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SAMMANFATTNING 

Uppsatsen behandlar olika aspekter inom integrationsprocessen vid 
företagsförvärv. 
 
Företagsförvärv är synnerligen vanligt förekommande i Sverige idag och inte 
minst i IT-branschen.  Genom denna fallstudie av två förvärv inom IT-
branschen ges en överblick över vilka fallgropar och problem som kan finnas 
med de mjuka aspekterna i en integrationsprocess.  
 
Denna magisteruppsats är en kvalitativ studie av integrationsprocessen inom 
områdena Organisationsstruktur, styrning och ledarskap, Kommunikation, 
Kulturskillnader samt Kompetensförsörjning. Undersökningen har genomförts 
genom intervjuer och enkäter vid två IT-företag, Alfa och Beta (dessa företag 
samt respondenterna är anonyma). De utvalda företagen har valts efter 
grundkriteriet att de har genomfört ett företagsförvärv år 2004 eller år 2005 
samt att man har arbetat med integrationsprocessen under 2005. 
 
Det undersökningen har påvisat är hur central kommunikationen är i en 
integrationsprocess. Det elementära är dock hur väl man lyckas förankra de 
fattade besluten gällande ny organisationsstruktur, ledarskap et cetera i en 
organisation. För att genomföra en lyckosam integrationsprocess krävs en väl 
utarbetad kommunikationsstrategi med ett brett spektra av 
kommunikationsverktyg. 
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1 INLEDNING 

Företagsförvärv och fusioner är vanliga inslag i näringslivet idag. 
Företagsförvärv är en del i den ordinarie verksamheten inom vissa branscher 
där man har en expansionsstrategi som innefattar förvärv av företag. 
 
Utvecklingen har varit densamma inom konsult- och IT-branschen. Förvärv 
och fusioner har dock stor påverkan på strukturen, styrning och ledarskapet i 
berörda organisationer.  
 
Företagsförvärven har inneburit stora förändringar på de företag som är 
involverade i dessa företagstransaktioner. Ett företagsförvärv är ofta en 
komplex situation inrymmande många olika processer. I praktiken innebär ett 
samgående av verksamheter oavsett om det gäller ett förvärv eller en fusion, 
stort involverande och mycket fokus på organisationsstrukturen, styrsystem 
och ledarskap och sålunda berörs hela den existerande organisationsstrukturen. 
 

1.1 BAKGRUND OCH MOTIV FÖR ÄMNESVAL 

Företagsförvärv är inget enhetligt begrepp utan är synnerligen mångfasetterat. 
Det som man vanligen benämner som förvärv/uppköp är när köparföretaget 
förvärvar samtliga aktier i ett aktiebolag som är noterat på en aktiebörs. I den 
här fallstudien har vi valt att inrikta oss på integrationsprocessen som föranleds 
av olika typer av förvärv.1   
 
Ett företagsförvärv kan ur många aspekter beskrivas som en process där de 
olika delprocesserna pågår parallellt eller integreras med varandra. Det finns ur 
ett teoretiskt perspektiv olika ”verktyg” som kan användas vid ett 
företagsförvärv, som i praktiken kan se ut på helt skilda sätt. Ett 
företagsförvärv kan vara en investering, men kan även ingå i en strategi för 
expansion och kan vara ett enklare sätt att utöka sina marknadsandelar. Det kan 
även vara en del i en utlandsetablering.2  
 
I denna uppsats genomförs en fallstudie av två olika företagsförvärv. I dessa 
ska det förvärvade företaget integreras i köparföretagets organisation för att 
optimalt uppnå de synergier som man förväntar sig att få med förvärvet.3    

                                                 
1 Cartwright, Cooper, 2001 
2 ibid. 
3 ibid. 
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Företagsförvärv har historiskt fått mycket uppmärksamhet när det gäller 
finansiella, ekonomiska, marknadsstrategiska och strategiska aspekter. Om 
dessa har det skrivits spaltmeter i managementlitteraturen, men man har 
underestimerat betydelsen av vilken påverkan det har på människorna i 
organisationerna där påverkan är större än för själva organisationerna.4  

I denna uppsats fokuseras främst på integrationsprocessen. Vi anser att det är 
en avgörande del i att genomföra ett lyckat företagsförvärv. Det vi har valt att 
fördjupa oss i är de mjuka aspekterna i en integration som olikheter i 
företagskulturer, hur man ändrar i organisationsstrukturen och hur detta 
kanaliseras ut i organisationen. De anställda i dessa organisationer har vid vissa 
tillfällen blivit en glömd och dold faktor.5 
 

1.2 FORSKNINGSFRÅGOR 

Studien ämnar att undersöka och studera integrationsprocessen i två företag 
och  ambitionen är att analysera följande frågeställningar/problemområden: 

 
• Hur förankrar man förändringar i organisationsstrukturen? 

 
• Hur integreras/fungerar ledarskapet i den nya organisationen?  

 
• Hur assimileras kulturella skillnader? Hur lyckas man med 

kulturöverbryggning? 
 

• Vilken kommunikationsstrategi har de undersökta företagen?  
 

• Vilken strategi har man för att säkra kompetensen?  
 

 

1.3 SYFTE 

I denna studie är syftet att undersöka hur de studerade företagen hanterar 
integrationen av ett förvärvat företag, det vill säga hur man konkret går tillväga 
för att överbrygga skillnader för att praktiskt kunna slå samman enheter. Vi 
studerar också hur detta kommuniceras ut i organisationerna, alltså om man 
kommunicerar ut budskapet på bästa möjliga sätt för att få de största 
synergifördelarna, samt vad det finns för svårigheter och hur man identifierar 
dessa. 
                                                 
4 Cartwright, Cooper, 2001 
5 ibid. 
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1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Vi har valt att undersöka två kända företag inom IT-branschen, vilka under det 
senaste året genomfört ett företagsförvärv. Vi har valt att döpa dessa till Alfa 
och Beta. Vi ser inte denna studie som någonting allmängiltigt och gör ej 
anspråk på detta. Varje företagsförvärv är unikt i sig. 
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2 METOD 

2.1 VETENSKAPSSYN 

Vi ansluter oss inte renodlat till någon av de två huvudinriktningarna 
positivism och hermeneutik6, men till huvudsaklig del har vi i vår uppsats utgått 
ifrån en positivistisk, logisk empiristisk, metodansats där generella 
lagbundenheter har sökts.7 
 
Vi har använt oss av en deduktiv syn på kunskap, vilket innebär att vi utgått 
ifrån befintliga teorier och med hjälp av dessa analyserat verkliga fall på 
företag.8  
 
Uppsatsen syftar inte till att vara generaliserbar, följaktligen görs ej anspråk på 
detta. 
 

2.2 UNDERSÖKNINGSANSATS 

I vår uppsats har vi valt en kvalitativ ansats, eftersom vi vill komma åt svar och 
information av det ”mjuka” slaget, alltså tränga in på djupet. Vi anser att en 
kvantitativ studie inte skulle lyckas med detta, då en sådan analyserar mer 
ytligt.9 
 
Vår undersökning kan ses som en fallstudie i den utsträckningen att vi studerat 
ett fåtal företag som genomfört företagsförvärv. Motivet till valet av 
fallstudiebaserad forskning är att denna form ger en ökad förståelse samt 
tillåter studier av mer komplex karaktär. Det är en mindre precis typ av 
forskning, men den når djupare.10 
 
 
 

                                                 
6 Arbnor, Bjerke, 1994 
7 Gustavsson, 2004 
8 ibid. 
9 ibid. 
10 ibid. 
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2.3 VALIDITET 

Frågan är om det mätinstrument som används mäter det som det är avsett att 
mäta.11 I denna studie har vi genomfört personliga intervjuer samt 
enkätintervjuer. Frågeformulären, som har varit samma för båda, är därmed 
vårt mätinstrument. För att validera detta är det viktigt att reflektera över 
frågeformuläret och frågorna, det vill säga om frågorna vi använt oss av ger 
relevant information.  
 
Vår uppfattning är att frågeformuläret verkar mäta det vi vill mäta, alltså vad 
som händer med organisationen efter ett företagsförvärv, där vi tar upp 
problemområdena organisation, styrning och ledarskap, kommunikation, kultur 
samt kompetensförsörjning.  
 
Det faktum att respondenterna inte gjort samma slags intervju, kan innebära att 
framförallt frågorna i enkätintervjun har missuppfattats och därför är svaren 
inte fullt ut korrekta i denna mening. Enkätrespondenterna har inte heller haft 
möjlighet att diskutera frågorna med oss, då vi inte funnits på plats. Detta har 
också en negativ påverkan på resultatet. 
 

2.4 INFORMATIONSSÖKNING 

I startskedet samlades relevant litteratur inom ämnet, det vill säga facklitteratur 
samt vetenskapliga artiklar. Ett stort problem med denna studies inriktning på 
”mjuka” aspekter i integrationsprocessen vid företagsförvärv, är det faktum att 
åtkomsten till relevanta studier samt artiklar varit svår. Dessutom är ämnet inte 
lika utvecklat som den mer finansiella aspekten av integrationsprocessen som 
sådan. 
 
I den empiriska undersökningen arbetar vi med kvalitativa data. Uppsatsen 
kommer förutom den teoretiska delen att byggas på intervjuer och enkäter. 
 
Syftet med den empiriska undersökningen är att uppnå ökad kunskap och 
förståelse för vad som händer med företagets organisation efter ett företagsförvärv. 
Detta vad gäller organisation, styrning och ledarskap, kommunikation, kultur samt 
kompetesnförsörjning. Vi har för avsikt att studera två stycken företag på den 
svenska marknaden och inom IT-branschen, för att se hur väl den teori som vi tagit 
fram överensstämmer med verkligheten (med empirin).  

 

                                                 
11 Gustavsson, 2004 
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2.3.1 Intervjuer 

 
Vi har valt intervjuer som vår form av personligt kunskapande. Vårt mål med 
intervjuerna har varit att samla data om företaget/företagen för att få en 
objektiv bild av dem12. Vi har inte på något sätt försökt att påverka 
respondenterna, men är väl medvetna om att frågorna i sig kan leda in 
respondenterna i ett visst tankesätt och därmed påverka svaret. Däremot tror vi 
inte att påverkan är så pass stor att det får en effekt på svaren som sådana. 
 
Intervjuerna har genomförts med två respondenter. På företag Alfa har vi 
intervjuat en projektledare, likaså på Alfas förvärvade företag. Företagen och 
respondenterna är anonyma i uppsatsen. Detta för att skydda dessa från möjlig 
kritik från framtida läsare. Dessutom tror vi att respondenterna ger oss mer 
ärliga svar och vågar berätta mer om deras namn inte publiceras. Samtidigt kan 
detta verka negativt, då det blir svårare att avgöra både kvalitet och äkthet i 
vårt material.13 
 
Intervjufrågorna har vi som intervjuare använt som stödord. Vi har genomfört 
halvöppna intervjuer där respondenterna har haft utrymme att så mycket som 
möjligt svara fritt och brett. Svaret, eller snarare det som respondenterna 
berättar, ska vara en återspegling av hans/hennes uppfattningar och inte våra 
som intervjuare. 
 
För att inte stressa respondenterna, har vi endast antecknat svaren, inte bandat 
intervjun. Detta för att en inspelning kan tänkas stressa respondenten och 
därmed kanske han/hon håller inne med för oss väsentlig information eller 
vinklar sina svar så att det ska ”låta bra”. 
 
 

2.3.2 Enkäter 

Förutom de personliga intervjuerna har vi skickat ut enkäter per e-mail till 
ytterligare fem respondenter. På Alfa är respondenten IT-konsult likaså den på 
Alfas förvärvade företag. På Beta är en av respondenterna personalchef, en är 
IT-konsult på Beta och en på Betas förvärvade företag.  

Vi har valt att intervjua dessa per e-mail då dessa personer varit svåra att boka 
in för personlig intervju samt att de respondenter som svarat på enkäten 
dessutom föredrog detta sätt. Denna form av enkätundersökning ger också 
möjlighet att föra en dialog utan att båda parter deltar vid samma tidpunkt. 
Samtidigt kvarstår det faktum att missförstånd kan ha uppkommit, både när 

                                                 
12 Gustavsson, 2004 
13 ibid. 
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respondenterna svarat på frågorna samt när sammanställningen av svaren 
gjorts.14 

 

2.4 METODKRITIK 

Som författare av denna uppsats, anser vi oss inte vara objektiva i den mening 
att vi kan studera vårt valda ämne och dess intresseområden förutsättningslöst. 
Våra värderingar och erfarenheter påverkar studien mer eller mindre, därför har 
empirin presenterats på ett så neutralt sätt som möjligt. Detta för att möjliggöra 
en kritisk granskning av vår analys och våra slutsatser, vilket är ett av målen 
med studien, då vi ej vill att studien endast består egna värderingar och åsikter.  
 
Det faktum att studien gjorts med hjälp av intervjuer och enkäter, kan innebära 
att validiteten inte är den samma. Detta då vi inte kan vara helt säkra på att 
respondenterna som svarat på enkäten, verkligen är de samma som från början 
skulle svara på den. Det finns dock ingen misstanke om att någon annan än de 
tänkta respondenterna svarat på enkäten.15 
 
Ytterligare finns risken att de respondenter som svarat personligt vid en 
intervju inte haft samma möjlighet att tänka igenom sina svar som de 
respondenter vi intervjuat personligen. Samtidigt finns risken att de 
respondenter som svarat på enkäten inte alltid förstått frågorna korrekt, därmed 
kan svaren ha varit otillräckliga eller rentav felaktiga.16 

                                                 
14 Gustavsson, 2004 
15 ibid. 
16 ibid. 
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3 TEORI 

I kapitlet beskrivs de olika teorier som undersökningen baserats på. 
Företagsförvärv kan studeras utifrån olika perspektiv, så som finansiella, 
juridiska och etnografiska perspektiv. I den här uppsatsen har vi valt att 
fördjupa oss inom det mer beteendevetenskapliga perspektivet kring ett 
företagsförvärv.  
 

3.1 FÖRVÄRVSPROCESSEN 

 
För att en större överblick över de olika faserna i ett företagsförvärv redogörs 
kort för de olika faserna och vilka moment de innehåller. På ett övergripande 
plan kan en typisk förvärvsprocess beskrivas i tre faser17:  
 
 
 
 
 
 
 
     
     Figur 318 

 

I strategifasen ingår strategisk analys, företagsvärdering och sökning. 
Transaktionsfasen består av avtalsbildning, strukturering och 
företagsbesiktning och slutligen  ingår integreringen i integrationsfasen.19  

3.2 INTEGRATIONSPROCESSEN 

 
I detta kapitel beskrivs integrationsprocessen/-fasen i ett företagsförvärv lite 
närmare. 
 

                                                 
17 Sevenius, 2003 
18 ibid. 
19 ibid. 

Strategifas Transaktionsfas Integrationsfas 
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Integrationsprocessen är den fas där man ska sammanföra köparföretagets 
organisation med det förvärvade företagets organisation. Ett framgångsrikt 
värdeskapande förvärv har inte genomförts förrän målföretaget (det förvärvade 
företaget) har integrerats med det förvärvande företaget och bildat en ny 
organisation. Integrationsprocessen är huvudmomentet för ett värdehöjande 
företagsförvärv och samgående. Integreringen av ett företagsförvärv kan se ut 
på helt olika sätt. Integrationsprocessen kan delas upp i tre delar20 : 

 
• Vad som händer direkt efter tillträdet. 
• Det långsiktiga arbete som har som mål att slutföra transaktionen.  
• Den process som utvärderar och följer upp transaktionens resultat. 

 
Integreringen kan se ut på olika sätt avhängt av vad ledningen och 
medarbetarna har för förhållningssätt till transaktionen. Integreringsarbete 
utgår inte från någon färdig mall utan är främst beroende av strukturen och 
kulturen i köparföretaget och i det förvärvade företaget. Avsikten med alla 
företagsförvärv är inte heller att det förvärvade företaget ska integreras utan det 
kan variera i olika grad helt beroende av motivet till företagsförvärvet. 
 
I den här fasen är det psykologiska och organisatoriska faktorer som framträder 
dessa faktorer har stor inverkan på hur väl ett företagsförvärv har lyckats. 
 
En integrationsprocess innebär en samordning av medarbetarna i båda 
organisationerna med kunskapsöverföring och genomdrivande av 
synergieffekter. Resultatet är ytterst en fråga om medarbetarnas inställning till 
transaktionen och till det förvärvande företaget respektive det förvärvade 
företaget. En kritisk faktor är organisationskultur/företagskultur där hur man 
överbygger skillnader är avgörande för hur väl man lyckas. 
 
Viktiga integrationsområden är: 

• Operativa. 
• Finansiella. 
• Ledning. 
• Strategi. 
• Kunskap.  

 
Integrationsplaneringen är viktig att den påbörjas på ett tidigt stadium. Det är 
vanligt att en integrationsplan revideras och omarbetas flera gånger under 
integrationsprocessen.21  

 

                                                 
20 Sevenius, 2003 
21 ibid. 
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Viktiga egenskaper för integreringspersonerna är egenskaper som 
projektledning, social kompetens, förmåga att improvisera och lösa 
konflikter.22 

 
Undersökningen behandlar främst fyra områden som belyses ur fyra aspekter i 
teorikapitlet:  
 

• Organisationsstruktur, styrning och ledarskap. 
• Kommunikation. 
• Kulturskillnader. 
• Kompetensförsörjning. 

 

3.3 FÖRÄNDRINGAR I ORGANISATIONSSTRUKTUR OCH 
STYRNING  

 
Ett företagsförvärv innebär ofta en i hög grad dramatisk och radikal form av 
organisationsförändring. I många fall innebär en organisationsförändring i 
samband med ett företagsförvärv en icke förutsägbar förändring vilken kan 
leda till chock och osäkerhet hos de anställda.23 Det finns många situationer 
som skapar radikala organisationsförändringar där de vanliga är fabriks- och 
kontorsnedläggningar, men även när företag ska transformera om sig genom att 
göra strategiska företagsförvärv och fusioner som innefattar en hög nivå av 
förändringar och är ett ”icke statiskt förhållande”. Att styra ett företag i 
förändring handlar huvudsakligen om att förnya och förankra företagets vision, 
affärsidé och strategi hos de anställda.24  
 
En förändringsprocess i form av en integrationsprocess formas inte per 
automatik på grund av att man fört ut budskapet om varför ett företagsförvärv 
ägt rum. Det finns många fallgropar under integrationsprocessen eftersom det 
finns stora risker med att de anställda känner sig oinspirerade och omotiverade 
och inte presterar på samma nivå som tidigare. En fallgrop som har 
identifierats i en undersökning av Gartner Group25 är när anställda känner att de 
inte kan anpassa sitt beteende, kompetens och engagemang för att möta kraven 
från den nya organisationen. I dagens arbetsliv förväntas de anställda vara 
flexibla och anpassningsbara till ständigt pågående organisationsförändringar 
men i realiteten är det inte så enkelt.26  
                                                 
22 Sevenius, 2003 
23 Holbeche, 2006 
24 ibid. 
25 ibid. 
26 Holbeche, 2006 
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Nyckeln till en lyckad förändringsprocess finns i att vinna de anställdas 
förtroende och intresse och vilja att delta i förändringsarbetet. Även när 
incitamenten för förändringsprocessen kommer från marknadssituationen eller 
från en ny VD är det avgörande huruvida man har förankrat behovet av 
förändringen hos personalen om man ska lyckas. Att få med sig de anställda är 
nyckeln för att göra en lyckosam organisationsförändring. Det är inte ovanligt 
att man underestimerar betydelsen av de personella aspekterna med risk för en 
negativ påverkan på det humana resurskapitalet de anställda. En aspekt är att 
det finns anställda som befinner sig i en säker position. Det är de som innehar 
kärn- och nyckelkompetenser ofta att betrakta som branschens spetskompetens. 
Organisationsförändringar har generellt en negativ påverkan på de anställdas 
motivation och prestation. För att bibehålla deras intresse för att stanna kvar 
bör företaget fokusera på att förankra förändringen hos de anställda. Det får  
inte ske okontrollerat och med avsaknad av hänsyn till de anställda.27 
 
Organisationsförändringar kan leda till att de anställda blir utarbetade, 
överhopade med arbete, osäkra, stressade och missnöjda. Organisationsstruktur 
och ledarskap har en central del i hur väl och lyckad en organisationsförändring 
i ett företagsförvärv ser ut. Ett vanligt beteende är att med ett bra ledarskap vill 
de anställda genomgå och anpassa sig till förändringar. Detta är i linje med en 
väl fungerande organisationsstruktur. När en effektiv kommunikation 
tillämpats har de anställda inte enbart förstått organisationsförändringen och 
syftet med företagsförvärvet, utan de vill även delta och bidra till 
förändringsprocessen. 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Holbeche, 2006 
28ibid. 
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3.4 ORGANISATIONSSTRUKTUR, STYRNING OCH 
LEDARSKAP 

Vid genomgripande verksamhetsförändringar är det viktigt att styrsystemet 
hanteras med eftertanke. Alltför hastiga förändringar kan medföra att 
situationsanpassningen sätts ur spel. Detta är ofta fallet när det förvärvande 
företaget genomför en långtgående och mekanisk samordning av styrsystemen. 
Risken är stor att företagsledningens kompetens ifrågasätts och detta kan leda 
till sjunkande moral och massflykt av nyckelpersonal. Dessutom kan 
förändringarna medföra att styrsystemet förlorar sin relevans.29  
 
Det finns två krav på styrsystem som är särskilt viktiga att uppfylla efter ett 
företagsförvärv: styrsystemet ska understödja verksamhetsintegration samt 
användas för affärsutveckling.30 
 
Med verksamhetsintegration avses att det förvärvande och förvärvade företaget 
delar på en eller flera aktiviteter inom finansförvaltning, marknadsföring, 
produktion et cetera. För att denna integration ska kunna genomföras behöver 
koncernledningen information från det ekonomiska styrsystemet. Hur den 
högsta ledningens informationsbehov påverkar styrsystemets utformning och 
användning kan antas vara beroende av hur långt företagen integreras. Graden 
av verksamhetsintegration kan i sin tur förväntas vara en följd av vilken 
koncernstrategisk inriktning som det förvärvande företaget bedriver.31 
 
Med affärsutveckling avses att företaget kontinuerligt anpassar sin verksamhet 
till förändrade konkurrensförhållanden i sin bransch. Eftersom en koncern 
normalt är verksam i flera olika branscher är det inom affärsenheterna som 
utvecklingsprocessen i första hand bedrivs. Exempel på lämpliga 
affärsstrategier är att differentiera produkterna genom att erbjuda högre kvalitet 
och fler finesser än konkurrenterna eller att erbjuda ett lägre pris. Ett viktigt 
inslag i affärsstrategins implementering är att handlingsplanerna översätts till 
mätbara mål. Dessa mål kan sedan följas upp av det ekonomiska styrsystemet. 
Förutom att förändra uppföljningen kan andra delar av nyförvärvets styrsystem 
vara nödvändiga att förändra. En affärsstrategi som innebär att 
kostnadseffektivitet betonas kan exempelvis förväntas medföra en översyn av 
enhetens produktkalkyleringsmetoder. Vidare kan rutinerna för 
internförsäljning behöva en översyn i syfte att tillvarata skalfördelar för att 
därigenom sänka produktionskostnaderna. Oavsett vilka delsystem som 
omfattas av förändringarna bör styrsystemet anpassas till de behov som ledning 
och operativ personal har.32 
 
                                                 
29 Nilsson, 1997 
30 ibid. 
31 ibid. 
32 ibid. 
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Det förvärvande företagets ledning, koncernen, respektive det nyförvärvade 
företagets ledning och medarbetare, affärsenheten, antas ha olika krav på hur 
det förvärvade företagets styrsystem bör utformas och användas. Dessa 
skillnader berör inte bara rapporteringen utan samtliga delsystem. Att lösa 
problemet genom ett decentraliserat ekonomidatasystem är följaktligen inte 
möjligt även om ett sådant system kan vara en del i en större lösning. 
Därutöver krävs sannolikt någon form av övergripande styrfilosofi för hur de 
olika kraven på det förvärvade företagets styrsystem ska hanteras. Denna bör 
då exempelvis uppmärksamma hur olika krav på investeringsstyrningen kan 
tillgodoses, varför vissa typer av nyckeltal inte är relevanta för att följa upp i 
det förvärvade företaget et cetera. Det är särskilt viktigt att styrfilosofin 
speciellt beaktar skillnader i de förvärvade och förvärvande företagens 
strategier samt vilka konsekvenser det får för kraven på styrsystemet.33  
 
Modeller som bland annat Balanserade Styrkortet har fått genomslagskraft, 
men de löser inte på långa vägar alla problem. Skillnaderna i kraven på 
styrsystemets utformning och användning påverkar också andra delsystem som 
budgetprocess, investeringsstyrning med flera.34 
 
 

3.4.1 Sambandet mellan koncernstrategi och styrsystem 35 

 
Det ekonomiska styrsystemet används både då en lämplig koncernstrategi ska 
väljas samt när denna strategi ska implementeras. Eftersom en framgångsrik 
implementering är beroende av i vilken utsträckning synergierna realiseras blir 
verksamhetsintegrationen viktig. Koncernledningens främsta uppgift är att se 
till att dessa synergipotentialer utnyttjas och det är av betydelse att 
åstadkomma en hög grad av samverkan mellan företagets olika enheter. Det 
ekonomiska styrsystemet har i detta sammanhang en mycket betydelsefull 
funktion. Dess uppgift är bland annat att förse koncernledningen med 
information för den övergripande planeringen och samordningen. 
Uppföljningen sker därför tvärs igenom hela företaget. Denna vertikala 
orientering medför att koncernens styrsystem får vissa generella egenskaper 
som är oberoende av andra faktorer som exempelvis koncernstrategisk 
inriktning.  
 
 
 
 
 

                                                 
33 Nilsson, 1997 
34 ibid. 
35 ibid. 
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Styrsystemet får följande karaktäristika: 
 

• Abstrakta och kvantitativa beskrivningar av kritiska framgångsfaktorer. 
• Att avvikelser från fastlagda mål rapporteras och bedöms efter på 

förhand fastlagda principer. 
• Att använda mått representerar utfallet av en komplex process snarare 

än information om processen som sådan. 
• Att det finns en explicit och rationell logik för hur objekt definieras, 

slutsatser dras och verifieras. 
• Att överflödig information undviks.  

 
 
Ett styrsystem med dessa karaktäristika har en hög grad av enhetlighet och 
allmängiltighet. Informationen från koncernens olika affärsenheter blir därför 
jämförbar. Detta är en nödvändighet om den högsta ledningen ska ha en rimlig 
chans att utvärdera den erhållna informationen. En svaghet är att styrsystemets 
rapporter enbart visar om en avvikelse inträffat utan att ge någon information 
om orsakerna till denna avvikelse. Trots att styrsystemet har vissa generella 
egenskaper, sker det en anpassning till koncernledningens specifika krav på 
utformning och användning. Styrsystemet måste exempelvis utformas så att 
ledningen får information för att välja koncernstrategi. Dessutom är 
styrsystemet viktigt vid implementeringen av strategin vilket sker genom 
koncernstrategisk koordinering och koordinering av aktiviteter. 
 
En framgångsrik implementering av koncernstrategi kräver inte bara att 
affärsenheternas strategier koordineras. Det måste även ske en koordinering av 
aktiviteter för att synergipotentialer inom exempelvis finansiering, produktion 
och marknadsföring ska kunna utnyttjas. Styrsystemet kan då användas för att 
indirekt påverka affärsenheterna att ta hänsyn till samordningstvister. 
Koncernledningen kan även använda styrsystemet för att inhämta information i 
syfte att fastställa tvingande regler för hur affärsenheterna ska samarbeta. 
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3.5 LEDARSKAP 

Det måste klart framgå vem som är ”chefen”, vilken hela verksamhetens 
strategi är och vem som driver integrationen, annars kommer organisationen 
sakna sammanhang och gemensamt syfte, kostnadsreducering och 
utvecklingsförmåner blir svåra att åstadkomma.36 
 
Chefer måste komma överens om hur man kan skapa värde för aktieägarna 
genom företagsförvärv, bestämma nödvändiga ändringar och genomföra dem. 
Allt detta måste göras fort och effektivt. Detta är inte rätt tid för maktspel utan 
människor inom hela organisationen måste veta vad de gör eller ändrar på och 
varför. De kan då hitta bästa sätten och föra budskapet vidare.37 
 
Man kan sätta upp några stolpar för att lyckas. Dessa kan exempelvis se ut på 
följande sätt: 
 

• Skapa ett team i toppen av hierarkin som kan ta effektiva beslut och 
förstå den nya organisationen. 

• Rekrytera från båda organisationerna för att fylla chefsposter. 
• Undvik kompromissroller och arbetsdelning. 
• Förenkla organisationsstrukturer. 
• Introducera standarder. 
• Fråga de rätta frågorna för att effektivt kontrollera. 
• Försäkra tydlighet, undvik oklarheter.38 

 
 
Det är ironiskt att mindre än hälften av alla företagsförvärv aldrig når sina 
lovade strategiska eller finansiella mål. Samtidigt spenderar företag allt mer tid 
på företagsförvärv. Det är ännu mer ironiskt att även fast integrationen av ett 
förvärvat företag med moderföretaget är en ömtålig och komplicerad process, 
har traditionellt sätt ingen någonsin varit ansvarig för den processen. Due 
Dilligence-teamet (Due Dilligence är en analys som en tilltänkt köpare, säljare 
eller någon annan låter göra av ett företag i samband med förvärv39) utvecklar 
en djup kunskap om det förvärvade företaget, men teamet löses oftast upp efter 
att förvärvet går igenom. Ett management-team kommer efter ett tag att driva 
den förvärvade organisationen, men oftast är ingen ansvarig för 
integrationsprocessen som sådan, alltså för kartläggningen av hur de två 
företagen kommer att kombinera sina processer/funktioner. Detta innebär att se 
till att integrationen möter sina deadlines och prestationsmål, att utbilda nya 
människor om moderföretaget och vice versa. För att överbrygga detta gap, har 

                                                 
36 Rankine, 2001 
37 ibid. 
38 ibid. 
39 http://bigben.se/bigven/duedil.html, 2005-11-30 
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vissa företag tillsatt/fastställt en guide, en integrationsmanager/integrationschef 
att leda alla genom olika prövningar och svårigheter som två organisationer 
måste gå igenom innan de kan fungera som en. Att leda på detta sätt kräver en 
ny typ av ledare, en som snabbt kan hoppa in i komplexa situationer, relatera 
till många maktnivåer smidigt, samt överbrygga gap inom kultur och 
perception. Men denna ledare behöver också traditionella organisatoriska 
styrkor som världsklass projektmanagementfärdigheter, en djup förståelse av 
moderföretaget och tillräckligt med inflytande för att vara effektiv.40 
 
Man kan säga att integrationsmanagers hjälper processen på fyra huvudsätt: de 
skyndar på den, skapar en struktur för den, kämpar för att få igång sociala 
förbindelser mellan de två organisationerna samt hjälper till att uppnå 
kortsiktiga framgångar som producerar affärsresultat.41 
 
Den första utmaningen för en integrationsmanager är att definiera hans/hennes 
jobb, alltså arbetsuppgifter. Det en ambitiös och duktig integrationsmanager 
gör, är att studera verksamheten och hur organisationen lever. Detta genom att 
intervjua människor på olika nivåer inom organisationen och utanför 
(konsultfirmor), för att få kunskap om hur läget ser ut, samt för att får en 
förståelse för hur saker och ting fungerar, för att få idéer hur integrationen bör 
genomföras på bästa sätt.42 
 
Ett sätt kan vara att bli uppfattad som mäktig, men också opartisk av 
människorna från båda organisationerna. Detta skulle kunna ske genom att 
spela en roll som konsult, men en konsult som har priviligerad tillgång till 
toppcheferna, vilka har ansvar för den nya organisationen. Detta kan uppnås 
genom att gå med i styrningskommittén för integrationen. Det viktiga är att 
människor vet att integrationschefen kan gå till toppcheferna inom 
styrningskommittén vid vilken tidpunkt som helst. Detta gör att människor 
inom organisationen ser på honom/henne på ett seriöst sätt.43 
 
Det kan dock vara jobbigt för en sådan chef, därför att han/hon ofta får ta all 
den stress och oro som människorna inom organisationen känner vid ett 
företagsförvärv. Detta därför att detta ofta är det enda stället de kan avreagera 
sig på.44 
 
Man kan säga att det finns två kritiska perioder under livscykeln av de flesta 
företagsförvärv. Den första är tiden mellan överenskommelsen (förvärvet) och 
dess slut (genomförandets slut). Den andra är de första 100 dagarna efter 

                                                 
40 Ashkenas, Francis, 2000 
41 ibid. 
42 ibid. 
43 ibid. 
44 ibid. 
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genomförandets slut. En av integrationsmanagerns mest viktiga roller är att 
flytta alla så snabbt som möjligt genom dessa två deadlines.45 
 
Att slå ihop två företag kräver en frånkoppling och en sammankoppling av 
hundratals processer och procedurer så fort som möjligt. Tydligt är detta en 
gruppsport och uppenbarligen kommer välorganiserade grupper göra bättre 
ifrån sig än okoordinerade grupper. Så ett av de mest effektiva sätt som en 
integrationsmanager guidar processen på, är genom att skapa strukturen inom 
vilken gruppen kan verka effektivt. Detta kräver de mest traditionella av 
projektmanagement-färdigheter, som kartläggning för alla inblandade: vart 
man vill nå, på vilket sätt, hur och när.46 
 
Människorna som är inblandade i företagsförvärv är ofta främlingar, kastade 
samman i ett sammanfogat företag, ibland mot sin vilja. Förutom att hålla den 
dagliga ruljansen igång, måste anställda på båda företagen bygga nya 
förhållanden, vilket ofta innebär ett överbryggande av språk- och kulturgap. 
Integrationsmanagern kan rensa upp vägar mellan de två kulturerna genom att 
underlätta de sociala kontakterna bland människorna på båda sidorna. Mycket 
som gör en integrationsmanager värdefull är det faktum att han/hon har plats 
att manövrera där andra inte, som är mer bundna i sina roller i båda 
organisationer. Genom att pendla fritt, uppåt och nedåt i organisationens 
hierarki, in och ut genom olika avdelningar och företag samt tvärs över olika 
lägen, kan integrationsmanagern få saker att hända som annars inte skulle 
hända. Denne kan dessutom se problem som ingen annan ser. En bra väg att gå 
är att ha olika fokusgrupper med de anställda där problem kan tas upp samt ett 
sätt för de anställda att lära känna varandra och sin överordnade. 47 
 
Inte förrän resan leder till affärsresultat, kommer företagsförvärvet att ge 
avkastning. En av uppgifterna är därför för integrationsmanagers att konkret 
samspela framgångar snabbt, som inte kunde ha uppnåtts innan företagen slogs 
ihop. Sådana framgångar börjar inte bara att ”betala” för företagsförvärvet utan 
också skapa förtroende hos managers och anställda att företagsförvärvet är 
motiverat. Detta förtroende är ofta en nödvändig ingrediens till en ärlig och 
verklig integration.48 
 
Det krävs en speciell kombination av färdigheter (kunskap) för att vara en 
effektiv integrationsmanager. Djup kunskap om det förvärvade företaget. 
Chefer som ska bli en del av ett nytt företaget, måste fråga 
integrationsmanagern hur de ska förbereda rapporter, var de kan få 
information, hur de ska hantera kundförfrågningar, hur mycket data som 
behövs för att backa upp beslut, vem man ska prata med om olika delar/saker, 

                                                 
45 Ashkenas, Francis, 2000 
46 ibid. 
47 ibid. 
48 ibid. 
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med mera. De måste tränas genom företagets informella nyckeltal för framgång 
av någon som kan dem mycket grundligt. Integrationsmanagers måste förstå 
och leda sitt företags egen kultur. De behöver också en stor access till 
nyckelpersoner i sitt företag vilka nyförvärvade chefer måste kontakta. Man 
kan ställa sig frågan om en integrationsmanager kan komma från det 
nyförvärvade företaget och svaret är nej. Det är omöjligt för någon från det 
förvärvade företaget att veta tillräckligt om moderbolagets formella och 
informella krav för sammanslagningen och för chefer. Detta kräver en veteran 
som har gått igenom tuffa perioder med olika problem och har sett vad 
framgång handlar om. Det är inte konstigt att integrationsmanagers är 
långtidsanställda som har haft olika positioner inom företaget och flyttat runt 
genom olika affärsenheter, funktioner och geografiska områden.49   
 
Ibland måste en integrationsmanager vara hård och oböjlig med chefer och 
anställda, särskilt vad gäller deadlines och att fatta beslut. Men annars måste 
integrationsmanagern vara en empatisk lyssnare för alla inom organisationen. 
En bra integrationsmanager vet vilken stil som är passande i olika situationer.50 
 

3.6 KOMMUNIKATION 

Ett företag bör ha en substantiell riktlinje om hur man vill kommunicera 
strategiska mål till medarbetarna. Det är grundläggande att de anställda får 
förståelse för de strategiska mål som företaget har för framtiden. Det är viktigt 
att företagets ledning tydliggör för de nya medarbetarna vid ett företagsförvärv 
om vad som bidrar till företagets framgång och hur det kommer att mätas och 
följas upp. Dessa mätetal bör initialt kommuniceras ut tydligt. Görs inte detta 
kan det leda till många missförstånd som kommer att uppdagas i ett senare 
skede.51  
 
När ett företagsförvärv genomförs underskattas ofta vikten av kommunikation 
av företagsförvärvet. Istället nöjer man sig med att skicka ett internt memo 
eller informera via sitt intranät. När det gäller att föra ut informationen så 
behövs det utföras på ett vidare sätt för att få en verklig förankring för 
förvärvet och för att genomföra en lyckosam integrationsprocess.  Den 
optimala lösningen är att det finns en formell informationschef som dels kan ta 
huvudansvar för kommunikationsplanen och kommunikationsstrategin och dels 
även vara ett kommunikationsstöd för ledningen.52  
 

                                                 
49 Ashkenas, Francis, 2000 
50 ibid. 
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52 ibid. 
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En anledning till varför man ska använda sig av ett brett spektrum av 
kommunikationssätt, är att människor har olika preferenser angående hur man 
tar till sig information. Adekvat kommunikation kan säkerställa, så att företaget 
behåller sina talanger och likaså minska effekterna av den typiska 
prestationsnedgången, som är vanligt förekommande efter ett företagsförvärv.53 
 
Budskapet till de berörda, anställda och organisationer är säkerligen den mest 
essentiella aktiviteten i integrationsprocessen både i ett kortare och i ett längre 
perspektiv.54 Kommunikationen bör ha planlagts i ett tidigt stadium redan innan 
företagsförvärvet har fullbordats. Tre angelägna ingredienser i en 
kommunikationsplan är vilka som ska informeras, vilket budskapet är och vilka 
kommunikationskanaler som ska tas i anspråk.55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Figur 3-156 
 
 

                                                 
53 Ashkenas, Francis, 2000 
54 Sevenius, 2003 
55 Gancel, Rodgers , Raynaud, 2002 
56 ibid. 
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En lyckad integration kräver att den är i fokus under hela processen. Ibland är 
det bättre att agera än att göra för mycket omfattande planering. Det finns 
svårigheter med kommunikation och det finns tillfällen där det inte tycks finnas 
något att kommunicera. Då kan det ändå vara bra att kommunicera vad som 
pågår i organisationen just nu och att ge de anställda utrymme att känna sig 
delaktiga i integreringen.57 
 
 
 
 

 
     
     Figur 3-258 
 
 
I inledningsskedet och förberedelsestadiet är många av de anställda osäkra på 
hur det kommer att påverka deras roll och invanda arbetssätt. I detta skede är 
kommunikation mycket viktig och den ska i synnerhet appellera till de 
anställda och främst ge stöd och delaktighet.59 
 
Det är viktigt att företaget under planeringen av integrationen ger de anställda 
utrymme att diskutera det som ska ske. Det finns ett emotionellt behov av 
intern kommunikation i förberedelsefasen. De anställda vill ha en diskussion 
                                                 
57 Gancel, Rodgers , Raynaud, 2002 
58 ibid. 
59 ibid. 
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med sina kollegor. Initialt uppstår ofta en osäkerhet hos individen tills man vet 
exakt hur man själv kommer att påverkas. I den fasen är det vanligt 
förekommande att man blir nostalgisk och tycker att det var bra så som det var 
innan.60 
 
I övergångsfasen klargörs vilka roller man har och vilka ansvarsområden. Detta 
leder till en balans med acceptans av organisationen.61 
 
I integrationsfasen behöver individen fortfarande stöd och kommunikation är 
en central del i denna.62 
 
Det är av väsentlig betydelse att det finns en strategi för kommunikation, men 
man ska inte överarbeta hur man ska föra ut information, exempelvis huruvida 
den ska vara formell eller informell. Det primära är att informera även om man 
i ledningen inte har full överblick just i den situationen.63 
 
Ett företags kommunikationsstrategi kan se ut på varierande sätt, men en 
modell för effektiv kommunikation innehåller: 
 

• Förmedla kunskap genom att presentera och informera anställda om 
vad som pågår och vart man är på väg. 

• Försäkra sig om att de anställda har förstått innebörden i budskapet 
genom att förklara och referera till berörda avdelningar – att vara 
konkret. 

• Förankra budskapet om nödvändig förändring genom att skapa 
delaktighet och genom att coacha personalen mot nya 
kompetensområden. 

• Uppmuntra samarbete och gemenskap genom utbyte av idéer och 
information 

• Premiera aktivt deltagande med utmärkelser.64 
 
Andra aspekter att ha i åtanke i sin kommunikationsstrategi är att man bör 
kommunicera pro-aktivt, kommunicera ut beslut så fort de är fattade.65 
Budskapet bör anpassas till mottagarna.  Kommunicera sanning och negativa 
beslut så fort som möjligt och ha en kontinuerlig öppen kommunikation.66 
 
Det finns olika hinder på vägen till en fulländad integration. Ett hinder är när 
chefer inte tar fullt ansvar för att kommunicera och förankra en integrering av 
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61 ibid. 
62 ibid. 
63 ibid. 
64 ibid. 
65 Holbeche, 2006 
66 Habeck, Kröger , Träm, 2000 
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två organisationer i ett företagsförvärv. I dessa fall dröjer det länge innan man 
kommer att uppnå fördelarna.67 

Det ligger ett stort ansvar på cheferna att övertyga personalen att företaget är 
på rätt väg. När man inte har kommunicerat budskapet tillräckligt är det också 
information. Många inser inte att ingen kommunikation också är ett budskap 
till de anställda, skillnaden är att sändaren inte är medveten om att de för ut ett 
budskap i denna situation också.68 
 

3.6.1 Viktiga perspektiv för kommunikation69 

Man kan urskilja viktiga perspektiv eller delar som är viktiga för 
kommunikationen. Dessa kan sammanfattas i följande punkter: 
 

• Man ska vara medveten om att möjligheten att uppnå målet med 
förvärvet är avhängigt hur väl ledningen lyckas med att övertyga 
medarbetarna att det är positivt för både företaget och medarbetarna. 
Att man lyckas förmedla företagets nya vision. 

• Man ska vara väl införstådd med vilka man ska nå med sin 
kommunikation: de anställda, fackförbund, investerare, kunder, 
leverantörer, branschorganisationer och kommuner samt andra 
intressenter. 

• Flexibilitet är ett nyckelord och innebär att inse vikten av att använda 
ett brett spektra av kommunikationssätt. Det är det effektivaste sättet att 
nå ut i organisationen. Till detta räknas också vikten av medvetenhet 
om att mottagarna är olika och absorberar information på olika sätt. 

• Det är viktigt att lyssna! Det främsta sättet för att få feedback är att 
ledningen är lyhörd och att man kontinuerligt stämmer av att man är på 
rätt väg.  

• Ständig kommunikation är av stor vikt då det är viktigt att vara 
medveten om att man ständigt för ut information, även när man inte 
kommunicerar.  

• Att sätta upp ett regelverk och mål för hur kommunikation (budskapet) 
ska föras ut i organisationen är ett av nyckelverktygen för en lyckad 
kommunikation.  

• Eget engagemang för sitt budskap. Här bör man stämma av ledningens 
engagemang. För att få ut ett budskap krävs ett eget ärligt och kraftfullt 
engagemang.  

 
 

                                                 
67 Habeck, Kröger , Träm, 2000 
68 ibid. 
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3.6.2 Behovet hos de anställda70  

 
Omständigheterna i många företagsförvärv är komplexa. En av de mest 
känsliga situationerna uppstår när bittra rivaler möts och slås samman. Oavsett 
vad man tidigare varit oense om och varför, blir det svårt att efter förvärvet 
sitta ned med sina tidigare ”fiender” och samarbeta med dem.  
 
Rivalitet inom affärsvärlden går oftast så djupt att företag har en fundamentalt 
låg syn på kvaliteten på rivalens produkt. I det fall rivalen är erkänd som 
kvalitetsledande, kan företaget ses som arrogant, dominerande eller 
skrämmande. Över tiden kommer dessa uppfattningar/förutfattade meningar bli 
så institutionaliserade att mycket möda kommer att krävas för att bryta ned och 
få bort dessa. 
 
För att komma förbi dessa problem kan det vara bra att börja med ett 
övergripande ramverk, där olika ägares och intressenters behov sätts i fokus. 
 

3.6.3 Kommunikationsmål 71 

 
Huvudanledningen till varför chefer måste förstå behoven hos 
anställda/medarbetare är för att hjälpa att bättre utforma sina 
kommunikationsmål vid ett förvärv. Målet är acceptans av vissa specifika 
idéer, vilka antingen övertygar valkretsen att köpa visionen eller övertygar dem 
att agera. Lär man känna din publik kan man lättare få igenom budskapet.  
 

3.6.4 En plan innefattande mål, innehåll och medium72  

 
Företagsförvärv har två huvudsakliga effekter: de stör tusentals relationer, 
några av som pågått under årtionden. Många av dessa relationer kommer att 
drabbas så hårt att de kan repareras endast med stor svårighet. Samtidigt skapar 
förvärv relationer som inte tidigare existerade. Om dessa nya relationer sedan 
kommer uppfattas som möjligheter eller hot beror på hur aktivt företaget 
kommunicerar samt hur väl det avsätter resurser till problemet. 
 
Att hantera all kommunikation under förvärvsprocessen kräver en allsidig, 
centralt kontrollerad plan. Mål måste skrivas ned, innebörd/innehåll bestämmas 
och resurser tillsattas. Feedback måste samlas och uppföljning måste försäkras.  

                                                 
70 Habeck, Kröger , Träm, 2000 
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Detta betonar behovet att utveckla en plan efter att man fastställer 
kommunikationsbehoven. Denna plan ska ej vara rigid, utan måste utvärderas 
kontinuerligt för att reflektera feedback och ny information. 
 
Vid information om ett företagsförvärv är det kritiskt att få meddelandet exakt 
rätt. I dessa fall är det bra att anställda experter och hålla en stram kontroll. 
Varje känslig information behöver en stram kontroll och ett nedskrivet, 
överensstämmande och en orubblig gemensam ledning.  
 
När det kommer till leverans, spelar de exakta orden en kritisk roll. Ju mer 
kommunikationsmålet är riktat mot att agera, desto mer precist måste språket 
vara. Positiva och framåtblickande uttalanden hjälper till att försäkra att tvekan 
och osäkerhet är mindre sannolika att uppstå eller växa.  
 
Ett komplext meddelande behöver ett rikt medium, ett som tillåter eller till och 
med uppmuntrar utforskning, ifrågasättning, tvåvägsutbyte, lyhördhet samt 
feedback.  
 
 

3.6.5 Kontrollera resultatet av kommunikationen och agera 
därefter73 

 
Information kan bli ganska förvriden när den cirkulerar. Att uppnå frekvent 
feedback är därför essentiellt för att kunna bestämma om det rätta budskapet 
har nått de rätta människorna i rätt tid. 
 
Opersonlig eller indirekt feedback är lika viktigt. Har aktiepriset stigit? Uppför 
sig ledarskapsteamet som det borde? Har frånvaron ökat? Och så vidare. 
Förutom detta är det viktigt för cheferna att ha kontakt och tillgång till de 
anställda, kunderna och andra intressenter. Bra sätt att kunna hålla kontakt är 
att använda sig av e-mail eller röst-mail, samt att förse kunder med 
Internettillgång.  
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3.6.6 Att anse sig själv som kommunikatör 74 

 
Förtroendet som fås när man som chef uttrycker sitt engagemang genom en 
konsekvent, strikt och ärlig inställning, är kritiskt på lång sikt för att förvärvet 
ska fungera. Man måste också tro på att den vision man satt upp och strategin 
man utarbetat är sund. Det man måste göra är att: 
 

• Erkänna att alla förvärvsmål beror på kommunikation. 
• Kunna kommunikationsmålen. 
• Vara flexibel. 
• Lyssna. 
• Komma ihåg att man alltid kommunicerar, även genom tystnad. 
• Följa ett ramverk för att lättare klara kunna handskas med 

komplexiteten. 
• Kolla upp ditt engagemang till meddelandet budskapet. 

 

3.7 KULTURSKILLNADER 75 

 
Kulturella skillnader är en av de mjuka faktorerna som är orsaken till att 
företagsförvärv inte uppnår de synergier och fördelar som man har förväntat 
sig. 
 
Överbyggande av kulturskillnader är den mest problematiska och 
svårhanterliga faktorn i många företagsförvärv. En integration skapar mycket 
osäkerhet i en organisation och innebär en stor utmaning.  

 

3.7.1 Vad är definitionen av ”företagskultur”?76 

 
En definition av företagskultur är: ”Cultures are some of the biggest obstacles 
to change”.77 
 
Det man associerar med företagskultur är värderingar och övertygelser, i stort 
sett den värdegrund hur vi agerar mot omvärlden.  Företagskultur är inte något 
unikt för en individ utan för hela teamet, företaget. 

                                                 
74 Habeck, Kröger , Träm, 2000 
75 ibid. 
76Gancel, Rodgers, Raynaud, 2005 
77 ibid. 



   

 30

3.7.2 Vad har företagskultur för syfte?78 

 
Man kan beskriva det som vi benämner företagskultur som en norm på hur man 
ska uppföra sig, utföra sina sysslor och som ett generellt förhållningssätt. En 
företagskultur uppstår utifrån individerna i en organisation och i synnerhet 
utifrån en organisations ledare. 
 
Även en organisations kvalitetssystem, processer, utgör viktiga aspekter i en 
företagskultur. Andra aspekter som speglar företagskulturer är hur belöningar, 
bestraffningar, titlar och värderingar av arbetstagarens prestationer är 
utformade. Det är vad man brukar benämna outtalade kontrakt, vilka växer 
fram mellan organisationen och de anställda. Företagskultur är av stor 
väsentlighet och innefattas i det värdeskapande som ingår i ett företags 
framgång.   
 
Det som händer vid företagsförvärv är att företagskulturen blir utsatt för 
förändringar. I affärsvärlden arbetar företag konstant med att omvandla 
företagskulturen till det bättre och det är en ständigt pågående process och är 
en ständig utmaning. 
 
Företagskultur är av betydelse som värdeindikator för ett företag och är en del 
av företagets humana tillgång. Vid ett företagsförvärv bör man noggrant 
inventera företagskulturen i målföretaget och klargöra vilka avsikter och 
ambitioner man har för att förvalta dem framöver. 
 
Vid ett företagsförvärv bör man utröna hur man vill att företagskulturen ska 
fortleva i vissa fall kanske man inte har för avsikt att två enheter ska integreras 
därför att man kanske har skilda verksamheter.  
 

3.7.3 Hur företagskulturer uppstår 79 

Precis som kultur generellt sett, är företagskultur både utlärd och inlärd. De 
anställda har assimilerat en företagskultur över en viss period. 
Internationaliseringen har fört samman människor med olika bakgrund och 
utbildning. De har förts samman för att skapa en gemensam framtid. Det finns 
också olika underkulturer mellan åldersgrupper, mellan utbildad och icke 
utbildad personal och så vidare. 
 
Organisationer som genomgår stora förändringsprojekt brukar ha lite fokus på 
de kulturella faktorerna. Det är dock där fallgroparna för att integrera företag 
och olika avdelningar finns. Vid sammanslagningar och förvärv kan de 

                                                 
78 Habeck, Kröger, Träm, 2000 
79 Gancel, Rodgers, Raynaud, 2002 
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anställda i företaget känna sig mer komfortabla än de andra anställda,  
exempelvis anställda i det förvärvade företaget. 
 
Ett exempel på problem som kan uppstå är att det ena företaget kvarstår i en 
familjär situation för de anställda och det andra företaget ska integreras i 
denna.  I denna situation finns exempel på fallgropar: 
 

• En ökad andel av negativ stress, följd av ett förstorat/förminskat 
självförtroende i hela organisationen. 

• Nyckelpersoner hoppar av. 
• Förlorad försäljning, tappade kunder med sämre resultat som följd. 
• Förlorat förtroende från investerare genom att aktiekursen har sjunkit. 

 
 

Figur 3-380 
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3.7.4 Många ledare uppmärksammar inte kulturella 
skillnader 81 

Många ledare ser inte utmaningen med kulturella skillnader av följande 
anledningar: 
 

• Brist på medvetenhet, många ledare bortser från faktorn att det 
existerar en kulturell dimension av verklig betydelse. 

• Brist på genuin förståelse för att de kan finnas kulturella skillnader, 
man tar det inte på allvar och inser inte vilken påverkan kulturella 
skillnader kan ha på det dagliga arbetet. 

• Brist på vilja. Många gånger saknas den genuina viljan att se att det 
existerar olika företagskulturer. 

• Man ger inte de kulturella skillnaderna tillträcklig prioritering. 
 
Historiskt har man inte givit de mjuka aspekterna lika mycket fokus som 
kvantitativa aspekter, då man har koncentrerat sig på de finansiella faktorerna 
som resultatet och utvecklingen av aktiekursen. Finansiella analyser och 
aktieägarvärden har fått huvudfokus. En annan anledning kan man identifiera 
som en rädsla för det okända. Utan relevanta verktyg och stöd för arbetet med 
att överbrygga kulturella skillnader i företagskulturen, kan cheferna känna sig 
utanför sin trygghet som chef. Chefer som har ett stort självförtroende som 
hanterar komplexa tekniska och finansiella situationer, kan känna sig osäkra 
inom områden där de ska förena företagskulturer och människor. Det är vanligt 
förekommande att många ledare fokuserar inom områden som de behärskar 
och kan kvarhålla sin roll. En annan aspekt är att chefer inte anser att 
integrering av företagskulturer är speciellt engagerande och har därför har det 
området inte lyfts upp som det borde.   
 
Det finns även de chefer som anser att inget behöver göras på området med 
kulturella skillnader. Man utgår istället från att alla försöker göra sitt bästa för 
att anpassa sig och att det därför på något sett sker per automatik. 
 
För vissa chefer däremot är det brist på handlingskraft som gör att inget sker på 
området och en anledning kan vara att man inte är rätt utrustad för att ta sig an 
sådana situationer. 
 
Utifrån dessa aspekter kan vi dra slutsatsen att synergierna som tycks så 
självklara vid företagsförvärvets genomförande inte har någon konkret effekt 
per automatik, utan att det är snarare något man måste arbeta med kontinuerligt 
under integrationsprocessen.  
 
 
 
                                                 
81 Gancel, Rodgers, Raynaud, 2002 
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3.7.5 En diagnosmodell för kulturöverbryggning82 

Modellen för kulturöverbryggning har använts för att göra en diagnos på olika 
företag vid företagsförvärv. Modellen har bidragit till att definiera och 
identifiera en organisationsstil och preferenser med utgångspunkt i tre 
utmaningar. Enligt modellen utgör dessa nyckeln till en lyckad integration av 
två företagskulturer. 
 

 
 

Figur 3-483 
 
I denna modell vill man klargöra kulturöverbryggningens grundläggande 
hörnstenar. Man har identifierat tre kritiska områden att betrakta som tre 
utmaningar för att uppnå en lyckad integration av företagskulturer. 
 
Modellens tre huvudområden är: 
 

• Legitimitet: Begreppet innefattar den trovärdighet och auktoritet som 
ledare och chefer har i den nya organisationen.  

• Effektivitet: Begreppet belyser hur man fattar beslut och hur man 
verkställer dessa ute i organisationen. I effektivitetsbegreppet ingår 
även hur väl den problemslösande processen fungerar i 
organisationen. 
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• Framtid: Med framtid avses hur väl man har kommunicerat ut 
företagets vision och affärsidé och hur väl dessa förankras i 
organisationen. 

 
Inom alla dessa områden är det av största vikt att ledarna har förståelse för och 
insikt i inte enbart den egna ursprungsorganisationen, utan även i den nya 
partnern som ska integreras med den egna organisationen.  En stor utmaning är 
att reducera den oro och det obehag som kan finnas hos de anställda och 
samtidigt säkerställa att de anställda presterar på toppnivå. 
 
Diagnosmodellen är tvådimensionell och utvisar vilken kategori av 
företagskultur som ett givet företag har. En konceptuell stil refererar till 
legitimitet och har fokus på intellektet, alltså effektivitet genom att relatera till 
system och procedurer som motsvarar organisationens mål. En annan 
företagskultur är när man refererar till relationer där emotionella aspekter och 
traditioner har stor betydelse exempelvis i sin relation till sin chef och i sin 
relation till gruppen. Den tredje stilen  är pragmatisk, där handlingskraft och att 
handla beslutsamt och målinriktat är betydande. I diagnosmodellen kan de 
olika dimensionerna och preferenser kombineras. 
 
Legitimitet: Två nyckelfrågeställningar för ledare och chefer för att uppnå  
legitimitet är: hur utser man de rätta personerna för att leda den nya 
sammanslagna organisationen samt har jag någon möjlighet att vara en av 
dem? 
 
Utmaningen består av att välja de mest kompetenta personerna från båda 
organisationerna gällande både tekniskt kunnande inom branschen och även 
utifrån ett ledarskapsperspektiv samt att dessa nyckelpersoner stannar i 
organisationen. Utmaningen med att skapa legitimitet för den nya 
organisationen böra ta hänsyn till att vad människor uppfattar vad som är 
trovärdigt och legitimt varierar mellan olika individer.  
 
Effektivitet: En del organisationer fokuserar på att saker blir gjorda, det vill 
säga dess struktur av system och procedurer understödjer att man följer 
systemet. Andra organisationer fokuserar på aktivitet där man snabbt vill 
omsätta beslut i handling. Ytterligare ett tillvägagångssätt är att använda sig av 
sitt nätverk både inom det egna ursprungsföretaget och också det andra 
företaget som man ska integreras med. Med begreppet effektivitet belyser man 
hur besluten fattas och hur man verkställer dessa i organisationen. I 
effektivitetsbegreppet ingår också hur väl den fungerande 
problemlösningsprocessen är i organisationen. 
 
Effektivitetsbegreppet speglar hur olika organisationer har olika preferenser om 
hur saker ska bli gjorda. När man har en preferens för system och procedurer 
har man en mer formaliserad struktur. Fokusering på system och procedurer är 
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vanligt hos företag som är medelstora och mycket komplexa samt har 
geografisk spridning. 
 
En preferens för att snabbt gå framåt och få saker snabbt gjorda är en annan typ 
av effektivitet. Tredje formen av effektivitet är när man arbetar med sitt 
nätverk och kontaktar dessa, alltså en relationsorienterad effektivitet. 
 
Företagskulturer som har aktivitetsfokus är vanligtvis pragmatiska, sålunda 
gedigna organisationer med en relativt enkel struktur. Effektivitet att få saker 
gjorda betyder olika i olika företagskulturer. En del företag relaterar effektivitet 
till system och procedurer och följer den formaliserade strikta vägen. Andra 
företag relaterar det till nätverkande, där man kontaktar de man kan lita på och 
ber dem uträtta det som behövs. 
 
Framtid: Beträffande framtidsvisionen finns det olika angreppssätt, enligt 
denna modell: 
 

• Konceptuellt förhållningssätt: Där man ser på helheten och 
samtidigt har fokus på kompetenser, effektivitet med att skapa 
struktur för de framtida behoven. 

• Emotionellt förhållningssätt: Där man tar hjälp av sitt interna 
nätverk i båda organisationerna. 

• Pragmatiskt förhållningssätt: Visar handlingskraft genom att följa 
sina fattade beslut på ett målmedvetet och beslutsamt sätt. 

 
Den främsta utmaningen handlar främst om den anställdes egen roll. Tankar 
som florerar är hur detta kommer att påverka ens egen situation och personliga 
utvecklingsmål.  

 
Initialt är det vanligt förekommande att en integrationsprocess inte ser positiv 
ut, men ju mer insatt och involverad man blir, desto mer positiv bild om 
framtiden brukar växa fram. Ledarna kan ha en vision, men arbetstagaren 
ställer sig de grundläggande frågorna hur detta kan påverka dem. Där befinner 
man sig ofta tillbaka i Abraham Maslows behovstrappa: 84  
 

• Hur påverkar detta mig? 
• Vad kommer detta innebära för min framtid? 
• Kommer jag ha ett arbete? 
• Kan jag bli framgångsrik i denna miljö? 
• Kan jag prestera det som förväntas av mig? 

 
I detta läge förväntar sig medarbetarna att ledarna ska tydliggöra hur 
affärsverksamheten ska fungera och hur medarbetarna kommer att bli 
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påverkade. I vekligheten kommer det i många fall att inte gå till på det sättet. 
Här är man tillbaka till hur man ska föra ut information. Det är alltid bättre att 
informera om det man vet än inte alls även om det tycks vara för lite 
information. 
 
Många frågor finns vanligen hos medarbetarna i detta skede, och kommer inte 
medarbetarna få svar på sina frågor blir det svårt att förankra den nya visionen. 
Det finns olika vägar för att hantera framtiden: genom att fokusera på 
organisationsstrukturen, klargöra roller eller att kommunicera ut sin vision och 
affärsmål. Att på ett tydligt och adekvat sätt förmedla vart man är på väg.  En 
tredje väg är att bygga på det historiska, arvet utifrån företagsvärderingar, 
traditioner från det förflutna och använda dessa för att inspirera de anställda för 
framtiden. 
  
Att se på framtiden ur ett organisationsstrukturellt perspektiv är att betrakta 
som ett konceptuellt förhållningssätt, när infrastrukturen och system och 
processer är förklarade och medarbetarna vet hur man ska arbeta vidare. 
Företagskulturer med detta förhållningssätt ser till att organisationsscheman är 
uppdaterade och förankrade i organisationen. 

Man kan även särskilja två olika områden för integration man kan se det från 
den operationella aspekten och från den kulturella aspekten. En dikotomi kan 
identifieras utifrån dessa två aspekter. För den operationella aspekten utarbetar 
man vanligtvis en handlingsplan, men för den kulturella aspekten brukar man 
inte ta fram en handlingsplan utan utgår ifrån att det på något sett sker av sig 
självt parallellt med att den operationella delen framskrider. 
 
Diagnosmodellen kan användas för att genomföra en kulturell revision för att 
jämföra olika organisationer. 
 

3.7.6 Summering av integrationsprocessen avseende 
kulturella skillnader85 

 
 
För att uppnå en integration bör ledare vara uppmärksamma på både den 
affärsmässiga och den kulturella aspekten av ett förvärv. Hur väl man bemöter 
kulturella skillnader har haft en signifikant påverkan på hur väl en 
integrationsprocess genomförs. Om det förvärvande företaget ger den 
kulturella integrationen tillräckligt utrymme kommer det att snabba på den 
totala processen och förutsättningarna för att genomföra en lyckad integration 
ökar avsevärt. 
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3.8 KOMPETENSFÖRSÖRJNING 86 

I en integrationsprocess ingår även att blicka framåt och inta en strategi för 
framtiden. Därför bör processen innefatta hur man bygger en miljö för lärande 
vilket är vägen till framgång. 
 
Det är två huvudområden som är viktiga: samarbete med personalavdelningen 
med dess strategi och kultur, samt kompetensutveckling efter den nya 
organisationens behov. En väl genomtänkt integrationsprocess innehåller en 
grupp som arbetar med kompetensförsörjningen efter integrationen. 
 
Belöningskriterier är ett annat område som brukar komma i fokus tidigt hos de 
anställda under en integrationsprocess. De anställda vill ha vetskap om vilka 
spelregler som gäller och vilka kriterier som bör uppfyllas för att avancera i 
den nya organisationen. Gäller de gamla spelreglerna fortfarande? Vilken typ 
av prestation kommer att värderas högst? 
 
Företagsförvärv består av arbetsbortfall och omanställning som ett resultat av 
rationalisering och rolldubblering.  
 
Individer reagerar initialt på ett företagsförvärv som ett personligt hot eller en 
möjlighet. Innan de hinner bestämma sig för om de vill stanna inom den nya 
organisationen, blir överlevnad en besatthet. Man kan huvudsakligen se två 
fenomen: 
 

1) De anställda som tidigare (innan förvärvet) kände sig förtryckta eller 
inte tillräckligt uppskattade av organisationen, ser förvärvet som ett 
tillfälle att vända denna situation. 

2) Besattheten att överleva producerar en tendens bland individer att visa 
eller överdriva extrovert beteende, förmodligen därför att de var ivriga 
att presentera sig själva som entusiastiska och passande för 
utmaningarna hos den nya organisationen. 

 
Subjektiva bedömningar av individer gjorda på basis av deras uppenbara 
beteende de första dagarna eller veckorna efter förvärvet, är förmodligen en 
mindre pålitlig indikator av framtida beteende än under normala 
omständigheter. 
 
Företagsförvärv bildar ett nytt kontrakt mellan organisationen och dess 
medlemmar. Introduktionen av formella mer objektiva bedömningar av 
kompetens, till exempel ett omval eller förvärvsvärderingssystem, skulle anses 
som mer rättvist och mindre politiskt av de anställda. Många förvärvande eller 
förvärvade företag har redan sofistikerade urvalssystem, men använder inte 

                                                 
86 Gancel, Rodgers, Raynaud, 2002 
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dessa vid förvärv. Bortsett från att leda anställningsbeslut, skulle en sådan 
process också ge det förvärvande företaget/den nya organisationen möjligheten 
att upptäcka tidigare gömda talanger samt fastställa framtida utbildningsbehov. 
Anställda kommer troligen att välkomna en förändring i kultur vilken är 
uppfattad som en höjare av individuell självständighet, självstyre, men de kan 
sakna nödvändiga kunskaper eller utbildning vilken skulle möjliggöra dem att 
ta sig an vidare ansvar. 
 
Problemet med rolldubblering är en stor fråga när det kommer till 
företagsförvärv. Istället för att lämna sådana beslut till en individ, som 
oundvikligen kommer anklagas för att ha backat upp sina egna favoriter, är 
panelintervjuer att rekommendera där det finns representanter från båda 
företagen. Det blir då mer balans i besluten. Samtidigt stärks synen att 
företagsförvärvet är en samarbetsvillig förening. 
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4 EMPIRI 

Undersökningen bygger på en fallstudie av två företag inom tjänstesektorn, två 
IT-konsultföretag i studien benämnda Alfa och Beta. De två undersökta 
företagen bedriver inte någon konkurrerande verksamhet utan fokuserar på två 
olika områden inom IT-konsulttjänster med kringliggande 
projektledningstjänster med mera.  
 
Det pågår en stark konsolidering bland IT-konsultföretag sedan en längre tid 
tillbaka. Allt fler företag inser tillväxtmöjligheterna med att bli större, dels för 
att få ett större utbud av olika IT-tjänster och angränsande projektledartjänster 
et cetera och dels har man insett att den geografiska närvaron är en viktig 
konkurrensfördel. För att vara en aktiv partner till sin kund bör man ha 
möjligheten att vara geografiskt närvarande för att kunna ge kunden en trygg 
helhetslösning, som många i branschen strävar mot att ge sina storkunder. 
 
När marknaden gynnar storskalighetsfördelar och geografisk närvaro, innehar 
en del IT-konsultföretag en strategi att ständigt se på lämpliga 
uppköpskandidater. 
 
De två undersökta företaget har genomfört företagsförvärv för att dels 
komplettera sitt produktsortiment av IT-tjänster och dels för att utöka sin 
geografiska närvaro och därmed sina marknadsandelar.  
 
Denna studie bygger på insamling av data från två konsultföretag. Beträffande 
företag Alfa har två personliga intervjuer genomförts med personer som direkt 
har varit involverade i integrationsprocessen, samt med två konsulter. En 
konsult från det förvärvande företaget och en konsult från det förvärvade 
företaget. Från företag Beta har en person som innehar rollen som personalchef 
och som aktivt har lett och arbetat med integrationsarbetet deltagit, samt en 
konsult från det förvärvande företaget och en konsult från det förvärvade 
företaget. 
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4.1 BESKRIVNING AV FÖRETAG ALFA 

 
Alfa är ett relativt stort konsultföretag med huvudförsäljning inom 
värdeskapande IT-lösningar. I konceptet ingår att tillföra kunderna strategisk 
kompetens och långsiktiga lösningar. Företaget har ett brett spektra i 
produktsortimentet, allt från paketlösningar till rena konsulttjänster. Företag 
Alfa strävar efter att vara en aktiv partner till sina kunder och arbetar nära 
kunderna på deras hemmaplan och fokuserar kontinuerligt med att bygga upp 
långsiktiga relationer där målet är att få ansvara för kundens totala behov inom 
IT.  
 
 
Alfa är ett företag som växte starkt innan IT-krisen i början av 2000- talet, men 
som nu återigen börjar växa och är i idag i ett ännu större expansivt skede med 
flera pågående förvärv.  Företaget har i dagsläget cirka 500 anställda i Sverige 
och man arbetar mycket nära sina kunder och bygger upp långsiktiga relationer 
och uppdrag där man har som mål att tillföra kundnytta åt sina uppdragsgivare. 
Företaget strävar efter att ta ett långsiktigt ansvar för sina kunder genom att 
erbjuda dem spetskompetens inom IT-lösningar med kundanpassade 
långsiktiga lösningar. Kunderna är främst större och medelstora företag och 
organisationer, större institutioner som kräver säkra IT-lösningar. Företaget 
Alfa har verksamhet på ett flertal orter i Sverige, men har den största 
verksamheten i Stockholm. Företaget har som strategi att finnas i kundernas 
närhet och därför har förvärv i olika delar av landet varit aktuella.  
 
Det förvärv som vi har valt att undersöka i Alfa, är ett företagsförvärv som 
genomfördes år 2005 och där integrationsprocessen fortfarande pågår. 
Företagsförvärvet var ett strategiskt steg för att bredda sitt sortiment och det 
var ett medelstort företag som förvärvades, där både kompetens och 
ledarskapsstil var attraktivt för det förvärvande företaget. 
 
I studien har två av respondenterna varit direkt involverade i 
integrationsprojektet. De har utsetts till projektledare för 
sammanslagningsprojektet. De är personer som arbetat med projektledning och 
även med förändringsprojekt. Dessa två kom från det förvärvande företaget 
respektive det förvärvade företaget. De båda personerna har fått uppdraget med 
integrationen direkt av det förvärvande företagets koncernchef. Som det 
nämndes tidigare, pågår integrationen för fullt när detta skrivs och den nya 
organisationen beräknas vara på plats i februari år 2006. 
 
Incitamentet för Alfa att förvärva konsultbolaget har varit att man velat 
expandera med ett större konsultföretag, med en kompletterande verksamhet 
och med ett ledarskap, personalanda och bonussystem som skulle passa in i 
företagets verksamhet. Det som varit grunden till hur själva integrationen 
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skulle gå till är det faktum att man velat se båda företagen som jämbördiga 
parter trots att det förvärvande företaget är ett antal gånger större, sett i antal 
anställda. Man anser att det var strategiskt viktigt att ge det förvärvade 
företaget en betydande roll redan från start, då man insett att man tillför Alfa 
strategisk viktig och kompletterande kompetens till sin befintliga verksamhet. 
Därför har det varit viktigt att integrationen ses som en sammanslagning, 
istället för att strikt ses som att det är ett bolag som ska integreras i ett annat. 
Det fanns en hel del information som styrkte detta synsättet, bland annat att 
man sökte efter en helt ny lokal för att påvisa att det är en ny organisation man 
vill starta. 
 
I Alfa har intervjuer hållits med fyra respondenter: respondent 1 arbetar som 
konsult i det förvärvade konsultföretaget, respondent 2 är konsult i det 
förvärvande företaget och sitter i den lokala ledningen. Dessa två respondenter 
fick ett gemensamt uppdrag som projektledare för sammanslagningsprojektet.    
 
Respondent 3 är projektledare ursprungligen från Alfa och respondent 4 är 
konsult och projektledare på det förvärvade företaget. 
 
Nedan finns, i korthet, resultaten av vår undersökning. För att inte upprepa oss, 
har vi inte upprepat svaren om dessa varit desamma för mer än en respondent. 
Istället har vi redogjort för de kompletterande svar som respondenten kommit 
med. 
 

4.1.1 Intervju med respondent 1 

 
Respondent 1 är IT-konsult på företaget Alfa och är i grunden ekonom, men 
arbetar idag som IT-konsult. Han har tidigare arbetat som marknadschef och 
säljare. Han var en av fem personer som var med och grundade det förvärvade 
konsultföretaget. Det förvärvade företaget expanderade sedan rejält och under 
år 2005 förvärvades det av Alfa. Respondenten har dessutom arbetat mycket 
med organisationsförändringar. 
 
Det var koncernchefen från Alfa som initierade hur integrationen av de två 
företagen skulle gå till samt kontaktade respondent 1 för att han skulle bli en av 
projektledarna för integrationen av de båda bolagen. Avsikten var att han skulle 
leda integrationen tillsammans med en projektledare från Alfa. Man ansåg att 
det var av väsentlighet att båda företagen skulle arbeta med integrationen, 
därmed skulle den jämbördiga synen befästas och förankras i organisationen. 
 
Enligt respondent 1 kan olika delar/projektområden urskiljas inom denna 
integrationsprocess. Många är av praktisk natur och andra följer de områden vi 
fokuserat på i vår undersökning. Dessa bestod av administrativa rutiner med 
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administration, ekonomi och tidsrapportering. Där inkluderas de tyngre fysiska 
bitarna. 
 
Ett av de viktigaste områdena har varit kommunikation och där har främst 
Alfas informationschef varit ansvarig för att föra ut intern information på ett 
adekvat sätt, men även extern information. Företag Alfa har bland annat använt 
sig av sitt intranät för att både föra ut information samt för att skapa och 
bibehålla en dialog. 
 
På företaget anser man att informationsområdet är svårt, eftersom 
kommunikation kan vara komplicerad vad gäller missförstånd et cetera. Alfa 
utnyttjande sitt intranät och skapade ett separat forum för att föra ut budskapet 
om hur arbetet med samgåendet löpte. Forumet uppdaterades successivt och 
genom detta kunde man nå ut till många av de anställda. Intranätet visade sig 
sedan vara för indirekt som kommunikationsväg och det behövdes åtminstone 
kompletteras med mer direkt kommunikation. Därför var inte intresset hos de 
anställda så stort för att läsa om förvärvet och integrationen på intranätet. De 
ville ha mer direkt information med möten och sammankomster. Respondent 1 
framförde att när en person är direkt berörd, vill man som anställd hellre delta i 
möten om samgåendet, eftersom den sociala kontakten med kollegorna var 
viktigare än att enbart använda sig av intranätet.  
 
Centrala frågeställningar som uppstått är frågor om lokalen. Medarbetarna har 
haft många undringar om lokallösningen, alltså huruvida man ska flytta och till 
vilka lokaler i sådant fall. Det var många angelägna frågor som många av de 
anställda var engagerade i.  
 
En annan mycket angelägen fråga var att man ville veta vilka konsulttjänster 
som skulle ingå i företagets ”affär”, det vill säga i företagets affärsverksamhet. 
Det var viktigt att förtydliga och anpassa företagets affärsidé och strategi, så 
tidigt som möjligt, till den nya strategin, så att de anställda visste vart man var 
på väg. Man skulle tydliggöra att det var IT-konsulting, men mycket mer 
omfattande än tidigare, nu med paketlösningar och ny kompetens inom Java- 
området.  
 
Det var väsentligt att den nya organisationsstrukturen kom på plats så fort som 
möjligt.  Respondenten poängterade hur viktigt det var att integrationen blev 
jämställd för de två företagen. Det viktigaste för varje anställd är vem som blir 
ens närmaste chef och vilken avdelning man ska tillhöra. 
 
Respondent 1 lyfte fram hur viktigt man ansåg att föra fram budskapet att man 
ville behålla alla anställda och att ingen skulle bli uppsagd. Företagsförvärvet 
skulle ses som en sammanslagning och inte som ett uppköp, där det mindre 
företaget blir uppslukat av det större (som oftast är det förvärvande företaget). 
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Kulturskillnader finns mellan företagen och det är dessa som ledningen ser som 
en utmaning att överbrygga och eliminera. Därför har man bland annat 
dokumenterat kultur och värderingar som de två företagen står för. En stor 
skillnad i dessa båda företag är att Alfa säljer hela paketlösningar, medan det 
förvärvade företaget, har timdebitering. Det finns två helt olika 
värderingsmodeller, där det för Alfa rör sig om utveckling av lösningar för 
kunden vilket värderas främst. I det förvärvade företaget är det istället den 
konkreta debiteringsgraden som räknas.  
 
Ett annat område för kulturella motsättningar som respondent 1 kunde se var 
det mellan administrativ personal och konsulter. Respondent 1 anser att en 
kombination av dessa två debiterings- och värderingssätt är den optimala 
lösningen. Dessa två olika debiteringssätt har skapat två olika sorters anställda, 
där det kan vara svårt att förstå att de båda är lika mycket värda. Det är detta 
man strävar efter nu. Det är en del i utmaningen med integrationsprocessen. 
 
Ledarskapet under integrationsarbetet har inte utförts av någon extern person, 
som exempelvis en integrationsmanager, utan den har utövats med befintlig 
organisation. Detta genom att man bland annat tillsatt denna projektledargrupp 
med respondenterna, i denna studie respondent 1 och 2. 
 
Kommunikationen har fungerat bra. Den har varit mångsidig med vecko-mail, 
intranät och informationsmöten. Respondenten anser att det är viktigt att 
använda sig av så många olika kommunikationskanaler som möjligt. Vid 
skriftlig kommunikation ska man dock vara försiktig med hur man skriver, då 
det lätt sker missuppfattningar och feltolkningar, eftersom olika individer 
tolkar texten på olika sätt. Företaget Alfas intranät har fungerat som ett 
interaktivt kommunikationsforum där de anställda har kunnat ställa frågor till 
chefen. Företaget har varit noga med hur kommunikation har förts ut. I det här 
företaget finns en informationschef, vilken har bidragit till att 
kommunikationen har genomförts med kvalitet och på ett genomtänkt sätt. 

Kompetensförsörjningen har haft en central roll i förvärvet eftersom det var det 
förvärvade företagets specifika kompetens inom Java-området som Alfa hade 
som syfte att expandera sin verksamhet med. 
 
Respondent 1 tror att det kommer att bli ännu mer fokus på kompetens i 
företaget framledes. 
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4.1.2 Intervju med respondent 2 

 
Respondent 2 har arbetat fem år inom företaget Alfa och sitter i internstyrelsen 
på företaget. Han har arbetat med verksamhetsutveckling, med bland annat 
projektledning, kvalitetsfrågor, processutveckling och 
organisationsförändringar. Det är med den bakgrunden han tror att han blev 
vald för att ingå som projektledare för integrationsarbetet. Respondent 2 
arbetar nu som konsult med inriktning på projektledning och har sin bakgrund 
inom säljsidan och är i grunden ekonom.  
 

Integrationsarbetet med organisation och styrning har skett genom att det 
tillsattes två projektledare för integreringsarbetet av den tidigare VD:n på 
företag Alfa. Arbetsuppgiften blev att initiera för organisationen hur man från 
och med uppköpet skulle arbeta inom organisationen. Integrationsarbetet har 
skett genom att man har haft regelbundna avstämningsmöten för att se över 
tidsplanen et cetera. Redan initialt i företagsförvärvet, har man försökt förankra 
förvärvet hos konsulterna och den övriga personalen, samt strävat efter att ha 
en kontinuerlig och öppen dialog.  
 
Efter en tid bildade de anställda en grupp på tio personer vilken hade som 
uppgift att diskutera kärnfrågor. Företaget har även använt sig av utvärderingar 
där man mätt trivseln hos anställda. 
 
Beträffande kommunikationsområdet, anser han att det är viktigt och bättre att 
få med sig människor redan från början, än att förankra nya idéer i 
organisationen i ett senare skede. Detta kan bli mycket svårt.  

Den dåvarande koncernchefen/VD:n för företag Alfa, berättade om 
företagsförvärvet för båda inblandade parter. Informationschefen satte ihop 
veckobrev till personalen för att skildra vad som händer i organisationen och 
för att skapa en dialog. En mötesplats var också den interna webbplatsen. Den 
nya VD:n finns också på plats varje onsdag för att anställda ska kunna droppa 
in och diskutera eller reflektera över viktiga frågor. 

 
Det har framkommit, med den erfarenhet de nu har av en pågående 
integrationsprocess, att det är viktigt att kontinuerligt informera om vad som 
händer, även när det inte har hänt något ytterligare. Man kan då meddela att 
arbetet fortgår enligt plan. Det är när ingen information kommer ut, som 
mycket oro skapas i en organisation.  Erfarenheten av veckobrev, där det 
informeras om nuläget, har varit mycket positiv. I detta företagsförvärv har vi 
fått vetskap om att man utsett en ny VD från det förvärvade företaget. Detta har 
skapat mycket osäkerhet i Alfa. 
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En fråga var om de båda företagskulturerna kommer gå ihop. Man använde sig 
av Due Dilligence som verktyg för att inventera skillnader av värderingar. De 
stora skillnaderna var inom debiterings- och belöningssystemen, som beskrevs 
under svaren i intervjun med respondent 1.  De problem som respondent 1 såg, 
var att Alfa har en annan affär (har ett annat belöningssystem och 
organisation). I framtiden vill företaget marknadsföra fler paketlösningar i 
långsiktiga projekt, vilket ger mer stabilitet åt organisationen samtidigt som 
man arbetar mer som ett team. 
 

Ett säkerställande av kompetensförsörjningen kan man säga ingick initialt i 
utvärderingen av val av uppköpskandidat. I det här företagsförvärvet var det 
just kompletterande IT-kompetens som var avgörande för själva 
företagsförvärvet. 

Företag Alfa hade som incitament att genomföra företagsförvärvet för att 
komplettera befintligt produktsortiment med Java-kompetens. Företaget har 
utfört en grundlig kompetensinventering av både utbildningar och 
arbetserfarenheter före uppköpet. 
 

4.1.3 Intervju med respondent 3 

Respondent 3 är konsult i projektledningen i det förvärvande företaget Alfa. 
Respondenten har varit en vanlig anställd utan inblick och deltagande i själva 
förvärvet. Det som ytterligare kom fram i denna intervju, var att man först 
genomförde själva förvärvet på sedvanligt sätt, med att alla faser inklusive en 
grundlig Due Dilligence. Sedan när förvärvet var formellt genomfört började 
man med integrationen. Respondent 3 har inte så mycket information angående 
syftet med förvärvet, förutom den offentliga informationen i media: att man 
kompletterar varandra med produktsortiment och att man därigenom kan 
erövra större marknadsandelar. Respondent 3 har aktivt deltagit i integrationen, 
genom att delta i interna informationsmöten beträffande integrationen av de två 
företagen. 
 
Hennes uppfattning av hur styrning och organisation styrts upp genom 
förvärvet, är att det verkar som att man först och främst utgått ifrån tidigare 
chefskap och att man har utvärderat hur detta utövats. Respondent 3 kände väl 
till att man inte har haft någon integrationsmanager utan att man hade utsett två 
projektledare att leda integrationen, en från varje företag. Detta ser hon som en 
tydlig fördelning av rollerna och var och en visste vart man skulle vända sig 
om man hade några frågor om integrationen och förvärvet i övrigt. Det som var 
bra var att man hade valt två personer som var allmänt kända och respekterade 
i respektive företag. 
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Enligt respondent 3 har alla anställda involverats genom att de erbjudits att 
delta i en arbetsgrupp, vilken har arbetat med företagskultur och värderingar. 
Däremot har övriga arbetsgrupper inom integrationsarbetet utsetts av 
ledningen.    
 
Enligt respondenten har kommunikationen fungerat bra i företaget. Den verkar 
både vara tydlig och korrekt. Information har skötts på ett mycket 
professionellt sätt enligt respondenten. Hon har inte hört om att någon varit 
missnöjd med den information som har gått ut. Hon har inte märkt av några 
interna kommunikationsproblem med det förvärvade företagets personal. 
Anledningen tros vara att man var så pass likartade med närliggande kulturer 
och kompetenser redan innan samgåendet.  Det som fungerat mycket bra 
beträffande kommunikationsstrategin är att Alfas informationschef haft en 
framträdande roll i integrationsprocessen. 
 
Bra lärdomar enligt respondenten är att man ska lyssna på de anställda och 
informera ordentligt och i praktiken informera om och om igen. Det var även 
positivt att man tillsatte en grupp att arbeta med företagskultur och värderingar. 
 

4.1.4 Intervju med respondent 4 

Respondent 4 är konsult och projektledare på det förvärvade företaget. 
 
Respondenten  förstod på tidigt stadium att något var på gång i företaget, vilket 
bekräftades senare under året. Respondenten tyckte dock att de initierande 
aktiviteterna med festligenheter inte kändes så bra och deltog inte på dessa. 
 
Organisation och styrning har utgått från ett tidigare ledarskap i någon av 
organisationerna och man har poängterat säljfokus. Respondenten anser inte att 
stormöten där man presenterat den nya visionen et cetera varit speciellt 
givande, snarare det motsatta, att det varit en trist tillställning och 
oinspirerande.   
 
Efter förvärvet har Alfa grupperat konsulterna i första hand efter kompetens. 
Enligt respondenten finns en incitamentplan för utvärdering om hur väl 
ledningen kommer att lyckas med integrationen och därigenom uppnå eller 
överträffa resultatmål.  
 
Han har inte känt till att det funnits någon plan för hur man ska mäta hur väl 
själva integrationen har gått till. Alfa har använt sig av intern personal på sitt 
företag och dessutom relativt nyanställd personal, för att genomdriva 
integrationen. 
 
Enligt respondenten är ett lyckat företagsförvärv när minst 90 % av personalen 
är nöjd med integrationen och att man lyckas ta större marknadsdelar 
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tillsammans än man gjort tidigare. Enligt respondenten, som ursprungligen 
kommer från det förvärvade företaget, var personalen på det företaget 
avvaktande i ett första skede för alla aktiviteter, för att starta själva 
integrationen med möten, fester, hemsida och e-mail meddelande. Svårigheter 
med kommunikationen som förekommit är att det har varit otydlig organisering 
beträffande ansvar och befogenheter.  
 
Det man satsat på och som har varit bra för att underlätta kommunikationen har 
varit att anordna fester som Alfa har gjort. Det som inte har varit bra i Alfas 
integrationsprocess var att den tidigare VD:n valt att hoppa av den rollen. Det 
är inte så lyckosamt att byta ledarskap mitt under processen. 
 
Det har funnits kulturella skillnader mellan exempelvis chefer på det 
förvärvande företaget och det förvärvade företaget. En del arbete har slutits 
inom en mindre grupp på det förvärvande företaget, vilket inte har påskyndat 
integrationen. Man har upplevt att ett engagemang för helheten har saknats hos 
vissa betydelsefulla personer. 
 
Enligt respondenten har det varit olika ”högt i tak” på de båda företagen. Då 
önskar man som anställd att det blir en så pass öppen dialog som det varit där 
det fungerats bäst innan sammanslagningen. Ingen anställd vill att det ska bli 
mer toppstyrt, det vill säga att man vill ha en öppen dialog och ”högt i tak”.  
 
Respondenten anser att de kulturella olikheterna har fått tillräcklig 
uppmärksamhet och att ledningen valt att skapa förändringar. 
 
Beträffande kompetensförsörjningen anser respondent 4 att den indelning man 
har gjort för olika kompetensgrupper är bra. Det är en gedigen grund att stå på 
för kompetensutveckling och försörjning. 
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4.2 BESKRIVNING AV FÖRETAG BETA 

 
Företaget Beta är ett snabbväxande IT-konsultföretag. Beta har funnits i över 
20 år och har som sin marknad medelstora företag i Norden. Företaget har en 
annan inriktning än Alfa och man har expanderat främst genom organisk 
tillväxt. Beta tar ansvar för samtliga faser i en komplett IT-systemleverans. En 
kompletterande verksamhet är outsourcing-tjänster inom IT-lösningar. Man 
tillhandahåller även en kompletterande supportverksamhet som erbjuder 
driftansvar och underhåll. 
 
Betas mål är att främst växa organiskt men man har även genomfört 
företagsförvärv. I detta fall hade företag Beta som avsikt för förvärvet att man 
skulle sprida sin verksamhet geografiskt, antingen genom att starta upp egen 
verksamhet eller genom förvärv. Ett tillräckligt bra bolag hittades i Göteborg 
och därför blev det aktuellt med förvärv. Företagsförvärvet ägde rum under 
2004 och integrationen har sedan fortsatt under år 2005. 
 
 
I studien har tre personer deltagit: en personalansvarig som var med och ledde 
integrationsarbetet i det förvärvande företaget (respondent 1), en konsult från 
det förvärvande företaget (respondent 2) samt en konsult från det förvärvade 
företaget (respondent 3).  
 

4.2.1 Intervju med respondent 1 

 
Respondent 1 är personalansvarig i det förvärvande företaget. Han har aktivt 
arbetat med integrationsarbetet. Respondenten ingår i en integrationsgrupp med 
fyra personer som arbetar med integrationen, men han arbetar centralt som 
personalansvarig. Företag Beta har använt sig av sin arbetsgrupp på fyra 
personer. I denna ingår affärsområdeschefen för det affärsområde som det nya 
bolaget kom att ingå i, personalchefen i det förvärvande bolaget, chefen för det 
förvärvade bolaget och den som främst ansvarade för personalfrågor i det 
förvärvade bolaget. Beta har genomfört en personalenkät som en del i 
uppföljningen av integrationen. Dessutom har arbetsgruppen stämt av 
processen löpande. 
 
 

Organisationsstrukturen ser ut på samma sätt som före företagsförvärvet. Det 
gick bra att integrera det förvärvade företaget i den befintliga organisationen. 
Ingen specifik bonus har gått ut till ledande personer, men däremot har Beta en 
resultatbaserad ersättning för vissa nyckelpositioner. 
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Företag Beta har inte utsett en specifik arbetsgrupp för att följa upp 
integrationsprocessen, utan det är den ursprungliga projektgruppen för 
integrationsarbetet som även följer upp integrationsprocessen. De har 
genomfört en personalenkät under tiden. Dessutom har gruppen stämt av 
arbetet löpande. 
 
Beta har inte heller använt sig av en extern konsult för att genomföra 
integrationen .  
 
Respondenten från Beta anser att ett lyckat företagsförvärv innebär att alla 
inblandade, i såväl det förvärvande som det uppköpta företaget, anser att det 
varit en värdefull förändring. 
 
Det har förekommit omfattande kommunikation på alla möjliga nivåer. Företag 
Beta har ett bra tekniskt stöd och en organisation som klarar 
tvåvägskommunikation. Frågeställningar som inte var lösta innan själva 
företagsförvärvet genomfördes, har lösts efterhand. Företaget har aktivt arbetat 
med att successivt ta fram konstruktiva lösningar. Många frågeställningar 
gällde detaljer som inte tycktes så viktiga, men det visade sig att de var 
viktigare än man hade föreställt sig.  Anställda som inte deltar i styrningen av 
integrationen känner ofta att de inte har fått klar och tydlig information. 
Frågeställningarna har sedan lösts på ett pragmatiskt sätt genom Betas vanliga 
beslutsprocess där det finns tydliga ansvarsområden.  
 
Beträffande Betas kommunikationsstrategi har den fungerat bra tack vare att 
det förvärvade företaget fick en tydlig plats i deras befintliga organisation samt 
det faktum att ansvarsfrågan därmed stod ganska klar från början. 
 
Utifrån sin egen erfarenhet anser respondent 1 att det man har lärt sig, är att gå 
igenom fler detaljer före uppköpet, eftersom de visade sig vara så 
betydelsefulla för de anställda. Man har diskuterat igenom olika viljeyttringar 
och kommit fram till och beslutat sig för var man står i dessa frågor. 
 
Företag Beta har ett intranät där gemensam information finns, såväl om projekt 
som om händelser av lokalt och allmänt intresse. Varje team och avdelning 
använder intranätet för sitt respektive områden, vilket gör att de flesta också är 
aktiva läsare av nyheter och liknande.  
 
Det har funnits kulturella skillnader mellan det förvärvande förtaget och det 
förvärvade företaget. Ett exempel på detta finns inom belöningsområdet där det 
har uppstått behov av enhetliga regler, därför att man till exempel haft olika 
syn på förmåner. En anan väsentlig skillnad var att det förvärvande företaget 
har varit mer hierarkiskt än det förvärvade företag. 
 
De kulturella skillnaderna har fått uppmärksamhet genom att diskussionen 
hållits levande. De kulturella skillnaderna har fått uppmärksamhet gällande 
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medvetenhet, förståelse, vilja samt kunskap och kompetens. Eventuella 
kulturella skillnader har tänkt lösas på ett indirekt sätt, menat att det förvärvade 
bolaget kan ha en delvis annan kultur, eftersom det ligger på en annan 
geografisk plats än det förvärvande företaget. Respondent 1 menar att om de 
blir lika så är det bra, men om inte, så kan man inte tvinga på en gemensam 
kultur. 
 
Att tänka på beträffande arbete med en integrationsprocess, är enligt 
respondenten att komma överens om i förväg, när det gäller takten i 
integrationen och hur detaljerad den ska vara.  
 
Beträffande kompetensförsörjningen har Beta gjort en kompetensinventering 
innan, i samband med förvärvet. Det finns också en plan för hur man kan 
samordna kompetenser och hur man kan utveckla dem för att få maximal 
synergi beträffande kompetensförsörjningen. Respondenten menar dock att 
denna alltid kan förbättras. 
 

4.2.2 Intervju med respondent 2 

 
Respondent 2 är konsult och systemutvecklare, har samma roll och ingår i 
samma avdelning som före integrationen.  
 
Beträffande kommunikationen anser respondent 2 att den har fungerat bra. Det 
förvärvade företaget har fortsatt mycket på samma sätt som tidigare, eftersom 
de också befinner sig på en annan ort, men där kommunikation har förekommit 
har den fungerat bra.  Det har förekommit kompetensutbyte med mera.  
 
De kommunikationssvårigheter som har förekommit har varit att det varit för 
mycket detaljerad information eller för lite information. Det verkar vara svårt 
att kommunicera på rätt nivå. När kommunikationssvårigheter har identifierats 
har man vidtagit åtgärder och tagit fram handlingsprogram. Kommunikationen 
har skett främst vid gemensamma aktiviteter, vid kurser och kompetensutbyten. 
 
Skillnader som har funnits enligt respondenten, är de som är vanligt 
förekommande mellan ett medelstort och ett litet företag. I det här fallet har det 
mindre företaget haft en mer familjär känsla, som man gärna velat och delvis 
kunnat behålla. Det har man kunnat göra eftersom man har en annan geografisk 
lokalisering. Respondenten anser inte att de kulturella skillnaderna är något 
problem än för vissa personers ego. 
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4.2.3 Intervju med respondent 3 

 
Respondenten kommer ursprungligen från det förvärvade företaget och arbetar 
som IT-konsult och coach. Respondenten var delägare i det förvärvade 
företaget och är även delägare nu, men har inte haft någon aktiv roll vid 
förvärvet eller i integrationsprocessen. 
 
Vid förvärvet krävde det förvärvande företaget att några så kallade 
nyckelpersoner skulle kvarstå som ägare i det förvärvade företaget. Detta för 
att säkerställa dessa personers vilja att vara med och påverka företagets 
inriktning. 
 
Beträffande ledarskap och styrning valde man ledare efter tidigare meriter samt 
efter intresset för att vara med att leda den nya organisationen. 
 
Respondenten anser att det finns mer att göra för att ta vara på 
synergieffekterna inom vissa områden, men företaget har för mycket att göra 
med att driva verksamheten. Någon uppföljning över hur väl integrationen 
genomförts har inte gjorts. 
 
Ett lyckat företagsförvärv innebär enligt respondenten att man kan identifiera 
framgångsfaktorer hos båda företagen. Det är bra om man kan innefatta 
områden som kultur med mera i respektive organisation. Beta har inte använt 
sig av någon integrationsmanager. Man har istället haft en projektgrupp. 
 
På det uppköpta företaget har man upplevt att kommunikationen och 
informationen inte varit tillfredsställande, att man inte lyssnat tillräckligt på det 
uppköpta företaget. De på det förvärvade företaget har försökt föra fram sina 
synpunkter på flera olika sätt, men man har dock inte beaktat detta lika mycket 
som man kunde önska. Det har fungerat bra när man besöker varandras 
verksamheter, men det är samma personer som är kvar på respektive kontor. 
 
Råd till andra företag är att man aldrig kan informera för mycket i en 
integreringsprocess och att man bör ta vara på det bästa från respektive företag. 
 
Kommunikationen har genomförts via e-mail, träffar och olika kick-offs, 
introduktionsprogram för nyanställda samt större informationsmöten på 
respektive kontor. 
 
Kulturella skillnader har förekommit mellan de båda organisationerna, såsom 
att vikten av familj- och privatliv har respekterats mer på det egna företaget 
och att det förvärvande företaget har haft för stort fokus på resultat och 
fakturering. Dessa kulturella skillnader har inte fått tillräckligt stort fokus anser 
respondenten. Beträffande kompetensförsörjning har respondenten ingen 
vetskap. 
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5 ANALYS  

I denna del har vi sammankopplat vår empiriinsamling med de olika 
teoriavsnitten och därigenom kommit fram till vår analys. 
 
Analysen är uppdelad i de olika teoriområdena Organisationsstruktur, styrning 
och ledarskap, Kommunikation, Kultur samt Kompetensförsörjning. 
 

5.1 ORGANISATIONSSTRUKTUR, STYRNING OCH 
LEDARSKAP 

I företag Alfa har organisationsstrukturen och typen av styrning varit av 
väsentlighet vid företagsförvärvet. Förvärvet motiverades med att man ansåg 
att målföretaget hade ett ledarskap samt en ledarstil, som skulle passa in i den 
befintliga organisationen. Detta är en viktig aspekt, om inte den viktigaste, då 
två kompatibla organisationer skapar mindre enhetskostnader samt underlättar 
integrationsprocessen väsentligt. Beta har dock ej haft som mål att integrera sin 
organisation med den förvärvade organisationen, då dessa två kontor inte ska 
arbeta på samma geografiska plats.  
 
De två krav på styrsystem som finns enligt Nilsson87, där styrsystemet ska 
understödja verksamhetsintegration samt användas för affärsutveckling, verkar 
ha tillämpats i Beta, men då Alfa fortfarande har en pågående 
integrationsprocess, är det ännu inte klart hur verksamhetsintegrationen ska gå 
till i detalj. 
 
Alfa har genom sitt förvärv breddat sitt spektrum av tillgängliga tjänster, främst 
då Java. Detta för att bli mer konkurrenskraftiga på marknaden, dels gällande 
tjänster, dels geografiskt. Beta breddade sig endast geografiskt, men ej genom 
att förvärva en ny tjänst. 
 
Att genomföra genomgripande verksamhetsförändringar vid integration med 
ett uppköpt företag är en kritisk situation. Utmaningen består i att hela 
styrsystemet genom organisationsstrukturen står på spel88. I vår studie har vi 
sett att det finns olika nivåer av integrationsarbete i en integrationsprocess. I 
företag Alfas fall har det uppköpta företagets organisation och styrning haft en 

                                                 
87 Nilsson, 1997 
88 Holbeche, 2006  



   

 53

central del i förutsättningen till varför förvärvet blev av. Det centrala är att 
förankra de fattade besluten hos medarbetarna.  
 
I de två företagsuppköp som vi har undersökt integrationsprocessen på, där 
processen är avslutad i företag Beta men fortfarande pågående i företag Alfa, 
ser vi vissa olikheter. I företag Beta förvärvades ett mindre bolag vilket sågs 
som ett geografiskt komplement. I företag Alfa var det mer fråga om en 
integrationsprocess liknande den vid ett samgående där det förvärvade 
företaget är ”jämstort” med det förvärvande företaget. 
 

5.1.1 Ledarskap 

I företag Betas fall installerades en projektgrupp om fyra personer för att driva 
integrationsprocessen framåt. 
 
I företag Alfas uppköp fanns ett attraktivt ledarskap som man vill och kommer 
att införliva i sin nya organisation när den slutliga sammanslagningen kommer 
att äga rum.  
 
I teoriavsnittet har vi beskrivit rollen av en integrationsmanager.89 Vi har i 
analysen kommit fram till att de två undersökta företagen inte använt sig av en 
integrationsmanager på ett uttalat sätt, alltså ingen har anställts med denna titel. 
Däremot kan de arbetsuppgifter som beskrivits liknas de för en så kallad 
integrationsmanager. Dessa har i företag Alfa utförts av de två projektledarna 
för integrationen och i företag Betas fall utförts av den projektgrupp om fyra 
personer som arbetat med integrationen. 
 
I företag Alfas fall beslöts det på ett tidigt stadium att man skulle ha två 
projektledare som skulle initiera och genomdriva integrationen och att dessa 
två skulle vara en projektledare från köparföretaget och en projektledare från 
det uppköpta företaget. Dessa två personer var utvalda efter sina meriter, 
kunskap och erfarenhet från förändringsarbete, främst från deras arbete som 
konsulter i externa företag. Enligt Ashkenas och Francis90, är det bäst med en 
ledare som kommer utifrån, alltså en som ej arbetar på det förvärvade företaget 
sedan tidigare. I båda företagen har de ledande personerna inom 
integrationsprocessen, kommit från både det förvärvande och det förvärvade 
företaget. Detta kan ifrågasättas då det finns risk för att dessa är för insatta i 
organisationen och inte ser viktiga problemområden och lösningar lika tydligt 
som en utomstående. Samtidigt kan teorin ifrågasättas då denna poängterar att 
en integrationsmanager måste ha en bra inblick i båda företagen och detta kan 
bli svårt för en utomstående att åstadkomma. 
 
                                                 
89 Ashkenas, Francis, 2000 
90 ibid. 
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5.2 KOMMUNIKATION 

I vår studie har vi kommit fram till att kommunikation har en central betydelse 
för att genomdriva en integrationsprocess och föra utvecklingen framåt. För att 
få så stor effekt som möjligt med att nå ut med sitt budskap, är det bäst att 
arbeta med flera kommunikationsvägar på en gång. Enligt Holbeche91 är 
nyckeln till en lyckad förändringsprocess att vinna de anställdas förtroende, 
intresse och vilja att delta i förändringsarbetet. 
 
Enligt kommunikationsmodellen, figur 3-192, framställs delprocesser vilka 
integrationsteamet/projektledarna bör initiera med de olika kommunikationssätt 
som finns att tillgå. Därefter stämmer man av effekten med en 
integrationsbarometer. Alfa har belyst väsentligenheten med att föra ut sitt 
budskap genom flera olika kommunikationsvägar. Det finns många vägar för 
kommunikation enligt denna kommunikationsmodell. Det centrala är att man 
ska arbeta med olika typer av kommunikation, både formellt och informellt, 
och man ska inte analysera och fundera för mycket innan man genomför 
kommunikationen. Man kan sammanfatta med att all kommunikation är bra. Vi 
menar dock att kommunikation är bra endast när det handlar rätt 
kommunikation vid rätt tidpunkt. Det är viktigt att situationsanpassa sitt 
budskap samt att i viss mån individanpassa.  
 
Det här stadiet är ett stort osäkert kort som innefattar stor osäkerhet där alla vill 
veta vad som kommer att hända. Företag Beta och Alfa har i sin 
integrationsstrategi använt sig av en integrationsbarometer i form av en 
personalenkät, där man på Beta har utvärderat hur väl integrationen 
genomförts, medan man på Alfa undersökt personaltrivseln i nuläget.  
 
I Alfas arbete med integrationen har vi fått fram att man använder sig av flera 
olika kommunikationsvägar. Exempelvis använder man sig av intranät, en 
chatt-sida som möjliggör en tvåvägskommunikation med chefer och kollegor i 
organisation. Man har på det sättet en öppen kommunikation. Samtidigt har en 
respondent från Alfa yttrat sig om att chatt-sidan var för opersonlig. Detta visar 
på hur komplex en organisation och dess medarbetare är med sina olika 
preferenser. Man måste vara införstådd med att mottagarna är olika och 
absorberar information på olika sätt. Därför är lyhördhet en viktig aspekt vilket 
Gancel med flera 93 betonar.  
 
Enligt teorin94 är det väsentliga beträffande kommunikation att man 
kommunicerar även fast man inte har något nytt att kommunicera ut. Företag 
Alfa har kommunicerat frekvent och brett och utifrån detta kan man utgå ifrån 
                                                 
91 Holbeche, 2006 
92 Gancel, Rodgers, Raynaud, 2002 
93 ibid. 
94 Gancel, Rodgers, Raynaud, 2002 
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utan att någon av respondenterna direkt har uttalat det att man har informerat 
även när inte något nytt har tillkommit. 
 
Även Beta har använt sig av intranät som kommunikationssätt. De klagomål 
som förekommit belyser det faktum att informationen ibland varit för 
detaljerad eller för allmän. Detta visar på hur svårt det är att tillfredsställa hela 
organisationens informationsbehov. 
 
Företag Alfa har dessutom en grupp med tio personer (anställda) som frivilligt 
velat engagera sig i integrationsprocessen och också fått denna möjlighet. 
Enligt Ashkenas och Francis95 är en bra väg att gå att ha olika fokusgrupper 
med de anställda där problem kan tas upp samt där de anställda kan lära känna 
varandra och sin överordnade. Detta kan dock skapa problem, då det lätt kan 
bli så att ledningen endast fokuserar på denna grupps synpunkter. Andra 
anställda med värdefulla synpunkter förbises.  
  
Varken Alfa eller Beta verkar ha tillfredsställt informationsbehovet hos alla de 
anställda. Uppföljning verkar vara obefintlig. Det är alltid lätt för de ledande 
personerna att vara nöjda med de val de gör vad gäller kommunikationssätt, 
men det är inte alltid det mest uppskattade i övriga organisationen. 
 
Ytterligare en respondent från det företag som Beta förvärvat, har varit 
missnöjd med kommunikationen, då Beta ej har lyssnat på medarbetarna på det 
förvärvade företaget när anställda försökt framföra sina synpunkter.  
 
I den teori vi har knutit an till i denna studie, framgår hur viktigt det är att 
kommunicera de olika stadier som finns i en integrationsprocess även behovet 
varierar under en integrationsprocess därför är det viktigt att man anpassar 
budskapet till varje situation. Det har företag Alfa efterlevt och det har man 
också gjort i företag Beta. En av respondenterna från Alfa har framfört att han 
inte blivit tillräckligt informerad om syftet till företagsförvärvet. En sådan miss 
från ledningens sida har en negativ inverkan på förankringen av förvärvet. 
 
Vikten av att lyssna på sina medarbetare är central och att man får fram både 
positiva och negativa synpunkter är viktigt.  Där har vi kommit fram till att en 
levande tvåvägskommunikation är en bra väg att följa. Detta tillämpas av 
företag Alfa men tvåvägskommunikation har även förekommit i företag Beta. I 
Alfa har man exempelvis haft en form av ”öppet hus” förfarande där tilltänkta 
chefer har en öppen mottagning en gång i veckan där vem som helst i 
organisationen är välkommen att föra fram sina synpunkter. 
 
Enligt Gancel med flera96 kräver hanteringen av all kommunikation en plan 
vilket båda företagen har. Man har från start haft klara mål som man arbetat 

                                                 
95 Ashkenas, Francis, 2000 
96 Gancel, Rodgers, Raynaud, 2002 
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mot. Det är dessutom viktigt att kunna hantera den feedback som skapas. 
Denna ska följas upp vilket man gjort genom intranät, personalenkäter med 
mera. Detta är enligt Habeck med flera97 viktigt därför att information kan bli 
förvriden när den cirkulerar. Att skapa feedback är därför essentiellt för att 
kunna avgöra om det rätta budskapet nått de rätta personerna i rätt tid. 
 
Ingen av företagen har använt sig av någon kommunikationsexpert, men är väl 
medvetna om att vissa meddelanden kan misstolkas och därför behöver 
omformuleras, ibland flera gånger, innan de offentliggörs. Risken minskar då 
att tvetydig information sprids och att de anställda blir förvirrade. Dock är det 
tveksamt om företagen kan kommunicera på bästa möjliga sätt utan någon 
expert inom området, då en sådan bidrar till att exakt information 
kommuniceras ut vilket Habeck, Kröger och Träm98 också menar.   
 
I Alfas arbete med företagsförvärvet har företaget och målföretaget haft en 
varsin konferens för medarbetarna där man har fokuserat på att förankra det 
nya företagets vision. Detta har uppfattats som positivt hos respondenterna.  
 
Om man knyter an till teorin  beträffande  
inledningsstadiet/förberedelsestadiet99 av integrationsprocessen förekommer 
det i detta stadium mycket emotionell känsla. Dock erhöll vi ingen direkt 
kommentar från respondenterna om att informationen skulle vara otillräcklig, 
men man betonade att man velat ha en tydligare presentation av vision och 
strategi. Dock kommunicerade Alfa ut att ingen kommer att bli avskedad vid 
samgåendet, vilket borde ha varit ett lugnande besked för de anställda. Det som 
teorin har poängterat och som inte har framkommit i svaren är att man bör 
inkludera support och delaktighet i sin kommunikation och sitt agerande. 
 
Integrationsprojektledarna på Alfa fick i övergångfasen enligt figur 3-2100 
klartgjort för sig vilken deras roll skulle vara under integrationsprocessen, 
likaså projektgruppen på Beta. I den senare integrationsfasen101 är 
kommunikation fortfarande ett nödvändigt och väsentligt stöd för individerna. I 
integrationsfasen bör all information vara mer faktabaserad som den verkar 
vara enligt svaren som erhållits från företag Alfa. 
 
 

 

 

 
                                                 
97 Habeck, Kröger , Träm, 2000 
98 ibid. 
99 Gancel, Rodgers, Raynaud, 2002 
100 ibid. 
101 ibid. 
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5.3 KULTURSKILLNADER 

I båda våra undersökta företagsförvärv har det funnits skillnader avseende 
företagskulturen, exempel på detta har varit belöningssystemen och vilken typ 
av konsulttjänster man säljer.   
 
I vår fallstudie fick vi inblick i företag Alfas olika belöningssystem för vissa 
medarbetare som är konsulter i köparföretaget och i det uppköpta företaget. I 
köparföretaget var det till viss del mer individbaserat, utförd prestation var inte 
kopplad till individen i det uppköpta företaget. Däremot var det kopplat till 
olika kundprojekt. 
 
I företag Alfa har man involverat det uppköpta företagets chefer i den nya 
organisationen för att på det sättet förmedla företagskulturen för den nya 
organisationen. 
 
Vi ifrågasätter det faktum att Alfa och Beta har olika sätt att debitera sina 
kunder. Alfa har paketlösningar med fast pris, medan Betas konsulter debiteras 
per timme. Detta kan skapa en konflikt mellan konsulterna från de båda 
företagen. För att integrationen ska lyckas bör de skapa ett gemensamt 
debiteringssätt.  
 
Om man anknyter till diagnosmodellen i Gancels, Rodgers och Raynauds 
teori102 finns det tre huvudområden för att genomföra kulturöverbryggning. 
Dessa presenteras nedan.  
 

5.3.1 Legitimitet 

Begreppet legitimitet innebär hur väl ledarskapet blivit förankrat i den nya 
organisationen. Alfa har genom sammanslagningen fått ett nytt ledarskap för 
den nya organisationen. Initialt kvarstod den tidigare VD:n från det 
förvärvande företaget som VD för den nya sammanslagna organisationen och 
var då väl förankrad i den tidigare organisationen. I Alfas fall uppstod en helt 
ny situation när en ny VD utsågs och VD:n från det förvärvade företaget blev 
utnämnd till VD för den nya organisationen. Eftersom integrationsprocessen är 
pågående i Alfa just när detta skrivs har vi inte fått vetskap om hur väl den nya 
utnämningen har mottagits organisationen.  Det som framkom i enkätsvaren 
var att det inte var idealiskt att byta VD under en integrationsprocess, att det 
inte var så förtroendeingivande.   
 

                                                 
102 Gancel, Rodgers, Raynaud, 2002 
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Vi anser att det där bör läggas mycket fokus på förankringen av en ny VD för 
att skapa legitimitet för en ny ledning, därmed borde Alfa ha väntat med VD-
bytet eller bytt VD innan förankringsprocessen startade. 
 
Betas projektgrupp som arbetat med integrationen har fått tillräcklig legitimitet 
främst genom att dess personalchef har deltagit i projektgruppen. Den tyngd 
som en personalchef har i en integrationsprocess har haft betydelse för hur väl 
ledarskapet har legitimerats i den nya organisationen. 
 

5.3.2 Effektivitet 

Effektivitet kan uppnås genom att man snabbt sätter den nya organisationen på 
plats och därigenom verkställer man effektivitetsaspekten. Företag Alfa har 
genom sin informationschef arbetat med ett brett spektra av olika 
kommunikationssätt för att integrationsprocessen ska fortskrida på ett effektivt 
sätt. Trots detta är alla inte nöjda med hur samgåendet gått till. Detta visar på 
att förankringen inte lyckats fullt ut. 
 
Företag Beta har med sin projektgrupp och dess arbete uppnått effektivitet i sin 
organisation enligt personalchefen. Dock har inte alla på Betas uppköpta 
företag samma uppfattning. Man kan därför ifrågasätta hur effektivt 
integrationsprocessen gått till. I Betas fall behöll de dessutom sitt kontor på en 
annan geografisk plats än det förvärvade företaget och hade därmed inte 
samma krav beträffande integrationseffektivitet, gällande de anställda. 
 

5.3.3 Framtid 

Framtid det vill säga hur väl har man kommunicerat ut den nya visionen. I 
företag Alfa arbetar man mycket med att kommunicera ut den nya visionen och 
strategin, men det är för tidigt att utvärdera hur väl man har lyckats med detta, 
då integrationsprocessen fortfarande pågår. Vår bedömning är dock att man har 
goda förutsättningar att lyckas, eftersom man dels tillämpar verktyg med brett 
spektra av kommunikationssätt och dels synen på förvärvet – som ett jämlikt 
samgående. 

Utifrån personalchefens svar så har man i Betas fall lyckats med integrationen. 
Hur väl framtidsvisionen har förankrats i Beta kan vi med säkerhet inte veta. Vi 
tror dock att eftersom Beta och det förvärvade företaget tillhandahåller 
liknande IT-tjänster, har de snarlika visioner. Detta innebär att en ny vision inte 
behövts kommuniceras ut. Framförallt utgår vi dock ifrån att visionen ej 
omformulerats och på nytt kommunicerats ut till det förvärvade företaget, då 
detta fortfarande arbetar som en relativt självständig enhet.  
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Man kan koppla Alfas angreppssätt till det konceptuella förhållningssättet i 
figur 3-4103, då empirin visar på att Alfa fokuserat på kompetenser och 
företagets struktur som helhet för att klara de framtida behoven. 

Beta tycks mer ha haft ett pragmatiskt förhållningssätt, då företaget visat 
handlingskraft genom att följa sina fattade beslut, men har inte integrerats med 
det förvärvade företaget till samma grad som Alfa. 

 

5.4 KOMPETENSFÖRSÖRJNING 

Båda de undersökta företagsförvärven har föregåtts av en grundlig 
kompetensinventering. Kompetensinventeringen har skett i Due Dilligence104 
stadiet och har varit en stor faktor i underlaget för att fullborda 
företagsförvärvet. 
 
För att säkerställa kompetensförsörjningen är det huvudsakliga att behålla de 
kompetenser som är väsentliga för den fortsatta verksamheten och ingår i den 
nya affärsidén och visionen samt ingår i företagets fortsatta ”affär”.  
 
Alfa har gjort en så pass bra kompetensinventering att man förvärvat en 
personalstyrka som kan integreras i den ordinarie organisationen utan att någon 
behöver avskedas. 
 
Man kan se vissa praktiska problem hos företag Alfa, där man haft som uttalad 
policy att ingen ska bli avskedad vid förvärvet, så det inte riktigt framgår hur 
man tänkt lösa problem som bland annat rolldubblering vilket Gancel med 
flera105 tar upp. Onekligen kan det uppstå situationer där flera personer kommer 
att hamna på samma arbetsområde. En överkapacitet kan då uppstå. Företaget 
har ju ännu inte kommit till ett slutskede med integrationsprocessen, men 
frågan kommer troligtvis att komma upp för företagets ledning.  
 

På Beta har man en plan för hur man ska samordna kompetenser, men att 
denna kan förbättras. I praktiken är detta dock svårare än så. Tyvärr ville inte 
respondenterna uttala sig om kompetensförsörjningen, därför är det svårt att 
analysera hur väl man har tillgodosett kompetensförsörjningen. 

  

                                                 
103 Gancel, Rodgers, Raynaud, 2002 
104 Sevenius, 2003 
105 Gancel, Rodgers, Raynaud, 2002 
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6 SLUTSATS  

I detta kapitel kommer vi att presentera våra slutsatser. Vi kommer att gå 
igenom våra tidigare problemområden, vilka är utgångspunkten i denna studie. 
Slutsatserna är baserade på vår analys.  

 

6.1 ORGANISATIONSSTRUKTUR, STYRNING OCH 
LEDARSKAP 

 
Fallgropar som kan finnas är att den företagsledare som utses att leda en 
sammanslagning inte får tillräcklig acceptans och respekt hos medarbetarna. 
Då har inte de i företaget som arbetar med integrationen lyckats förankra sina 
beslut hos medarbetarna.  
 
Andra fallgropar är att nyckelpersoner kan lämna företaget på grund av att 
känner sig åsidosätta, att de får en sämre roll och att företaget inte har 
tillräckligt förtroende för dem. Anledningar kan vara att de kan komma att få 
en ny chef, tillhöra en annan avdelning som inte känns tilltalande för dem.  
 
Den slutsats vi kan dra är att integrationsprocessen oftast tar tid och är ett 
successivt pågående arbete. Man ska som nyckelperson i en integrationsprocess 
komma ihåg att vara lyhörd för hur just denna organisation reagerar vid just 
detta förvärv. Alla företagsförvärv är inte likadana! 
 

6.1.1 Ledarskap 

 
Vi anser att det kan vara nyttigt att ta in en utomstående nyckelperson i form av 
en integrationsmanager. Detta för att denne har möjlighet att se saker som 
andra inom företaget har svårt att se samt att de anställda kan ha lättare för att 
vädra sina tankar hos någon utomstående. Samtidigt måste man komma ihåg att 
det kommer att finnas anställda som vill visa upp sig, överdriva sina kunskaper 
och sitt engagemang, för att verka mer intressanta och mer kompetenta. De 
kanske vill klättra uppåt i karriärstegen och ser en sådan situation, en 
integrationsprocess, som en perfekt möjlighet att göra slag i saken. 
Utomstående integrationsmanagers eller projektledare som är anställda sedan 
tidigare på företaget, måste därför akta sig för att ta snabba beslut och bedöma 
sådana anställda efter hur de presterar under den första tiden. 
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6.2 KOMMUNIKATION 

 
Fallgropar inom kommunikationen är att man inte informerar i tillräcklig 
omfattning. Det är viktigt att kommunicera även fast man anser att det inte 
finns något att kommunicera om. Man ska dock beakta aspekten ”när, var, 
hur”. 
 
Problem som kan uppstå är bland annat att det finns medarbetare som inte 
finner sig tillrätta i den nya organisationen och som därmed lämnar företaget. 
Dessa kan vara mycket viktiga personer för företaget. Det är därför mycket 
viktigt för de ledande av integrationsprocessen att komma ihåg att även få med 
sig de allra duktigaste. För problemet är det att de allra bästa på företaget 
lättare hittar arbetet någon annan stans och därmed inte drar sig för att lämna 
företaget om de inte känner sig bekväma med förvärvet. 
 

6.3 KULTURSKILLNADER 

 
Kulturskillnader kommer alltid att finnas och kommer att skapa en del 
problem, i större eller mindre utsträckning, vid varje företagsförvärv. Det 
viktiga är då att man lägger stor vikt vid kommunikation och att man redan från 
början har lagt en bra kommunikationsgrund för att sedan kunna nyttja denna 
för att överbrygga kulturella skillnader och hinder.  
 
De båda företagen verkar vara medvetna om att kulturskillnader existerar, men 
de verkar inte inse att dessa även kan skapa problem. Att sammanföra två olika 
företagskulturer är ingenting man gör över en natt. 
 

6.4 KOMPETENSFÖRSÖRJNING 

Vi anser att de båda undersökta företagen gjort rätt i att lägga stor vikt vid 
kompetensinventering, att de redan innan förvärvet tagit reda på vad för sorts 
kompetens de förvärvar. Det viktiga är sedan att även vara lyhörd för hur de 
anställda vill utvecklas inom den nya organisationen. Det förvärvande företaget 
får ju efter förvärvet en hel grupp med ny kompetens och det förvärvade 
företaget likaså. Det gäller att samordna och ha vissa ramar för vilka 
möjligheter de anställda har inom organisationen. 
 
Sammanfattningsvis konstaterar vi att kommunikation, det vill säga när, var 
och hur budskapet kommuniceras, är den viktigaste delen i 
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integrationsprocessen. Samtidigt är det denna del som skapar flest problem och 
oklarheter. Det räcker inte med att enbart ha en genomarbetad 
kommunikationsstrategi. Egenskaper som lyhördhet och flexibilitet är en 
förutsättning för att ens kunna ha en lyckad kommunikation och en 
framgångsrik integrationsprocess. 
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BILAGA 1: INTERVJUFRÅGOR 

Intervjufrågor 
 
Frågeformuläret är uppdelat i sex olika delar: Inledande frågor, Organisation 
och Styrning, Ledarskap, Kommunikation, Kulturskillnader samt 
Kompetensförsörjning. 
 
Det går bra att skriva svaren direkt under varje fråga, gärna i annan färg. 
 
Maila svaret till någon av oss helst under vecka 49. De frågor Du tycker är 
oklara kan Du fråga någon av oss om, och de Du inte vill svara på, kan Du 
lämna blanka.  
 
Vi kommer inte att använda några företagsnamn eller namn på 
respondenter i våran uppsats. 
 

Inledande frågor 
 
Bakgrundsfakta om förvärvet och när integrationen satt igång? 
 
Vad har Du för titel, vilken organisation tillhör Du, vilken roll hade Du före 
och efter integrationsprocessens igångsättande? 
 
Vilken funktion fyller Du och vilken avdelning tillhör Du? 
 
Beskrivning av Din roll inom integrationsprocessen. Hur ska den utövas? 
 

Organisation och Styrning 
 

1) Hur kommer man/har välja/valt de rätta personerna för att leda 
organisationen efter uppköpet? (Legitimitet). 
a) Utgår från personernas erfarenhet att driva förändringsprocesser? 
b) Utgår från tidigare chefskap på hög nivå i någon av 
organisationerna? 

2) Hur har ni involverat personalen i den nya framtidsvisionen? (Framtid). 
3) Anser Du att högsta ledningen försökt lyfta fram synergier inom ert 

kunskapsområde främst? 
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4) Vet Du om ledningen kommer att få specifik kompensation för i vilken 
grad integreringen kommer att utföras. Att den kommer att mätas? 
Om ja, hur mäter man hur väl en integrationsprocess genomförs? 
- Ökning av omsättning. 
- Effektivitetsökning. 
- Ökning av marknadsandelar. 
- Framgångsrikt övertagande av kundstocken. 
- Framgångsrikt inträde på nya geografiska marknader. 
- Kompetensutbyte. 
- Ökning av företagets aktiekurs. 

5) Har ert företag etablerat en projektgrupp för uppföljning av 
integrationen i ett senare skede? (Does your organisation have a robust, 
reusable post-merger integration capability and process?) 

6) Använder sig ert företag av en extern konsult för att arbeta/genomföra 
integrationsprocessen? 

7) Om ert företag har varit involverat i tidigare 
förvärv/uppköp/sammanslagningar vilka faktorer anser Du har 
underskattats? 
- Kulturella skillnader. 

Egos, politik och personrelaterade aspekter 
motstånd från fackförbund, chefer och anställda. 
– Hastighet och hur väl integrationen slog ut 
effektiviteten i förändringen och okända synergier. 

 
 
8) Vad innebär ett lyckat företagsförvärv för Dig? 

 

Ledarskap 
 

1) Har ni använt er av en integrationschef (integrationsmanager) vid 
företagsförvärv? 

2) Hur har ni valt denne? 
3) Vad har han/hon haft för arbetsuppgifter? 
4) Hur har responsen varit bland anställda – är en integrationschef 

uppskattad och vad har de anställda uppskattat som mest med denne? 
 
 
Om ni ej har en integrationschef (integrationsmanager) 
 

1) Varför har ni valt att inte ha en integrationsmanager? (P.g.a. tidigare 
dåliga erfarenheter eller av andra anledningar). 

2) Vem sköter integrationsprocessen i sådant fall? (Denna person kanske 
kan liknas vid en integrationschef). 

3) Har ni planer på att i framtiden använda er av en integrationschef? 
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Kommunikation 
 

1) Hur har kommunikationen varit inom organisationen efter 
företagsförvärvet? (Vad har Du fått för intryck och respons från 
anställda på båda företagen). 

2) Vilka kommunikationssvårigheter har ni stött på både före och efter 
förvärvet? (Både vertikalt och horisontellt) Hur har ni löst dessa? 

3) Vad har fungerat bra? (Bra val ni har gjort vad gäller 
kommunikationsstrategier). 

4) Vad har ni lärt er? (Tips för andra företag). 
5) Hur har kommunikationen genomförts? (Hur har ni kommunicerat?) 

 

Kulturskillnader (här menar vi företagskultur) 
 

1) Anser Du att det har funnits kulturella skillnader mellan köparförtaget 
och det uppköpta företaget? Om ja, ge några exempel? 

2) Anser du att de kulturella skillnaderna i era organisationer har fått 
tillräcklig uppmärksamhet? Om ja exemplifiera. 

3) Har de kulturella skillnaderna fått uppmärksamhet avseende: 
-medvetenhet 
-förståelse 
-vilja 
-kunskap & kompetens 

4) Hur har ni tänkt lösa eventuella kulturella skillnader (effektivitet)? 

 
Kompetensförsörjning 
 

1) Har ni gjort en kompetensinventering i samband med 
förvärvet/samgåendet? 

2) Finns en framtagen plan hur man kan samordna kompetenser och hur 
man kan utveckla dem för att få maximal synergi beträffande 
kompetensförsörjningen? 

 
 
 
 
 
 
 

 


