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SAMMANFATTNING 
 

Titel: Recept för ett lyckligt äktenskap? Företagskulturell integration efter 

internationell M&A 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Daniel Eriksson och Jesper Forsblom 

Handledare: Daniella Fjellström, Kristina Mickelsson och Pär Vilhelmson 

Datum: 2016 – juni  

 

Bakgrund och syfte: Tidigare studier visar att internationella M&A:s ofta misslyckas 

med att uppnå uppsatta mål. En anledning till misslyckande kan vara svårigheten att 

integrera företagskulturen i den nya verksamheten. Studiens syfte är att öka 

förståelsen för integration av företagskultur efter internationella M&A:s utifrån 

svenska företags perspektiv.  

 

Metod: Studien har en kvalitativ metod med en abduktiv forskningsansats. Studien 

har en hermeneutisk och socialkonstruktivistisk utgångspunkt. Den empiriska 

datainsamlingen införskaffades genom semistrukturerade intervjuer med elva stycken 

personer vilka samtliga haft en roll i respektive företags M&A. Vår teoretiska 

referensram innefattar tidigare forskning och det empiriska underlaget bygger på 

intervjuerna. Analysen ställer empiri mot teori för att hitta likheter och skillnader och 

addera nya synvinklar.  

 

Resultat & slutsats: Denna studie åskådliggör hur företag efter internationell M&A 

ser på, och arbetar med, integration av företagskultur. Med hjälp av den teoretiska 

referensramen skapade vi en uppfattning om vilka delar som behövdes för att 

framgångsrikt integrera företagskulturen, främst kommunikation. Det empiriska 

materialet adderade sedermera nyckelpersoner och ekonomisk rapportering.  

 

Förslag till vidare forskning: Bristfälligheten i tidigare forskning vad gäller 

omställning i och med ökad ekonomisk rapportering ger upphov till framtida studier 

som kan studera hur ökad ekonomisk rapportering påverkar de uppsatta målen. Vidare 

föreslår vi att framtida forskning studerar om det skiljer sig mellan tjänsteföretag och 

producerande företag och benägenheten för dessa att byta ut nyckelpersoner efter en 

M&A.  

 

Uppsatsens bidrag: Studiens teoretiska bidrag innefattar huvudsakligen ökad 

förståelse för problematiken kring nyckelpersoner, involverande kommunikation och 

ekonomisk rapportering. Det praktiska bidraget ger rådet till företag att överbemanna 

främst ekonomiavdelningen med kompetent personal efter en M&A för att underlätta 

integrationen.  

 

Nyckelord: Företagskultur, M&A, företagskulturell integration, nyckelpersoner, 

ekonomisk rapportering, kommunikation  

 
 
 



   
 

ABSTRACT 
 

Title: Recipe for a happy marriage? Corporate culture integration after international 

M&A 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Authors: Daniel Eriksson and Jesper Forsblom 

Supervisor: Daniella Fjellström, Kristina Mickelsson and Pär Vilhelmson 

Date: 2016 – June  

 

Aim: Previous studies have shown that international M&A:s has high failure rates. 

One reason for failures has been shown to be the difficulty and lack of knowledge to 

integrate corporate culture.  The aim for this study is therefore to increase the 

understanding of corporate culture integration after international M&A:s through the 

perspective of Swedish businesses.  

 

Method: This study has a qualitative research design with an abductive approach. 

The study has both a hermeneutic and social constructionist perspective, which it’s 

being influenced by. The empirical data collection was gained by semi-structured 

interviews with eleven respondents with previous experience of M&A:s. Our 

theoretical framework includes previous research and the empirical compilation is 

based on the interviews. The analysis is where the theoretical framework and 

empirical compilation is analyzed together to find similarities and differences but also 

new aspects on the subject. 

 

Result and conclusions: This study illustrates how businesses look at international 

M&A:s and how they work with the integration of corporate culture in that context. 

With the theoretical framework we could estimate what was necessary to integrate 

corporate culture successfully, which was mainly communication. The empirical 

compilation later added key personnel and financial reporting to this. 

 

Suggestions for future research: The deficiency of previous research regarding the 

impact of increased financial reporting after M&A:s cause us to enquire future 

research on how it affects businesses and the integration of corporate culture. We also 

suggest that future research on key personnel is needed and how their importance 

differs between the service sector and industrial sector. 

 

Contributions of the thesis: From the theoretical viewpoint the study contributes in 

further understanding of key personnel, communication and financial reporting in the 

context of international M&A:s. From the practical viewpoint we advise businesses to 

first and foremost overstaff the financial department with qualified personnel after 

M&A:s to facilitate corporate culture integration.  

 

Key words: Corporate culture, M&A, corporate culture integration, key personnel, 

financial reporting, communication 
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1. Inledning  

I detta kapitel presenteras först studiens bakgrund, sedan följer en problemdiskussion 

vilken utmynnar i studiens syfte. Slutligen presenteras avgränsningar och 

övergripande disposition. 

 

1.1 Bakgrund   

Företagskultur är en verksamhets personlighet menar Sabri, Ilyas och Amjad (2011). 

Precis som två personligheter behöver samspela i ett äktenskap, behöver två 

företagskulturer samspela vid en företagsexpansion genom sammanslagning eller 

uppköp. Mikael Andersson, rådgivare på Swedbank Göteborg, säger följande till 

Dagens Industri (2015, 22 oktober):  

 

“Underskatta aldrig svårigheterna som olika företagskulturer utgör vid ett 

förvärv och satsa helst bara på att köpa lönsamma bolag med gott kassaflöde 

som stödjer kärnverksamheten” 

     

Vidare poängteras vikten av att låta integrationen ta tid och få företagen att prioritera 

integrationen av företagskulturen för att expansionen ska ha möjlighet att bli så 

lönsam som möjligt. Marika Corell, ansvarig för storkundsenheten på Swedbank i 

Stockholm, citeras följande i samma artikel (Dagens Industri, 2015, 22 oktober): 

 

"Att växa via förvärv kan dock vara ett bra alternativ i branscher som 

konsolideras. Samtidigt innebär det väldigt mycket arbete att försöka 

integrera två olika organisationer och den tiden har man sällan i en snabb 

tillväxtfas” 

 

En fastslagen och välkänd realitet är att världens ekonomiska marknad är liten, och 

verksamheter runt om i världen har en internationell inställning (Gollnhofer & 

Turkina, 2015). Detta till trots hade de 500 största multinationella företag fortfarande 

80 % av sin totala omsättning i respektive hemländer för lite mer än tio år sedan 

(Rugman & Verbeke, 2004). Anledningen till att majoriteten av alla multinationella 

företag fortfarande har sin försäljning i hemlandet kan bero på att alla typer av 

företagsexpansioner – såväl nationella som internationella – riskerar att misslyckas 

med sina mål i tre av fyra fall (Marks & Mirvis, 2001). Ett av de största bidragen till 
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misslyckande vid företagsexpansion är integreringen av verksamhetens företagskultur 

och borde därför prioriteras mer än tidigare (Cartwright & Cooper, 1993; Sarala & 

Vaara, 2010; Weber & Tarba, 2011). 

 

1.2 Problematisering  

Forskningen kring att expandera ett företag utomlands – internationalisering – 

startade i slutet av 1950-talet och början av 1960-talet och fokuserade initialt på stora, 

multinationella företag och deras internationella aktiviteter (Ruzzier, Hisrich & 

Antoncic, 2006; Khojastehpour & Johns, 2014). Deras definition av 

internationalisering lyder: “acklimatiseringsprocessen av företags strategier, 

strukturer, resurser [...] till en internationell miljö” (Khojastehpour & Johns, 2014, s. 

240). Internationalisering kan innebära åtskilliga fördelar för verksamheten i 

värdekedjans olika steg; kunder, leverantörer, anställda och aktieägare (Gardo, Garcia 

& Descals, 2015). Samtidigt menar de att i takt med att fler fördelar tillkommer, ökar 

komplexiteten och således riskerna.  

 

Siakas och Siakas (2015) menar att företag bland annat har sökt efter att utöka sina 

vinster och marknadsandelar sedan industriella revolutionen. Att expandera ett företag 

internationellt har enligt Jackson, Houdard och Highfield (2008) blivit mer populärt 

och mer tillgängligt de senaste åren; utvecklingen av internet och andra typer av 

kommunikationsförbindelser har ökat företagens möjligheter att utvidga sina 

verksamheter bortom geografiska gränser. Elashmawi (2000) förklarar också att 

minskandet av handelshinder och ökandet av handelsavtal genom åren har en 

betydande faktor i ökandet av internationella etableringar. 

 

Det är emellertid vanligt menar Jackson et al. (2008) att en del företag tar för givet att 

det finns tillgänglig mark och billig arbetskraft i utvecklingsländer. De fortsätter och 

förklarar att det finns en naiv inställning om att de nya arbetstillfällena som skapas 

har en tillräcklig attraktionskraft att kompetent och önskad personal är villig att flytta 

dit. Detta är en mytbildning menar Jackson et al. (2008), och det är vanligt att företag 

misslyckas med sina expansioner just på grund av att dessa faktorer tas för givet. 

Vanliga sätt att expandera sin verksamhet är genom egen kraft, sammanslagningar 

eller uppköp. Just sammanslagningar och uppköp, eller engelskans “Mergers & 

Acquisition (M&A)”,  är ett välstuderat forskningsområde (Appelbaum, Lefrancois, 
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Tonna & Shapiro, 2007; Weber, Rachman-Moore & Tarba, 2011; Marks & Mirvis, 

2011). 

 

Enligt Stahl och Voigt (2008) började forskningen kring M&A:s växa fram successivt 

vid början av 80-talet, däremot kvarstår det mycket forskning om nyckelfaktorer för 

framgångsrika M&A:s. Shimizu, Hitt, Vaidyanath och Pisano (2004) skriver att det 

finns ett tydligt samband mellan ökning av M&A:s och globalisering tillsammans 

med den teknologiska utvecklingen. Shimizu et al. (2004) betonar att bara under 1997 

genomfördes det M&A:s med ett högre värde än under hela 80-talet och mellan 1998-

2000 var värdet högre än de senaste 30 åren tillsammans. Enligt Shimizu et al. (2004) 

genomförs de flesta M&A:s mellan två företag inom samma land, däremot bestod 40 

% av alla M&A:s mellan 1999-2000 av två företag med huvudkontoret i två olika 

länder. Författarna understryker att detta är ett resultat av att det blivit lättare att 

expandera utanför geografiska gränser. 

 

Trots att antalet genomförda M&A:s ökar återfinns faktorer som riskerar att föranleda 

ekonomiska misslyckanden; avsaknad av förtroende (Styhre, Börjesson & 

Wickenberg, 2006), avsaknad av ledarskap (Saunders, Altinay & Riordan, 2009) och 

avsaknad av företagskulturell integration (Weber, Shenkar & Raveh, 1996). Olika 

forskare hävdar olika procentsatser för misslyckande: Weber och Tarba (2011) menar 

att endast 56 % av M&A:s är framgångsrika; Sarala (2010) presenterar den högsta 

misslyckandegraden i form av påståendet att 75 % av alla uppköp misslyckas fullgöra 

de uppsatta målen; Lodorfos och Boateng (2006) påstår att 66 % av M&A:s 

misslyckas till följd av företagskultur. Vad som är tydligt genom dessa specifika 

siffror är att majoriteten av M&A:s är dömda att misslyckas. Detta framstår 

synnerligen paradoxalt – som Shimizu et al. (2004) förtydligar ovan ökar antalet 

M&A:s ständigt för varje år, trots att majoriteten misslyckas leverera målen. Av de 

presenterade faktorerna som kan leda till misslyckande vid M&A fokuserar vi 

närmare på företagskulturens påverkan.  

 

Företagskultur, eller organisationskultur, är beskriven av Pioch och Gerhard (2014) 

som någonting en organisation har genom företagets ledning. Sun (2008) definierar 

företagskulturen i en verksamhet som “hur vi gör här” och menar vidare att 

företagskultur präglas av karaktäristiska drag som djupt rotade värderingar och 
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gemensamma uppfattningar, vilka avgör hur organisationen hanterar problem och 

observerar händelser. Bijlsma-Frankema (2001) tillägger att kulturen i ett företag är 

avgörande för hur medarbetarna kommer förutse och agera i olika situationer för att 

handla på ett meningsfullt manér homogent med företagets värderingar.  Historiskt 

sett fick fenomenet företagskultur stor uppmärksamhet i början av 1980-talet och har 

efter det fortsatt erhålla stort intresse bland forskare och företagsledare menar 

Hofstede (1998) och Teerikangas och Very (2006). Slutligen påstår de att 

företagskultur på senare tid blivit lika viktigt som strategi, struktur och kontroll i 

bolagen. 

 

Vidare hävdar flera forskare att det mer specifikt är tiden efter en M&A som är 

avgörande för verksamhetens prestationer (Weber et al., 1996; Sarala, 2010; Dauber, 

2012; Ahammad, Tarba, Liu, Glaister & Cooper, 2016). Ahammad et al. (2016) 

fortsätter och menar att fasen efter expansion är väsentlig i skapandet av synergier 

mellan företagen. I sin forskning finner Sarala (2010) att företagskulturella oenigheter 

leder till konflikter i processen efter expansion, vilket gör denna fas i processen 

viktigt att hantera rätt. Dauber (2012) går så långt att påstå den företagskulturella 

integrationen i kölvattnet av företagsexpansionen är viktigare än den strategiska 

anpassningen mellan företagen. Detta påvisar ansträngningen och arbetet som måste 

genomföras efter att expansionen genomförts. 

 

Tetenbaum (1999) förklarar att företag måste samla deras bästa personal lämpade för 

integrationen och låta dem jobba på heltid hos det uppköpta företaget. Företaget ska 

också tillhandahålla alla de resurser som de anser vara nödvändiga för att 

integrationen ska vara framgångsrik. Weber och Tarba (2011) betonar vikten av en 

långsiktig planering för att öka chanserna till att sammanslagningen eller uppköpet 

uppnår önskade mål. Tetenbaum (1999) understryker att såvida inte företag 

uppmärksammar betydelsen för de mänskliga faktorerna i M&A:s kommer de vara 

dömda att misslyckas. Avslutningsvis understryker Shimizu et al. (2004, s. 334) 

forskningsgapet kring att integrationen efter M&A:s är begränsad och uttrycker 

följande: ”[…] more research is clearly needed on post-acquisiton integration”. 

Almor, Tarba och Benjamini (2009) fortsätter och påstår att befintlig forskning kring 

integrationen efter M&A:s är mestadels kvantitativ och efterfrågar därför kvalitativa 

studier för att inbegripa de sociokulturella aspekterna. 
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1.3 Syfte 

Syftet är att öka förståelsen för integration av företagskultur efter internationella 

M&A:s utifrån svenska företags perspektiv.  

 

1.4 Avgränsning  

Vi har primärt valt att avgränsa oss till svenska företags internationella M&A:s. 

Vidare är vi inte intresserade av att öka förståelsen för hela M&A-processen, utan 

våra intentioner är att förstå integrationen efter att M&A-affären genomförts. 

Slutligen är vi intresserade av att specifikt studera den företagskulturella aspekten i 

verksamheterna, inte alla aspekter av verksamheternas anpassning efter genomförd 

M&A.  

 

1.5 Disposition  
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Figur 1. Disposition. Egen konstruktion  
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2. Litteraturgenomgång  

I följande kapitel avhandlas tidigare forskning inom områdena M&A och 

företagskultur som sedermera slås samman under kontexten integration efter 

internationell M&A. Kapitlet avslutas med en övergripande modell och 

forskningsfrågor.  

 

2.1 Mergers & Acquisitions  

Det är främst över de två senaste årtiondena som mergers and acquisitions – oftast 

refererat till som M&A – har blivit ett allt mer populärt tillvägagångssätt att 

expandera sin verksamhet (Shimizu et al., 2004; Budhwar, Varma, Katou & Narayan, 

2009). Företeelsen i sig har ingen specifik definition i litteraturen utan det är självklart 

att det gäller en sammanslagning med, eller ett uppköp av, ett annat företag. Den 

huvudsakliga diskursen gällande M&A:s i forskningen vilka vi väljer fokusera på 

handlar speciellt om två stycken teman: Anledningar till misslyckanden (Carroll & 

Harrison, 2002; Saunders et al., 2009; Bauer & Matzler, 2014) och anledningar till 

framgång (Salama, Holland & Vinten, 2003; Chatterjee, 2007; Hollman, Carpes & 

Beuron, 2010).  

 

Något som råder för merparten forskningsrapporter inom ämnet M&A är det 

gemensamma intresset att presentera en misslyckandeprocent. Flera forskare 

presenterar dessutom sin egen procentsats – det råder ingen konsensus vid någon 

exakt siffra. Bach och Whitehill (2008) påstår att misslyckandeprocenten på 80-talet 

var 50 % för samtliga M&A:s, men presenterar ingen färskare siffra. Lee, Kim och 

Park (2015) skriver däremot att 50-80 % av samtliga M&A:s misslyckas exante på 

grund av onormala avkastningskrav och expost på grund av tillväxten – båda 

finansiella utvärderingar. De menar att forskningen sedan 80-talet fokuserat mer på de 

“mjuka” värden för att förstå misslyckandet. Weber och Tarba (2012) påstår att endast 

9 % av företagsledare ansåg deras M&A var fullständigt lyckad kopplat till uppsatta 

mål inför expansionen. Shimizu et al. (2004) hänvisar till en studie av KPMG som 

visade att 17 % internationella M&A:s lyckades leverera värde till aktieägarna, medan 

53 % förgjorde värdet. Budhwar et al. (2009) påstår att 80 % inte lyckas leverera 

värde ett år efter genomförd affär.  
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Anledningar till att företag genomför M&A:s är många och olika, beroende på vilken 

typ av verksamhet som bedrivs. Några anledningar som Chakrabarti, Gupta-

Mukherjee och Jayaraman (2009) nämner är: skalfördelar, utnyttjande av utländska 

marknadsmöjligheter och hjälpa företaget att få marknadskraft på andra marknader. 

De menar också att växa genom sammanslagning eller uppköp är mindre riskfyllt än 

att starta något eget ifrån grunden. Även Osarenkhoe och Hyder (2015) stämmer in 

och påstår att synergi ofta är motivet till M&A:s, där gemensamma kunskaper och 

resurser leder till lägre kostnader, bättre skatteplanering, bättre möjlighet till 

diversifiering och ett större inflytande på marknaden. M&A:s ska leda till mångfald 

och därefter till ökat lärande inom verksamheten, vilket är en anledning för vissa 

företag. Men enligt Reus och Lamont (2009) finns det ingen garanti att mångfald 

leder till ökat lärande, däremot leder mångfald till potentiellt ökat lärande.  

 

2.1.1 Anledningar till misslyckande 

Det finns flera faktorer som kan gå fel och resultera i att en M&A misslyckas med att 

nå de mål som varit uppsatta av ledningen och de som förespråkat uppköpet eller 

sammanslagningen. Enligt Cartwright och Cooper (1993) kan olika typer av 

finansiella misskalkyleringar vara en av dessa faktorer. Det kan vara allt ifrån att 

priset på det uppköpta företaget varit för högt, det vill säga att företaget har varit 

övervärderat, till att ledningen som ska ta hand om verksamheten inte har den 

kompetens som krävs för att hantera den ökade storleken. Cartwright och Cooper 

(1993) tillägger att även det uppköpta företagets strategiska betydelse kan ha varit 

felaktigt; att det uppköpta företaget inte kan komplettera med fördelar som är relevant 

för verksamheten och marknaden. 

 

Marks och Mirvis (2011) varnar däremot att företag inte bör genomföra M&A:s om 

det bara genomförs utifrån tänkta finansiella vinningar, för att bli störst på sin 

marknad eller att undvika att konkurrenter går förbi och tar marknadsandelar. Om 

dessa är motiven till M&A kommer det sannolikt inte leda till något värdeskapande. I 

samma studie av Marks och Mirvis (2011) nämner de att tidigare forskning visar att 

desto större ego en VD har, desto fler och dyrare blir olika M&A:s. Detta faktum 

kanske kan förklara varför antalet M&A:s ökar trots den höga 

misslyckandeprocenten.  
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Finansiella faktorer har traditionellt haft ett stort fokus i forskningen gällande varför 

olika M&A:s misslyckas. Detta har däremot förändrats med tiden och idag är flera 

forskare överens om att mänskliga faktorer och hur organisationerna ska integreras 

med varandra är bland de viktigaste faktorerna ledningen måste ta hänsyn till. I 

Cartwright och Coopers (1993) studie anser 200 direktörer att integreringen av det 

andra företaget är den mest avgörande faktorn i en M&A. Även Lodorfos och 

Boatengs (2006) studie visar att 90 % av deras respondenter ansåg att den mänskliga 

faktorn och hur det andra företaget ska integreras är det absolut viktigaste.   

 

Vanligtvis benämns integration och mänskliga faktorer i samband med 

kulturskillnader. Forskningen är överens om att kulturskillnader är en av de viktigaste 

faktorerna för företag att ta hänsyn till (Lodorfos & Boateng, 2006; Teerikangas & 

Very, 2006; Budhwar et al., 2009; Sarala, 2010; Weber et al., 2011). Det ska dock 

poängteras att inte alla är överens om att alla typer av kulturskillnader har ett negativt 

samband. I en studie fanns det inget samband mellan nationella kulturskillnader och 

negativ produktivitet eller ökade konflikter (Sarala, 2010). Förklaringen tros vara att 

personer är mer toleranta mot multikultur, eftersom den nationella kulturen en individ 

kommer ifrån är svårare att förändra. Därmed kan personer acceptera olikheterna. 

Däremot har personer låg tolerans mot anställda som jobbar utifrån en annan 

företagskultur, då det ses som en mer ytlig skillnad och lättare att förändra och 

anpassa sig.  

 

Det visar sig menar Biljsma-Frankema (2001) att ofta uppstår konflikter på grund av 

att organisationsstrukturer förändras i en snabbare takt än vad företagskulturen hinner 

anpassa sig till. Det vill säga att olika företagskulturer tvingas arbeta med varandra 

innan de är redo. Kulturskillnaderna leder därför till att friktion uppstår som i sin tur 

gör att produktiviteten blir försämrad. Enligt Saunders et al. (2009) leder 

kulturskillnaderna till frustration, oro, stress och ilska. Främst för att de anställda inte 

förväntade sig att kulturskillnaderna skulle vara så annorlunda som de på förhand 

trodde. Antingen för att kommunikationen varit bristfällig – vilket skapat konflikter – 

eller att ledningen inte ansåg att det skulle vara några problem (Appelbaum et al., 

2007; Budhwar et al., 2009; Weber et al., 2011). Saunders et al. (2009) menar att när 

kommunikationen och ledarskapet fallerar, börjar de anställda känna en misstro mot 

organisationen på grund av bristande transparens. 
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2.1.2 Anledningar till framgång  

Att som företag veta och hitta enskilda anledningar till framgång vid ett bolagsförvärv 

kan vara skillnaden mellan konkurs och marknadsledare. Som vi pekat på tidigare 

misslyckas minst 50 % av samtliga M&A:s att uppnå sina uppsatta mål (Bijlsma-

Frankema, 2001). Av denna anledning fokuserar forskningen – givetvis gladlynt 

supportade av näringslivet – på att utkristallisera framgångsfaktorer som näringslivet 

sedermera kan ha användning av. Forskare har hittat olika anledningar till framgång 

beroende på företags storlek, affärens omfattning eller bransch; kommunikation 

(Ahammad et al., 2016; Saunders et al., 2009), arbetslag som jobbar med 

integrationen (Tetenbaum, 1999; Carroll & Harrison, 2002), synergieffekter (Salama 

et al., 2003; Brock, 2005), och planeringen innan M&A (Lodorfos & Boateng, 2006; 

Marks & Mirvis, 2011). 

 

Inledningsvis presenterar Ahammad et al. (2016) en nyligen utgiven studie där de 

finner att kommunikation spelar en viktig roll på effektiviteten i förhandlingsstadiet 

mellan det köpande företaget och det företag som blir uppköpt. De menar att rätt 

mängd och relevant information måste kommuniceras för att öka effektiviteten. 

Specifikt pekar Ahammads et al. (2016) studie på att kommunikationen spelar störst 

roll just i förhandlingsstadiet, där det är avgörande om affären blir lyckad eller inte. 

En mer generell och konkret åtgärd ges av Hollman et al. (2010) som undersökte 

sammanslagningen av Daimler-Benz och Chrysler och varför den sammanslagningen 

inte blev framgångsrik. De menar att en kommunikationsstrategi saknades efter 

sammanslagning; en av anledningarna till misslyckandet var att de två företagens 

oförmåga att kommunicera på ett regelrätt vis. Detta får en viss uppbackning ifrån 

forskningen gjord av Reus och Lamont (2009) som drar slutsatsen om att en lyckad 

integration beror på att skapa förståelse mellan företagen, speciellt där två olika 

kulturer föreligger. Slutligen skriver Saunders et al. (2009) instämmande med 

ovanstående författare att effektiva kommunikationskanaler som bygger på 

tvåvägskommunikation måste upprätthållas. Att det endast sker åt ett håll kan 

uppfattas som order i känsliga tider efter en M&A och bör därför undvikas.  

 

En specifik åtgärd som lett till underlättad integration efter genomförd M&A är enligt 

flera forskare att använda arbetslag som enkom arbetat med integrationen. Till att 

börja med undersökte Salama et al. (2003) tre M&A:s i sin studie: Deutsche Bank-
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Bankers Trust, British Petroleum-Amocco och Ford-Volvo. De kunde dra slutsatsen 

att i samtliga sammanslagningar användes ett integrationslag. Författarna beskriver 

integrationslagets uppgifter som att ta pulsen på företaget och rapportera mellan 

ledning och produktion och sammanlänka de båda. Även Marks och Mirvis (2011) 

rapporterar om att ett integrationslag måste bestå av representanter ifrån de båda 

företagen och arbeta tillsammans mot att implementera arbetsmetoder. Shimizu et al. 

(2004) instämmer med ovanstående författare med tillägget att arbetslaget ska 

planera, koordinera och utföra egna integrationsstrategier, inte endast följa ledningen. 

Däremot påpekar Shimizu et al. (2004) att det saknas mycket forskning angående 

dessa integrationslag. Vad samtliga ovanstående författare har gemensamt är att ett 

externt arbetslag är viktigt för att underlätta för både ledningen och produktionen 

genom öppna kommunikationskanaler och vetskapen om att dessa människor arbetar 

med att underlätta transitionen.  

 

En av de egentliga huvudanledningar till varför företag går igenom M&A:s är för att 

uppnå potentiella synergieffekter (Almor et al., 2009). Innan köpet är genomfört letar 

företagen efter synergier genom att kolla på hårda faktorer såsom siffror, istället för 

mjuka faktorer såsom människor menar Marks och Mirvis (2011). Även Salama et al. 

(2003) beskriver hur företagen söker synergieffekter för att övervinna varje utmaning 

på ett bättre sätt, men även för att öka marknadsandelar och öka försäljningen. Weber 

och Tarba (2011) finner att olikheter i företagskulturen kan hämma synergieffekten 

om de inte behandlas på rätt sätt, men om företagen låter transitionen ske långsamt så 

kommer synergier kunna uppnås. Det är sammanfattningsvis potentialen genom 

synergier som driver många företag att genomföra ett uppköp.  

 

Planeringen innan det aktuella förvärvet sker belyses av forskare som minst – om än 

inte viktigare – lika viktig som processen efter affären är genomförd (Lodorfos & 

Boateng, 2006; Hollman et al., 2010; Marks & Mirvis, 2011; Weber & Tarba, 2011). 

Inledningsvis påstår Mark och Mirvis (2011) att framgångsrika M&A:s var 40 % mer 

sannolik att ha genomfört en mänsklig och kulturell due diligence 

(företagsbesiktning) av det andra företag, än de som var mindre framgångsrika. 

Lodorfos och Boatengs (2006) forskning lägger störst vikt vid planeringsstadiet, att 

planera affären och räkna in de mjuka värdena. Detta får också uppbackning av 

Weber och Tarba (2011) och Hollman et al. (2010) vilka i linje med tidigare forskare 
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betonar planeringens betydelse. Samtliga forskare är överens att många affärer 

misslyckas till följd av överseendet av planeringen.  

 

2.2 Företagskultur  

Definitionen av kultur är varken entydig eller simpel till sin natur. Inledningsvis 

påstår Asif (2011, s. 454) att kultur är “notoriskt svårt” att definiera, men också att 

ordet kultur ger upphov till olika innebörder beroende på hur frågan ställs och vem 

som får frågan. Ordet kultur menar Asif (2011) är ett av de tre mest komplicerade 

orden i det engelska språket, vilket kan överföras till svenskan och andra germanska 

språk som delar samma lingvistiska träd. Vad gäller definitionen av företagskultur är 

forskare någotsånär överens: det är värderingar, övertygelser och föreställningar som 

delas av organisationen och hjälper individer att förutse situationer och och agera på 

ett meningsfullt sätt (Bijlsma-Frankema, 2001; Ajmal & Koskinen, 2008; Richard, 

McMillan-Carehart, Bhuian & Tayolor, 2009; Weber & Tarba, 2012; Murphy, Cooke 

& Lopez, 2013; von Meding, McAllister, Oyedele & Kelly, 2013; Pioch & Gerhard, 

2014). Vi har här identifierat tre stycken teman inom företagskultur vilka vi kommer 

avhandla längre ned: olika typer av företagskultur (Sadri & Lees, 2001; Tseng, 2010), 

vad leder företagskultur till (Lau & Ngo, 2004; Naranjo-Valencia, Jimenez-Jimenez 

& Sanz-Valle, 2016) och nationell kultur VS. företagskultur (Ladegaard, 2007; 

Sarala, 2010).  

 

Fortsättningsvis framhäver Styhre et al. (2006) behovet av att företagskulturen inom 

organisationer måste vara dynamisk. De menar att företagskultur måste ha kapacitet 

att vara bestående över tid, samtidigt som den måste kunna förändras efter externa 

påtryckningar. Andemeningen enligt Styhre et al. (2006) är att företagskultur måste 

vara dubbelsidig till sin natur. Von Meding et al. (2013) slår fast att företagskultur 

spelar en viktig roll till följd av sin tystnad; det är en omedveten kraft som starkt 

påverkar hur företagets anställda handlar inom organisationen Specifikt för 

byggnadsindustrin pekar von Meding et al. (2013) ut företagskultur som en sista 

konkurrensfördel att utnyttja gentemot sina konkurrenter. Beträffande sambandet 

mellan företagskultur och hur de anställda agerar som von Meding et al. (2013) 

redogjorde för erhåller de uppbackning av Murphy et al. (2013) som i sin studie finner 

att samarbetet och koordinationen mellan medarbetarna ökar om företaget har en 
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konstruktiv företagskultur. De menar att ledare oftare borde referera till företagets 

kultur för att öka samarbetet mellan medarbetarna.  

 

 2.2.1 Olika typer av företagskultur 

Att definiera och kategorisera en särskild företagskultur är svårt. Sadri och Lees 

(2001) anser att en företagskultur är högst beroende utav faktorer som till exempel 

industrin verksamheten befinner sig i, geografisk plats, händelser i företagets historia, 

personligheterna inom företaget och hur dessa kommunicerar och samarbetar med 

varandra. Sadri och Lees (2001) menar att när individer från olika bakgrunder möts på 

sin arbetsplats kan dessa faktorer manifestera sig på oändligt olika sätt. Tseng (2010) 

kategoriserar företagskulturer utefter två axlar: den första över hur företaget är 

fokuserat på kontroll och den andra till vilken utsträckning företaget fokuserar på sina 

interna och externa funktioner. De fyra kategorier som beskrivs enligt Tseng (2010) 

är: Klankultur, adhokratisk kultur, marknadskultur och hierarkisk kultur. 

 

Klankultur beskrivs som en informell organisation med deltagande arbetsmiljö 

bestående av lagarbete och där relationen bland de anställda och deras 

kommunikation står i fokus (Richard et al., 2009; Tsang, 2010; von Meding et al., 

2013; Wiewiora, Trigunarsyah, Murphy & Coffey, 2013). Klankultur är en varm och 

välkomnande arbetsplats där anställda tillåts och vågar tala om sina åsikter (Tseng, 

2010). Klankultur kan också upplevas som en extrainsatt familj för de anställda där 

ledare utövar mentorskap och arbetar för personlig utveckling (von Meding et al., 

2013). Lojalitet, tradition, långsiktighet och samarbete genomsyrar hela verksamheten 

och framgång definieras av det interna klimatet och medarbetare som genuint bryr sig 

om varandra (von Meding et al., 2013). 

 

Hierarkisk kultur karaktäriseras av formella regler och principer med fasta strukturer 

och processer (Richard et al., 2009; Tseng, 2010; von Meding et al., 2013; Wiewiora 

et al., 2013). Verksamheten har ett långsiktigt fokus på stabilitet och effektivitet, 

vilket ställer krav på att ledarna själva är effektiva (von Meding et al., 2013). I och 

med att verksamheten söker långsiktig stabilitet och effektivitet finns det en stark 

motsättning mot förändringar eftersom att kulturen saknar anpassningsförmåga 

(Richard et al., 2009). En arbetsplats med marknadskultur kommer att kännetecknas 

med drivna anställda och hög konkurrens (Tseng, 2010; von Meding et al., 2013; 
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Wiewiora et al., 2013). Verksamheten lägger fokus på resultat och marknadsandelar 

och ledarna har höga förväntningar på sina anställda (Tseng, 2010; von Meding et al., 

2013). Slutligen beskrivs den adhokratiska kulturen som en dynamisk arbetsplats som 

kännetecknas av entreprenörskap och kreativitet som uppmuntrar eget initiativ och 

förespråkar frihet under ansvar (Tseng, 2010; von Meding et al., 2013; Wiewiora et 

al., 2013).  

 

2.2.2 Vad leder företagskultur till? 

Företagskultur innehar inte enbart rollen att föra samman personalen i verksamheten 

och öka samarbetet vilket Murphys et al. (2013) forskning ovan redogjorde för. 

Exempelvis så redovisar Ahmadi, Salamzadeh, Daraei och Akbari (2012) 

företagskulturens relation till strategiimplementering, tillfredsställelse med arbetet, 

organisatoriskt lärande och organisatorisk förändring. En stor andel forskare 

rapporterar också relationen till prestation och innovation (Lau & Ngo, 2004; 

Deshpande & Farley, 2004; Tseng, 2010; Ahmadi et al., 2012; Murphy et al., 2013; 

Naranjo-Valencia et al., 2016). För att stanna vid Ahmadi et al. (2012) så bekräftar de 

hypotesen om att relationen mellan företagskultur och implementering av ny strategi 

är positiv. De fortsätter i samma slutsats att klankultur och adhokratisk kultur tenderar 

att mottaga implementeringen av ny strategi bäst, medan marknadskultur och 

hierarkisk kultur inte mottager implementeringen lika välkomnande.  

 

Gällande relationen mellan företagskultur och innovation finner Naranjo-Valenica et 

al. (2016) i sin studie ett klart samband mellan dessa. De utvecklar och framhäver 

företagskulturens inverkan på huruvida företaget ser på innovation. Än mer specifikt 

finner de att adhokratisk kultur är den kultur som har mest positiva influenser på 

innovation menar Naranjo-Valencia et al. (2016). Dessa samband har uppbackning i 

tidigare forskning genom forskningsresultaten i Lau och Ngos (2004) studie där de 

kan fastslå företagskulturens direkta inverkan på företagets innovation. De vänder 

sedermera på resultaten och fastslår faktum att ett innovationsinriktat företag kräver 

en entreprenöriell företagskultur. Avslutningsvis i Lau och Ngos (2004) studie 

understryker de också belöningar och arbetslagsutveckling som faktorer vilka skapar 

en entreprenöriell kultur och leder till innovation vilket får stöd av Wei, Liu, Zhang 

och Chiu (2008). Vi finner inga studier som studerar relationen, företagskultur och 
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innovation på liknande premisser och kan därför inte presentera studier som motsäger 

resultatet, men reserverar oss för att så är fallet.  

 

Vad berör sambandet företagskultur och effektivitet eller prestation väljer vi i denna 

del att exkludera studier innehållande faktorerna M&A och integrationen efter sådan 

(vilket vi redogör för längre fram), utan behandlar enkom relationen mellan kultur och 

prestation. Inledningsvis presenterade förgrundsfigurerna i denna falang Denison och 

Mishra (1995) slutsatsen om olika kulturegenskapers relation till effektivitet: 

företagskultur präglad av anpassning, involverande, konsekvent och vision har 

samtliga ett positivt samband till ett företags effektivitet Denison och Mishra (1995) 

är tydliga med att poängtera att dessa karaktärsdrag inte utgör företagskulturen, utan 

återfinns som en mindre del av en hel kultur. Denna teori undersöktes av Yilmaz och 

Ergun (2008) som testade teorin om de fyra karaktärsdragen på industriella företag i 

Turkiet. De nådde samma slutsats som Denison och Mishra (1995) att alla fyra 

karaktärsdragen hade positiv koppling till prestation. Utöver det nådde de även 

slutsatsen att vision var det mest prominenta karaktärsdraget av de fyra.  

 

För att återkoppla till tidigare stycke där Naranjo-Valencia et al. (2016) tillsammans 

med Lau och Ngo (2004) och Wei et al. (2008) slår fast företagskulturens relation till 

innovation, specifikt den företagskultur som eftersträvar entreprenörskap, vilket 

tydligt återfinns i den adhokratiska företagskulturen. Dessa forskningsresultat får 

liknande stöd genom Tseng (2010) som finner en relation mellan kulturolikheter i en 

företagskultur och företagets prestationer. Studien testade tre av fyra företagskulturer 

vi redogör för ovan – adhokratisk, klan och hierarkisk – och dessa företagskulturers 

koppling till om företaget presterade väl finansiellt, utvecklingsmässigt, 

marknadsmässigt och kundmässigt. Tseng (2010) kunde således nå slutsatsen att 

adhokratisk företagskultur var överlägsen gällande prestanda. Detta på grund av 

dennes framhävande av entreprenörskap, kreativitet och flexibilitet.  

 

2.2.3 Nationell kultur VS. företagskultur  

Nationell kultur kan definieras som det kollektiva formandet av en mentalitet från att 

ha växt upp i ett visst land (Hofstede, Neuijen, Ohayv & Sanders, 1990; Weber et al., 

1996; Sarala, 2010). Det är den gemensamma värdegrunden om vad som är rätt och 

fel, god och ond, vackert och fult, rationell och irrationellt. Nationell kultur kan 
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påverka allt från rättsystem, administrativa sedvanor och olika arbetsstilar (Sarala, 

2010). Det har visat sig att människors beteendemönster och sättet att vara är relativt 

lika världen över, däremot finner de en stor skillnad i värderingar länder och kulturer 

emellan (Hofstede et al., 1990). Bland företagskulturer är det däremot tvärtom. Bland 

företag världen över är människors beteendemönster och utföranden olika medan 

värderingarna är relativt likadana (Hofstede et al., 1990). 

 

Det finns flera sätt att klassificera en nationell kultur. Rodrigues (1997) och Brock 

(2005) redogör att tidigare forskning klassificerar kulturer utefter bland annat 

hierarkisk ordning, kollektivism, individualism, maskulinitet, femininitet, 

meritbaserade eller relationsbaserade rekryteringar. Alla dessa parametrar mynnar ut i 

en generell nationell kultur och som Rodrigues (1997) menar att företagsledare 

världen över måste ta hänsyn till. För det är svårt att förändra det den nationella 

kulturen redan påverkat oss som individer (Teerikangas & Very, 2006). Då 

företagskultur är formbar, är den nationella kulturen djupt inrotad hos individer. 

 

Ladegaard (2007) menar dock att det finns forskare som ställer sig skeptiska till 

nationell kultur och menar att i och med den pågående globaliseringen har nationell 

kultur blivit allt mer irrelevant. Att tack vare den teknologiska utvecklingen i 

kommunikation och övrig infrastruktur har världen blivit så liten att en global kultur 

blivit en verklighet. En global kultur som existerar och accepteras världen över. 

Däremot visar Ladegaards (2007) studie att konceptet av en global kultur fortfarande 

är främmande för företag, att global kultur fortfarande bara är en hypotetisk 

konstruktion. Enligt Ladegaard (2007) använder företag fortfarande sig utav 

stereotyper när de arbetar globalt. Förklaringen ligger i att världen är för komplex och 

att stereotyper hjälper anställda och företagsledare att kategorisera människor i simpla 

och greppbara beskrivningar. Ladegaard (2007) fann också att språkbarriärer 

fortfarande är en realitet, mer än vad företag idag kanske inser. Även företag som bara 

pratar engelska stöter på språkliga problem utomlands. Detta gör att konceptet av en 

global kultur ännu inte har någon koppling till verkligheten.  

 

2.3 Integrationen efter M&A 

Det finns ingen universell metod som passar varje M&A oberoende på förhållanden 

eller premisser hävdar Osarenkhoe och Hyder (2015) bestämt. Det finns ingen 
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optimal integrering som går att applicera. Däremot grundas mycket av hur 

integreringen tas i uttryck på vilka bakomliggande motiv som finns till affären – är 

det marknadsandelar, synergieffekter eller helt enkelt så att en konkurrent måste bort? 

Även Dauber (2012) tar upp definition av vad som är en framgångsrik och misslyckad 

M&A; handlar det om siffror eller människor? Han menar att företaget måste förstå 

sina motiv till en affär för att kunna kalibrera sitt upplägg för integrationen – i detta 

fall integration av företagskultur. Vi har identifierat några specifika verktyg/processer 

som vår undersökta teori nämner. Det är huvudsakligen fyra stycken vilka är: 

Arbetsprocess (Weber et al., 1996; Marks & Mirvis, 2011), träning och utbildning 

(Weber et al., 2011; Aimal & Koskinen, 2008), kommunikation (Reus & Lamont, 

2009; Budhwar et al., 2009) och integrationshastighet (Homburg & Bucerius, 2006; 

Bauer & Matzler, 2014).  

 

2.3.1 Arbetsprocess  

För att företag ska kunna genomföra effektiva förändringar i sin organisation krävs 

det att anställda exponeras för olika typer av förändringar regelbundet (Marks & 

Mirvis, 2011). Exempelvis får anställda och ledare genomföra utbildningar eller 

utsättas för riktiga förändringar dagligen genom jobbrotationer. Därefter behöver 

företag genomföra noga utredningar på framgångs- och misslyckandefaktorer som 

påverkat utfallet på varje förändring de genomgått (Marks & Mirvis, 2011).  

 

Weber et al. (1996) kräver att företag lägger fokus på de mänskliga faktorerna både 

före och efter en M&A genom kommunikationskanaler. Detta för att få den andra 

organisationen att snabbare anpassa sig till både företagets men också den nationella 

kulturen. Dessa kommunikationskanaler gör att ledningen också håller sig uppdaterad 

över både prestation och de anställdas åsikter. Marks och Mirvis (2011) menar att en 

M&A kan bara lyckas om det finns konstant tillgång till uppdaterad information över 

den operationella och beteendemässiga situationen. Detta ökar medvetenheten hos 

ledarna och de kan därmed allokera sina resurser till där det behövs mest. Hollmann et 

al. (2010) anser att en tydlig och bearbetad strategi för kommunikation är ovärderlig i 

sammanhanget.  

 

Därefter är det viktigt enligt Hollmann et al. (2010) att företag är medvetna om att det 

inte framgångsrikt går att undertrycka en kultur och förändra den till en önskad. Det 
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krävs att alla parter kommer överens om en gemensam kultur redan innan en M&A 

genomförs. Drori, Wrzesniewski och Ellis (2011) föreslår att båda parterna 

identifierar sina styrkor och svagheter och därefter plockar de önskvärda 

egenskaperna från varandra till en enad form. Detta innebär att det inte bara är den 

ena organisationen som anpassar sig till den andra. Hollmann et al. (2010) anser också 

att det är bäst att identifiera var kulturerna skiljer sig åt och där potentiella konflikter 

kan uppstå. Detta gör båda organisationerna förberedda och kan förebygga konflikter 

under integrationsfasen. För att detta ska vara möjligt enligt Hollmann et al. (2010) 

krävs det att alla involverade parter kommer till förhandlingsbordet inför en M&A 

med öppna kort för att komma överens om ett gemensamt mål och hur det ska 

genomföras för att nå dit. 

 

2.3.2 Träning och utbildning  

Det har blivit vanligare att fler företag har sina verksamheter i en miljö som är under 

ständig förändring, detta ställer krav på att företag måste utbilda och träna sina ledare 

i att hantera förändring (Ajmal & Koskinen, 2008; Osarenkhoe & Hyder, 2015). 

Ständig intern utbildning och träning av ledare påverkar företagskulturen till att göra 

anställda mer benägna att frivilligt dela med sig och söka kunskap och råd bland 

varandra (Ajmal & Koskinen, 2008). Detta blir extra viktigt när företag genomför en 

M&A, då det vid en M&A faller sig naturligt för anställda att hjälpa den andra parten 

till att falla in i nya rutiner och dela med sig av kunskaper som krävs för att 

genomföra arbetet (Kavanagh & Ashkanasy, 2006; Ajmal & Koskinen, 2008; Weber 

et al., 2011). 

 

Den utbildning som företag ger till sina anställda bör ske kontinuerligt, till exempel 

med regelbundna seminarium där ledare tränar specifikt i att hantera förändring 

(Osarenkhoe & Hyder, 2015). Det ger både en mental förberedelse och att de vet hur 

en förändringsprocess bör inledas. Ett konkret exempel på åtgärder som förbättrar 

förberedelsen inför en förändring är jobbrotation, vilket innebär att anställda och även 

ledare får nya arbetsuppgifter kontinuerligt och lär sig därför att bli mer 

anpassningsbara (Osarenkhoe & Hyder, 2015).  

 

Träning enligt Weber et al. (2011) leder främst till att ledare lär sig att hantera 

konflikter som är vanligt förekommande vid förändringar, inte minst vid en M&A. 
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Weber et al. (2011) menar att vid en M&A så kommer tidigare anställda förväntas 

ersättas eller påbörja nya arbetsuppgifter. Utbildade ledare får därför en förebyggande 

effekt då de kan lugna ner uppstressade situationer som uppstår. De ska också 

underlätta att båda parterna delar väsentlig kunskap med varandra. Detta är viktigt då 

en förutsättning för att integrationen ska vara möjlig enligt Weber et al. (2011) är att 

båda parter lär sig och får kunskaper om varandra. Främst om tillgångar, personal, 

struktur och roller men också om M&A:s generellt. Utfallet av en M&A med 

vältränade och bra utbildade ledare blir att produktiviteten effektiviseras (Weber et 

al., 2011). Detta på grund av att övergången mellan en företagskultur till en annan blir 

lättare. Slutligen har en upplärd ledare förmågan att se konflikter och situationer 

utifrån fler synvinklar, vilket leder till att konfliktlösningen förbättras och därmed 

ökar antalet lyckade M&A:s (Weber et al., 2011). 

 

2.3.3 Kommunikation  

Det är svårt att kontrastera kommunikationens betydelse bland våra studerade artiklar 

– flera forskare når slutsatsen att kommunikation är en avgörande framgångsfaktor 

(Lodorfos & Boateng, 2006; Appelbaum et al., 2007; Reus & Lamont, 2009; 

Saunders et al., 2009; Budhwar et al., 2009). Däremot poängterar olika forskare olika 

ändamål med kommunikation som skiljer sig mot varandra. Exempelvis pekar Reus 

och Lamont (2009) på kommunikationens roll vad gäller att få behålla medarbetare 

efter en M&A. Att behålla personalen är av yttersta betydelse påpekar Reus och 

Lamont (2009) för att uppköpet ska rendera i framgång. Appelbaum et al. (2007) 

hävdar istället att kommunikationen ämnar stärka medarbetarnas förtroende och 

åtagande till företaget, att de känner att de är delaktiga. I förlängningen leder 

Appelbaums et al. (2007) teori till att medarbetarna stannar kan vi anta, vilket gör att 

de två inte är allt för långt ifrån varandra egentligen, bara att de uttrycker olika 

stadier.  

 

Saunders et al. (2009) fortsätter och betonar att kommunikationen måste vara öppen 

och åt båda hållen – inte enspårig kommunikation från ledningen till produktionen. 

Detta menar de i tillägg till Appelbaum et al. (2007) skapar ett förtroende och således 

ett åtagande ifrån medarbetares sida. Dock understryker Saunders et al. (2009) 

svårigheterna som fortfarande existerar med att kommunicera – speciellt för 

hierarkiska företag – tvåspårigt och transparent. Till detta adderar Reus och Lamont 
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(2009) att företagen måste ha en M&A-ansvarig med stor kulturell intelligens som 

kan utveckla kommunikationslinjer inom företaget och mellan företagen för att kunna 

förmedla och kommunicera företagskulturen. Därför menar de även att rekryteringen 

är en stor del för att kunna integrera företagskulturen.  

 

Slutligen menar både Lodorfos och Boateng (2006) tillsammans med Budhwar et al. 

(2009) att den företagskulturella integrationen kommer försvåras om företaget 

misslyckas kommunicera, speciellt med det uppköpta företaget, på ett transparent och 

förtroendeingivande sätt. Det är dålig kommunikation som försvarar den kulturella 

integrationen specifikt enligt både Lodorfos och Boateng (2006) och Budhwar et al. 

(2009). Ett konkret exempel som Budhwar et al. (2009) ger är att företaget måste 

inblanda alla andelsägare och intressenter – aktieägare, ledning, anställda – för att 

lättare genomföra transitionen. Ett annat konkret exempel kommer ifrån Lodorfos och 

Boateng (2006) där de tycker att nyckelpersoner i de båda företagen ska byta roller 

och äntra det andra företaget. Detta menar de för att kunna implementera värderingar 

och arbetssätt till det andra företaget.  

 

2.3.4 Integrationshastighet  

Många konsultföretag inom affärsutveckling och management har publicerat 

empiriska studier på ämnet integrationshastighet och huruvida det är kopplat till att 

sammanslagningen blir framgångsrik (Homburg & Bucerius, 2006). Det ligger 

givetvis ett stort intresse bland konsultföretag och företag delaktiga i ett 

företagsförvärv vad gäller hastigheten – ska det ske långsamt och minutiöst eller 

snabbt för att exploatera synergieffekter? Våra studerade artiklar i ämnet når olika 

slutsatser och hävdar olika hastigheter för att nå framgång i en M&A. Kavanagh och 

Ashkanasy (2006) hävdar exempelvis att hastigheten måste bedömas av ledningen 

efter att M&A:n är genomförd. Detta baserat på att de ansvariga för integrationen 

måste utvärdera företagskulturen och konsultera och utvärdera huruvida den ska 

integreras snabbt eller långsamt. Det är enligt Kavanagh och Ashkansey (2006) ofta 

hastigheten tillsammans med ledarskapskvalité, kommunikation och sympati som 

avgör hur väl den valda företagskulturen anammas av företaget. Som exempel belyser 

författarna två fall de undersökt varvid ena integrationen tog sju år att genomföra, och 

den andra endast två år. I båda fallen blev utfallet framgångsrikt; således kan inte 

Kavanagh och Ashkansey (2006) ta ställning om det ska gå snabbt eller långsamt.  
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Vad författarna i ovan stycke hävdar erhåller de uppbackning från Maire och 

Collerette (2011) vilka lägger stort fokus vid konkreta åtgärder i sin artikel. Deras 

ledande tes i artikeln är att hastigheten per se är hjärtat av integrationsprocessen efter 

en M&A, men också att hastigheten är som rytmen i en symfonikör; rytmen måste 

passa varje medlem i kören för att de som enhet ska spela unisont. Vad Maire och 

Collerette (2011) menar är att hastigheten måste ta hänsyn till de yttre 

omständigheterna och känna in omgivningen. Om det finns en stor ilska eller 

uppgivenhet måste det få ta sin tid att landa, men om det finns en stor upprymdhet 

skulle en för saktfärdig integration inte kunna exploatera synergieffekterna i tid.  

 

Den enda artikel vi analyserat som tagit tydlig ställning angående hastighet är en 

artikel av Bauer och Matzler (2014). Deras syfte var att undersöka sambanden mellan 

olika parametrar knutna till framgångsrika M&A:s där integrationshastighet var en 

sådan parameter. De kunde genom sin studie dra slutsatsen om att det inte finns något 

samband över huvud taget mellan integrationshastighet och om M&A:n blev 

framgångsrik. Trots detta argumenterar Bauer och Matzler (2014) för att deras resultat 

motstrider en stor del av tidigare forskning och reserverar sig i ämnet med 

rekommendationen att hastighet ska avgöras utifrån en holistisk bedömning och inte 

intuitivt. Deras slutsats går därför i linje med vad vi tidigare presenterat, trots att deras 

empiriska upptäckt inte går i linje med det.  

 

2.4 Sammanfattning av litteraturgång  

Att expandera en verksamhet genom M&A har enligt Shimizu et al. (2004) blivit en 

allt mer populär metod på senare tid. En av anledningarna till detta är på grund av att 

riskerna är lägre med att växa genom M&A istället för att exempelvis etablera en 

egen verksamhet utomlands och bygga ifrån grunden påstår Chakrabarti et al. (2009), 

som också påstår att en annan anledning är de erhållna skalfördelarna som företaget 

får genom att växa på liknande vis. Risken att misslyckas däremot i en sådan 

expansion spänner sig mellan 50-80 % och främst enligt Lee et al. (2015) på grund av 

orimligt höga avkastningskrav – vilket bara är ett av exemplen som utfärdas ovan. Det 

är stora risker som medförs, med stora belöningar vid framgångsrikt genomförd affär. 

Ett annat exempel på varför de ofta misslyckas menar Appelbaum et al. (2007) utgörs 

av nonchalansen för kulturskillnad vid en affär; det är enligt dem viktigt att ta 

kulturskillnaden som kan föreligga mellan två organisationer i beaktning, annars löper 
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de risken att misslyckas integrera företagen och gå miste om synergieffekter. Ett 

konkret exempel däremot som litteraturen vittnar om underlättar integrationen mellan 

två företag är vad Salama et al. (2003) kallar integrationsarbetslag. Dessa arbetslag 

arbetar specifikt med att verkställa integrationen och innehåller medarbetare ifrån 

båda organisationerna. 

 

Trots att företagskultur är svårt att definiera är den vanligaste beskrivningen: 

värderingar, övertygelser och föreställningar som delas av organisationen (Bijlsma-

Frankema, 2001). Företagskultur kan som vi tidigare beskrivit kategoriseras i flera 

olika grupperingar. Ofta är de påverkade från vilken typ av marknad verksamheten 

befinner sig på. Exempelvis såg vi att en så kallad marknadskultur innehållande 

drivna anställda med hög konkurrens liknar fastighetsmäklarföretag (Tseng, 2010; 

von Meding et al., 2013; Wiewiora et al., 2013). Företagskultur kan vara en styrka hos 

ett företag, men en svaghet hos en annan. Den kan föra samman en personal och 

tillsammans sträva mot gemensamma mål. Däremot kommer ett företag med 

hierarkisk kultur som samtidigt eftersträvar innovationsrika och drivna anställda inte 

lyckas lika bra som ett företag med adhokratisk kultur. Vilket beror på att den 

adhokratiska kulturen tillåter anställda att arbeta med friheten som krävs för att 

uppmuntra entreprenörskap och kreativitet (Tseng, 2010; von Meding et al., 2013; 

Wiewiora et al., 2013). Detta blir som mest synligt när en M&A misslyckas på grund 

av att företagskulturerna på de båda parterna inte fungerar med varandra. 

 

När en företagskultur ska integreras efter en M&A så ska skillnaderna 

företagskulturerna emellan först och främst identifieras menar Hollmann et al. (2010). 

Det leder till att de kan lokalisera var potentiella konflikter möjligen uppstår och efter 

en M&A är genomförd är ledarna i beredskap och ledningen kan lättare allokera 

resurser dit det behövs. Vi har sett att kommunikation är en återkommande faktor som 

forskarna anser har en avgörande roll efter en M&A. Reus och Lamont (2009) 

menade att den hjälper främst till att behålla önskad personal. Appelbaum et al. 

(2007) anser däremot att kommunikation främst förstärker förtroendet mellan ledning 

och de anställda. Andra faktorer är vilken hastighet integrationen bör vara. Det 

framgick att integrationshastigheten är ett komplext område och skiljer sig mycket 

från fall till fall. Kavanagh och Ashkansey (2006) ansåg att integrationshastigheten 
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måste anpassa sig efter ledarskapskvalitéerna inom företaget och hur väl 

kommunikationen är. 

 

Det har enligt vårt teoretiska ramverk framgått vilka de viktigaste pusselbitarna varit 

– företagskultur och M&A – och hur dessa två sammansmälter i den sista 

huvudrubriken 2.3 “Integrationen efter M&A”. Vi anser att detta teoretiska ramverk 

utgör en betydelsefull förförståelse inför de empiriska undersökningar och analysen 

av dessa. Det beror på att de vetenskapliga teorier här presenterade kommer att ligga 

till grund för hur det empiriska underlaget analyseras och vilken slutsats vi kan dra 

utifrån det – om det överensstämmer med rådande teorier eller avviker. Under 

återfinns två modeller där vi sammanställt vårt teoretiska ramverk i övergripande 

modeller vilket gör att överblicken blir tydligare. Det gör vi med anledning för att 

underlätta för läsaren att sammanfatta den ovanstående texten och enklare kunna 

komma tillbaka till det teoretiska ramverket och återknyta empiriskt material med 

teoretiskt material för att själv skapa sig en uppfattning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1 Forskningsfrågor  

 
 Integration av företagskultur efter en internationell M&A är problematisk och 

risken för misslyckande är hög. Vilka åtgärder upplevs underlätta 

integrationen? 

Figur 2. Teoretiskt ramverk. Egen konstruktion.  
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 Vårt teoretiska ramverk presenterar studier som ifrågasätter huruvida nationell 

kultur är relevant vid internationell M&A. Vilken, om någon, betydelse har 

nationell kultur för integration av företagskultur? 

 Omställningen vid en försäljning, sammanslagning eller uppköp av en annan 

internationell aktör kan påverka verksamheten väsentligt. Vilka konkreta 

förändringar upplevs ha haft betydelse på företagskulturen och det dagliga 

arbetet?  

 

3. Metod  

Under följande kapitel presenterar vi studiens vetenskapliga metod; innehållande 

vetenskapsteori, forskningsutformning, tillvägagående, analysmetod och slutligen 

kvalitetskriterier.  

 

3.1 Vetenskapsteori  

Syftet med vår studie är som tidigare nämnt att skapa förståelse, därför grundar sig 

vår kunskapssyn huvudsakligen i vad Allwood och Erikson (1999) rubricerar som 

hermeneutik. I vår studie är avsikten att sätta oss in i respondenternas situation och 

eftersträvar att förstå deras berättelser – inte bara ett intellektuellt plan, utan även med 

hjälp av våra sinnen; huvudsakligen vår syn och hörsel i form av kroppsspråk, tonart 

och andra faktorer som upptäcks kan ingå i vår tolkning och förståelse. Detta menar 

Thurén (2007) och Sohlberg och Sohlberg (2013) är i enlighet med beskrivningen av 

hermeneutiken. Vi tillämpar vår förståelse till den samlade teorin och blir då en del av 

ett större sammanhang.  

 

Vi anser att det är vi människor själva som skapar vår verklighet. Hur vi är som 

individer och i grupp är ett resultat av våra tidigare erfarenheter i livet. Formad av 

andra människor och vår omgivning. Kulturer i synnerlighet är ett resultat av det 

människor och grupperingar konstruerat över både långa och korta perioder. I och 

med att vi har en idealistisk världsbild och ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är vi 

också medvetna om att vår tanketradition är konstruerad av vår omgivning vilket i sin 

tur påverkar både frågeställningar och svar (Allwood & Erikson, 1999). 
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Vår primära förförståelse inom ämnet företagskultur och M&A har vi tillskansat oss 

genom vår botanisering och utformning av det teoretiska ramverket där vi förkovrade 

oss i relevanta teorier och vetenskapliga publikationer i ämnet. Vi finner stöd för vår 

förförståelse av Widerberg (2002) som understryker att förförståelsen inte sällan 

kommer ifrån teorin. Även Thurén (2007, s. 58) instämmer med Widerberg (2002) 

genom att uttrycka “fakta är, som man ibland säger, teoriimpregnerade”. Vi kan 

därför med stöd ifrån båda författarna påstå att vår förförståelse huvudsakligen 

begrundar sig genom vårt teoretiska ramverk som givit oss flera perspektiv att tolka 

verkligheten när vi genomfört våra intervjuer.  

 

Utöver den akademiska förförståelsen vi erhållit genom att arbeta med den teoretiska 

referensramen finns även en praktisk förförståelse genom att vi sett individer i vår 

närhet som genomfört bolagsförvärv. Detta faktum adderar ett perspektiv till 

förförståelsen för hur processen vid en M&A fungerar och kommer att prägla vår 

tolkning av materialet. Vi erhåller stöd av Sohlberg och Sohlberg (2013) där de 

poängterar att människan tolkar världen genom livsbetingelser, samt av Allwood och 

Erikson (1999) som menar att all förståelse förutsätter tidigare förståelse av ett 

fenomen – förståelse kan inte skapas ifrån ingenting. Därför vill vi framhäva våra 

tidigare erfarenheter och bakgrund vilka ligger till grund hur vi kommer att tolka det 

insamlade empiriska materialet.  

 

3.2 Forskningsutformning  

Vi har valt att anamma en abduktiv forskningsansats i vår studie; en ansats som 

beskrivs växeldra mellan induktion och deduktion (Johansson-Lindfors, 1993; 

Alvehus, 2013). En förenklad tumregel återges av Bryman och Bell (2013) vilka 

beskriver induktiv ansats som forskarens avstamp i observation och bildandet av teori 

där utefter, medan deduktiv ansats har startpunkt i teorier och hypoteser som testas 

genom observationer. Eftersom vi inte strikt utgått från varken hypoteser och testat 

dessa, eller observerat ett fenomen och teoretiserat runt detta anser vi oss ha använt en 

abduktiv ansats. Vi har arbetat med litteraturen, inhämtat empirisk data och sedan 

återvänt till teorikapitlet för att kunna se empirin med nya insikter, för att slutligen 

revidera teorikapitlet efter nya insikter genom den empiriska datan. Vår arbetsmetodik 

får stöd av Alvehus (2013) som beskriver att forskare växlar mellan teori och empiri; 

arbetar med teoretiska reflektioner, ser hur det empiriska materialet artar sig och hur 
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den kopplar till teorin för att sedan förnya teorin efter sammantagna insikter ifrån 

både teori och empiri. Vårt arbetssätt överensstämmer därför mest med den abduktiva 

ansatsen och kan anses som studiens forskningsansats.   

 

3.2.1 Forskningsstrategi  

Vår valda forskningsstrategi för denna studie är av kvalitativ karaktär, vilket Justesen 

och Mik-Meyer (2010) poängterar strävar efter att söka djupare förståelse. Vårt val 

grundar sig dels på Almors et al. (2009) uppmaning till framtida forskning om att 

ämnet företagskulturell integration efter internationell M&A efterfrågar kvalitativa 

studier, dels på grund av att studiens syfte är att skapa förståelse för ovanstående 

fenomen. Vi anser att studiens syfte inte kunnat genomföras om vi hade valt en 

kvantitativ strategi eftersom denna enligt Bryman och Bell (2013) fokuserar på 

insamlande av numerisk data och mätningar av fenomen framför tolkande och 

förståelse. I denna studie insamlades data genom kvalitativa intervjuer – vilket vi 

längre ner redogör mer detaljerat – för att generera ett rikt empiriskt underlag utifrån 

olika sociala kontexter och upplevelser. Samma material anser vi oss inte kunnat 

anskaffa oss genom en kvantitativ metod genom exempelvis enkäter som Bryman och 

Bell (2013) beskriver som vanlig förekommande, vilket gjorde att vi ansåg en 

kvalitativ forskningsstrategi var bäst lämpad för vår studie.  

 

3.2.2 Forskningsdesign  

Denna studies forskningsdesign är multipel fallstudie enligt Bryman (2002) och 

Bryman och Bells (2013) definition av designen. Bryman och Bell (2013) betonar att 

multipel fallstudieforskning innefattar fler än ett fall med fördelen om att kunna ställa 

fallen emot varandra och analysera samma företeelse från fler perspektiv; i vårt fall 

den företagskulturella integrationen efter internationell M&A. Vi har i denna studie 

fem stycken fall med elva personer vilka är fördelade: fyra individer i ett fall, tre 

individer i ett fall,  två stycken individer med varsitt fall och slutligen en konsult. Som 

avhandlas närmare under rubriken “urval” representerar individerna olika 

tjänstepositioner; anställd, chef, grundare för att ge oss flera perspektiv och flera 

infallsvinklar i den stora kontexten dessa affärer ägd rum under. Vårt fokus ligger i att 

förstå de unika fallen och i vilka kontexter dessa affärer skett inom, vilket 

överensstämmer med Bryman och Bells (2013) beskrivning av multipel 

fallstudiedesign. Med hänsyn till att vår kunskapssyn är hermeneutisk och vårt syfte 
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är att öka förståelsen om fenomenet med intresse för kontexbundenhet får vi även stöd 

av Johansson-Lindfors (1993) angående valet av fallstudie med många iakttagelser 

om få informationsenheter vilket vi anser överensstämmer med vår design givet 

ovanstående information. 

 

3.3 Tillvägagående  

Vårt första steg i denna studie efter att ha utkristalliserat ett område av intresse var att 

initiera en litteratursökning. Vi inledde med att klargöra särskilda nyckelord för vår 

sökning vilka exempelvis var: “International M&A”, “Corporate culture”, 

“Organizational culture”, “Post-M&A integration”, “Cultural integration after M&A”. 

Dessa nyckelbegrepp valde vi med hänsyn till deras kongruens med vad vi ämnade 

studera, också för att vi upplevde dessa nyckelord var vanligt förekommande i de 

akademiska databaserna. Vi sökte förgäves på nyckelord såsom “Implementing 

company culture”, “Transfering company culture” vilket gjorde att vi kalibrerade 

nyckelorden efter att vi insåg de första nyckelorden figurerade mer frekvent i 

databaserna, något i vilket vi erhåller stöd från Bell (2005) som belyser vikten av att 

precisera nyckelorden. De omnämnda databaser vi använde var huvudsakligen: 

Högskolan i Gävles egna söksystem Discovery, Google Scholar, Emerald Insight, 

Sagepub Journal, Taylor and Francis online, ScienceDirect. Tilläggas bör även att 

flertalet artiklar hittades genom att vi sökte i litteraturförteckningen hos redan 

inhämtade artiklar. Vi valde dessa databaser till följd av deras omfattning av 

vetenskapliga artiklar samt databasernas rykte om att vara framstående. Att söka i 

litteraturförteckningen är också enligt Ejvegård (2003) en vedertagen metod vilket 

styrker vårt val att göra följande.  

 

Vår litteratursökning renderade i 84 stycken vetenskapliga artiklar vilka vi ansåg vara 

relevanta och bidragande till vår förståelse av fenomenet. Sedermera delade vi upp 

hälften av artiklarna och läste 42 stycken var och förde generella anteckningar om vad 

varje artikel handlade om, vilka slutsatser som dragits och allmänna teman i artikeln. 

Efter att vi slutfört läsningen och antecknandet av varsin halva började vi läsa den 

andra halvan av artiklar, detta gjorde vi för att båda författarna skulle få en egen 

uppfattning av alla artiklar och möjlighet till egna reflektioner. Skulle vi hypotetiskt 

endast läsa hälften av alla artiklar var risken stor att väsentliga konklusioner gått 

förlorade, något som vi efter denna metodik med större sannolikhet undvek. Efter 
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läsningen och sammanställningen av samtliga 84 artiklar valde vi att kassera 17 

stycken vilka vi inte ansåg vara relevanta för studien med motiveringen att dessa inte 

avhandlade vårt aktuella ämne eller var undermåliga enligt vår bedömning, detta får 

även stöd från Ejvegård (2003) som poängterar vikten av användbarhet och relevans. 

Vad berör metodkapitlets litteratur bygger den främst på vetenskapsmetodologiska 

böcker vi inhämtat ifrån Högskolan i Gävles bibliotek. Vi reserverar oss till 

användningen av huvudsakligen böcker men anser att våra använda böcker täcker in 

övergripande och specifika metodologiska tillvägagående och anvisningar inom den 

kvalitativa forskningen. Vi anser att de använda böckerna givit oss en välgrundad 

vägvisning i metodkapitlet men är medvetna om den bristande befintligheten av 

vetenskapliga artiklar i detta kapitel. 

 

3.3.1 Datainsamling  

Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer som metod i vår studie för att samla in 

den nödvändiga empiriska datan. Det gjorde vi med huvudsaklig anledning på grund 

av vår önskan att försöka förstå hur respondenterna i studien upplevt de händelser de 

varit med om och hur de beskriver händelserna som skett. Vårt val av kvalitativa 

intervjuer till följd av syftet att förstå erhåller stöd från först Trost (2005) som påstår 

att kvalitativa intervjuer lämpar sig vid ansatser att förstå mänskligt beteende och 

urskilja handlingsmönster, sedan Svensson och Starring (1996) vilka i sin tur belyser 

att målsättningen med kvalitativa intervjuer är att identifiera och förstå företeelser och 

egenskaper hos individen och händelserna. Ytterligare belägg för vårt val presenterar 

Bryman och Bell (2013) varvid de påstår att kvalitativa intervjuer söker fylliga och 

detaljrika svar – något som vi anser stämma överens med vår ambition och studiens 

syfte.  

 

Formen på våra intervjuer är vad som Bryman och Bell (2013) klassificerar som semi-

strukturerade intervjuer; det vill mena att vi utgick ifrån en förbestämd intervjuguide 

som vi sammansatt med specifika frågor i olika teman, men att respondenterna i vårt 

fall hade stor frihet att elaborera sina svar och även nämna väsentliga saker som inte 

frågan avsåg, men som gagnade studien. Krag Jacobsen (1993) tillägger att denna 

form har många fördelar; bland annat att en med säkerhet får en uppsättning intervjuer 

vilka liknar varandra och kan mer smidigt bearbetas. En annan fördel är att nya 

aspekter kan dyka upp under intervjuns gång, då formatet tillåter följdfrågor som 
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uppkommer under intervjuns gång och inte är på förhand skrivna. Till detta adderar 

Alvesson (2011) att formen tillåter intervjuaren och respondenten flexibilitet att 

plocka upp en intressant tråd att fördjupa sig vid, något som annars inte kunnat 

utvecklas om intervjuaren följde en strukturerad form som inte tillät avvikelser ifrån 

intervjuguiden. Något som framgår längre ner i intervjuguiden är att frågorna vissa 

frågor var öppna och generella, vilket gav respondenten möjlighet att föra samtalet 

och nämna de fenomen vederbörande uppfattade som relevant och viktigt, vilket är 

något Kjær Jensen (1991) förespråkar.  

 

3.3.2 Urvalsmetod  

Till denna studie har valen av respondenter följt vad Patton (2002) och Bryman och 

Bell (2013) beskriver som ett bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Vårt urval följer 

först och främst ett bekvämlighetsurval då sex stycken av respondenterna genererats 

genom personliga relationer, och fyra stycken har genererats genom en snöbollseffekt 

där de initiala intervjuobjekten rekommenderat eller samtalat med resterande vilket 

går i linje med Patton (2002) och Bryman och Bell (2013). Respondenterna har valts 

på premisserna att samtliga ska ha erfarenhet och insyn i hur integrationsarbetet 

fungerat efter en internationell M&A. Dessa premisser var vitala då de måste 

överensstämma med studiens syfte, vilket vi genom våra respondenters erfarenhet och 

svar anser urvalet kunnat uppfylla. 

 

Utöver dessa premisser har respondenterna olika bakgrunder, positioner och 

erfarenheter; de är företagsledare, konsulter och medarbetare vilka verkar inom eller 

har haft ansvar för företag med omsättning mellan 40 miljoner kronor till 8 miljarder 

kronor. Genom att urvalet ser ut som följer anser vi att det är en heterogen grupp –

 sett till position och erfarenhet – inom ett homogent urval; eftersom de alla uppfyller 

våra premisser (Patton, 2002). Vi valde att intervjua individer med den diversifierade 

bakgrunden de har till följd av att vi ansåg det skulle addera flera aspekter av 

fenomenet och hur det upplevs ifrån olika positioner, men också hur de upplevs vid 

olika digniteter av affär. Skulle vi därför endast intervjua företagsledare är 

sannolikheten stor att det holistiska perspektivet skulle vara snedvridet ifrån den 

verklighet som medarbetarna upplever. Av den anledningen intervjuade vi exempelvis 

tre skikt på ett företag; tjänsteman, mellanchef och chef, för att kunna samla in de 

olika upplevelserna av samma affär ifrån tre olika perspektiv.  
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3.3.3 Intervjuguide  

Våra intervjufrågor och intervjuguide är präglade av en semistrukturerad karaktär 

med öppna samt dikotomiska frågor som följts upp av följdfrågor. Enligt Trost (2005) 

ska en intervjuguide variera och förändras beroende på vem respondenten är, men 

samtidigt ska den beröra samma sak. Vi förändrade vår intervjuguide efter vilken 

position och roll respondenten hade; för att utveckla ställdes frågor såsom “Hur 

tydliggjorde det köpande företaget sina mål med uppköpet för dig?” till intervjuobjekt 

som varit anställda eller sålt ett bolag till internationell motpart, medan frågor av 

karaktären “Hur tydliggjorde ni era mål vid uppköpet av motparten” till intervjuobjekt 

som genomfört uppköpet. I regel innehöll intervjuguiden 15 frågor vilka är utformade 

med inspiration från det teoretiska ramverket. Varje intervju gick igenom 

respondentens bakgrund, arbetsroll och hur den förändrats, hur respondenten upplevt 

uppköpet, synen på företagskultur och arbetet kring den. Intervjuguidens fyra teman 

var därför: Bakgrund, M&A, Företagskultur och Integration. Varav de tre sistnämnda 

sammanhängde med det teoretiska ramverket med störst fokus på integrationsarbetet 

av en företagskultur. Avsikten var att behandla både deras allmänna syn om 

nyckelbegreppen och gå in på detaljnivå över konkreta arbetsåtgärder. Under alla 

intervjuer uppmuntrades djupa reflektioner och utvärderingar för.  

 

Alvesson (2011) menar dock att intervjuer löper risken att den hanterar för breda 

forskningsområden och inte tillräckligt konkret för den aktuella forskningsfrågan. 

Detta blir som tydligast med intervjuer under tidspress där de viktigaste frågorna inte 

hinner ställas. Alvesson (2011) varnar också för att intervjuer kan bli för snäva och 

använder för svåra begrepp för att respondenterna ska kunna ge önskade svar om de 

inte inleds med bredare introduktion. I och med vetskapen att vi kunde genomföra 

långa intervjuer resonerade vi att vi hade råd att påbörja våra intervjuer brett för att 

sedan successivt övergå mer och mer till detaljnivå. Då hinner de vetenskapliga 

begreppen bli introducerade för respondenterna som kanske inte använder begreppen i 

sitt dagliga arbete. Dessutom får de chansen att reflektera över begreppen samtidigt 

som vi successivt går in på djupare och djupare detaljer. 

 

3.3.4 Genomförande 

Vi har genomfört elva stycken intervjuer till denna studie. Samtliga intervjuer skedde 

inte genom direkta personliga möten, utan fördelning lyder: sex stycken 
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telefonintervjuer, en intervju via Skype samt fyra stycken intervjuer där vi träffade 

respondenten. Tidslängden på intervjuerna var i genomsnitt en timme och fjorton 

minuter. Vi anser att detta kvalificerar våra sessioner som mer djupgående med 

hänvisning till att Trost (2005) anser den schablonmässiga intervjun vara en timma 

lång. Samtliga intervjuer kunde genomföras utan störningsmoment vilket ökade flytet 

i samtalet. Alla intervjuer genomfördes i miljöer som respondenterna fick välja själva 

och miljöer där vi kunde prata ostört. Det är något som Trost (2005) belyser gällande 

intervju, att personerna i fråga får bestämma en miljö de är trygga i. Vi anser att det 

bidragit till mer utförliga svar ifrån våra respondenter där de fått obegränsad tidsrymd 

att utveckla varje fråga till den grad de vilja.  

 

Under intervjusessionerna var det en på förhand bestämd “intervjuledare” som 

utpräglat ledde intervjun. Det var ett beslut baserat på att den andra intervjuaren i 

session kunde fokusera på vad som sades och flika in med följdfrågor. Den som ledde 

intervjun ställde även följdfrågor, men inte i samma utsträckning. Samtliga intervjuer 

inspelades med två av varandra oberoende bandspelare för att inte göra oss beroende 

av en apparat och att denna skulle sluta fungera under samtalet. Inspelningen av 

samtalen gav oss möjlighet att dels fokusera på lyssnandet (utan att behöva anteckna) 

för att kunna ställa relevanta följdfrågor, dels underlättade det transkriberingsarbetet 

varvid vi kunnat transkribera samtalen i sin helhet. Inspelning menar både Alvesson 

(2011) och Krag Jacobsen (1993) hjälper intervjuaren att fokusera på samtalet och 

observera kroppsspråk för att kunna ställa följdfrågor på något respondenten tvekat 

inför. Vad gäller de andra intervjuer som skedde över telefon eller Skype var 

arbetsmetodiken samma – en som leder, en mer passiv och inspelning – förutom att vi 

adderade anteckningar. Vi valde att anteckna dessa intervjuer på grunderna att vi gick 

miste om kroppsspråket över telefon, även fast vi kunde utröna kroppsspråket via 

Skype. Vi antecknade väsentlig information men även längre pauser, osäkerhet i 

rösten och tveksamheter för att kunna utvärdera empirin med detta i åtanke och kunna 

väga upp för det missade kroppsspråket.  

 

Vad gäller telefonintervjuer och Skype-intervju valde vi att genomföra dessa istället 

för att avböja med främst tre anledningar: först och främst ansåg vi att de 

respondenter vi kunde genomföra dessa intervjuer med hade otvivelaktigt relevant 

erfarenhet för att kunna bidra till uppfyllandet av vårt syfte; de var individer med 10-
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15 års erfarenhet av företagsledning och erfarenhet av flera internationella 

bolagsförvärv. Av den anledningen gjorde vi bedömningen att deras medverkan var 

obestridligt betydelsefull för studien. Den andra anledningen var kostnadsfördelen 

med att genomföra intervjun på telefon, eftersom några respondenter inte bodde i 

Sverige eller i närheten av Gävle. Det gjorde att vi fick väga kostnaderna av att resa 

mot svagheten i en telefonintervju, vilka vi bedömde var överkomliga i jämförelse – 

något som också Bryman och Bell (2013) nämner. Den tredje anledningen var att 

samtliga telefonintervjuer varade i en timma eller en och en halv timma, med stor 

frihet för precisering av frågeställningar och flexibiliteten att utveckla resonemang 

och erfarenheter. Var någonting otydligt fanns det gott om tid att ställa frågan på ett 

annat sätt eller fördjupa sig i den. Det var också deras vilja att genomföra över telefon 

i en miljö de var trygga i, vilket också får medhåll ifrån Eriksson och Wiederheim-

Paul (2006) som pekar på att telefonintervju kan underlätta svarsfrekvensen då de 

sker på respondentens villkor. Sammantaget gjorde vi en helhetsbedömning där vi 

upplevde telefon- och Skypeintervjuernas fördelar som fler i jämförelse med att gå 

miste om dem, vilket ledde till att vi valde att genomföra samtliga intervjuer. 

 

3.3.5 Transkription  

Efter samtliga intervjuer var genomförda initierades transkriberingsarbetet. Vi valde 

att transkribera varje intervju ord för ord för att vara transparenta med varje citat i 

empiri- och analyskapitlet samt för att respondenterna inte ska känna att deras utsagor 

manipulerats eller tolkats fel. Det har även underlättat för oss i vår analys av 

materialet, något som Bryman och Bell (2013) även understryker. Vi har också 

transkriberat uppehåll i konversationen med “...” för att kunna återgå och återleva de 

känslor som ingavs vid den angivna kontexten, för att således göra analysen med 

eventuell tveksamhet i åtanke. Vi anser slutligen att vår analys blir fylligare och mer 

transparent genom att vi transkriberat ord för ord; således finns citaten i sin helhet för 

läsarens beskådning att själv dra slutsatser och uppfatta vad som sagt. Vi har även 

avstått från att översätta den engelska intervjun till svenska. Det är också något som 

stöds av Hjerm och Lindgren (2010) vilka menar att fullständiga och noggranna 

utskrifter är nödvändiga inom kvalitativ analys.  
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3.3.6 Etiska överväganden  

Vi har under intervjuprocessen tagit våra etiska och moraliska plikter på allvar och 

garanterat våra respondenter att inga negativa efterföljder får förekomma. Trost 

(2005) menar att det viktigaste kraven forskning måste förhålla sig till är de etiska. 

Respondenterna har rätt till sin integritet och värdighet. Trost (2005) förklarar att 

dessa förpliktelser börjar redan vid första kontakten, där respondenterna har rätt till att 

veta att de medverkar i en studie och vad studien handlar om. Dessutom ska de 

informeras om att det råder tystnadsplikt. Detta har vi varit tydliga med och vi har 

garanterat anonymitet till samtliga respondenter.  

 

Enligt Yin (2007) finns det flera alternativ och tillvägagångsätt för att ge 

respondenterna anonymitet. Ett exempel är att inga namn eller fall namnges och att 

vissa kommentarer skrivs om så de icke går att spåras tillbaka till någon individ. I och 

med att flera av våra respondenter är verksamma inom samma bolag och har varit 

inblandade i samma förvärv så var vi tvungna att omformulera vissa kommentarer. 

Detta är nödvändigt för att varken kollegor eller andra inblandade ska kunna 

identifiera någon av våra respondenter. Nackdelen med anonymitet enligt Yin (2007) 

är att studien går miste om två fördelar: Den första är att läsaren kan lättare koppla 

studien till tidigare forskning. För det andra kan läsaren lättare läsa om och även 

granska fallen, exempelvis kontrollera att citaten stämmer. Saklig kritik blir således 

lättare att ge. 

 

Ejvegård (2003) menar däremot att det också tillkommer fördelar av att 

respondenterna är medvetna om sin anonymitet. Vilket innebär att varken namn, 

ålder, bostadsort, yrke eller arbetsplats nämns utan deras samtycke. Fördelarna är 

enligt Ejvegård (2003) att respondenterna kan besvara frågorna öppenhjärtat och 

vågar säga allt han eller hon vet. Sanningshalten i intervjuerna blir därmed högre. 

 

Enligt Krag Jacobsen (1993) ska den färdiga intervjun alltid presenteras för 

intervjupersonen innan den används och även vid godkännande kvarstår det moraliska 

ansvaret för forskarna. Vi skickade det transkriberade materialet tillbaka till våra 

respondenter för ett slutligt godkännande. Detta möjliggjorde också att potentiella 

tillägg och missförstånd kunde läggas till eller tas bort från intervjun.  

 



   

 
33 

3.4 Analysmetod  

Vad vi först gjorde efter att ha transkriberat var att föra in samtliga transkriberingar i 

datorprogrammet NVIVO version 11, vilket i enlighet med Siccama och Penna (2008) 

och Paulus, Woods, Atkins och Macklin (2015) används för att underlätta 

kodningsarbetet istället för att genomföra detta med fysiska pappersbuntar och 

anteckningar. NVIVO användes för att identifiera och kategorisera diverse teman som 

kunde utvinnas från transkriberingarna. Vi bearbetade varje transkribering och 

markerade respondenternas svar i olika teman. Till slut utrönandes sju stycken teman. 

Detta underlättade vårt arbete att jämföra svaren inom respektive tema. Dessa teman 

formades därefter till rubriker i vår empiri, exempelvis “Förvärvens utfall”. Tidigt i 

vårt kodningsarbete ansåg vi att empirin bör bestå av många beskrivande citat för att 

ge läsarna en egen chans att tolka materialet. Kortare citat kan också lättare bli tagna 

utanför sitt sammanhang och vinklas såsom författarna önskar, vilket blir svårare med 

längre citat. 

 

Metoden vi sedan använde för analysen var att jämföra vårt empiriska material mot 

vår teoretiska referensram, under samma struktur som återfinns i det teoretiska 

ramverket. Denna metod erhåller stöd ifrån Bengtsson (2016) som menar att analysen 

bör studera huruvida det empiriska materialet korresponderar med det teoretiska 

materialet, om det är logiskt och resonligt. Genom att vi systematiskt jämförde teorin 

mot empirin kunde vi utvinna likheter, olikheter men också tillåtas förklara avvikelser 

och vad dessa kan berott på, för att addera insikter och andra synvinklar till den 

teoretiska referensramen, vilket stöds av Patton (1999) som menar att det är viktigt att 

testa likheter och motsatser och kunna teoretisera kring avvikelserna ifrån teorin. 

Under hela analysprocessen har vi parallellt läst vårt teoretiska ramverk och empiriska 

material för att säkerställa att de aspekter vi upplevde som likheter eller olikheter 

överensstämde, men vi har även angivit de fenomen som vi upptäckt genom den 

empiriska datainsamlingen vilken inte återfanns i teorin, och vice versa.  

 

3.5 Kvalitetsgranskning  

Vi har valt att kvalitetsgranska vår studie efter kriterierna: tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet, konfirmering och äkthet efter Bryman och Bells (2013) 

inrådan om att applicera dessa kvalitetsmått på kvalitativ forskning. Deras motivering 

är att reliabilitet och validitet ämnar sig åt att beskriva en objektiv verklighet, medan 
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våra kvalitetsmått öppnar upp för flera beskrivningar av verkligheten (Bryman & 

Bell, 2013).  

 

3.5.1 Tillförlitlighet  

Vad berör vår studie och dess tillförlitlighet kan vi se både styrkor och svagheter. En 

av dessa svagheter som vi är medvetna om är bristen av flera respondenter på 

specifikt två av fallen. Vid två fall – ett fall som sålt sin verksamhet och ett fall där de 

köpt verksamheter – har vi endast intervjuat ägarna av respektive verksamhet. Det är 

något som gör beskrivningen av den specifika kontexten bristfällig vilken Bryman 

och Bell (2013) pekar på är viktig att ge olika beskrivningar till för ökad 

tillförlitlighet. Vi är medvetna om att vår analys och reflektioner inte innefattar flera 

sociala beskrivningar av företeelsen vilket skulle kunna ge snedvriden bild, samtidigt 

utgår vi ifrån hermeneutiken med tyngd vid subjektiva upplevelser och den subjektiva 

“sanningen”, vilket gör att en fullständigt kalibrerad verklighet inte kan uppnås även 

om vi hade intervjuat flera.  

 

För att vända fokus och se studiens styrkor anser vi att vårt beslut om att transkribera 

intervjun i sin helhet och sedermera skicka tillbaka den till respondenten för 

eventuella invändningar eller elaborering styrker tillförlitligheten i enlighet med Bell 

(2005) och Bryman och Bell (2013) åsikt om tillförlitlighet; Bell (2005) belyser 

inledningsvis vikten av samma resultat om frågorna skulle ställas igen vid senare 

tillfälle, något vi anser vi uppfyllt genom att skickat tillbaka transkriptionen en 

betydelsefull tid efter genomförd intervjun. Bryman och Bell (2013) betonar också 

vikten om att sända transkriptionen till respondenterna för att validera att det 

överensstämmer vad de sagt och hur de upplevt händelsen. Vi har därför genomfört 

dessa handlingar för att styrka studiens tillförlitlighet. Slutligen menar Bryman och 

Bell (2013) att tillförlitlighet handlar om att återge olika versioner av den givna 

sociala verkligheten. Detta är något vi anser oss uppfyllt genom att på två av fallen 

intervjuat tre eller fler personer för att kunna återge de upplevelser de olika 

individerna haft, vilket ökar den totala tillförlitligheten av dessa fall och således också 

studien.  
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3.5.2 Överförbarhet  

Vi har studerat elva personer som har erfarenheter av M&A:s där alla har arbetat med 

eller upplevt hur arbetet kring integreringen av en företagskultur gått till, vilket är i 

linje med studiens syfte. Bryman och Bell (2013) menar att kvalitativa studier 

behöver göra en väl genomförd empiri för att uppnå förutsättningarna för en god 

överförbarhet på studien. Detta betyder att empirin behöver innehålla fylliga 

redogörelser för detaljer, vilket exempelvis återses vid sista citatet under rubriken ”4.3 

Synen på företagskultur” där respondent 11 ger ett utlägg om företagskulturen vid sin 

arbetsplats. Bryman och Bell (2013) kallar det för en databas som tillåter andra 

personer att bedöma hur väl studiens resultat går att överföra på andra miljöer. 

 

Våra elva respondenter kommer också från sex olika verksamheter vilket gör att vi 

undviker de problem som Yin (2007) fallstudier har med överförbarheten. Då ett enda 

fall inte anses vara tillräckligt för att kunna generalisera resultatet över andra miljöer. 

Elva respondenter från sex olika verksamheter tillsammans med en fyllig och detaljrik 

empiri och analys anser vi att vår överförbarhet är bra. Det ska dock poängteras att 

studiens syfte inte är att kunna generalisera resultatet över andra länder, då den skett 

enbart utifrån svenska företag. 

 

3.5.3 Pålitlighet  

En av de utmaningar kvalitativa studier står inför enligt Eriksson och Wiedersheim-

Paul (2006) är om resultaten blir likadana om studien genomförs vid ett annat tillfälle 

med samma angreppssätt. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) poängterar att 

kvantitativa studier inte per automatik är mer pålitliga än kvalitativa studier, men att 

de har en klar fördel i och med sina mätinstrument. Som vi tidigare redogjort har vi 

motiverat vårt val av kvalitativ forskningsmetod med att Almor et al. (2009) 

efterfrågar kvalitativa studier inom detta forskningsområde. I och med att vi också 

arbetat för att öka förståelse för integrationen av företagskultur efter internationella 

M&A:s hindrar det oss från att genomföra studien med enkätundersökningar som ofta 

är förknippade med kvantitativa studier. 

 

För att förbättra studiens pålitlighet har vi arbetat utifrån Bryman och Bells (2013) 

riktlinjer med att redogöra studiens forskningsprocess så detaljerat som möjligt. Detta 

innefattar vår problemformulering, urvalsmetod, intervjuguide och 
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transkriberingsprocess. Vi är samtidigt medvetna om att anonymiteten för 

respondenterna och deras verksamheter försämrar pålitligheten då det försvårar 

eventuella granskningar. Bryman och Bell (2013) tillägger också att den stora 

datainsamlingen som medföljer kvalitativa studier gör att granskningsarbetet blir mer 

krävande, något vi hade kunnat undgå om vi istället valt en kvantitativ 

forskningsmetod. 

 

3.5.4 Konfirmering  

När vi utvärderar ifrån konfirmeringskriteriet gör vi det huvudsakligen ifrån studiens 

transparens och öppenhet i våra tillvägagåenden och utifrån vilket material vi gör 

analysen ifrån. Justesen och Mik-Meyer (2010, s. 32) skriver följande: “Kriteriet 

innebär krav på att det tydligt ska framgå för läsaren hur studenten har valt att 

undersöka problemställningen, liksom det ska finnas en motivering till varför 

studenten har valt vissa datainsamlingsmetoder och inte andra”. Med utgångspunkt 

ifrån nämnt citat hävdar vi att vi genomgående i metodkapitlet angett vårt synsätt, vår 

forskningsprocess och vilka metoder vi använt och styrkt dessa med motiveringar till 

varför just dessa applicerats. Vi har också motiverat varför vi till exempel valt att 

genomföra telefonintervjuer istället för annan metod, vid sista stycket av ”3.3.4 

Genomförande”, eller att vi valt metodiken vad berör kvalitativa intervjuer istället 

exempelvis enkätundersökning, vilket således går i linje med Justesen och Mik-

Meyers (2010) citat och kriterium. 

 

Vidare hävdar vi att vårt val att skriva ut citat ord för ord vilka vi baserar vår analys 

på styrker studiens konfirmering då läsaren själv kan bedöma om tolkningen är rimlig 

eller orimlig vilket även Svensson och Starrin (1996) understryker. Sedan är det 

omöjligt att uppnå total transparens då vi inte har möjlighet att publicera varje 

intervjus transkription i sin helhet, sett till att det omfattar tillsammans över 100 sidor 

text. Vi är därför medvetna om att total transparens är omöjligt att uppnå, men strävar 

efter att i högsta utsträckning publicera de citat på vilka vi baserar vår analysdel. 

Även Bryman och Bell (2013) understryker att det ska vara uppenbart att författarna 

inte medvetet inblandat sina personliga åsikter. Vi anser att vi undviker detta genom 

att genomgående motivera vår världssyn och kunskapssyn vilka sedan återspeglas i 

hur vi tolkar texten isolerat men även med hänsyn till dess kontext och hur det kan ha 

påverkat utsagorna.  
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3.5.5 Äkthet  

Med utgångspunkt i studiens äkthet väljer vi fokusera på huruvida studien har 

tillgodosett en rättvis bild och som Bryman och Bell (2013, s. 405) uttrycker det: 

“[...] En tillräckligt rättvis bild av de olika åsikter och uppfattningar som finns i den 

grupp av människor som studerats”. Den främsta anledningen vi återigen vill 

framhäva är studiens framgång i att ha intervjuat tre eller fler personer i två av fallen 

vars positioner återfinns som tjänstemän, mellanchefer, chefer och grundare. 

Exempelvis framhäver vi nästan samtliga respondenters version genomgående i 

empirin, än mer specifikt under rubrik ”4.6.1 Dialog och planering”. På grund av den 

anledningen väljer vi att påstå studien återspeglar en rättvis bild där samtliga 

deltagare har fått återge sin bild i en trygg miljö och naturlig kontext. Av den 

anledningen är det inte bara chefers perspektiv som adderats utan även hur 

bolagsförvärven mottagit på marknivå. Precis som ovan nämnts har vi inte haft 

tillgång till flera individer vid två av fallen vilket återigen begränsar den rättvisa 

bilden ifrån dessa specifika fall. Med hänsyn till att det å andra sidan kunde intervjuas 

tre och fyra personer vid de andra två fallen och en konsult vid det sista så anser vi att 

studien erhåller en sammantaget rättvis bild.  

 

4. Empiri  

I detta kapitel presenteras det material vi insamlat genom våra kvalitativa intervjuer 

med våra respondenter. Slutligen presenteras de punkter som är viktigast att bära 

med sig till analysen.  

 

4.1 Respondenterna  

Vi har i vår studie valt att respektera respondenternas önskan om anonymitet och har 

istället valt att presentera uppgifter som inte kan röja någons identitet. Arbetstitel och 

bransch ansåg vi är både relevant för studien och harmlöst för respondenterna. Det rör 

sig om fyra före detta ägare och grundare, tre mellanchefer och därefter en 

företagsgrundare och ägare, en företagsledare, en anställd och en M&A-konsult. 

Branscherna rör sig mestadels om tillverkning och industri samt detaljhandel, men 

även partihandel, byggverksamhet, hälsa och sjukvård och konsulttjänst.  
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Företagen har också varierat i storlek. Omsättningen varierar från 5 miljoner kronor 

på det minsta företaget och 6,6 miljarder kronor på det största. Antalet anställda 

varierar också från 2 till 7 000 anställda mellan företagen. Intervjuerna pågick i 

genomsnitt 1 timme och 14 minuter.  

 

För att enklare knyta var respondent till var enskild affär – utan att namnge affärerna 

med hänsyn till anonymiteten – förklarar vi vilka av respondenterna som sålt 

respektive förvärvat bolag. Respondent 1, 2, 4, 11 har varit inblandade i 

internationella förvärv från köpande sida av affären. Respondent 5, 6, 7, 8, 9, 10 har 

varit på den säljande sidan och respondent 3 har bistått med rådgivning till företag på 

båda sidorna.  

 

Nr Titel  Bransch Datum  Längd 

1 Företagsledare  Detaljhandel 6:e april 2016 1:21:54 

2 Företagsgrundare och ägare  Partihandel  14:e april 2016 1:16:37 

3 M&A-konsult  Konsulttjänst  6:e april 2016 1:05:15 

4 Mellanchef  Detaljhandel 12:e april 2016 1:06:47 

5 Före detta ägare och grundare  Byggverksamhet  5:e april 2016 1:11:41 

6 Före detta ägare och grundare  Tillverkning och industri 4:e april 2016 55:57 

7 Anställd  Tillverkning och industri 12:e april 2016 1:30:30 

8 Mellanchef  Tillverkning och industri 12:e april 2016 1:28:13 

9 Före detta ägare och grundare  Hälsa och sjukvård 14:e april 2016 50:38 

10 Före detta ägare och grundare  Tillverkning och industri 15:e april 2016 1:12:05 

11 Mellanchef  Detaljhandel  7:e april 2016  1:34:00 

 

 

 

4.2 Förvärvens utfall  

Respondenterna i vår studie har ingen enhällig upplevelse av affärerna de varit 

inblandad i; de har givit dels positiva intryck och dels negativa upplevelser, beroende 

på vilken del av affären som är i fråga. Exempelvis konkretiserar respondent 8 

angående vad det positiva utfallet blev med uppköpet: “många från vår verksamhet 

fick också kliva in i globala roller i och med att vi var så mycket bättre än de trodde 

och kunde använda oss till både det ena och det andra”. Vederbörande berättade 

också att det uppköpande företaget – ett amerikanskt bolag – inkom till Sverige med 

uppfattningen om de var sämre än vad de egentligen var; kvalitetsmässigt, 

processmässigt och deras affärssystem. Denna uppfattning fick de tidigt revidera 

Tabell 1. Respondenter. Egen konstruktion 
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vilket utmynnade i att många fick kliva in i mer internationella roller för att således 

kunna utbilda personal i andra länder som ingick i samma koncern. Angående den 

negativa aspekten av samma affär uttrycker respondent 8: “Det har gått både bra och 

dåligt i många olika anseenden. Dåligt i den mening att den nationella kulturen har 

varit svårast att överbrygga”.  

 

Den sammantagna bilden av samtliga våra studerade fall är inte heller uteslutande 

positiv eller negativ. Uppskattningsvis anser 60 % procent, respondent 3 exkluderad, 

av våra respondenter att den affär de varit inblandad i har haft ett positivt utfall – då 

med uppsatta mål för affären som utgångspunkt. Samtidigt som resterande 40 % inte 

anser att affären eller affärerna inte hittills har nått sina på förhand uppsatta mål. 

Emellertid är dessa uppskattningar svåra att ta fasta på då flera respondenter kan 

hänvisa till just uppsatta mål, men utfallet i sin helhet upplevs annorlunda; det kan till 

och med uppfattas som obevekligt nödvändigt för den framtida verksamheten, vilket 

respondent 11 uttrycker: “Vi genomförde dessa affärer förutom den första i totalt fel 

konjunkturcykel. Den första affären var rent marknadsmässigt helt rätt. Den var så 

vital för vår framtida verksamhet att vi blundade för vissa varningstecken då vi var 

väldigt rädd att andra skulle komma åt affären. För hade någon annan köpt upp 

företag X verksamhet hade vi legat riktigt illa till”. En annan variant är aktuell för 

respondent 10 som berättade hur uppköpet av dennes företag initialt fungerat utmärkt 

och haft ett positivt utfall, för att sedan mötas av ekonomiskt sämre tid med en svag 

marknad som grund för detta, vilket gjorde att ytterliga mål med affären inte kunde 

uppnås vid senare skede.  

 

Ytterligare faktorer som avgör hur affären upplevs utfallit märkte vi kan avgöras hur 

en företagsledare presenterar sitt företag vid en försäljning. Detta fall berör 

respondent 9 som förklarar att vid försäljningen av vederbörandes företag är det upp 

till företagsledaren att presentera sin verksamhet; prognosera för framtiden vad berör 

tillväxt, personalomsättning, expansion av enheter.  

 

Detta tillvägagående kunde vi bara se hos den enskilde respondenten som tidigare 

verkat inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Ingen av de andra intervjuade förklarade 

att de blev bedömda eller utgick ifrån något liknande – att de själva fått presentera sitt 
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företag – utan samtliga andra respondenter lyfter fram den “due diligence-process” 

som föreligger ett uppköp. Där ansvarar det köpande företaget för att göra en rigorös 

besiktning av företaget och använder den som utgångspunkt vid upprättandet av mål 

och förväntningar det uppköpande företaget kan ha på det företag de förvärvar.  

 

4.2.1 Tydliggörande av mål och vision innan förvärv 

Vad berör dialogen som förekom förvärvet varierar svaren någorlunda mellan 

respondenterna. Respondent 1, 11, 7 och 4 är samtliga överens om att en dialog 

fördes, att grundidén förmedlades och att vision delades på ledningsnivå mellan 

organisationerna. De vittnar samtliga om att vision och idé inte riktigt fick fotfäste i 

produktionen eller hos arbetarna. Respondent 1 förklarar att “det är alltid så att det 

finns förväntningar och folk tror det ska hända saker över en natt” vilket 

vederbörande senare utvecklar förklarar att folket i denna mening trodde förvärvet 

skulle innebära andra saker för produktionen än det faktiskt gjorde. Även respondent 

7 uttrycker sig om detta genom att säga: “Ja, vad grundidén var, absolut. Vad man 

var för typ av bolag. Kanske inte vad det hade för inverkan på just min roll. Det var 

inte tydligt”. De är samtliga samstämmiga med att visionen framgick, men att det inte 

transparent framgick vad det praktiskt skulle innebära för vissa delar av 

personalstyrkan. Respondent 4 fortsätter med att säga: “Jag tror man var rätt tydliga 

med det, vad syftet med förvärven var. Men jag tror inte det var tydligt hur det skulle 

te sig i praktiken. Jag tror nog att respektive ledning försökte vara tydliga med 

rollerna, men på individnivå trodde man som sagt att man skulle komma närmare 

produktionen”.  

 

En annan frågeställning nämndes av respondent 10 som på vår fråga om det 

försiggick en dialog svarade: “Ja, det gjorde man ju, på någon nivå i alla fall. Sen vet 

man ju inte om man får hela bilden vill säga” vilket vederbörande sedermera 

utvecklar och förklarar att en aldrig är riktigt säker på att fullständig transparens 

bejakas eftersom det i någon utsträckning underminerar det förvärvande företagets 

förhandlingsläge. På följdfrågan om de upplever att det förvärvande företaget 

undanhöll något i förhandlingsstadiet svarar samma respondent: “Det misstänkte man 

ju hela tiden. Men jag tycker nog inte att det har gjort det”. Det var endast en annan 

respondent som reflekterade över samma hypotes vilken var respondent 3 som sade 

följande om undanhållandet av information i förhandlingsstadiet: “But the thing to 
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keep in mind here, some information may be withheld during the negotiation stage; it 

could be that one is legally prohibited from sharing certain information, certain 

competitor or market place”. Det kan alltså både vara strategiskt viktigt för 

verksamheter att undanhålla information, men också legalt omöjligt att kunna vara 

fullständigt transparent. Respondent 3 utvecklar senare sitt resonemang och förklarar 

att flera uppköp genomförs på öppna auktioner, där det säljande företaget auktioneras 

ut genom en presentation. Det är således omöjligt för alla köpare att kunna förmedla 

sin vision eller hålla någon vidare dialog innan köpet är färdigt.  

 

Respondent 3 fortsätter och förklarar sig kunnat se i sitt yrke som konsult en 

korrelation mellan transparens i dialogen innan förvärvet med det faktiska utfallet 

genom att uttrycka: “I certainly think that there’s a correlation between having the 

ability to discuss and share the vision with the management of the other company and 

make sure there is a shared vision with the success of the transaction, I definitely do. I 

think there is a correlation between sharing the goals, having the management on 

board and working together”. Detta är också något flertal respondenter upplevt vid de 

framgångrika förvärven; innan affären initieras vet båda parterna vad de ämnas göra 

och hur det kommer att fungera. Respondent 2 som genomförde ett förvärv säger 

följande om processen och innan de bestämde dig: “När det gäller ett stort förvärv i 

USA så hade vi väldigt många träffar med deras ledning och huvudpersoner innan vi 

bestämde oss. Och vi var tydliga med våra förväntningar”.  

 

Vilka mål och visioner som klargjordes innan förvärvet hade även olika karaktärer; en 

del förvärv gjordes av strategiskt viktiga skäl som respondent 11 vittnar om i 

ovanstående text, en del förvärv gjordes enkom av ekonomiska intressen av 

investmentbolag som sökte erhålla god avkastning på investeringen. Detta är 

emellertid något som de bolagen är väldigt tydliga med från början. Respondent 5 

utvecklar: “Företag X sa ”vi kommer vara med ett tag, men sen vill vi göra, ja, gå ur 

då och tjäna en slant. Samtidigt så vilja vi ha en stark partner, för vi visste ju att vi 

skulle gå ut och någon dag sälja allting”. Även respondent 9 beskriver läget i deras 

verksamhet där norska, engelska och amerikanska investmentbolag köpte in sig för att 

efter 3-5 år göra en så kallad “exit” och erhålla en god avkastning på kapitalet. 

Vederbörande verksamhet växte mellan åren 2008-2009 – mitt i rådande finanskris –

 från tre miljarder kronor i omsättning till fyra miljarder omsättning, vilket denne 
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förklarar lockade investmentbolag att investera. Detta gjorde, förklarar respondent 9, 

att de gavs stor frihet så länge de levererade tillväxt: “Vi fick stor frihet, måste jag 

säga, att utveckla verksamheten och vi växte ju på dessa fem åren med 135 % “. 

Dessa exempel pekar på att vision och mål inte behöver vara att ta över verksamheten 

för att exploatera nya marknader eller kunder, utan är i stor utsträckning rent 

ekonomiska investeringar som ska rendera i god avkastning.  

 

4.3 Synen på företagskultur 

Vi ville veta hur våra respondenter såg på begreppet företagskultur och vad det 

betydde för dem. Frågan ställdes på ett sätt som uteslöt våra egna tankar och idéer 

över företagskultur, utan det var enbart deras egna initiala åsikter vi ville höra, oavsett 

hur mycket eller lite de har stött på begreppet tidigare. Företagskultur var inte alltid 

lätt att definiera, både respondent 1, 4 och 11 uttryckte sig att företagskultur är 

någonting som “sitter i väggarna”. Det definieras mycket i hur de anställda arbetar 

och deras beteenden. Respondent 10 ansåg att företagskultur definieras av 

personligheterna inom företaget och på vilket sätt de arbetar. Trots att de flesta ansåg 

att företagskultur oftast definieras av de anställda, så påverkades utformningen av 

företagskultur oftast av ägare eller ledning. Både respondent 6 och 10 ansåg att 

grundare, ägare, ledning och andra chefer har stor påverkan på utformningen av 

företagskulturen. Som före detta ägare och grundare av sitt bolag hade respondent 10 

följt med i hela företagets kulturformning. Respondenten uttryckte sig att “det är 

ungefär som barnen fostras upp” och anspelar på att likt ett barn uppfostras av sina 

föräldrar så uppfostras företag av sina ägare. 

 

Det framgick tidigt att företagskultur hade stor betydelse, både respondent 2 och 9 

ansåg företagskultur som mycket viktigt för verksamheten. Speciellt om 

företagskulturen innehåller goda egenskaper. Respondent 9 och även respondent 4 

nämner något de kallar för en “lagkänsla” eller “anda”. Någonting som får hela 

företaget att röra sig framåt och som ger energi till de anställda. Att upprätthålla en 

önskad företagskultur blir däremot svårare och svårare desto större företaget växer 

menar respondent 9, men det är inte omöjligt och hänvisar till företag som IKEA och 

H&M som lyckosamma exempel. Respondent 3 menar också att företagskultur spelar 

stor roll inom M&A:s och förklarade följande: 
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“When it comes to mergers and acquisitions then it gets critical [...] I think it’s 

difficult for companies with vastly different philosophies and cultures to approach to 

business; it’s difficult for them to succeed in long term. So I think it’s a very, very 

important part.” 

 

Företagskultur är inte alltid något som ger positiva effekter på verksamheten. 

Respondenterna 1, 2, 4 och 11 menar att företagskultur finns på både gott och ont, att 

det också kan påverka verksamheten negativt. Ovilja att acceptera förändringar och 

annat utvecklingsarbete var den vanligaste karaktärsdraget som hade negativ inverkan 

på verksamheten. Alla fyra respondenter ansåg också att försök till att förändra en 

företagskultur, speciellt i företag med lång historia och med anställda som jobbat där i 

tiotals år, är ett mycket svårt arbete. Respondent 11 förklarade denna problematik 

genom att ge exempel från sin egen arbetsplats: 

 

“Om man tittar exempelvis på oss så är det ordning och reda, folk kommer hit 

klockan 07:00 och går hem klockan 16:00. Det har varit så i alla tider. Alla gör sina 

uppgifter och ingen ifrågasätter hur man gör saker och ting för det har gjorts så i alla 

tider. Saker sitter i väggarna, det går tungt och trögt. […] Men det är svårt för folk 

att tro på förändringarna, de inser inte att det har blivit ett måste.” 

 

Trots att respondent 2 anser att företagskultur är mycket viktigt när ett företag ska 

byggas upp och drivas, så ser respondenten att det inte nödvändigtvis alltid behöver 

vara samma kultur. En företagskultur måste ständigt förändras och utvecklas för att 

inte företaget ska gå under. Däremot anser respondent 2 att en sorts “grundkultur” 

måste finnas kvar, att företaget fortfarande står kvar med samma värderingar. Då 

krävs det att de är öppna och tydliga med vilken “grundkultur” eller värderingar det är 

som ska gälla. 

 

4.3.1 Nationell kultur 

Under intervjuerna var vi också nyfikna på respondenternas erfarenheter med andra 

nationella kulturer. De flesta hade upplevt en skillnad gentemot norrmän, britter och 

amerikanare utifrån deras svenska perspektiv. Däremot skildes beskrivningen på 

norrmän respondenterna emellan. Respondent 9 ansåg att Sverige och Norge delar 

samma grundmentalitet bestående av mycket dialog och delaktighet, vilket inte finns 
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på samma sätt i vare sig USA eller Storbritannien. Respondent 3 ansåg också att 

länderna i Norden är alla relativt lika varandra, att även om Sverige var extremt 

konsensusdrivna återfanns det också i Norge och Danmark.  

 

Även respondent 1 ansåg att Norge och Sverige var relativt lika, men att det fanns 

några tydliga olikheter. Först och främst menar respondenten, så jobbar de färre 

timmar än i Norge. Deras syn på arbete är lite slappare. Det är inte ovanligt att de 

jobbar hemifrån på fredagar till exempel. Men det är också de enda olikheterna 

respondent 1 tyckte sig finna, annars var länderna rätt lika varandra.  

 

Detta skiljer sig från respondent 5 som inte hade samma erfarenheter med norrmän 

som ovanstående. Enligt respondenten var norrmän och amerikanare väldigt lika 

varandra i det att båda kulturerna hade allt fokus på prestation. Att så länge någon 

presterar “är du bästa kompisar”, men så fort siffrorna visar att det börjar gå dåligt 

får du försvinna därifrån. Respondent 6, som bara har arbetat med amerikanare 

instämmer i synen att amerikanare är mycket mer känsligare för avsteg i rapporter och 

prognoser. Att om en månad drog in mindre än de trodde så måste någon ställas till 

svars. 

 

Respondent 10 hade också uppmärksammat att stämningskulturen i USA hade en stor 

påverkan på deras sätt att arbeta. När något känsligt diskuterades föredrog de samtal 

via telefon före mail för att det inte ska dokumenteras. Inte bara för att skydda dem 

själva utan även för att skydda sina svenska kollegor. Även vem som skulle stå 

ansvarig inför kunden var också viktigt för dem att veta. 

 

Däremot ansåg inte alla respondenter att nationella kulturer var det enda som kan 

spela in. Respondent 2 och 4 pratar båda om regionala kulturer istället för nationella 

kulturer. Respondent 2 har haft tiotals förvärv i USA och finner att det är stora 

skillnader på regionerna vilket också syns senare på företagskulturerna. Respondent 4 

menar att “det är inte bara nationella kulturer och företagskulturer som finns, det 

finns även regionala kulturer. Det är bara att titta i Sverige och jämföra 

Stockholmare, Skåningar, Göteborgare och Norrlänningar överlag”.  
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4.4 Ekonomisk rapportering  

Utan att vi frågade över någon form av ekonomisk rapportering i samband med 

respondenternas M&A:s berättade respondent 5, 6, 9 och 10 att de fått mycket större 

krav gällande ekonomisk rapportering efter att de blivit uppköpta. Respondent 10 

berättar att “det fanns ett område som förändrades väldigt, väldigt markant: 

ekonomisk rapportering. Den blev ju helt annorlunda. Den skulle vara oerhört mer 

frekvent och mer detaljerad nivå och det blev väldigt mycket mer jobb för 

ekonomiavdelningen helt enkelt.” 

 

Respondent 10 menar också att uppköparnas fokus på minimering av kapitalbildning 

var påfrestande och menar att det hade gått för långt. Det läggs för stort fokus på 

saker som inte ger någon “added value”. Även respondent 5 upplevde den ökade 

rapporteringen som jobbigt, då de inte hade arbetat med något liknande tidigare, men i 

och med storleken på uppköparen så var de efter uppköpet tvungna att föra 

kontinuerlig rapportering. Att de alltid fick ställas till svars om någon rapport eller 

prognos inte var lika bra som de nya ägarna förväntade sig var också något 

respondenterna upplevde som jobbigt. Respondent 3, som dagligen arbetar med 

M&A:s, menar att ökad ekonomisk rapportering är vanligt förekommande och 

förklarar: 

 

“If we’re talking about a entrepreneur driven company that is being acquired by a 

large international acquirer, then one of the thing that will change is the financial 

reporting. One can expect that financial reporting is the first thing that will change 

when a small private company gets acquired by a public company. The public enlisted 

company has a responsibility to report financial reports for the group on semi-annual 

and quarterly bases.” 

 

Respondent 1 och 11 som båda befunnit sig i företag som köpt upp andra företag 

berättar också att de själva varit med och infört ekonomiska rapporteringar som krav 

på de företag de köpt upp. Respondent 1 berättar att de införde krav på uppföljning, 

styrning och ökat fokus på nyckeltal. Respondent 1 menar att “man måste ha ordning 

på siffrorna, man kommer inte runt det”.  
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Även respondent 11 berättar att de ökat arbetet och fokus på de ekonomiska 

aspekterna och ger exempel på att fakturering och likviditetsrapporter har varit 

områden som de förändrat och förbättrat. Att alla företag inom hela koncernen ska 

jobba utefter samma deadline och utifrån samma metoder är också ett arbete som 

respondenten berättar att de jobbar med. Likt respondent 1, berättar respondent 11 att 

“det är så otroligt viktigt att ha ordning och reda med siffrorna. För det är bättre att 

vara överbemannade och högt utbildade på ekonomiavdelningen... iallafall till en 

början. Det går så mycket fortare och stabilare om alla gör likadant och gör det 

bra”.  

 

Respondent 11 är tydlig med att berätta hur viktigt det är att ekonomiska arbetet sköts 

rätt och att det sköts av personer med rätt kompetens och kvalifikationer när det 

kommer till internationella M&A:s: 

 

“När man går in och tar över en verksamhet måste man se till att det finns 

kompetenta personer med rätt kvalifikationer. Det har vi haft problem med. För man 

behöver någon som förstår internationella standarder. [...] Man ska aldrig tumma på 

kvalifikationerna på personerna man ska anställa, de ska vara så bra som möjligt. 

Främst inom ekonomidelen av verksamheterna vi köpte upp, men även på andra 

poster. Det lönar sig i längden.” 

 

4.5 Konkreta åtgärder 

När vi ställde frågor om de konkreta åtgärderna gjorde vi en distinktion mellan vilka 

åtgärder hela verksamheten gjort för att integrera företagskulturen och vilka åtgärder 

den tillfrågade personligen genomfört i arbetet mot att integrera verksamheterna. Vi 

kunde således få en uppfattning om hur den stora verksamheten arbetade och hur 

individen arbetade i enlighet med det storskaliga arbetet eller om det var en 

distinktion.  

 

Inledningsvis berättade både respondent 1 och 2 – vilka båda har genomfört förvärv – 

om vikten av träning och utbildning vad gäller både ledarskapsutbildning och 

utbildning i företagets värdegrund. Respondent 1 förklarar att en ny HR-chef har 

tillsatts på koncernnivå för att jobba med just dessa frågor vilket även applicerats på 

det norska bolaget de köpt, där de tillsatt en HR-medarbetare för att övergripande 
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arbeta med värdegrunden och utbildningar hur de jobbar tillsammans i linje med deras 

företagskultur och värdegrund.  

 

Bland alla våra intervjuade individer är de endast dessa som nämner träning och 

utbildning av ledare, och det är endast respondent 2 som omnämner ett längre 

perspektiv vad gäller ledarskapsutbildning och hur de långsiktigt formar framtidens 

ledare för att kunna verka vid ett uppköp och integrera organisationskulturen. 

Vederbörande förklarade för oss att ett beslut om tranieeplatser tillkommit efter de vid 

flertalet förvärv identifierat företagskulturen som en avgörande faktor, och vikten av 

att ha beslutsfattare som agerar utefter den gemensamma värdegrunden.  

 

Utöver svårigheterna att integrera företagskulturen talar flera respondenter även om 

svårigheten att integrera företagskulturen när verksamheten inte levererar goda 

ekonomiska rapporter; exempelvis berättar respondent 11 att “de negativa resultaten 

satt käppar i hjulet. Det är svårt att genomföra åtgärder som man egentligen vill och 

behöver när resultaten är röda” och att det dagliga arbetet med integration prioriteras 

bort i förmån för att få siffrorna åter svarta. Även respondent 4 utvecklar och pekar på 

resultaten: “med tiden kanske det blir lättare att ta in andra influenser, speciellt när 

resultaten börjar bli bättre”.  

 

Kommunikation var en viktig åtgärd berättar flertalet respondenter. Den tas i uttryck i 

olika former; respondent 10 förklarar hur vederbörande fungerar som en brygga 

mellan de nya ägarna och de befintliga kunderna, för att kunna verka som en länk då 

kunden i fråga är en verksamhetens viktigaste; respondent 11 förklarar att ledning och 

management från alla koncernens verksamheter årligen möts för konferens där 

värderingar avhandlas och hur förvärv fallit ut för att således kunna korrigera och 

utarbeta en ny verksamhetsplan för det specifika fallet; respondent 1 ger exempel hur 

vederbörande “träffar ledningsgruppen i alla dotterbolag minst en gång varje 

kvartal” för att stämma av verksamhetsplaneringen och korrigera eventuella 

avvikelser genom att kommunicera visionen från koncernens håll. I fallet med 

respondent 9 upplevdes ingen integration av företagskultur – tvärtom en upplösning 

av dåvarande företagskultur. Vederbörande berättar sin version: “Vad man gör va, det 

är att man har en mall på hur folk ska vara i ett företag, det har man då arbetat fram. 

Sen har man då, vad heter det, HR-folk som intervjuar hela ledarstaben. Och det är 
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klart att då har man satt vissa kriterier hur man ska vara som chef och ledare. Och 

många utav oss som kom då från den här gamla kulturen passade inte riktigt in den 

här nya, formella, strikta företagskulturen”. Den tidigare företagskulturen var 

entreprenöriellt präglad berättar vederbörande, något som inte var särskilt attraktivt 

med nya ägarnas motiv om att transformera bolaget från ett entreprenöriellt 

tillväxtföretag till ett stelbent och mer formellt bolag.  

 

En motsättning vi märkte var bland två av fallen och deras syn på bonus. En 

respondent beskrev att medarbetarna i verksamheten i Norge tvingades omförhandla 

sina arbetsavtal till följd av orealistiskt bonussystem, men också för att flera i 

arbetsstyrkan sades upp på grund av överbemanning. Det var alltså ett medvetet val 

ifrån det svenska företaget att skära in på bonusar för att således kunna förbättra 

resultaten. Vad gäller det andra fallet berättar respondenterna 7 och 8 att de 

amerikanska ägarna som köpt bolaget de arbetar tvärtom vilja införa högre bonusar –

 med ledordet “accountabillity”. De berättar att de amerikanska ägarna införde ett mer 

målrelaterat arbetssätt där goda prestationer skulle belönas genom frikostiga 

bonussystem, men som det svenska facket och garantinivåer motsatte sig. Respondent 

7 uttrycker: “Det går inte att ge den belöningsnivå som de kanske vill, för att utmärka 

gott arbete”. De amerikanska ägarna försökte integrera sin nationella arbetsmodell på 

det svenska företaget, vilket inte bar frukt menar respondenterna utan kunde inte 

genomföras. Båda två menar emellertid att ett liknande system skulle kunna berika 

arbetet då flertalet anställda tillfogar mer skada än vad de tillför nytta. Ett 

bonussystem skulle därför kunna motivera flertalet att arbeta hårdare och mer 

effektivt för att kunna ta del av de ekonomiska fördelarna.  

 

Personliga åtgärder som merparten av de förvärvande respondenterna utfört är att vara 

ute i verksamheterna, visa upp sig, träffa personal bland företagsledarna men också 

mellanchefer. Respondent 2 förklarar exempelvis sitt arbetssätt: “Jag åker ju ofta dit 

och träffar de olika bolagen. Jobbar med att ta fram cooporate guidelines om man 

säger så. Jobbat med core values och så här, betydelsen av att ha gemensamma 

värderingar”. Det handlar om att låta medarbetarna ute i verksamheten få höra hur 

man tänker ifrån ledningens håll, höra medarbetarnas invändningar och frågetecken 

men även att skapa ett djup i dialogen förklarar respondent 1 och respondent 4. Andra 

personliga åtgärder har tagits i uttryck genom att integrera arbetssystemen och få in 
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det förvärvande bolagets affärssystem till det uppköpta. Detta beskriver respondent 11 

följande: “Ja administrativa åtgärder med ekonomiska aspekter har vi förändrat. 

Hantering av fakturor, likviditetsrapporter osv. [...] Vi eftersträvar att alla ska börja 

arbeta likadant, med samma metoder och inom samma deadlines.  

 

4.6 Karaktärsdrag före och efter  

Det var inte alltid självklart för respondenterna hur företagskulturernas karaktärsdrag 

hade förändrats efter en M&A hade genomförts. Det mest förekommande var att ökad 

hierarki och toppstyrning hade införts. Respondent 6, 8, 9 och 10 hade upplevt att 

deras sätt att arbeta hade blivit mer hierarkiskt efter deras M&A.  

 

Respondent 9 och 10 fick båda uppleva att det entreprenöriella synsättet som fanns i 

företaget inte var önskvärt och ersattes med formalitet och striktare regler. 

Respondent 10 menar att tidigare kunde anställda kliva in hos VD och därefter ta ett 

beslut direkt på plats, även om beslutet var litet eller stort. Numera måste varje beslut 

motiveras till högre instanser. Det är trögare och stelare, mer byråkrati och 

rapportering. Respondent 9 förklarar att det fanns en mall på hur folk skulle vara i 

företaget. HR-avdelningen intervjuade hela ledarstaben och det visade sig att många 

passade inte in. Respondenten förklarar att “man satt vissa kriterier på hur man ska 

vara som chef och ledare. Och många utav oss som kom från den här gamla kulturen 

passade inte riktigt in den här nya, formella, strikta företagskulturen. Utan många föll 

på det. Och efter det sätter man igång och börjar byta ut folk” 

 

Respondenten menar att det inte fanns plats för entreprenörer då företaget skulle bli 

mer mekaniskt. Det fanns inte plats för spontanitet så entreprenörsandan försvann. 

Vilket också påverkade de anställda, som inte tyckte att det blev lika roligt att arbeta. 

Respondent 9 förklarar följande angående problemet kring kulturen: 

 

“... entreprenörsandan tillåter folk att ta egna och fatta egna beslut, och ibland får 

man räkna med att det blir fel. [...] Nu får man gå till styrelsen väldigt tidigt i en 

process, och styrelsen sitter långt ifrån verksamheten och ser bara faror.” 

 

Däremot är inte alltid entreprenörsandan någonting köparen vill motverka vid en 

M&A. Respondent 11, vars företag gjorde en affär i Norge berättar att även om de var 
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tvungna att organisera upp det administrativa arbetet så ville de behålla 

entreprenörsandan som finns i företaget. I och med att det uppköpta företaget 

mestadels bestod av säljare förklarar respondent 11 följande: 

 

“... säljare har ibland lite för stora spelrum, man behöver sätta regler annars kanske 

deras offerter visar sig vara icke genomförbara. Vi har ett mjukvaruprogram som alla 

ordrar hanteras genom, och där skulle vi behöva en funktion för att kunna spärra 

ordern om inte all information som är nödvändig finns där. För nu är vi för snälla 

och hjälper dem trots oacceptabla ordrar. Vi håller på att bygga ett nytt och bättre 

som uppfyller det. [...] Men säljare måste få vara säljare för att de ska kunna 

prestera, men någon struktur bakom måste också finnas. För vi kan inte ta emot ett 

kaos vissa säljare lämnar efter sig. Men vi vill också ha kvar deras entreprenörsanda, 

så det är en avvägning.” 

 

Andra respondenter har däremot inte upplevt några direkta förändringar på 

företagskulturen. Respondent 5 menar att förutom den ekonomiska rapporteringen, är 

företagskulturen densamma. Respondent 5 berättar att företaget redan från början 

alltid tagit lärdomar av andra företag de samarbetat med. Att de har plockat det bästa 

av andra företag och applicerat det på sin egen företagskultur. Respondenten menar 

att de alltid har varit anpassningsbara. Som resultat av detta tror respondenten att 

köparen i deras M&A inte såg någon anledning att förändra någonting förutom 

ekonomisk rapportering, att de redan låg så långt fram i utvecklingen. Så idag 

förklarar respondent 5 att deras företag arbetar precis som vanligt, även om de nya 

ägarna har sista ordet så får de arbeta som de vill så länge de uppnår uppsatta mål. 

Vilket de hittills klarat av. Respondent 2, vars företag köpt upp flera andra företag 

världen över, menar att mycket arbete går in i att få dem att inse värdet i att jobba 

inom en internationell struktur. Speciellt när företag som är verksamma på en lokal 

nivå köps upp. Detta är någonting respondent 8 fick uppleva när de själva blev 

uppköpta, något vi tidigare tagit upp. 

 

4.6.1 Dialog och planering 

I och med att många av våra respondenter fick uppleva att företagskulturen 

förändrades ville vi veta om det fanns någon öppen dialog eller planering över hur 

företagskulturen skulle hanteras efter uppköpen. Respondenterna 1, 5, 9 och 11 hade 
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från sina M&A:s upplevt en dialog och planering med motparten. Respondent 9 

menar att det var tydligt att deras kultur inte var önskvärd, de var för “vildvuxna” av 

flera år av stor tillväxt genom entreprenöriellt arbete. De nya ägarna önskade mer 

kontroll över verksamheten. Respondent 5 hade också nya ägare som var tydliga med 

att en ny kultur skulle införas direkt efter uppköp. Däremot insåg de nya ägarna att 

företaget de köpt upp var minst lika bra i alla kategorier förutom ekonomisk 

rapportering, och därför beslutades det att integrationen av den nya företagskulturen 

skulle avbrytas. Respondent 1 var som köpare med i planeringsstadiet där mycket tid 

gick till observationer över företagens styrkor och svagheter, likheter och olikheter. 

Respondent 11 tyckte att diskussioner fanns, men blir osäker om några av 

diskussionerna ledde till några konkreta åtgärder egentligen. 

 

Respondenterna 4, 8, 7 och 10 menar däremot att de inte upplevde någon dialog eller 

planering. Respondent 7 och 8 menar att det inte fanns så mycket som de själva fick 

vara delaktiga med, men att efter uppköpet blev det mer fokusering på HR. 

Utbildningar inom etik och moral blev viktigt i och med att köparen var börsnoterat. 

Köparen var också från USA vilket gör att de måste genomföra dessa utbildningar 

som förebyggande syfte gentemot stämningar. Även om respondenternas företag var 

verksamma i Sverige applicerades samma försiktighetsprinciper över hela koncernen. 

Respondent 10 menar att de inte heller hade någon direkt dialog över hur 

företagskulturen skulle hanteras. Däremot ville de nya ägarna förmedla en positiv bild 

om sig själva som bra ägare. Att de inte skulle ta över och förstöra allting. Det som 

möjligtvis räknas som planering enligt respondent 10 var att intervjuer med 

nyckelpersoner genomfördes. Respondent 4 tror inte heller att det fanns någon dialog 

eller planering vid deras M&A och menar att saker borde ha gjorts bättre:  

 

“Jag hoppas att man skulle ha gjort det annorlunda om man gjorde det idag. Istället 

för att bara titta på exempelvis balansräkningar så borde man ha tittat på individer 

också. För även om jag inte har full koll på allt man måste göra med ekonomiska 

beräkningar och due diligence så måste man ha en form av plan för hur man ska 

jobba med individerna. Dels säljarna i och med att verksamheterna vi köpte var 

säljföretag. Och då är det egentligen kompetens man köper. Och hur ska man göra 

för att säljarna stannar kvar? För sticker de bästa säljarna, då har vi kastat pengarna 
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i sjön. För då återstår bara varumärket och lite annat. Men de som ska prestera har 

dragit. Så det borde man haft mer planering för.” 

 

4.7 Faktorer viktigast för integrationen  

Vilka faktorer som respondenterna tyckt varit av störst betydelse skiljer sig i sak från 

individ till individ, vilket vi tycker är naturligt. Däremot återser vi några övergripande 

teman vilka alla omnämner i någon utsträckning; mänskliga faktorer, nyckeltal, 

ledarskap är tre stycken teman som kan utkristalliseras ifrån intervjusessionerna.   

 

Inledningsvis betonar flera av respondenterna vikten av att engagera maximalt många 

människor i integrationen – från både anställdas perspektiv och företagsledare och 

grundares perspektiv. Att involvera på alla dimensioner ifrån ledningen till 

produktionen för att inte pådyvla några förändringar utan att dessa har förankrats 

bland personalstyrkan och de är införstådda på varför förändringen genomförs och 

vad den innebär för den enskilde individen. De respondenter som innehar en 

anställning – utan ägande – pekar även ut engagemang och vilja ifrån personalstyrka 

som en viktig faktor för integrationen, att medarbetarna hänger sig integrationen och 

äntrar med öppna sinnen. Angående detta är respondent 10 och 8 däremot överens om 

att öppna sinnen inte betyder att underminera sig fullständigt utan att ta diskussioner 

eller argumentera för sina övertygelser. Vidare adderar respondent 9 att en 

nyckelfaktor i integrationen är att hitta individer som är lojala det nya arbetssättet och 

fokusera sin satsning på och via dem. Respondent 5 beskriver hur deras företag, trots 

sin ringa omsättning i paritet till koncernens, togs emot öppenhjärtigt och fick sin röst 

hörd även bland koncerners större bolag, vilket vederbörande tillskriver den viktigaste 

faktorn i deras fall. Att behålla personal vid nyckelpositioner och motivera dessa i 

transitionen från det gamla till det nya arbetssättet förklarar respondent 3 vara den 

ackumulerade slutsatsen vederbörande gör efter att ha arbetat 15 år med M&A:s. 

Slutligen pekar respondent 2 på vad vederbörande anser viktigast: “Jag tror det är 

väldigt viktigt att de kommer snabbt in i det nätverkande som det innebär att komma 

in i vår koncern... Att de känner att de är en del av ett nätverk och att det betyder att 

man både ger och tar”.  

 

Endast en respondent pekar egentligen på de finansiella aspekterna vid frågan vad 

denne anser varit viktigast för integrationen. På ett vad vi upplever – med 
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uppfattningen ifrån de andra respondenternas berättelser – anglosaxiskt manér 

tillskriver respondent 1 nyckeltal och avvikelserapporter, uppföljningsarbete och 

förklaringar, som det viktigaste för att integrera en verksamhet. Vederbörande 

förklarar närmare: “Jag är benhård anhängare av en nyckeltalskultur där man följer 

samma nyckeltal och sätter tryck på dem, man måste jobba med avvikelser och når 

man inte sina mål måste man förklara varför och vad gör vi åt det. [...] Alla de som 

har lyckats har jobbat med nyckeltal. Vi uppfattas ju som flummiga av utlänningar. 

Men vi är rätt drivna med nyckeltal, de som lyckas. Man måste ha ordning på 

siffrorna, man kommer inte runt det”.  

 

Slutligen pekar respondent 4 och 11 på ledarskapet i integrationsarbetet där de särskilt 

tillskriver den verkställande direktörens arbetsmetodik avgörande för förvärvens 

avgörande. Respondent 11 uttrycker: “Största anledningen är nog för att vi haft en 

kompetent VD som kräver mer ansvarstagande av sina anställda” och utvecklar 

senare att det inte räcker att stämpla in på morgonen och stämpla ut vid middag om 

viktigt arbete inte hunnits göra, utan det är ansvar hela vägen från samtliga. 

Respondent 4 är inne på samma spår och förklarar också innebörden av ledarskapet: 

“VD:ns ledarskap måste jag säga, det har varit i särklass viktigaste. Om vi ska ta det 

i ett större perspektiv så utan rätt ledare så blir det svårt.”.  

 

4.7.1 Vad som kunnat göras annorlunda  

Några av respondenterna var vid denna fråga återhållsamma och vilja inte avge något 

svar. Men flertalet angav sina reflektioner och vad som idag kunde genomförts 

annorlunda; däribland diskuterar respondent 7 och 11 “due diligencen” och hur den 

kunde används annorlunda. Respondent 11 förklarar att de förmodligen skulle ha 

lyssnat mer på den, och utgått mer ifrån den vid förvärvet, men förklarar samtidigt 

tidigare i samtalet att affären var av för stor strategisk betydelse för att peta i detaljer. 

Respondent 7 förklarar för oss att de amerikanska ägarna som köpte bolaget istället 

skulle gjort en mer rigorös due diligence för att således ha kalibrerat sina 

föreställningar när de väl trädde in i bolaget. En bättre företagsbesiktning hade sparat 

båda parterna tid. Slutligen, bortsett från tidigare diskurs, menar respondent 10 att 

“best practice” borde ifrån början ha bestämt – oavsett om det uppköpta företaget 

använder det mest logiska systemet borde inte det förvärvande bolagets prestige 

övertrumfa den bäst passade arbetsmetodiken, bara för att de har köpt bolaget.   
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En stor motsättning återfinns i uppfattningen om nyckelpersonalens vara eller icke 

vara efter ett förvärv bland några av respondenterna. Exempelvis betonar respondent 

3, vilket tydligt framgår under hela intervjun, vikten av att behålla nyckelpersoner i 

företaget efter förvärv genom sin utsago: “The people need to be retained and 

motivated to reach the new goals together, to leverage that technology in to the 

acquiring company. So I think always there is importance of people; retaining them 

and motivating them”. Detta är emellertid något som både respondent 1, 2 och 11 

samtliga betonar varit till besvär; till att börja med efterfrågar respondent 11 i 

efterhand ett annat ifrågasättande av management hos det andra företaget, och 

huruvida det var optimalt. Vidare så förklarar respondent 1 vad de borde gjort 

annorlunda genom att uttrycka sig: “Bortsett från det då; lite mer handfast kanske, lite 

hårdare styrt, kanske varit ännu tuffare i urvalet av människorna, alltså, 

nyckelpersonerna som skulle leda verksamheten”. Utöver detta erhåller de stöd ifrån 

respondent 2 som i sin tur uttrycker liknande uppfattning om rådande management 

med orden: “Jag tror att framförallt att man gjort klart och slut med den tidigare 

ägarstrukturen. Det är inte särskilt lyckat att de sitter kvar och har ett operativt 

ansvar”. 

 

4.8 Sammanfattande punkter  

 
 Företagskultur upplevdes komplext och svår att förändra. Nationell och 

regional kultur nämns som relevanta påverkningsfaktorer.  

 Entreprenöriell kultur förkastades ofta till förmån för hierarkisk kultur.  

 Respondenterna upplevde större krav på ekonomisk rapportering, som åtgärd 

för att transformera företagskulturen mot mer hierarkisk, en s.k. ”ordning-och-

reda-kultur”.  

 Träning, utbildning och kommunikation tillskrevs hög prioritet.  

 Oenighet kring nyckelpersoner. Due diligence uttrycktes viktig, men större 

fokus på människor behövdes.  
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5. Analys  

I analyskapitlet jämför vi det teoretiska ramverket tillsammans med vårt empiriska 

material för att åskådliggöra likheter och skillnader, men presenterar även nya 

insikter.  

 

5.1 Mergers & Acquisitions  

Något som vi upplevt återkommande vid inläsningen av det teoretiska ramverket är 

forskares bemödande att rapportera M&A:s procentuella misslyckandegrad (Bach & 

Whitehill, 2008; Sarala, 2010; Lee et al., 2015). Exempelvis rapporterar Sarala 

(2010), vilket vi nämner i problematiseringen, att 75 % av samtliga M&A:s 

misslyckas nå de uppsatta målen. Lee et al. (2015) rapporterar i sin tur att 50-80 % 

misslyckas till följd av orealistiska avkastningskrav och underhaltig tillväxt. I vår 

studie har vi kunnat urskilja att 40 % av våra respondenter upplever förvärvet som 

misslyckat med hänsyn till vilka mål som kommunicerades innan förvärvet och hur 

efterspelet artat sig. Det vi kunnat utkristallisera bortom redan angivna anledningar 

ifrån tidigare studier är de yttre omständigheterna, vilka ligger bortom parternas 

kontroll. Främst handlar det om råvarupriser och konjunkturcykler vilka kommit 

oförutsedda och påverkat förvärvens utfall negativt.  

 

5.1.1 Anledningar till misslyckande  

Vi kan i enlighet med Cartwright och Cooper (1993) se hur finansiella 

misskalkyleringar legat till grund för misslyckande av M&A. Det är i två av fallen där 

respondenterna hänvisar till en bristfällig due diligence, vilket ska ha försvårat arbetet 

efter att förvärvet genomförts; ett av företagen förklarar att de borde tagit den på 

större allvar och mer detaljerat undersökt de varningssignaler de istället negligerade. 

Samtidigt förklarar de att förvärvet var alldeles för värdefullt för att förskjuta 

tidsmässigt, vilket omöjliggjorde en noggrannare rannsakan av varje varningssignal. 

Hade företaget istället lyssnat in sin due diligence kan vi presumera att de lättare 

kunnat motivera en prisreducering vid förhandlingen, eftersom övervärderingar är en 

vanlig misskalkylering enligt Cartwright och Cooper (1993). Det andra företaget led 

istället då det amerikanska, förvärvande bolaget, inte tillfredsställande kartlagt 

kompetensen eller arbetsprocesser vilket ledde till att fokus placerades på onödigt 

integrationsarbete som sedermera fick avbrytas. Vi tycker oss kunna förstå att stora 
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summor kapital kunnat sparas och investeras i sektorer mer behövande om dessa två 

fall tagit sina due diligences på större allvar, och låtit de haft större talan vid 

förhandlingarna.  

 

Vi kan se att två av våra fall motstrider Marks och Mirvis (2011) varning om att 

genomföra M&A:s enkom med motivet finansiell vinning och erhållna 

marknadsandelar. Respondenter från två av företagen förklarar att det huvudsakliga 

motivet med M&A:n var ekonomisk vinning och erhålla marknadsandelar på nya och 

befintliga marknader. Om dessa motiv är vilka som främst driver förvärvet menar 

Marks och Mirvis (2011) att det förmodligen inte kommer uppstå något värde. Vi 

ställer oss kritiska till ovanstående tes av Marks och Mirvis (2011) då ett av dessa 

företag blev uppköpta enkom med detta motiv och håller ändå tidsplanen över 

planerad avkastning till ägarna och projekteras att ha tjänat tillbaka sina pengar inom 

kommande fem år. Visserligen misslyckades ett av företagen med sin M&A som 

också hade samma motiv, men enligt våra och deras bedömningar var inte motivet 

anledningen till misslyckande – utan faktorerna för misslyckandet låg i yttre 

omständigheter och att deras due diligence negligerades. Vidare har respondenter 

förklarat att investmentbolag tillkommit som ägare med enda motiv om att erhålla 

avkastning på sin investering. Denna affärsidé som investmentbolag har skulle genom 

Marks och Mirvis (2011) i sådana fall vara orealiserbar givet deras teori om 

sannolikheten att M&A:n ofta misslyckas med finansiella motiv.  

 

Lodorfos och Boateng (2006) betonar i sin studie att en klar majoritet av deras 

respondenter ansåg den mänskliga faktorn vid integration efter M&A var viktigast. 

Dessa resultat är intressanta att koppla till vad en av våra respondenter sade att 

nyckeltal och finansiella faktorer ansågs vara det viktigaste för att integrera den nya 

verksamheten; särskilda nyckeltal, avvikelserapporter och uppföljning. Uttalandet 

möter dock motstånd från en annan respondent som å andra sidan betonar vikten av 

att integrera individerna i verksamheten, istället för att lägga störst fokus på siffror. Vi 

anser oss kunna se vissa associationer mellan de företag som anser sina M&A:s vara 

misslyckande och deras fokus på finansiella faktorer på bekostnad av de mänskliga 

faktorerna. Vi uttrycker detta med stöd ifrån Lodorfos och Boatengs (2006) och 

Budhwar et al. (2009) teori angående mänskliga faktorers väsentlighet, men 

reserverar oss från att tillskriva händelserna något fast samband.  
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5.1.2 Anledningar till framgång  

Kommunikationen i en M&A-affär är ständigt närvarande från förhandlingsstadiet till 

integrationsarbetet är färdigställt – om det någonsin blir det. Kommunikationen i 

förhandlingsstadiet har bevisats av Ahammad et al. (2016) vara avgörande för 

huruvida affären utfaller lyckad eller misslyckad, vilket vi tycker oss kunna se 

varierar mellan respondenterna i empirin. Flertalet respondenter – både företagsledare 

och anställda – vittnar om att kommunikationen i två av våra studerade fall fanns i 

förhandlingsstadiet, att visionen och grundidén formulerades och vidareförmedlas till 

motsvarande företagsledning. Däremot nämner inte Ahmmad et al. (2016) vikten av 

att kommunicera vad förvärvet kommer innebära i praktiken för de anställda; om 

deras arbetsbörda ökar, nedskärning eller andra negativa inverkningar på deras 

arbetssituation. Detta problem uttrycker respondenterna varit ett misslyckande i 

kommunikationen. Vi upplever genom deras utsagor att de förstått att en 

kommunikation funnits på ledningsnivå, haft vetskap om den, men att den aldrig 

penetrerade hela verksamheten. Vi vill därför addera betydelsen av genomgående 

kommunikation till teorin, för att undvika onödig oro och stress från de anställda 

angående deras arbetssituation.  

 

Ett område vi upplevde det teoretiska ramverket saknade, som vår empiri däremot 

förmedlade, var transparensen i kommunikationen i förhandlingsstadiet; två av våra 

respondenter förklarade att misstankar om att det andra företaget undanhöll 

information fanns. Vederbörande var medveten om att allting förmodligen inte 

framgick i förhandsstadiet – egentlig vision eller dolda agendor – men förklarade 

samtidigt att ingenting uppdagats efteråt. Vidare pekade en annan respondent på den 

legala aspekten av förhandlingen, att företag är förbjudna att vara fullständigt 

transparenta med hänsyn till juridiska restriktioner. Vi har inte kunnat se teorin lyfta 

denna aspekt, eller betona den, men vi vill mena att denna aspekt har större roll än 

tillskriven. Ett alternativ till transparens, utan att motstrida juridiska restriktioner, är 

att vara fullständigt öppna med de andra företaget om att sådana restriktioner 

föreligger, vilket i sin tur eventuellt skulle kunna öka förtroendet för motparten – en 

sorts transparens om att inte kunna vara helt transparenta.   

 

Vad berör kommunikationen efter förvärvet är genomfört kan vi tydligt se hur 

empirin går i linje med vårt teoretiska ramverk. För att exemplifiera förklarar 
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Hollman et al. (2010) och Saunders (2009) hur effektiva kommunikationsstrategier 

och kommunikationskanaler måste upprättas för att understödja företagens 

tvåvägskommunikation, och hur de måste sträva efter gemensam utveckling för 

verksamheterna. Vi kan se i vår empiri att några respondenter som arbetat ifrån den 

förvärvande sidan anammat kvartalsmöten med båda ledningar för att rigoröst gå 

igenom verksamhetsplanen. Vi förstår att vederbörande arbetar följande för att fysiskt 

kunna träffa motparterna, diskutera utvecklingen och eventuella avvikelser – för att 

kunna handskas med dem direkt. En annan respondent berättade hur denne åkte till de 

internationellt förvärvade verksamheterna och arbetare med “coorporate guidelines” 

och “core values” för att således integrera de andra verksamheterna till den svenska 

och företagsenliga kulturen, vilket är något som Reus och Lamont (2009) betonar –

 att skapa förståelse mellan företagen, specifikt där aparta kulturer föreligger.  

 

En förekommande åtgärd i teorin kring M&A var integrationsarbetslag, vilket sågs 

som en anledning till framgång (Tetenbaum, 1995; Salama et al., 2003; Shimizu, 

2004; Marks och Mirvis, 2011). Det var i ett av våra studerade fall som vi återfann att 

de hade arbetat med integrationslag, vilka flögs in från USA för att jobba med 

integrationen i ett 100-dagars-projekt. Våra respondenter i vederbörande fall vittnade 

varken fullt i enlighet eller motstridighet mot teorin – det gick helt enkelt inte som de 

förväntat sig. Inledningsvis kan vi se att proceduren motstred Marks och Mirvis 

(2011) inrådan om representanter ifrån båda organisationerna, eftersom det endast var 

amerikaner som utgjorde integrationslaget. Däremot arbetade de i enlighet med 

Salamas et al. (2003) utläggning om arbetsbeskrivning: rapportera och sammanlänka 

till moderbolaget. Vad som avhandlats ovan kan vi knyta till det ringa misslyckandet 

– enligt vår bedömning – med 100-dagars-projektet; nämligen en bristfällig due 

diligence. Vi tycker oss kunna se att integrationslaget hade fallit bättre ut om det 

amerikanska bolaget från början vetat vart fokus skulle placeras, istället för att ödsla 

tid på redan väl fungerade arbetsprocesser.  

 

5.2 Företagskultur  

Vad berör företagskultur rapporterar Styhre et al. (2006) om vikten av dynamik; en 

företagskultur måste kunna anpassa sig utefter yttre faktorer och influenser. Även 

Von Meding et al. (2013) beskriver företagskulturens tysta påverkan, hur den 

omedvetet påverkar medarbetarna att handla. Angående företagskulturens dynamik 
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har vi kunnat urskilja två av våra fall där företagskulturen i ena verksamheten var 

enligt en respondent påfallande statisk, och tvärtom dynamisk i den andra 

verksamheten – båda fallen i producerade företag. Varför det förefaller som det gör 

upplever vi är kopplat till det arbete som lagts ned på värderingar och utbildning i 

värdegrunden. Vår uppfattning är att ena fallet, som beskriver sig ha en dynamisk 

kultur, också arbetar operativt och aktivt med grundvärderingar och utbildar både 

befintlig personal och förvärvad personal – genom M&A:s – i företagets kultur. Det 

andra fallet beskriver själv hur “saker sitter i väggarna, det går tungt och trögt” 

(respondent 11) och att alla sorters förändringsarbete motarbetas, eftersom att det 

gjorts på ett sätt i alla tider. Vår upplevelse ifrån det andra fallet är att ingen 

utbildning eller operativt arbete med värderingar och värdegrund återfanns, speciellt 

inte på det vis som återges i första fallet.  

 

5.2.1 Olika typer av företagskultur 

I vår studie, bland de responderade, uttrycktes en stark känsla bland de som blivit 

uppköpta att den entreprenöriella företagskulturen försvann ifrån företaget och 

övergick till en hierarkisk kultur. Den hierarkiska kulturen som respondenterna 

beskriver överensstämmer med Richards et al. (2009) om långsiktighet och bristande 

anpassningsförmåga, men även som Tseng (2010) och Von Meding et al. (2013) 

beskriver fokus på resultat. En respondent beskrev hur det uppköpande företaget 

medvetet urholkade den entreprenöriella företagskulturen för att implementera en 

hierarkisk organisation, för att satsa på stabilitet istället för tillväxt. Detta till trots att 

företaget vuxit med 135 % på fem år. Det andra företaget beskriver också hur 

synsättet skiftade från entreprenöriellt till hierarkiskt. Båda respondenterna beskriver 

hur de arbetat med frihet under ansvar och kreativitet, vilket går i linje med vad 

Wiewiora et al. (2013) förklarar som adhokratiskt och entreprenöriellt. Vår analys 

efter att studerat de båda företagen, inom kontexten uppköpta av börsnoterade bolag, 

är att entreprenöriella företag måste räkna med att de kan transformeras mot stabilare 

och mer riskminimering, med tanke på att de kommer ställas till svars inför 

aktieägarna på ett annat sätt än tidigare. Detta anser vi också går hand i hand med 

tyngre ekonomisk rapportering då börsen kräver kontinuerliga finansiella rapporter.  
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5.2.2 Vad leder företagskultur till? 

Gällande Ahmadis et al. (2012) hypotes om företagskultur och implementering av ny 

strategi, vilket renderade i slutsatsen om att adhokratisk kultur och klankultur 

mottager en ny strategi positivt, vilket inte hierarkisk gör i samma mening, går våra 

observationer i linje med detta. I ett av fallen fick vi berättat för oss hur det 

entreprenöriella företaget kunde anamma nya strategier på ett välkomnande manér. 

Det hierarkiska företaget å andra sidan upplevde stora svårigheter med att övertyga 

personal och implementera nya förändringar i sin verksamhet. Dessa fall verkar i 

enlighet med Ahmadis et al. (2012) slutsats. Däremot avviker ett fall där det 

entreprenöriella företaget inte kunde anamma de nya, mer stelbenta strategier att 

jobba utefter, vilket ledde till att flera personer lämnade företaget och flera är 

missnöjda av de som stannade. Varför det ter sig på följande vis upplever vi beror på 

entreprenörers ovilja att dels arbeta under mindre kreativa miljöer, dels deras 

oförmåga att anamma – i deras tycke – bakåtsträvande arbetsmetoder. Vi bedömer det 

som att personer med entreprenöriella drag behöver större frihet till att fatta egna 

beslut och tillåtelse att begå misstag – därför trivs de inte i hierarkiska miljöer.  

 

En motsättning vi såg och rapporterade om i empirin var synen på vad Lau och Ngos 

(2004) och Wei et al. (2008) förklarar som belöning – eller i detta fall bonus. Bland 

våra studerade fall var det endast två företag som omnämnde bonus och deras syn på 

saker; inledningsvis berättar ett par respondenter ifrån det svenska förteget som blev 

förvärvat av ett amerikanskt bolag att det amerikanska företaget vilja implementera 

bonussystem utefter prestation, vilket motsattes av det svenska facket och 

förordningar, trots att det svenska företaget var öppna för förslaget med tron om att 

folk hade arbetat hårdare med bonus som belöning. I det andra fallet förvärvade ett 

svenskt företag ett norskt företag och tog sedermera bort alla bonusar. Vi ställer oss 

kritiska till beslutet om att helt radera bonusar ifrån verksamheten eftersom det var en 

säljorganisation med entreprenöriella drag. Både Lau och Ngo (2004) samt Wei et al. 

(2008) menar på att bonusar stimulerar den entreprenöriella kulturen, vilket torde vara 

i deras intresse att göra.  

 

5.2.3 Nationell kultur VS. företagskultur 

Sarala (2010) förklarar att rättssystem och administrativt arbete kan präglas av 

nationell kultur. Vi kan knyta detta till vad empirin renderade i beträffande juridiska 
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stämningar. För att utveckla berättade ett par av respondenterna att deras svenska 

verksamhet blev underrättad om vissa försiktighetsåtgärder som den globala 

koncernen tillämpade. En annan respondent förklarade att svåra beslut ofta togs per 

telefon för att förhindra dokumentering som i förlängningen kunde leda till 

stämningar. Samtliga respondenter utvecklar och förklarar att detta påverkade deras 

arbetssituation och att det krävdes stora anpassningar till de nya 

försiktighetsprinciperna. Dessa fall går i linje med vad Sarala (2010) exemplifierar 

nationell kultur kan innebära.  

 

Språkbarriärer var ett av de argument Ladegaard (2007) presenterade i sin studie, som 

också menade att företag ofta tar för givet att sina anställda förstår engelska. 

Tillsammans med Ladegaards (2007) studie och vår empiri ger vi ytterligare stöd till 

att nationella kulturer och språkbarriärer fortfarande är en realitet att ta hänsyn till. 

Vidare upplevde vi efter våra intervjuer med respondenterna att de ofta bröt ned 

nationell kultur till regional nivå; trots att förvärv genomfördes i samma land kunde 

kulturen upplevas som helt olika beroende på vart i landet företaget befann sig. Vi 

upplever därför i mild förankring till Ladegaard (2007) inte någon global kultur, 

tvärtom fanns flera kulturer inom den nationella kulturen vilka kunde vara diametralt 

motsatta. Vi är därför av uppfattningen om att trots att teknologisk utveckling och 

infrastruktur närmat oss till en gemensam kultur, är vi fortfarande långt ifrån. Vår 

uppfattning är att nationell kultur förmodligen kommer vara närvarande och prägla 

företagskulturen en lång tid framöver, men också att nationell kultur fragmenteras och 

ter sig olika beroende på vilken geografisk plats i landet det handlar om.  

 

5.3 Integrationen efter M&A 

En av de största polariseringarna, tillika viktigaste faktorerna, i integrationen efter 

M&A är nyckelpersonernas vara eller icke vara. I närmare benämning huruvida 

nyckelpersoner bör stanna kvar vid sina befattningar, eller om de borde substitueras 

mot personal ifrån det uppköpande företagets ledning. Fyra stycken av våra 

respondenter har omnämnt problematiken vad gäller både ersätta nyckelpersoner, men 

även att behålla dessa. Två respondenter – vilka innehar ledande befattningar – 

uttrycker både skepsis och direkt negativitet mot att behålla befintlig ledning och 

menar bland annat att den rådande ägarstrukturen måste upplösas och fråntas operativt 

ansvar, för att möjliggöra en heltäckande integration av verksamheten. Utöver det 
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betonade den andre respondenten i ärendet att de borde varit tuffare i selekteringen av 

vilka nyckelpersoner som skulle få stanna kvar, och pekar på detta specifikt som en 

åtgärd de skulle gjort annorlunda. Den andra sidan av polariseringen – en konsult och 

mellanchef – advocerar för att behålla nyckelpersoner efter förvärv och en av dem går 

så långt som att påstå att det är i särklass viktigaste faktorn för att lyckas med 

integrationen, vilket går i linje med Reus och Lamont (2009) slutsats om vikten av att 

behålla personalen. 

 

Vi tycker oss kunna se två mönster gällande detta: första mönstret är att de som vill 

behålla nyckelpersonal själv är anställd eller inte har något ansvarsområde i M&A-

arbetet, medan de som vill ersätta nyckelpersonal själva sitter på ledande befattningar. 

Det andra mönstret är att det skiljer sig mellan om det berör tjänster eller produkter. 

För att gå djupare i första mönstret tror vi det kan bero på att det försvårar arbetet att 

förändra en organisation och företagskultur med befintlig personal vid befattning, då 

dessa individer kan ha svårt att acceptera förändringar, vilket vi redogjort för i ovan 

stycke om företagskultur. Av den anledningen är vår uppfattning att företagsledarna 

själva vill ansvara för rekrytering och tillsättning av ledande befattningar för att 

smidigare kunna implementera sina värderingar och arbetsmetoder. Vad gäller det 

andra mönstret om varor och tjänster är vår uppfattning om att tjänsteföretag är mer 

beroende av sin kompetens, i och med att det är individerna som utgör företaget, 

vilket inte gäller för producerande företag i samma utsträckning. Försvinner då 

nyckelpersonal vid förvärv ifrån tjänsteföretaget kan vi förenklat påstå att endast 

varumärket är kvar; eftersom vad som konstituerat företagets framgång försvinner. 

Däremot presterar maskiner oberoende av vem som styr den, vilket gör att de större 

bolagen kan tillsätta ny personal utan att förta hela verksamheten sin kärna.   

 

5.3.1 Arbetsprocess 

Något som vi i direkt motsats till Hollman et al. (2010) kunnat utvinna ifrån våra 

intervjuer är att det faktiskt går att undantrycka eller förändra en företagskultur till 

önskad. Hollman et al. (2010) förklarade att företag måste vara medvetna om att det 

inte går att genomföra det på ett framgångsrikt vis, vilket våra empiriska 

observationer fullständigt. En av respondenterna beskrev hur den entreprenöriella 

företagskulturen tidigt förklarades oönskad och ett arbete mot att transformera den till 

hierarkisk genomfördes, och lyckades, framgångsrikt. En annan respondent beskrev 
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hur den tidigare företagskulturen också präglats av entreprenöriella karaktärsdrag – 

snabbt till beslut, närmare kontakt med ledning – men att denna försvunnit och ersatts 

av hierarkisk kultur, också delvis framgångsrikt. Därför kan vi med stöd ifrån vårt 

empiriska material förkasta teorin från Hollman et al. (2010) att det skulle vara lönlöst 

att undantrycka en befintlig kultur. 

 

En av de mest betydande förändringarna i arbetsprocessen var införandet av tyngre 

ekonomisk rapportering, vilket sju stycken av respondenterna kommenterade. Det är 

något som inte avhandlades i vårt teoretiska ramverk, men som empirin betonar är en 

faktor som påverkat mest. En förklaring till detta ser vi kan vara att de uppköpande 

bolagen är börsnoterade och således har utökade förpliktelser i sin ekonomiska 

rapportering. Börsnoterade företag måste rapportera samtliga siffror till börsen för 

allmänhetens beskådning, vilket inte de privata mindre bolagen tidigare behövt göra. 

En annan förklaring vi ser är avlägsenheten mellan företagen; eftersom det är 

internationella M&A:s har moderbolaget ofta huvudkontor i ett annat land än det 

andra företaget, vilket gör att närheten till verksamheten är obefintlig. Ekonomisk 

rapportering används därför som ett verktyg för att ha uppdaterad information om 

verksamhetens utveckling och omställning till hierarkisk företagskultur. En tredje 

förklaring anser vi kan vara respondenternas tidigare bristfälliga arbete med 

ekonomisk rapportering. Att inte ha koll på hur företaget går ekonomiskt är givetvis 

en stor risk för köparen som därför tvingas att implementera den ökade arbetsbördan; 

en stor investering har genomförts vilket inbegriper utökad tillsyn av företagets 

resultatmässiga prestationer. Flertalet av våra respondenter har sett ekonomisk 

rapportering som en stor börda och att det bidragit till förändring i företagskulturen; 

exempelvis från snabba beslut till stelbenta processer. Det en respondent emellertid 

föreslår för att underlätta integrationen är att överbemanna ekonomiavdelningen och 

tillsätta utbildad personal i samband med förvärv, då respondenten anser att ordning 

på siffrorna underlättar övergången. 

 

5.3.2 Träning och utbildning 

Att utbilda sina medarbetare i att hantera förändringar behöver nödvändigtvis inte ske 

i klassrum eller konferensrum vilket teorin kan ge sken av (Ajmal & Koskinen, 2008; 

Osarenkhoe & Hyder, 2015). I ett av våra studerade fall beskriver en respondent hur 

deras medarbetare utsattes för förändringsutbildning genom att hela tiden ta in nya 
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influenser i sin verksamhet från kunder, samarbetsparters och andra intressenter. Det 

är något som vi anser adderar en aspekt till teorin och bör tas i hänsyn i diskursen om 

utbildning. Vi upplever att fler företag skulle behöva utsättas för faktisk förändring, 

istället för formella teoretiska utbildningar om hur förändring ska hanteras. 

 

Endast en av respondenterna nämnde en långsiktig utbildningsplan de arbetar utefter 

genom traineeprogram. Vederbörande förklarar att traineeprogrammet innebar sex 

månaders utbildning för att sedan placeras ut på olika projekt runt om i världen. Detta 

är något som går i linje med Osarenkhoe och Hyder (2015) vilka pekar på 

jobbrotationens betydelse för anpassningsförmågans utveckling, vilket medverkande 

på traineeprogrammen erhåller. Vi tycker oss kunna skönja en association mellan 

utbildning och företagsförvärvens utfall; i båda ovanstående fall där de antingen 

utbildats eller utsatts för förändringsarbete upplever respondenterna att de 

företagsförvärv de varit delaktiga i lyckats uppnå målen och ansetts framgångsrika. 

Detta stöds utöver Osarenkhoe och Hyder (2015) av Weber et al. (2011) som 

konkluderar att utbildade ledare i längden leder till framgångsrika M&A:s. Utöver 

teorins betoning vid förändringsarbete och utbildning kring detta genom Ajmal och 

Koskinen (2008) så vill vi addera långsiktig utbildning och understryka det efter våra 

empiriska observationer. 

 

5.3.3 Kommunikation 

Vi har tidigare avhandlat kommunikation under olika rubriker vilket vi anser är 

naturligt, eftersom kommunikation är sådan vital faktor och sträcker sig över flera 

stadier och områden i en M&A. Något intressant vi kunnat tagit del av är Reus och 

Lamonts (2009) inrådan om att ha en kulturellt intelligent M&A-ansvarig för 

förvärvet; för att kunna etablera effektiva, tvåspåriga kommunikationslinjer. Som vi 

tidigare rapporterat arbetade en av respondenterna operativt med just etableringen av 

sådana genom att träffa ledarna för dotterbolagen kontinuerligt varje kvartal för 

avstämning mot verksamhetsplanen. Vi förstår Reus och Lamont (2009) inrådan som 

att företagen ska ha någon anställd för detta ändamål specifikt, inte enbart att 

företagsledaren i detta fall är kulturellt intelligent. Genom följande teori kan vi se en 

utvecklingspotential i de flesta av våra studerade fall att rekrytera någon för att enkom 

arbeta med M&A och integrationen. 
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Ytterligare en faktor vad gäller kommunikation rapporterar Budhwar et al. (2009) och 

Lodorfos och Boateng (2006) att båda företagen efter en M&A måste involvera 

samtliga intressenter i kommunikationen; aktieägare, ledning men också anställda. 

Exempelvis beskriver en av våra respondenter att vederbörande kände oro efter 

förvärvet eftersom ledningen och de nya ägarna inte på ett tillfredsställande vis 

kommunicerat vad förvärvet innebar för vederbörande. En annan respondent berättade 

även att kommunikation fördes på ledningsnivå, men att den inte lyckats penetrera 

genom till produktionen, vilket vederbörande var kritisk mot. Vår uppfattning är i 

linje med Budhwar et al. (2009), Lodorfos och Boateng (2006) samt Saunders et al. 

(2009) rörande deras slutsatser om transparent kommunikation till alla dimensioner. 

Vi upplever det som att oron minskar bland personalstyrkan och att integrationen 

således bättre kan mottagas och genomföras. 

 

5.2.4 Integrationshastighet  

Vårt empiriska material tyder inte på något större fokus vid integrationshastigheten av 

M&A:s. Eftersom respondenterna inte alltid velat svara på frågan över hur deras 

tidsplanering varit, men implicerat en någorlunda tidshorisont, är vår upplevelse att 

den generiska tidsplanen är mellan 2-5 år för samtliga affärer. Utöver det har ingen 

refererat till integrationshastigheten eller reflekterat över att hastigheten skulle spelat 

någon roll. Vi kan emellertid binda teori till empiri genom Maire och Collerettes 

(2011) påstående om integrationshastigheten: vid stor ilska omkring förvärvet måste 

företaget låta förvärvet ta sin tid att landa, medan vid stor upprymdhet omkring 

affären måste företaget kapitalisera på det och genomföra integrationen snabbare för 

att inte gå miste om synergieffekterna. Två av våra respondenter nämner att de 

observerat de anställdas reaktioner när nyheten briserat omkring förvärvet. De såg att 

det fanns en stor upprymdhet bland personalstyrkorna i båda verksamheterna. 

Faktumet till trots lyckades inte dessa företag integrera verksamheterna på ett snabbt 

och framgångsrikt vis, vilka de själva reflekterat över. Vår upplevelse är att mer 

resurser hade behövts tillsättas på integrationsarbetet för att kunna öka hastigheten, 

vilket i förlängningen hade kunnat resultera i en exploatering av synergieffekter 

genom denna eufori, vilket Maire och Collerette (2011) betonar.  
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5.4 Sammanfattande modell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

De största skillnaderna från det teoretiska ramverket avseende anledningar till 

framgång vid M&A är ”kommunikationen i förhandlingsstadiet” och ”effektiva 

kommunikationsstrategier och kanaler”. I figur 2 såg vi att ”integrationslag”, 

”synergieffekt” och ”planering” var viktigast. Vad gäller anledningar till 

misslyckande har det tillkommit att ”due diligence negligeras”, medan 

”kulturskillnader” och ”organisationsförändringar” tagits bort. Vad gäller rutan 

företagskultur har allting förutom ”hierarkisk kultur” förändrats ifrån det teoretiska 

ramverket.  

 

Vad gäller den sista rutan – integration efter M&A – har det i arbetsprocessen 

tillkommit ekonomisk rapportering medan ”exponeras för förändring” och 

”kommunikationskanaler” tagits bort. I träning/utbildning är det endast 

”internutbildning” som återstår, medan ”långsiktighet” och ”praktisk erfarenhet” 

tillkommit. Integrationshastighet är oförändrad. Vad gäller kommunikation har 

”involvera intressenter” lagts till, samtidigt som ”nyckelpersoner” tagits bort och 

blivit en egen rubrik innehållande ”tjänster eller produktion” och ”identifiera behov”.   

 

 

 

 

 

Figur 3. Analysmodell (fet stil innebär tillägg och förändringar). Egen 

konstruktion.  
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6. Bidrag 

Nedan följer de teoretiska och praktiska bidrag denna studie avger. Slutligen 

presenteras förlag till framtida forskning.  

 

6.1 Teoretiskt bidrag 

Studiens syfte var att “öka förståelsen för integrationen av företagskultur efter 

internationella M&A:s utifrån svenska företags perspektiv”. Efter vi sammanställt det 

teoretiska ramverket, formulerat forskningsfrågor och innan vi genomfört den 

empiriska datainsamlingen, var våra förväntningar att företagen skulle ha fler och mer 

konkreta verktyg gällande hanteringen av företagskulturell integration efter 

internationell M&A. Efter analys av vårt empiriska material och teoretiska ramverk 

insåg vi att verkligheten inte levde i full koherens med teorin  

 

Inledningsvis har vår studie lett till ökad förståelse att behållande av nyckelpersoner 

efter M&A är kontextbaserat; om nyckelpersonerna är direkt bakomliggande 

företagets prestationer, vilket kännetecknar tjänstebaserade företag, bör företagen vara 

försiktigare med att ersätta dessa än vid producerande företag. Vår studie visar på att 

producerande företag enklare kan ersätta nyckelpersoner utan att löpa lika stor risk för 

misslyckande av integrationen. Vad berör kommunikationen fann vi att främst de 

anställda måste involveras och bli informerade om vad förvärvet innebär för dem för 

att således minska oron bland personalstyrkan (Lodorfos & Boateng, 2006; Budhwar 

et al., 2009; Saunders et al., 2009). Med vårt empiriska kapitel har vi också ökat 

förståelsen där det teoretiska ramverket påvisat kommunikationens vittgående 

omfattning; från förhandlingsstadiet till integrationen är slutförd spelar 

kommunikationen en vital roll för affärens utfall, där vi också kunnat se nationell och 

regional kulturs relevans. Slutligen uppmärksammar vår studie den inverkan 

ekonomisk rapportering har på mindre företag vid M&A:s. Näst intill samtliga av våra 

studerade fall uppmärksammade den omställning vilken tyngre ekonomisk 

rapportering innebar för dem. Vi vill därför genom denna studie göra teorin medveten 

om den faktiska påverkan som ekonomisk rapportering har på mindre företag vid 

integreringsarbetet. 
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Sammanfattningsvis bidrar vår studie till ökad förståelse inom företagskulturell 

integration efter M&A med tre aspekter:  

 

 Betydelsen av nyckelpersoner 

 Involverande kommunikation 

 Införandet av ekonomisk rapportering  

 

6.2 Praktiskt bidrag  

Utöver det teoretiska bidraget studien lämnar anser vi att den också har bidragit med 

värdefulla insikter som kan tillämpas praktiskt. Gällande ekonomisk rapportering kan 

det vara ett hinder för mindre företag i deras anpassning till en företagskultur 

bestående utav stabilitet, formalitet och riskminimerande. I dessa fall kommer det 

krävas ett större ansvar från köparen som bör bistå med större resurser i 

integrationsarbetet. Vi rekommenderar att överbemanna företagens avdelningar som 

påverkas av det nya ägarskapet, speciellt ekonomiavdelningen med välutbildad 

personal som arbetar utifrån internationella standarder. Det leder till att köparen 

tillhandahåller rapporter med hög standard från deras investering samtidigt som det 

inte blir en börda och hämmar integrationsarbetet hos motparten. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

De förslag vi lämnar till vidare forskning gällande integrationen efter M&A består 

först av ekonomisk rapportering. Vi föreslår kvantitativa studier som studerar hur 

ökad ekonomisk rapportering efter M&A:s påverkar de uppsatta mål som fanns med 

affären. En sådan studie skulle ge en mer generaliserbar bild över fenomenet och hur 

mycket det egentligen påverkar i jämförelse med andra faktorer. Även fler studier från 

köparens perspektiv kan ge godare förståelse för planeringen av att tillsätta ökad 

ekonomisk rapportering och hur den praktiskt implementeras. 

 

Därefter ser vi att det behövs fler studier om det skiljer sig mellan tjänsteföretag och 

producerande företag över sannolikheten att nyckelpersoner byts ut och hur detta har 

påverkat uppsatta mål. Det skulle styrka eller förkasta vårt påstående att 

nyckelpersoner är viktigare att behålla i tjänsteföretag än producerande företag för att 

nå uppsatta mål. 
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8. Bilagor  
 

Appendix 1 – Intervjuguide till respondent 5, 6, 7, 8, 9, 10 
 

 Vilken är din roll och hur länge har du varit i företaget?  

 Hur påverkades din roll av förvärvet?  

 Hur upplever du att förvärvet har fungerat? Har den nåt sina mål?   

 Tydliggjorde det uppköpande företaget sina mål med uppköpet för dig?  

 Vilken är din syn på företagskultur?  

 Fanns det någon dialog om hur företagskulturen skulle hanteras efter 

uppköpet?  

 Vilka konkreta åtgärder har insatts för att integrera företagskulturen 

efter uppköpet?  

 Vilka konkreta åtgärder har du personligen fått uppleva?   

 Hur har företagets arbetsrutiner förändrats efter uppköpet? Om ja, 

följer dom samma linje som företagskulturen?  

 Hur har de anställda reagerat på förändringen upplever du?  

 Anser du att integrationen är slutförd? Om inte vad behöver mer arbete? 

 Anser du att integrationen har lyckats?  
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Appendix 2 – Intervjuguide till respondent 3  

 What is your profession? What is your main focus? How long have you 

been working?  

 What is your experiance of M&A:s in general? Do they usually reach pre-

set goals?  

 Why do you think M&A:s fail or succeed ar reaching goals?  

 What is you perception of corporate culture?  

 How big a part do organisational culture play in M&A:s?  

 Do companies usually have an open dialogue regarding their goals of the 

M&A with the other company? 

 What concrete actions does the company implement to succeed with 

integration of corporate culture?  

 What concrete action do you recommend companies? Is there some 

specific things?  

 To what extent do companies change their working process after a M&A?  

 What are the general concerns amongst the employees?  

 How long does a M&A usually take to be fully integrated?  

 Are there any trends you have spotted or think we will see?  

 Have companies become better or worse over the years to integrate?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
81 

Appendix 3 – Intervjuguide till respondent 1, 2, 4, 11 
 

 Vilken är din roll och hur länge har du varit i företaget?  

 Vilken roll har du haft i förvärven som företaget genomfört?  

 Hur upplever du att förvärven har fungerat? Har de nått sina mål?  

 Hur tydliggjorde ni era mål med uppköpet till det andra företaget?  

 Beskriv din syn på företagskultur?  

 Fanns det någon planering och dialog över hur företagskulturen skulle 

hanteras efter uppköpet?  

 Vilka konkreta åtgärder har genomförts för att integrera de andra 

företagen i er företagskultur?  

 Vilka konkreta åtgärder har du personligen genomfört?  

 Hur har företagets arbetsrutiner ändrats efter uppköpet? Om ja, går de i 

linje med er företagskultur?  

 Hur har de anställda reagerat på uppköpet anser du?  

 Anser du att integrationen är slutförd? Om inte, vad återstår?  

 Anser du att integrationen nått sina mål?  

 Vilka delar skulle ni gjort annorlunda idag?  

 Vilka karaktärsdrag har er företagskultur och hur skiljer den sig från de 

andra företagens kultur?  

 Vilka faktorer har varit viktigast för integrationen?  

 


