförvärv, vilken typ av företag det rör sig om, vad respondenterna bidrar med i 

samband med processen samt vilka problem som kan uppstå vid en förvärvsprocess. 

Valet av personerna i denna studie grundades på att vi ville intervjua revisorer från ”big 

four” av den enkla anledningen att de tillhandahåller specifika tjänster vid 

företagsförvärv. För att även få en annan infallsvinkel beslutade vi oss för att intervjua 

en revisor från en mindre byrå för att på så vis se om och hur det skiljer sig mellan de 

stora och den mindre byrån vid ett företagsförvärv. 

4.2 Motivering av intervjuguide 

Intervjuerna inleddes med frågor angående respondentens utbildning och yrkeskarriär, 

detta för att få en uppfattning om vilken utbildning samt hur stor erfarenhet inom yrket 

                                                           
2
 ”Big four” är de fyra stora revisionsbyråerna, E&Y, PwC, Deloitte och KPMG. 
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personen i fråga besatt. Ytterligare en anledning till att detta togs upp tänkte vi skulle 

vara att ifall svaren i intervjuerna skulle skilja sig och att vi i så fall skulle kunna se ett 

samband mellan skillnader i utbildning och hur tidigare yrkeskarriär sett ut. Därefter 

riktades frågorna i intervjun mer specifikt mot företagsförvärv och processen kring den. 

Till att börja med ville vi veta hur ofta det händer att respondenterna blir kontaktade för 

att delta vid ett förvärv för att på så vis få en uppfattning om hur vanligt det är att de 

deltar under en förvärvsprocess. Sedan följde vi upp med frågor kring vilken de oftast 

har kontakt med på företagen i fråga, vad de oftast bidrar med och andra erfarenheter 

från tidigare förvärv där de varit delaktiga. Nästa område av frågorna i vår intervjuguide 

behandlade hur vanligt det är att problem uppstår under en förvärvsprocess. Detta tycker 

vi är ett väsentligt område att ta upp då vi förstått att processen kring ett förvärv ofta är 

väldigt stor och komplex. En annan anledning till att detta togs upp var för att se ifall 

respondenterna upplevde samma problem under tidigare processer de varit delaktiga 

vid. Slutligen tyckte vi även att det var väsentligt att ta reda på ifall det är någon 

specifik bransch som är vanligare att respondenterna jobbar med i samband med 

företagsförvärv samt hur vanligt det är att de har en tidigare relation med företagen som 

tar kontakt med dem. 

4.3 Intervju med revisor 1 

I presentationen av denna intervju kommer respondenten att nämnas som revisor 1. 

Intervjun har skett med revisor 1 som arbetar på en revisionsbyrå som tillhör de så 

kallade ”big four”. Personen som vi intervjuade har både en kandidat- och 

magisterexamen med inriktning mot redovisning. Revisor 1 är i grunden revisor och 

arbetade tidigare med revision på en annan revisionsbyrå. Idag jobbar han endast med 

fusioner och företagsförvärv.  

”Det är jättevanligt, det sker hela tiden.” (Revisor 1) 

På frågan hur ofta det händer att företag tar kontakt med honom eller byrån för att få 

hjälp under ett förvärv så säger han att det är väldigt vanligt. Han menar att det är 

vanligt eftersom det bara är ”big four” och Grant Thornton som är specialiserade och 

erbjuder denna specifika typ av tjänster. För att tydliggöra än mer säger han att inom 

”big four” och Grant Thornton är det endast ca 200-300 personer i hela Sverige som 

arbetar med denna typ av tjänster dagligen. Kontakten mellan klienten och byrån vid ett 

företagsförvärv brukar oftast ske med kunder de har haft sedan tidigare, så som 
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revisionskunder, återkommande kunder eller kunder från deras internationella byråer. 

Detta menar revisor 1 är det vanligaste sättet som kontakt tas eftersom det är en 

förtroendebransch.  

Enligt revisor 1 är det oftast köpsidan som kontaktar dem för rådgivning. De företag 

som tar kontakt brukar främst behöva hjälp med finansiell due diligence
3
 på bolaget de 

har som målbolag. Vid en finansiell due diligence säger han att de bland annat gör en 

analys av historiska intäkter, det gör de för att se om där finns försäljningar under det 

gångna året som räknas som engångsförsäljningar. Det som är engångsförsäljningar 

justeras från det som är satt som enterprise value. Under en finansiell due diligence gör 

de även en analys av målbolagets lönsamhetsutveckling, rörelsekapitalbehovet, 

kassaflöden samt en genomgång av balansräkningen. Informationen från en finansiell 

due diligence hjälper framförallt det köpande bolaget med beslutsinformation vid 

värdering av målbolaget samt som stöd under förhandlingarna. Om man har genomfört 

en due diligence väl så minskar risken för en dålig affär för köparen. Enligt revisor 1 är 

det framförallt vid en finansiell due diligence som de är delaktiga under 

förvärvsprocessen. 

Den viktigaste delen/delarna under förvärvsprocessen beror på vilken kund det är, inget 

förvärv är det andra likt. Vid ett industriellt förvärv säger revisor 1 att de oftast inte kan 

gå in och lära företagen något om själva branschen då det köpande företaget oftast själv 

är verksam inom samma eller en snarlik bransch och besitter egen branschkompetens. 

Vid industriella förvärv är det oftast en finansiell due diligence där de framförallt 

granskar balanssidan som de hjälper till med. Vid ett finansiellt förvärv (t.ex. ett 

riskkapitalbolag) brukar de oftast vilja ha specialister inom varje område, exempelvis 

branschspecialister som gör prognoser och analyser av hur utvecklingen kommer se ut i 

framtiden inom den specifika bransch målbolaget är verksamt inom.  

Ibland kan det uppstå problem vid en förvärvsprocess och enligt revisor 1 är en vanlig 

”deal breaker” olika sorters miljöproblem, till exempel om marken där målbolaget är 

placerat är förorenad och att detta skulle kunna få konsekvenser för köparen i framtiden. 

En annan orsak revisor 1 nämner som en faktor till att ett förvärv kan avbrytas är om det 

inte finns tillräckligt med information för att exempelvis genomföra en due diligence. 

Den allra vanligaste orsaken till ett avbrutet förvärv är dock enligt revisor 1 

                                                           
3
 Due diligence på svenska innebär företagsbesiktning. 
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prisdiskussionen. Han menar att när det närmar sig det slutgiltiga budet så kommer det 

ibland fram att det köpande bolaget har menat ett pris och målbolaget då har menat ett 

annat. Detta är enligt honom den vanligaste orsaken till ett avbrutet köp. Vidare menar 

han att när det gäller problem vid förvärvsprocessen så kan det ofta vara lika stora 

problem vid ett mindre förvärv som det är när ett stort förvärv görs och poängterar på 

vis att problem är lika vanligt förekommande i båda fallen.  

4.4 Intervju med revisor 2 

I presentationen av denna intervju kommer respondenten att benämnas som revisor 2. 

Även revisor 2 arbetar på en revisionsbyrå som tillhör ”big four”, det är emellertid inte 

på samma byrå som revisor 1 från intervju 1 arbetar på. Revisor 2 är utbildad till revisor 

och har jobbat med revision i 15 år på tre olika byråer. Han började arbeta som revisor 

på en mindre revisionsbyrå och har sedan dess varit på två av ”big four”, inklusive där 

han arbetar idag.  Sedan 2006 jobbar han dock endast inom området som behandlar köp 

och försäljning av företag. Revisor 2 arbetar idag som transaktionsrådgivare vid 

företagsförvärv. 

Att revisor 2 blir direktkontaktad av företag som han inte har en tidigare relation till för 

att medverka vid ett företagsförvärv är inte särskilt vanligt och han menar att detta 

endast händer ett fåtal gånger varje år och det handlar då oftast om mindre företag. Han 

berättar vidare att det däremot är vanligare att företag som byrån redan har en kontakt 

med hör av sig till dem för att få hjälp vid ett förvärv. Skulle det vara ett företag som 

revisor 2 känner till eller har en relation till sedan tidigare som hör av sig så kortar detta 

ner processen väsentligt jämfört med om det inte skulle vara så. 

”Är det en rutinerad aktör som ska göra ett förvärv är det primärt en due diligence som 

de önskar hjälp med.” (Revisor 2) 

Vid en förvärvsprocess är det enligt revisor 2 vanligast att han är delaktig under 

företagsbesiktningen, som även kallas due diligence, samt avtalsskrivningen och de 

förhandlingar som sker mellan bolagen däremellan. Han menar dock att det kan skilja 

sig från förvärv till förvärv var han är delaktig. Är det exempelvis en ”rutinerad spelare” 

som revisor 2 uttrycker det så är det vanligast att de vill ha hjälp med en 

företagsbesiktning. Vid en företagsbesiktning menar revisor 2 att de kontrollerar om det 

säljande bolagets rådgivare har gjort en utvärdering av bolaget och i så fall exempelvis 
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vilka kostnader som är engångskostnader samt om intjäningsnivån i bolaget verkar 

stämma. Han menar vidare att om han däremot sitter på säljsidan så är det han som gör 

en utvärdering där man försöker göra justeringar uppåt som att exempelvis leta efter 

kostnader som är av engångskaraktär för den potentiella köparen. Revisor 2 menar att 

det allra bästa är om ett företag som vill göra ett förvärv kommer till honom i början av 

processen så att han även kan hjälpa till med sökningen av ett målbolag samt att skriva 

en typ av brev till målbolaget med information och detaljer som exempelvis varför de 

vill förvärva just det bolaget och tänkta datum med tillträde till bolaget. Det vanligaste 

annars är att juristerna är delaktiga innan revisor 2 kommer in i processen och på så vis 

har de oftast redan styrt processen innan han kommer in för att göra 

företagsbesiktningen. Skulle det vara så att det inte redan finns en tillsatt jurist när 

revisor 2 ska medverka vid avtalsbildningen i processen så inhämtar han oftast 

kompetens från en affärsjurist utifrån som han vet är bra. Han berättar vidare att han 

oftast jobbar på säljsidan i förvärvsprocessen vilket innebär att det för det mesta handlar 

om lite större företag, ofta inom vårdsektorn för hans del. Han nämner även här att han 

mest arbetar med industriella förvärv beroende på att de flesta finansiella företagen 

finns i Stockholmstrakten och därför är det kontoret i Stockholm som har mer fokus på 

dem. Han förklarar vidare att de finansiella företagen nästan alltid anlitar någon av ”big 

four” för att göra företagsbesiktningen. Det är sällan att revisor 2 tar sig an uppdrag där 

det säljande bolagets värde understiger 20 miljoner kronor medan de största bolagen 

som han tar sig an kan ha ett värde på runt 250 miljoner kronor. Anledningen till att de 

inte tar sig an mindre bolag än detta beror helt enkelt på att bolag av den storleken är för 

små och det lönar inte sig för mindre bolag att anlita denna typ av tjänster.  

När vi kommer in på problem som kan uppstå under en förvärvsprocess så menar 

revisor 2 att det största problemet oftast är meningsskiljaktigheter mellan köpsidan och 

säljsidan, speciellt när det gäller priset. I och med att en förvärvsprocess ofta pågår 

under en tid så händer det att köparen tycker sig se brister hos målbolaget och på så vis 

ändras deras uppfattning under processen. Ett annat problem kan vara att säljsidan 

nästan alltid har en värdeförväntan som överstiger köparens vilket kan leda till ett litet 

överpris i vissa fall. Revisor 2 nämner även att strul med rörelsekapitalet från säljsidan 

samt oseriösa aktörer på marknaden är problem som kan uppstå under en 

förvärvsprocess. De gånger revisor 2 har varit med om att ett potentiellt förvärv har 
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stupat så har det berott på det första problemet som nämndes, nämligen 

meningsskiljaktigheter mellan köpare och säljare. 

4.5 Intervju med revisor 3 

I denna intervju nämns respondenten som revisor 3 och även han arbetar på en av ”big 

four”-byråerna. Revisor 3 är utbildad civilekonom samt har en kandidatexamen i 

informatik. Han har jobbat på nuvarande företag i 16 år och började arbeta med 

revision. Det arbetade han med i tre till fyra år innan han började arbeta inom corporate 

finance i Malmö och Stockholm. Därefter har han jobbat med fusioner och 

företagsförvärv, värderingar samt finansiell due diligence. Idag arbetar han i huvudsak 

med finansiell due diligence men han har även arbetsuppgifter som behandlar 

företagsförvärv. 

På frågan om hur ofta och hur pass vanligt det är att företag tar kontakt med honom eller 

byrån så menar han att det händer ofta och att det är vanligt förekommande. Vidare 

förklarar han att de får ganska många uppdrag. Revisor 3 menar att det är ungefär lika 

vanligt att han jobbar på köpsidan som på säljsidan och att det inte skiljer sig nämnvärt i 

hans fall. Företagen som kontaktar honom eller byrån har för det mesta en tidigare 

relation eller kontakt i någon form till dem. Den kontakten kan exempelvis innebära att 

det är en revisionskund som vill ha hjälp med något i samband med ett företagsförvärv. 

Storleken på företagen som tar kontakt med revisor 3 eller byrån varierar och i stort sätt 

arbetar de med företag i alla storlekar utom de allra minsta. När det handlar om att 

företagen vill ha hjälp med finansiell due diligence så är revisor 3 och byrån delaktiga 

när det gäller alla storlekar på företagen, även vid några av de största transaktionerna 

tack vare deras starka varumärke. När det däremot handlar om företag som vill ha hjälp 

med företagsförvärv så tar man sig an små och medelstora transaktioner då ett 

företagsförvärv är ett större projekt än enbart en finansiell due diligence. Det är inte 

någon specifik bransch som är vanligare förekommande än någon annan när det gäller 

kontakt med byrån angående ett företagsförvärv. 

Revisor 3 förklarar att han ofta kommer in ganska sent i förvärvsprocessen beroende på 

att han oftast bidrar med den finansiella due diligencen och denna ligger långt fram i 

processen. Det han oftast gör vid en finansiell due diligence är en verifiering av det 

köpande eller säljande bolagets räkenskaper. Han är även delaktig under 
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avtalsskrivningen, dock har han ingen huvudroll i denna del av processen då det oftast 

är juristerna som har huvudansvaret vid avtalsskrivningen. Hans uppgift vid 

avtalsskrivningen är oftast att lämna input på de finansiella delarna i avtalet. Trots att 

han vanligvis är delaktig vid due diligence så förklarar revisor 3 att hans arbetsuppgifter 

innehåller mer och mer företagsförvärv. 

”Det är ofta under due diligencen som det dyker upp en del frågetecken som kan 

äventyra affären.” (Revisor 3) 

När vi frågar om det är vanligt förekommande med problem som skulle kunna hindra 

förvärvet att genomföras så menar revisor 3 att det händer ganska ofta. De problemen 

som är vanligast förekommande är att det dyker upp information som påverkar 

beslutsprocessen, ofta är det så att information når köparen som gör att den ändrar 

uppfattning om det säljande bolaget. Ett exempel på sådan information kan vara om det 

säljande bolaget slutar betala skatt och på så vis skulle det kunna drabba det köpande 

bolaget i form av en latent skatteskuld. En annan sak som kan innebära problem för 

förvärvsprocessen är om säljaren har gjort dåliga förberedelser inför transaktionen. De 

frågetecken som vanligtvis uppstår för revisor 3 dyker oftast upp i due diligence-fasen. 

4.6 Intervju med revisor 4 

I presentationen av denna intervju kommer respondenten att benämnas som revisor 4. 

Revisor 4 är utbildad civilekonom och arbetar idag som auktoriserad revisor. Som 

nyexaminerad arbetade han hos skatteverket i Malmö under två års tid innan han 

hamnade på en revisionsbyrå. Han startade en egen revisionsbyrå 1989 och blev 

auktoriserad revisor för cirka 15 år sedan med bland annat avsikten att locka till sig 

större kunder. Idag är revisor 4 en av tre delägare i revisionsbyrån. Vidare nämner han 

att de arbetar med mycket ”kombiuppdrag” där man gör både redovisning och revision 

åt klienten. Byrån har idag mellan 400-500 klienter och dessa klassas som små och 

medelstora företag där de största har en omsättning i storleken 350-400 miljoner kronor. 

Revisor 4 förklarar att större delen av de förvärv som byrån är med och hjälper till vid 

är förvärv där befintliga klienter är köpare eller säljare av ett bolag. Att företag som inte 

är befintliga kunder hör av sig till byrån och vill ha hjälp vid ett företagsförvärv händer 

också, dock är det inte lika vanligt som att befintliga kunder vill hjälp vid ett 
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företagsförvärv. Revisor 4 bedömer att detta förhåller sig på så vis att 85 procent av de 

som hör av sig är befintliga kunder.  

Storleken på företagen som kontaktar byrån är som nämndes ovan små och medelstora 

företag. Vid en förvärvsprocess av ett mindre företag beskriver revisor 4 

arbetsuppgifterna som mer övergripande för att fånga upp ett värde på målbolaget. Han 

nämner även att ju mindre företagen är desto tidigare sker värderingen av målbolaget 

och denna sker oftast redan i intentionsbrevet som oftast talar om antingen 

prissättningen eller hur man ska beräkna priset på målbolaget. Han nämner även att ju 

större en affär är desto mindre detaljer tas upp och detta för att om man skulle gå in i 

minsta detalj i större företagsförvärv skulle risken för att de inte genomförs vara 

överhängande. Vidare nämner revisor 4 att vid förvärvsprocesser med större företag 

består arbetsuppgifterna oftast av due diligence-processer, detta för att vid större 

företagsförvärv finns det mer information att gå igenom vid transaktionen.  

De delarna som revisor 4 beskriver att de oftast är delaktiga i under förvärvsprocessen 

är från värderingen till att de lämnar synpunkter vid avtalsskrivningen. Han poängterar 

dock att de aldrig är med och skriver avtalet då de inte är försäkrade för det, vid 

avtalsskrivningen lämnar de endast information om de finansiella aspekterna. Vid 

avtalsskrivningen tar byrån in jurister utifrån vilket kan skilja sig från ”big four” då de 

kan ha den kompetensen inom byrån. Revisor 4 skulle vilja säga att det som skiljer 

deras byrå mot ”big four” är storleken på affärerna, anledningen till detta är att de inte 

är försäkrade för de största transaktionerna som nämndes ovan. Byrån är inte delaktig 

vid företagens sökning av målbolag utan de blir anlitade när köpobjektet är hittat. 

Revisor 4 menar vidare att på deras nivå är det oftast ledningen eller VD:n som de har 

kontakt med under ett förvärv. Han menar också att det inte är någon specifik bransch 

som dominerar i de fall som han har varit med om, däremot hävdar han att det oftast 

handlar om industriella företagsförvärv. 

”De inblandade vill oftast att processen ska gå så fort som möjligt och vi kan inte sätta 

ihop ett lika stort team som de fyra stora och det gör att storleken på affären påverkar 

om vi kan ta oss an uppdraget eller ej.” (Revisor 4) 

När det gäller eventuella problem vid en förvärvsprocess så menar revisor 4 att priset 

kan bli ett problem under processens gång då företagen kan lägga märke till brister hos 

motparten och på så vis kan uppfattningen ändras. Vidare ger han exempel på vilka 
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företag som är lättast respektive svårast att ha att göra med i en förvärvsprocess. De 

företagen som oftast är lättast att förvärva är företag som har en jämnhet och där man 

kan förutspå att framtiden kommer se liknande ut. De företagen som däremot är svårast 

att ha att göra med under en förvärvsprocess är de som har en kort livslängd. Detta gör 

att processen ofta blir utdragen och det blir diskussioner kring prisbilden.  

4.7 Intervju med revisor 5 

I denna intervju kommer respondenten att benämnas som revisor 5. Revisor 5 är 

utbildad civilekonom med inriktning mot ekonomisk analys. Efter examen började han 

arbeta som trainee på ABB och därefter byggde han upp och drev ett eget 

mjukvaruföretag under flera år. Sedan 2006 jobbar han på en revisionsbyrå i Malmö 

som tillhör ”big four”, dock jobbar han inte med arbetsuppgifter kopplade till revision 

överhuvudtaget utan jobbar endast med företagsförvärv, värdering samt due diligence. 

Han uttrycker själv att hans profession är företagsförvärv och han beskriver innebörden 

med ett företagsförvärv enligt nedan. 

”Ett företagsförvärv är en ytterst komplex serie händelser och aktiviteter under en 

ganska lång tid.” (Revisor 5) 

Revisor 5 uttrycker att det relativt ofta händer att företag tar kontakt med honom eller 

hans medarbetare angående hjälp vid ett företagsförvärv. Detta beror enligt honom på 

att byrån han jobbar på har omkring 150 anställda som enbart jobbar inom området och 

är en av Sveriges ledande aktörer när det gäller rådgivning i samband med 

företagsförvärv och transaktioner. Kontoret i Malmö som revisor 5 sitter på är den 

största avdelningen i Sverige bortsett från Stockholm och detta gör att de i Malmö 

jobbar både nationellt och internationellt och inte enbart lokalt. Av företagen som tar 

kontakt för att få hjälp vid ett förvärv är det ofta så att det finns en kontakt eller relation 

på ett eller annat sätt sedan tidigare, dock händer det även då och då att helt nya företag 

vill anlita deras tjänster. Företagen som hör av sig tillhör enligt revisor 5 inte någon 

specifik bransch utan han menar att de arbetar med i stort sett alla branscher utom de 

allra minsta branscherna, så som till exempel restaurangbranschen. Han menar vidare att 

byrån han arbetar på har så pass bred kunskap och uttrycker det som att många av hans 

kollegor snarare är generalister än specialister vilket gör att de har den breda kunskapen. 

Vidare förklarar han som exempel att vissa är mer specialiserade mot familjeföretag, 

andra mot internationella företag. Av företagen som hör av sig till revisor 5 och byrån 
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menar han att det är ungefär jämnt fördelat mellan industriella och finansiella. Vidare 

menar han att det också är ungefär lika vanligt att det köpande företaget tar kontakt med 

dem som att det säljande gör det. 

När det handlar om vad företagen vill ha hjälp med vid förvärvsprocessen menar revisor 

5 att det vanligaste de vill ha hjälp med är en finansiell due diligence. Han förklarar 

vidare att hur stor delaktighet han har vid en förvärvsprocess varierar från fall till fall. 

Skulle han exempelvis bara utföra en finansiell due diligence beskriver han det som att 

han är delaktig under ungefär 25 procent av vad han kan vara delaktig vid. Skulle han 

ha 100 procent delaktighet så menar han att han är med från den förberedande fasen 

innan sökning av målbolag, genom kontakten med målbolag, utförande av värdering 

och due diligence-tjänster till avtalsskrivningen där han sitter med. Dock uttrycker han 

tydligt att de aldrig är med och skriver avtalen, där anlitar de jurister som är specialister 

inom området.  

När det gäller eventuella problem som kan uppstå under en förvärvsprocess så menar 

revisor 5 först och främst att det är vanligt förekommande och det sker ständigt men att 

det är just det han är till för, att lösa problemen som uppstår. Han menar att en 

transaktion av denna typ är en ytterst komplex serie händelser och att det därför inte är 

konstigt att problem uppstår. Som exempel menar han att det är vanligt att köpare eller 

säljare ändrar uppfattning om motparten under processens gång samt att det finns 

meningsskiljaktigheter när det gäller budet samt priset. Revisor 5 betonar dock att det 

inte är särskilt många förvärv som avbryts, utan vanligtvis kommer man fram till en 

lösning av problemen.   
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5. Analys  

I detta kapitel kommer materialet från intervjuerna att analyseras och jämföras med 

den teori som vi tidigare tagit upp i referensramen för att på så vis kunna se hur teorin 

står sig i förhållande till vårt intervjumaterial. Slutligen sker också en återkoppling till 

vår teorimodell. 

5.1 Analys av empiri 

Vid insamlingen av empirin har vi kunnat se ett visst mönster när det gäller likheter och 

skillnader mellan de olika respondenternas svar. Dessa likheter och skillnader kommer 

presenteras och analyseras nedan. 

Vid en tillbakablick på vår insamlade empiri kan man se att alla fem respondenterna 

besitter en ekonomiutbildning i någon form. De tre sista respondenterna besitter en 

utbildning som civilekonomer medan revisor 1 har en kandidat- och magisterexamen 

och revisor 2 nämner endast att han är utbildad revisor. Med sina liknande utbildningar 

började tre av fem respondenter att arbeta på olika revisionsbyråer efter examen. Övriga 

två respondenter började sin yrkeskarriär genom att arbeta på annat håll än inom 

revisionsbranschen för att senare ta steget in i den.  

När det gäller hur ofta det händer att företag tar kontakt för att få hjälp vid ett 

företagsförvärv så kan man se ett tydligt mönster som visar att det är väldigt vanligt 

förekommande hos de fyra respondenterna som arbetar på ”big four” medan revisorn på 

den mindre byrån menar att det oftast handlar om befintliga kunder och att det inte 

händer lika frekvent. Att det är vanligast att man har en relation sedan tidigare med 

företagen som hör av sig är dock något som är gemensamt enligt samtliga respondenter. 

Det är med andra ord inte lika vanligt att företag kommer från ingenstans och vill ha 

hjälp vid ett företagsförvärv. Något annat som var genomgående i samtliga intervjuer 

var att de flesta typer av företag anlitar deras tjänster och att det är inte någon specifik 

bransch som dominerar. I tre av intervjuerna framgick det att man arbetar mest med 

industriella företagsförvärv medan i de två andra så menade respondenterna att man 

jobbar ungefär lika mycket med industriella som med finansiella företagsförvärv. Det 

ska tilläggas att de två respondenterna (3 & 5) som angav detta arbetar på samma byrå 

och deras kontor är den näst största avdelningen i Sverige vilket gör att de har fler 

arbetsuppgifter som behandlar finansiella förvärv som annars för det mesta behandlas i 
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Stockholm beroende på att de största och flesta av de finansiella bolagen har sina 

huvudkontor där. Enligt de fyra respondenterna på ”big four” är det ungefär lika vanligt 

att det köpande företaget tar kontakt med byrån som det säljande. Dock arbetar en av 

dessa respondenter oftast på säljsidan, en annan oftast på köpsidan medan två av dem 

arbetar ungefär lika mycket med köpande som med säljande företag. Revisorn på den 

mindre byrån menar dock att vilken sida han arbetar på beror helt och hållet på vad 

klienten som kontaktar honom är ute efter.  

Något som är centralt och gemensamt genom alla fem intervjuerna är att samtliga 

respondenter menar att den absolut vanligaste arbetsuppgiften som de har under en 

förvärvsprocess är att utföra en finansiell due diligence, eller företagsbesiktning som det 

kallas på svenska. En företagsbesiktning innebär att respondenterna gör en verifiering 

av det köpande eller säljande bolagets räkenskaper. Det innebär ofta att det utförs 

analyser av flera olika slag som exempelvis av företagens historiska intäkter, 

lönsamhetsutveckling, betydelsefulla händelser under det senaste året, kassaflöden samt 

rörelsekapitalbehov. Förutom detta är det dessutom vanligt att det sker en sökning för 

att identifiera vilka kostnader som kan klassas som engångskostnader hos det säljande 

bolaget samt att det alltid görs en genomgång av företagens balansräkningar. Under 

intervjuerna framgick tydligt att en väl genomförd företagsbesiktning minskar risken för 

en dålig affär för köparen. Ibland händer det att respondenterna (förutom revisor 4) är 

med under hela förvärvsprocessen från sökning av målbolag till avtalsskrivningen även 

om det är ganska ovanligt. Det är dock vanligt att de sitter med vid avtalsskrivningen 

och ger input på de finansiella delarna i avtalet. Samtliga respondenter är dock 

noggranna med att påpeka att de inte är med och skriver några avtal, den delen sköter 

juristerna i processen. När vi frågade vilken del i förvärvsprocessen som är viktigast så 

menar samtliga respondenter att förutom företagsbesiktningen så varierar detta från fall 

till fall, men att ett väl utfört grundarbete med bra förberedelse i början av processen är 

av stor vikt. 

Samtliga respondenter menar att det är vanligt att det uppstår problem under en 

förvärvsprocess och de vanligaste problemen är att det finns meningsskiljaktigheter 

mellan köpare och säljare när det gäller priset. Man menar att säljaren ofta har en 

värdeförväntan på sitt bolag som överstiger prisnivån som köparen är beredd att betala. 

En annan händelse som ofta inträffar är att parterna ändrar uppfattning om varandra 

under processens gång efterhand som de upptäcker brister hos varandra. Att 
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förberedelserna inför förvärvet är viktiga har nämnts flera gånger och dåliga 

förberedelser kan leda till att det inte finns tillräckligt med information för att 

genomföra det och på så vis mer eller mindre tvinga förvärvet att avbryts. Ett problem 

som dock bara revisor 1 tar upp är miljöproblem som föroreningar på säljarens mark 

som skulle kunna leda till att köparen blir bötfälld i framtiden. Att bara revisor 1 tog 

upp detta kan bero på att detta är ovanligt men att han varit med om en liknande 

situation och gav ett exempel på ett mer ovanligt problem. Samtliga respondenter 

påpekar dock att det är ovanligt att ett förvärv avbryts. 

5.2 Empirin i förhållande till teorin 

Som nämns i referensramen så finns det olika sorters företagsförvärv, bland annat 

industriella och finansiella. Alla respondenter vi har intervjuat nämner att det är de två 

vanligaste klassificeringar som görs när det gäller olika sorters förvärv. Två av 

respondenterna, revisor 3 och 5, menar att de delar tiden ungefär lika mellan industriella 

och finansiella företagsförvärv. 

Med fasmodellen från referensramen som utgångspunkt ser man väldigt tydligt i vilken 

fas revisorn är mest delaktig när man analyserar den insamlade empirin. Revisorn är 

främst delaktig i transaktionsfasen och i transaktionsfasen är den framförallt delaktig i 

företagsbesiktningen, vilket framkommer av samtliga respondenter. Respondenterna 

förklarar väldigt tydligt att det främst är en finansiell due diligence klienterna vill ha 

hjälp med, men samtidigt nämner de att de ibland är delaktiga i förvärvsprocessen redan 

från strategifasen fram till det sista, avtalsbindningen, i transaktionsfasen. Vid 

avtalsbindningen sitter de dock bara med och ger viss finansiell input medan juristerna 

sköter det andra. Ingen av respondenterna är med vid det sista steget av företagsförvärv, 

det vill säga integrationsfasen. Alla respondenter nämner också att de endast brukar sitta 

med vid avtalsbildningen för att ge finansiella synpunkter och att det inte är de som är 

huvudaktören i den fasen vilket inte helt stämmer överens med vad Sevenius (2011) 

påstår. Enligt honom är revisorn en aktör som tar ett stort ansvar och spelar en större 

roll vid avtalsskrivningen medan samtliga respondenter i våra intervjuer menar att de 

inte spelar någon huvudroll i denna del utan att de endast ger input på de finansiella 

delarna i avtalet medan juristerna sköter resten. 

Om man fortsätter att jämföra Sevenius påståenden om när och var de olika aktörerna är 

delaktiga under förvärvsprocessen med vad vi fick fram i intervjuerna så ser man att där 
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finns både likheter och skillnader när man jämför empirin med teorin. Den absolut 

största likheten är att alla respondenterna nämner att de är med under besiktningen av 

målbolaget. Den största skillnaden är att ingen av respondenterna nämner att de arbetar 

med strukturering under ett företagsförvärv vilket Sevenius (2011) tar upp att de gör i 

sin tabell. När det gäller revisorns roll vid värderingar och avtalsbindningar så 

framkommer det att de arbetar en del med det, men det är inte det deras huvuduppgift 

under förvärvsprocessen. Om man tittar på hur Sevenius (2011) menar att revisorns roll 

ser ut under förvärvsprocessen och hur vi uppfattar revisorns roll efter vår 

empiriinsamling så ser man tydligt hur och var det skiljer sig i de omarbetade tabellerna 

nedan. 

Tabell 2 Revisorns delaktighet i förvärvsprocessen 

Enligt Sevenius teori             Enligt vår sammanställning av empirin 

Moment Revisorer 
 

Moment Revisorer 

    
 

    

Strategi   
 

Strategi   

Sökning   
 

Sökning   

Värdering X 
 

Värdering x 

Besiktning X 
 

Besiktning X 

Strukturering X 
 

Strukturering  

Avtal X 
 

Avtal x 

Integrering   
 

Integrering   
 

 

(Bearbetad med utgångspunkt från: Sevenius, Företagsförvärv – en introduktion, s.215, 2003 samt 

insamlad empiri)         

Till vänster ligger tabellen som Sevenius använder men endast med utklipp från hur 

revisorn på köpsidan är delaktig under förvärvsprocessen. Tillhöger ligger en likadan 

tabell fast justerad av oss utifrån hur vi ser på revisorns delaktighet vid ett 

företagsförvärv. Skillnaderna man ser är att i den vänstra tabellen så är revisorn delaktig 

i fyra moment under förvärvet och i alla fyra moment tar de ett större ansvar (versalt X) 

än andra aktörer. I den justerade tabellen till höger menar vi däremot att revisorn endast 

tar ett större ansvar under företagsbesiktningen medan man vid värdering samt avtal är 

delaktiga men tar ansvar för ett mindre område (gement x).  
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En annan sak som är intressant att analysera är att revisor 2 nämnde i vår intervju att det 

säljande bolaget ofta övervärderar sitt bolag och att det är vanligt att köparen kan få 

betala ett litet överpris samtidigt som att köparen sen efter köpet ska försöka få köpet att 

uppnå de ställda förväntningarna på förvärvet. Detta tas upp i referensramen där Jarell 

med flera (1998) menar att det ofta kan vara enklare för säljaren att uppnå de 

förväntningar man har inför ett dyrt förvärv än vad det är för köparen. Detta styrker 

även det som Daniel & Metcalf (2001) tar upp i sin artikel, nämligen att om köparen får 

betala ett överpris vid ett förvärv är det ofta för högt för att kunna infria och förverkliga 

de ställda förväntningarna på förvärvet.  

Vår egen teorimodell som gjordes i referensramen för att påvisa hur revisorns 

delaktighet samt bidrag ser ut under de olika delarna av en förvärvsprocess. I denna 

teorimodell har vi inte urskilt på stora eller små byråer. Man kan genom empirin se att 

det finns skillnader på hur en liten byrå arbetar jämfört med en stor, en skillnad är 

storleken på transaktionerna som görs. Den mindre byrån har ingen försäkring som 

täcker de största transaktionerna och den gör nästan bara värderingar i de fall som det 

handlar om en mindre transaktion och due diligence om det är en lite större transaktion. 

Vår första teorimodell visar dessutom att revisorn är delaktig i två av tre faser, 

strategifasen samt transaktionsfasen och att den i dessa två faserna är delaktig i fyra 

olika moment så som värdering, företagsbesiktning, strukturering och avtal. Men när 

våra intervjuer var utförda och sammanställda syntes det väldigt tydligt att revisorn 

framförallt är delaktig i transaktionsfasen och då speciellt vid företagsbesiktningen. 

Detta nämner och poängterar alla fem respondenter under intervjuerna. Efter 

sammanställningen av våra intervjuer där vi märkt skillnaderna mellan teorin och 

empirin har vi gjort en revidering av teorimodellen som presenteras nedan.  
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Figur 4 Reviderad teorimodell 

Med revideringen som gjorts efter sammanställningen av empirin vill vi visa att 

revisorn är delaktig i framförallt tre olika moment i förvärvsprocessen. Dessa tre 

moment är värdering, besiktning samt avtalsskrivning vilket som sagt skiljer sig något 

från vad som togs upp i referensramen där Sevenius (2011) även inkluderade 

strukturering men efter insamlingen av vår empiri kan vi konstatera att detta var ett 

område som ingen av respondenterna nämnde. Av respondenternas svar att döma är det 

framförallt under besiktningen som de är delaktiga och har den mest framträdande 

rollen. Att ett rent värderingsmoment utförs av revisorn i processen är inte alltid 

nödvändigt då besiktningsmomentet innehåller en viss typ av värdering. Vid 

avtalsskrivningen händer det ofta att revisorn är delaktig i form av att ge input på de 

finansiella delarna i avtalet medan juristerna är huvudaktören i denna del av 

förvärvsprocessen. 
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5.3 Sammanfattning 

Här sammanfattas vår analysdel, i vilken vi har tolkat, jämfört och analyserat svaren 

från de fem respondenterna. Detta har sedan jämförts med teorin från referensramen.  

Vanligast för samtliga respondenter när klienter tar kontakt med dem för att genomföra 

ett företagsförvärv är att de har någon slags relation sedan tidigare. Utifrån svaren från 

respondenterna så är det vanligast att göra industriella företagsförvärv, tre av de fem 

intervjuade säger att det framförallt är den sortens förvärv de blir anlitade för att 

genomföra. Under insamlingen av empirin så framgick det tydligt att det är finansiell 

due diligence som är vanligast för våra fem respondenter att bidra med vid 

förvärvsprocessen. Genomförs en noggrann finansiell due diligence så minskar risken 

för en dålig affär för köparen. När respondenterna blir kontaktade för att hjälpa till eller 

genomföra ett företagsförvärv så brukar det inte ske inom någon specifik bransch. 

Vanligaste problemen är enligt alla respondenter meningsskiljaktigheter angående priset 

på målbolaget. Här ska även nämnas att det ofta anses vanligare att säljaren uppnår de 

ställda förväntningarna på förvärvet än köparen. Detta hänger ofta ihop med att säljaren 

övervärderar sitt bolag och det kan i slutändan leda till att köparen får betala ett överpris 

och får på så sätt svårare att uppnå förväntningarna på förvärvet. 

Vid en jämförelse av empirin och Sevenius fasmodell så märks det tydligt att revisorn 

framförallt är delaktig i due diligence-momentet i transaktionsfasen, vilket samtliga 

respondenter nämner. Ett fåtal av dem nämner även att de ibland är med vid hela 

strategifasen och transaktionsfasen, däremot nämner ingen att de är med vid den sista 

fasen, integrationsfasen. Skillnaderna på var revisorerna är delaktiga beror på att varje 

enskilt företagsförvärv är det andra olikt och klienterna behöver hjälp med olika 

ärenden vid olika förvärv. När det gäller Sevenius tabell som visar olika aktörers 

delaktighet och vår egen teorimodell ser man precis som vid fasmodellen att de inte 

stämmer överens med vår empiri. Eftersom empirin har visat sig vara annorlunda än 

teorin så har vi omarbetat vår egen teorimodell i kapitlet där vi jämför empirin i 

förhållande till teorin.  

 

 

 



 
44 

6. Slutsats och avslutande diskussion 

Syftet med detta kapitel är att besvara studiens frågeställning med hjälp av teori och 

empiri från tidigare kapitel. I detta kapitel presenteras även vår kritik mot brister i 

referensramen samt våra egna reflektioner och slutsatser. Kapitlet avslutas sedan med 

förslag på vidare forskning samt ett avsnitt om vad denna studie visar på en mer 

övergripande nivå.    

6.1 Slutsatser 

Så här vid studiens slut kan vi konstatera och dra slutsatsen att revisorns roll under 

förvärvsprocessen är som rådgivare. Detta då respondenterna i intervjuerna menar att de 

förser klienterna med information samt råd för att de ska kunna genomföra ett så bra 

förvärv som möjligt. Fyra av respondenterna som deltog i denna studie arbetar inom 

”big four” och byråerna de jobbar på har specifika avdelningar som behandlar 

företagsförvärv vilket gör att de endast har arbetsuppgifter inom detta område jämfört 

med revisorn på den mindre byrån som i stort sett går ifrån ordinarie arbetsuppgifter när 

de ska delta vid ett förvärv. Med detta nämnt kan man konstatera att de som jobbar med 

företagsförvärv dagligen på de största byråerna är specialiserade inom området och för 

dem blir det inte samma belastning då det handlar om deras vardagliga arbetsuppgifter, 

till skillnad från den lilla byrån som inte har kapacitet att sätta in liknande resurser. En 

av tjänsterna som ”big four” specifikt erbjuder vid ett företagsförvärv är att de utför en 

finansiell due diligence, även kallat företagsbesiktning. Något vi kan konstatera är att 

respondenterna i stort sett alltid bidrar med en finansiell due diligence och det är det 

som är den centrala delen för revisorn under en förvärvsprocess. Den enda av 

respondenterna som under intervjun nämnde att en due diligence inte alltid utförs var 

revisorn på den mindre byrån. Detta förekommer vid de allra minsta förvärven då 

endast en överskådlig värdering av företagen görs. En annan sak som kan konstateras är 

att det är ytterst ovanligt att revisorn sitter med under hela förvärvsprocessen, från 

sökning av målbolag till avtalsskrivningen. Förutom det som handlar om revisorn, och 

mer det som handlar specifikt om företagsförvärv så kan vi konstatera att vid ett förvärv 

är det oftast enklare för säljaren att uppnå de ställda förväntningarna än vad det är för 

köparen. Detta nämns både i referensramen och i intervjun med revisor 2. Detta kan, 

som tidigare nämnts i denna studie, bero på att säljaren ofta övervärderar sitt bolag och 

detta kan i slutändan leda till att köparen betalar ett överpris. I en sådan situation blir det 
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svårare för köparen att uppnå sina förväntningar på förvärvet beroende på att man helt 

enkelt betalat för mycket i förhållande till vad man borde gjort. Här anser vi att revisorn 

har ett stort ansvar att göra ett bra arbete vid en finansiell due diligence för att på så vis i 

viss mån kunna förhindra att en sådan här situation uppstår. 

6.2 Brister i referensramen 

Företagsförvärv är en stor process där det ena förvärvet inte är det andra likt och 

förvärvsprocessen varierar och ser olika ut från förvärv till förvärv. Detta är dock något 

som de inte tar hänsyn till i teorin. Detta leder till att teorin från referensramen kan 

anses vara en grov generalisering för hur en förvärvsprocess kan se ut i praktiken. I och 

med teorin skulle kunna anses vara en grov generalisering av hur en förvärvsprocess ser 

ut så stämmer vår insamlade empiri inte helt överens med teorin från referensramen. I 

jämförelse mellan teorin i referensramen och vår insamlade empiri ser man tydligt att 

ingen av respondenterna nämner att de är delaktiga i någon strukturering. En annan sak 

vi kan konstatera är att respondenterna menar att de inte är lika delaktiga vid 

värderingen och avtalsskrivandet som teorin framhåller. I referensramen i denna studie 

kan vi konstatera att revisorn framstår som delaktig under större delen av 

förvärvsprocessen vilket stämmer delvis. Det som däremot inte stämmer överens mellan 

teorin i referensramen och den insamlade empirin i studien är hur stor roll och betydelse 

revisorn har i de olika delarna av processen. Här kan man bland annat se det som 

nämndes här ovan, nämligen att revisorn inte är huvudaktören vid exempelvis 

avtalsskrivningen och värderingen utan att området som revisorn framförallt är delaktig 

vid är företagsbesiktningen. Efter insamlingen av empirin kom vi fram till att även vår 

teorimodell i referensramen innehöll liknande brister som övrig teori kring 

förvärvsprocessen. Detta då vår teorimodell i referensramen byggdes upp utifrån 

Sevenius fasmodell samt hans tabell kring aktörer i förvärvsprocessen. Detta ledde fram 

till att vi i analysen bearbetade om vår egen teorimodell för att även anpassa den till vår 

insamlade empiri.         

6.3 Egna reflektioner 

Tanken från början var att vi i denna studie skulle intervjua både revisorer och företag 

som varit aktiva under en förvärvsprocess tidigare, detta för att vi ville få olika 

infallsvinklar kring hur de olika sidorna uppfattar revisorns delaktighet och bidrag under 

förvärvsprocessen. Dock skulle det visa sig att det var svårare än vad vi trodde att få till 
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intervjuer med relevanta företag och då valde vi att fokusera på intervjuer med enbart 

revisorer som har varit delaktiga under en förvärvsprocess. Vi anser valet av att endast 

använda oss av semistrukturerade intervjuer var ett bra alternativ då den information vi 

fick tag på gav oss bred och bra kunskap för att kunna utföra studien. Problematiken i 

denna studie menar vi har varit att hitta relevant teori inom vårt specifika ämnesområde 

som behandlar både revisorn och förvärvsprocessen, och vi har därför fått använda oss 

av artiklar och teorier från de olika delarna för sig.    

6.4 Förslag till fortsatt forskning  

Vidare forskning som skulle kunna vara intressant att undersöka kan vara att göra en 

liknande studie som denna men från företagets sida. Det skulle innebära att man gör en 

kartläggning av revisorns roll och delaktighet under förvärvsprocessen utifrån företagets 

perspektiv. På så vis skulle man möjligtvis också kunna få en uppfattning om företagen 

och hur nöjda de är med tjänsterna som erbjuds. Vid en undersökning från företagens 

sida skulle det vara möjligt att även utföra en kvantitativ undersökning. Ett annat förslag 

på vidare forskning skulle kunna vara en liknande kartläggning som denna men av 

övriga aktörer som är delaktiga i förvärvsprocessen, som exempelvis skulle kunna vara 

juristens roll och delaktighet under förvärvsprocessen.    

6.5 Etiska implikationer 

Revisorns roll i samhället har under de senaste åren ändrats en del från att under en lång 

tid mestadels arbetat med granskande uppgifter till att även ha en rådgivande roll i olika 

situationer. Det har ansetts att revisionsyrket skulle vara hotat sedan revisionsplikten för 

mindre aktiebolag försvann. Efter denna studie anser vi dock att så inte är fallet och att 

revisorn fortfarande fyller en viktig roll i dagens samhälle. Detta då de är experter inom 

sitt område samt för att de idag även säljer olika slags rådgivningstjänster som 

exempelvis vid företagsförvärv.       
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Bilaga 1 - Intervjuguide  

 

1. Hur ser din bakgrund ut?  

   – Utbildning? 

   – Yrke? 

2. Hur länge har du arbetat på byrån?  

   – Vad har du haft för befattning samt arbetsuppgifter under din tid på byrån? 

   – Hur länge har du arbetat med nuvarande arbetsuppgifter? 

3. Hur ofta händer det att företag tar kontakt med er för att få hjälp under ett förvärv? 

   – Är det i huvudsak det köpande eller säljande företaget som tar kontakt med er? 

   – Av vilken anledning tar de kontakt med er? Vilken på företaget har ni oftast kontakt 

med? 

   – Vad vill de ha hjälp med vid ett förvärv? Vad är vanligast att ni hjälper klienterna 

med?    

   – Kan du ge exempel på något förvärv du har medverkat vid? 

   – Var du delaktig under hela processen? 

        – Om ja, kan du beskriva din delaktighet i hela processen?  

        – Om nej, kan du beskriva din delaktighet i de delarna du var med vid? 

   – Blir du oftast kontaktad tidigt eller sent i processen? 

4. Brukar det uppstå problem i förvärvsprocessen? 

   – Om ja, vad för typ av problem är vanligast och var i processen uppstår de? 

   – Vad kan ni inte hjälpa till med under en förvärvsprocess?  

   – Vilken typ av frågor/problem kräver mer av er? Vilka är lättlösta? 
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5. Är det vanligen någon specifik bransch eller storlek på företagen som anlitar era 

tjänster?  

   – Är det vanligt att ni har en tidigare relation (exempelvis nuvarande kunder eller 

liknande) till företagen som kontaktar er? 

   – Varierar det med vad företag vill ha hjälp med under processen? 

 

 

 

 

 

 

 

 


