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Sammanfattning 
Bakgrund och problem: Företagsförvärv är en process som ständigt förekommer i vårat när-

ingsliv och som nästan dagligen omnämns i media. Trots detta stora antal förvärv som sker är 

företagsledningarnas kunskap omkring integrationsprocessen av företagen ofta bristfällig. 

Sammanslagningen av företagen är många gånger det som skapar mervärdet vid ett förvärv. 

Tids-, kommunikations- och företagskultursperspektiven anses vara de främsta framgångsfak-

torerna vid en integration. 

Syfte: Denna studie kommer att granska dessa tre perspektiv för att skapa en ökad förståelse 

för dem, samt för att generera kunskap om själva integrationsprocessen. 

Metod: Fyra ledande konsultföretag som arbetar med integration har intervjuas för att åter-

spegla deras syn på perspektiven och integrationsprocessen. 

Resultat och slutsats: Intervjuerna gav en djupare insikt i och ökad förståelse för integra-

tionsprocessen. Med hjälp av tidigare forskning resulterade undersökningen i tre nya modeller 

som beskrev samt tydliggjorde företagsledningens optimala förhållandesätt gentemot de en-

skilda perspektiven. Slutligen sammanfördes dessa modeller till en övergripande mall som 

gav en tydligare insikt i den helhetliga integrationsprocessen. 

Nyckelord: Integration, fusion, företagsförvärv, synergier, tidsperspektivet, kommunika-

tionsperspektivet och företagskultursperspektivet. 
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Abstract 
Background: Acquisition is a frequently occurring process that almost daily is mentioned in 

media. Despite the large numbers of acquisitions made, the knowledge of the management 

about the integration process of companies is often inadequate. The merger of companies is in 

many cases what creates the added value in an acquisition. Time, communication and busi-

ness culture are considered to be the main success factors for integration. 

Purpose: This study will examine these three perspectives to create a better understanding of 

them, and to generate a deeper knowledge about the integration process. 

Methodology: Four leading consultant firms which are working witch integration have been 

interviewed in order to reflect their opinions on the perspectives and the integration process. 

Results and Conclusion: The interviews provided a deeper insight into the process of inte-

gration and increased the understanding of the perspectives. With the help of the previous 

research in the area, this study developed three new models that are describing the optimal 

actions of the management relative to the perspectives. Finally, these models were combined 

into an overall model that gives a clearer insight into the holistic integration process. 

Keywords: integration, mergers, acquisitions, synergies, time, culture and communication.   
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Företagsförvärv och fusioner är ett aktuellt och omtalat ämne, som det nästan dagligen skrivs 

om i media. De senaste i raden har varit de starkt omtalade försäljningarna av Saab och Vol-

vo. Stora diskussioner omkring huruvida köparna kan finansiera förvärvet eller ej dyker upp. 

Aktieägarna undrar om förvärvet kommer att gynna företagets tillväxt, de anställda vädjar om 

sina jobb och myndigheterna granskar tillvägagångssättet. Många aktörer är inblandade när ett 

företag bestämmer sig för att köpa upp ett annat. Mycket fokus och tid krävs det för att ställa 

upp prognoser, due diligence samt för att säkra alla avtal och kontrakt. Men problemen och 

uppmärksamheten försvinner inte när förvärvet är avklarat, utan efter flera månaders förhand-

lingar och hårt arbete kan den sanna utmaningen börja – Integrationen. 

 

Trots denna väldiga uppmärksamhet och dessa långa samt kostspeliga förhandlingar, är det 

väldigt få företag som lyckas förverkliga de finansiella mål som prognostiserats. Synergierna, 

den vinst som beräknas göras vid företagsförvärv och fusioner, inträder väldigt sällan till de 

beräknade beloppen. Många forskare så som Svante Schriber hävdar att omkring 66% av alla 

fusioner och förvärv ej lyckas realisera de förväntade synergierna
1
. Trots detta anser många 

företagare att det är just dessa synergier som är grunden till varför företagsförvärv genomförs. 

 

Speciellt i tider då ekonomin befinner sig i ett svagt stadium, väljer många företagsledningar 

att utöka sin verksamhet genom att köpa upp andra bolag. Dessa förvärv måste ofta ske ome-

delbart och förhandlingarna sätter igång direkt utan att integrationsmöjligheterna övervägs. En 

sådan påskyndad process är oftast nödvändig för att överhuvudtaget förvärva ett bolag, dock 

resulterar detta många gånger i att ledningen efter uppköpet inte har några planer för hur de 

ska gå tillväga för att sammanföra bolagen. 

 

Ett exempel på en sådan misslyckad fusion är denna mellan Telia och Sonera. 2002 fusione-

rade bolagen och ställde i samband med detta upp sina prognoser för de synergier som de 

önskade uppnå med förvärvet. De verkliga vinsterna blev dock betydligt lägre än de som före-

taget prognostiserat och inte heller investerarnas förväntade avkastning gick i uppfyllelse. En 

annan fusion som misslyckade att realisera de estimerade synergierna var HP:s förvärv av 

Compaq. Integrationen av företagen ansågs vara lyckad och de bedömdes att ha undgått majo-

riteten av de vanligaste sammanföringsproblemen. Trots detta tappade HP sin dominanta före-

tagskultur under integrationsprocessens förlopp, enligt undersökningar miste de även sin plats 

som en av de etthundra mest attraktiva arbetsplatserna. Vidare forskning visade även att 

många i personalen tappade sitt förtroende till ledningen och att dessa ej kunde anses vara 

trovärdiga, rättvisa samt förtjänta av respekt
2
.  

 

                                                           
1Sirowe, M.L.”The synergy trap – How companier lose the acquisition game.” (1997) The free press, New York 
2
Beer,Michael, Khurana, Rakesh och Weber, James “Hewlett-Packard: Culture in changing times”(2005) Harvard Business School Publish-

2
Beer,Michael, Khurana, Rakesh och Weber, James “Hewlett-Packard: Culture in changing times”(2005) Harvard Business School Publish-

ing, Boston  
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Dessa fusioner är två av många sammanslagningar som ej lyckats uppnå de prognoser som 

ledningen ursprungligen inrättat. Det finns många åsikter omkring vad som kan avgöra huru-

vida ett förvärv bli lyckat eller ej. De av forskningen frekventast framhävda faktorerna är 

kommunikationen, företagskulturen samt tidsaspekten, men även planeringen, personalen och 

ledningens flexibilitet anses vara viktiga vid en sammanslagning.  

1.2. Problemdiskussion 

Företagsförvärv är ett begrepp som kännetecknar ett flertal olika transaktioner. Begreppet 

innefattar fusioner, konsolideringar, laveraged buyouts, vertikala förvärv, horisontella förvärv, 

konglomerata förvärv, tillgångs förvärv mm. Det finns en mångfald av olika motiv till varför 

ett företag förvärvar ett annat, samtidigt finns det även en stor kvantitet på strategiska planer 

som redogör för tillvägagångssättet i dessa förvärv. Den vanligaste uppfattningen av innebör-

den av företagsförvärv anses dock vara fusionen – ett uppköp som leder till en sammanslag-

ning av företagen. Men även denna sammanslagning kan utformas på olika sätt och ha olika 

mål som motiv. Oavsett utformningen eller motiven, har dock alla förvärv och fusioner en 

underliggande gemensam strävan – en ekonomisk fördel, en vinst, en utdelning – en synergi-

effekt. 

“The belief in potential synergy by merger adherents has not diminished very much 

over the last twenty years despite a record of extravagant promises, mixed successes 

and many ouright disasters.”
3
  

 

Detta inleder Sayan Chatterjee sin avhandling med. Han har valt att kritisera företagens posi-

tiva inställning gentemot synergier vid företagsförvärv trots att statistiken pekar på annat. 

Även Svante Schriber framhäver faktumet om att många förvärv misslyckas att skapa mer-

värde. Han förklarar detta misslyckande med ett gap mellan teori och praktik. Vidare hävdar 

han att bristen inom forskningen omkring ledningens åtaganden vid en integration, kan vara 

en grund till detta gap
4
. Trots den ansenliga mängd företag som genomfört företagsförvärv 

under de senaste åren, finns det relativt lite forskning som undersökt just detta fenomen. 

Mycket litteratur inom detta område har fokuserat på själva värderingsprocessen samt på de 

rättsliga aspekterna av förvärvet. Många företag tar specialisthjälp när förvärvsavtalen ska 

skrivas, samt när prognoser och due diligence ska ställas upp. Även en plan för hur det teore-

tiska tillvägagångssättet av integrationen kommer att se ut ställs ofta upp med hjälp av exper-

ter. Men när sedan den praktiska appliceringen av dessa teorier ska utföras står ledningen ofta 

själv. Både då dessa tror att de klarar sig själva med hjälp av sina teoretiska planer, samt för 

att det finns få specialister inom detta ämne som kan hjälpa till vid integrationen. Det är först 

nu, på senare år som företag börjat inse att själva integrationsprocessen kan var skillnaden 

mellan förtjänst och förlust. 

 

Timothy Galpin är en forskare som valt att lägga sin fokus på hur ett företag som genomgått 

ett misslyckat företagsförvärv kan bli räddat. Han undersöker både vad som gått fel under 

själva integrationsprocessen, samtidigt som han även ställer upp räddnings återgärden för des-

                                                           
3Chatterjee, Sayan  “Why is synergy so difficult in mergers of related businesses?”(2007) Emerald Group, VOL. 35 NO. 2, pp. 46-52, 
4Schriber, Svante ”Att realisera synergier- Ledning av värdeskapande vid företagsförvärv” (2009) Forskning i fickformat, ett samarbete 

mellan Handelshögskolan i Stockholm och Öhrlings PricewaterhouseCoopers., Stockholm 
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sa företag. Även han påstår att misslyckandet i att realisera synergier beror på gapet mellan 

teori och praktik, eller som han skriver ”between the deal world and the real world”
5
. 

 

Tids-, kommunikations- och företagskultursperspektiven är de tre vanligaste framgångsfakto-

rerna som framhävs inom forskningen. Tidsperspektivet som behandlar hastighetens betydelse 

vid en integration anses vara viktig då en för utdragen process kan skapa oro bland både an-

ställda så som investerare
6
. Kommunikationsperspektivet syftar på vikten av ett tydligt infor-

mationsflöde såväl internt som externt
7
.  Integrationen av de två företagskulturerna är något 

som företagskultursperspektivet behandlar, denna sammanslagning anses av många forskare 

vara såväl den svåraste men också den viktigaste åtgärden
8
. 

 

Forskarnas brist på verklighetsförankring, företagarnas kunskapsbrist eller ekonomernas för 

entusiastiska synergiberäkningar är alla argument som framhävs som grunder för de miss-

lyckande vinstrealiseringarna. Men vad som verkligen är orsaken till att synergierna ej för-

verkligas kan det bara spekuleras kring. Viktigare än frågan ”vad som gick fel” är dock frågan 

”vad kan vi förbättra till nästa gång”. Denna studie har som mål att undersöka vad företagare 

bör tänka på vid en integration. En omfångsrik granskning av integrationsprocessen med hjälp 

av de tre perspektiven ska generera en ökad förståelse omkring denna process. Ökad kunskap 

omkring integrationen av företag efter ett förvärv kan göra skillnad mellan ett lyckat eller ett 

misslyckat förvärv och så med även skillnad mellan förtjänst eller förlust. 

1.3. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur de tre perspektiven bidrar till värdeskapande vid 

en integration. Detta för att skapa förståelse omkring integrationsprocessen och dessa per-

spektiv i synnerlighet. 

 

Detta är en viktig forskningsfråga, då det idag inte finns så omfattande forskning som grans-

kar dessa perspektiv tillsammans. En övergripande granskning av de tre viktigaste framgångs-

faktorerna, kan bidra till en ökad förståelse för själva integrationsprocessen, samt öka kunska-

pen omkring hur företagsledare bör agera för att undvika en misslyckad integration. Studien 

riktar dig framför allt mot företagsledare som står inför en integration efter ett företagsför-

värv. 

1.4. Forskningsfrågan  

Den forskningsfrågan som kommer att diskuteras och besvaras i denna uppsats lyder enligt 

följande: 

 ”Hur bör företagsledare hantera tids-, kommunikations- och företagskultursperspekti-

vet för att utöka utsikten om en lyckad integration efter ett företagsförvärv?” 

                                                           
5Galpin, Timothy “From the deal world to the real world: maximizing M&A value after the deal is done” (2008) VOL. 9 NO. 2, pp. 57-64, Q 
Emerald Group 
6Gadiesch, Orit; Ormiston, Charles och Rovit, Sam “Achieving an M&A´s strategic goals at maximum speed for maximum value” 

(2003)Strategy & Leadership, VOL. 31 NO. 3, pp. 35-41.  
7Balle, Nana “Hearts at stake - a theoretical and practical look at communication in connection with mergers and acquisitions” (2008) 

Corporate Communications: An International Journal Vol. 13 No. 1, pp. 56-67, Emerald Group 
8Boateng, Agyenim and Lodorfos, George “The role of culture in the merger and acquisition process”(2006) Management Decision Vol. 44 
No. 10, pp. 1405-1421 Emerald Group  
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1.5. Avgränsningar 

Denna studie kommer endast att granska integrationen i medelstora till stora företag, eftersom 

det är dessa företag som de intervjuade konsulterna har erfarenhet med. 

 

I denna studie står tids-, kommunikations-, och företagskultursperspektiven i fokus. Det exi-

sterar givetvis även andra faktorer som påverkar en integrations utfall, denna studie har dock 

valt att bortse från ytterligare aspekter för att endast granska de tre mest centrala faktorerna 

vid en integration. 

 

Begreppet företagsförärv kommer i denna studie endast beteckna förvärv som lett till en 

sammanslagning, detta då endast dessa förvärv är relevanta för denna uppsats. Ytterligare 

specifika begrepp kommer att användas enligt definitionerna nedantill.  

1.6. Definitioner 

Synergier  

Definitionen enligt financial times lexicon:  

 

“Complementary strengths or weaknesses between businesses, often cited as 

the reason for a merger or joint venture.”
9
 

 

I denna studie kommer synergier att definieras som den ekonomiska vinst som ett företag gör 

vid ett företagsförvärv eller en fusion. D.v.s. den värdeökningen som sker när de båda företa-

gen sammanförs till ett. Denna vinst kan ske direkt genom besparingar och ökad försäljning, 

men även genom en långsiktig tillväxt och värdeökningen av bolaget. 

Företagsförvärv 

Definitionen enligt financial times lexicon:  

 

“To buy a company. Acquire a holding/ an interest/ a stake: to buy part of a 

company. To get something, especially something important or valuable.”
10

 

 

Det finns en mängd olika former av företagsförvärv. Det skiljs mellan horisontella och verti-

kala förvärv, förvärv som leder till fusioner samt de som inte gör detta mm. I denna studie 

kommer företagsförvärv endast relatera till de förvärv som leder till en sammanslagning av 

företagen. 

Fusioner 

Definitionen enligt financial times lexicon:  

 

” The combination of two (or more) companies. There are two basic types 

of merger: 1) the acquisition by one company of all the shares in another, 

with one of the companies (not necessarily the acquirer) surviving as the 

                                                           
9 Financial times lexicon ”Synergy”  (http://lexicon.ft.com/term.asp?t=synergy) Hämtad: 6 maj 2010 
10 Financial times lexicon “Aquire” (http://lexicon.ft.com/term.asp?t=acquire) Hämtad: 6 maj 2010 
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legal entity; 2) a new legal entity is created to combine the assets and op-

erations of two companies, with shareholders of both companies offered 

shares in that new entity. The latter type of merger is called consolidation 

in the US.”
11

  

 

En fusion är en sammansmältning av två företag som både kan ske genom uppköp eller ge-

nom ett gemensamt avtal som sammanför de både företagen men där båda förblir ägare. I 

denna studie kommer beteckningen fusion innefatta den förstnämnda betydelsen, dvs. en 

sammansmältning av två företag som är ett resultat av ett förvärv. 

 

 Storleksdefinitioner på företag 

 Anställda Omsättning eller Balansomslutning 

Mikroföretag < 10 ≤ € 2 million ≤ € 2 million 

Små företag < 50 ≤ € 10 million ≤ € 10 million 

Medelstora företag < 250 ≤ € 50 million ≤ € 43 million 

Stora företag > 250 > € 50 million > € 43 million 

Tabell 1.1 – Europeiska kommissionens rekommenderade storleksdefinition på företag
12

. 

Denna tabell som den europeiska kommissionen framställt, visar storleksdefinitionerna enligt 

deras rekommendationer. I denna studie kommer företagen behandlar utefter dessa riktlinjer. 

  

                                                           
11 Financial times lexicon ”Merger” (http://lexicon.ft.com/term.asp?t=merger) Hämtad: 6 maj 2010 
12 Europeiska kommissionen (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm) Hämtad: 07 maj 

2010 
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2. Metod 

Denna studie grundar sig på fyra intervjuer med företag som jobbar inom integration. Dessa 

intervjuer kommer sedan att kompletteras med relevant forskning för att skapa ett helhetsper-

spektiv med både teoretiska samt praktiska aspekter. Studiens tillvägagångssätt är abduktivt, 

eftersom undersökningen balanserar mellan teori och praktik för att sedan resultera i ett hel-

hetligt resonemang.  

2.1. Primärdata – intervjuer 

Fyra intervjuer med företag som arbetar inom integration efter företagsförvärv, kommer att 

genomföras för att skapa en praktisk insikt i ämnet. Dessa data kommer sedan kopplas till 

relevant och aktuell forskning för att med hjälp av denna kunna bestämma ett antal centrala 

faktorer som påverkar integrationens utfall. De personer som intervjuas är ansvariga på integ-

rationsavdelningen vid de utvalda företagen. Syftet med intervjuerna är att ge en insikt i den 

praktiska integrationsprocessen samt att få utlåtanden av personer som verkar med ämnet på 

en daglig bas. Förhoppningen med intervjuerna är att kunna kartlägga ett antal faktorer som 

de praktiska aktörerna anser vara centrala vid en integration. Dessa faktorer kommer sedan 

jämföras med de element som tidigare forskning framhäver som betydelsefulla. Detta för att 

undersöka om de tre perspektiven även är vedertagna framgångsfaktorer bland konsulterna. 

Vidare kommer deras erfarenheter med dessa perspektiv att undersökas för att till slut kunna 

sammanföra de praktiska samt de teoretiska aspekterna till ett slutligt resonemang. 

 

Intervjuerna kommer antingen att ske virtuellt, dvs. via mail, eller i mötesform. Detta för att 

öka svarskvoten bland företagen, men även för att öka möjligheten att intervjua företag lokali-

serade i andra områden i Sverige. Svarskvoten är viktigt i denna studie eftersom det endast 

existerar ett starkt begränsat antal företag som jobbar inom denna sektor. Den virtuella inter-

vjumetoden erbjuder företagen även mer betänketid, vilket möjliggör att dessa kan ta fram  

eventuell betydelsefull information om detta skulle behövas. Denna intervjumetod är tämligen 

ovanlig, men eftersom målet är att få väl överlagd information snarare än spontana uttalanden, 

är detta såvida den optimala undersökningsmetoden. 

2.2. Metodkritik - intervjuer 

Kritiker till intervjutekniken hävdar att mycket av denna metod bygger på subjektiva värde-

ringar. Ledande frågeställningar är en av de mest omdiskuterade nackdelarna med intervjume-

todiken. Kritikerna hävdar vidare att frågorna ofta baserar på subjektiva värderingar och att 

dessa ofta innehåller värdeladdade ord som kan få den intervjuade till att ge ett felaktigt svar. 

Även vid själva analyserna efter intervjuerna kan subjektiva värderingar förstöra metodens 

trovärdighet.
 13

  

 

För att undvika detta kommer frågorna på förhand noggrant att formuleras och värdeladdade 

ord kommer att undvikas. Dessa frågor kommer att förberedas med hjälp av relevant metodik 

litteratur och även vid analyserna kommer denna litteratur att användas. Alla intervjuer kom-

mer att ske anonyma och enskilt, så att personerna känner sig trygga i att uttala sig om känsli-

ga ämnen. Samma frågemall kommer att användas i samtliga intervjuer, vidare kommer alla 

                                                           
13Heine Andersen ”Vetenskapsteori och metodlära : introduktion ” (1990) Studentlitteratur Lund., Lund 
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frågorna att ställas av en och samma person för att undvika felvridningar av frågorna pga. 

verbala betoningar.  

 

Den valda virtuella intervjutekniken möjliggör inga följdfrågor, vilket gör att intervjun måste 

vara väl genomtänkt innan den utförs, så att inga centrala frågor förglöms. Den intervjuade 

personen kommer att ha två arbetsdagar på sig att besvara frågorna och under denna tid kom-

mer även eventuella frågor från den intervjuade personen kunna framföras till intervjuaren.  

 

Efter intervjuerna kommer det insamlade materialet att analyseras, sammanfattas och tolkas. 

När detta är gjort kommer dessa sammanfattningar att återsändas till de intervjuade med av-

sikt till att dessa ska granska att inga felaktiga tolkningar har gjorts. Detta minimerar risken 

för felvridningar vid tolkningen av materialet. 

2.3. Urval 

De företag som är aktuella för denna studie är bolag som aktivt konsulterar andra bolag vid 

integrationen efter ett företagsförvärv. Vidare urval kommer att grunda sig i tillgången av 

intresserade företag. Denna studie har begränsats till den svenska marknaden, vilket innebär 

att ett kriterium kommer att vara att företaget agerar på den svenska marknaden och konsulte-

rar framförallt svenska företag. I Sverige existerar det endast ett starkt begränsat antal konsult 

företag som vägleder företagsledningar vid en integration. Eftersom syftet med intervjuerna är 

att skapa en insyn i hur konsulter ser på perspektiven och integration, är målet att intervjua de 

största aktörerna på integrations marknaden, med hopp om att dessa har störst erfarenheter 

som de kan delge sig av. 

2.4. Studiens trovärdighet 

Trovärdighet står för att studien ska vara pålitlig, överförbar, konform och förmedla förtroen-

de
14

. Studien ska vara så pålitlig att denna ska kunna genomföras igen, vid en annan tidpunkt 

och resultera i detsamma oavsett använd mätmetod
15

. Överförbarheten visar om resultatet går 

att applicera till andra kontexter. Konformiteten har att göra med om forskaren själv har på-

verkat sitt resultat under studien. Vid kvalitativa studier existerar det en stor risk att intervjua-

ren påverkar studien genom sina formuleringar eller verbala betoningar
16

. Den sista aspekten 

förtroende, syftar till att tydliggöra hur troligt resultatet av studien är. Det är även viktigt att 

den insamlade data bearbetas på ett konsekvent och riktigt sätt
17

. 

 

Eftersom denna studie kommer att använda sig av fyra intervjuer, är trovärdigheten av dessa 

en central fråga. För att öka konformiteten av den insamlade data kommer noggranna utfor-

made intervjufrågor att förberedas. Eftersom medvetenheten om att en risk för missvisande 

resultat existerar, kommer detta ytterligare att stärka det kritiska förhållningssättet. Även upp-

följningen i form av returnerade sammanfattningar av intervjuerna till de intervjuade stärker 

konformiteten, detta då de intervjuade får chansen att granska att inga felaktiga tolkningar har 

skett.  

                                                           
14Byrman, A. och Bell, E.,”Business research methods” (2007), Oxford University Press, 2 uppl., Oxford 
15B.Ryan, M.Theobald, R.W.Scapens, “Research method & methodology in Finance & Accounting” (2002) 2a uppl. Thomson, London  
16Dag Ingvar Jacobsen ”Vad, hur och varför – om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen” (2002) Studentlitte-

ratur Lund., Lund 
17Heine Andersen ”Vetenskapsteori och metodlära : introduktion ” (1990) Studentlitteratur Lund., Lund 
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Studiens överförbarhet diskuteras mer utförligt i generaliserbarhets och applicerbarhets styck-

et. Sammanfattningsvis kan det dock sägas att överförbarheten till andra kontexter är relativt 

begränsad i denna studie, det är trots allt möjligt att med en viss försiktighet och ett kritiskt 

förhållandesätt överföra resultaten till andra nationella marknader. 

 

För att göra studien mer pålitlig kommer noggranna redovisningar av det använda materialet, 

dokumenten samt ytterligare informationskällor att genomföras vid rapporteringen av forsk-

ningsresultatet. Vidare bör även de ingående beskrivningarna av tillvägagångssättet samt de 

bifogade intervjufrågorna stärka studiens förtroende.  

2.5. Studiens kvalitet 

En studies kvalitet avgörs av huruvida en undersökning granskar exakt det den är avsedd att 

undersöka eller om den avviker från detta
18

. För att öka studiens kvalitet har avgränsningar 

och definitioner bestämds på förhands. Frågorna i intervjuerna kommer att utformas utifrån 

avgränsningarna, syftet och forskningsfrågan i detta arbete. Även forskningen som presente-

ras i den teoretiska referensramen, kommer att väljas utefter dennas relevans gentemot forsk-

ningsfrågan och avgränsningarna. De tre perspektiven som denna studie valt att undersöka 

kommer att genomsyra hela arbetet och med dessa som centrum kommer studiens kvalitet att 

upprätthållas. 

2.6. Induktion, deduktion och abduktion 

Induktion är ett förklaringssätt där informationen härrör från empirin och överförs till teorin. 

Detta betyder att några generella slutsatser kan dras från den empiriska data som erhålls. De-

duktion är kunskapen som fås genom att samla in data och information om det undersökta 

området. Sedan kan egna slutsatser dras med denna teori som grund. Abduktion är en sam-

manlänkning av de tidigare nämnda förklaringssätten. Forskaren samlar in både empirisk samt 

teoretisk data innan själva undersökningen börjar. Studien rör sig mellan det teoretiska och 

det empiriska och utmynnar successivt i en förståelse av forskningsfrågan
19

.  

 

I detta arbete kommer tillvägagångssättet att vara det abduktiva förklaringssättet. Både sekun-

där- så som primärdata kommer att användas för att skapa ett helhetsperspektiv ur vilket en 

förståelse kommer att utmynna. 

2.7. Generaliserbarhet och applicerbarhet 

Eftersom de största aktörerna inom integration på den svenska marknaden intervjuas i denna 

studie, är generaliserbarheten relativt stor. De utvalda företagen hjälper framförallt storföretag 

samt ett antal medelstora företag, vilket gör att inget kan sägas om integrationen i mindre fö-

retag. Vidare är denna studie begränsad till den svenska marknaden och kan så med även en-

dast generaliseras på denna. Med en viss försiktighet till de ovannämnda argumenten bör dock 

en generalisering på den svenska marknaden för stora samt medelstora företag vara möjlig. 

Studien kommer utöver detta även att ge en ökad förståelse till ämnet och underlätta för vida-

                                                           
18B.Ryan, M.Theobald, R.W.Scapens, “Research method & methodology in Finance & Accounting” (2002) 2a uppl. Thomson, London 
19Patel R. Davidson, ”Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en underökning” (2003), Studentlitteratur, 

Lund 
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re studier inom ämnet. Eftersom detta är en kvalitativ studie är generaliserbarheten inte ett 

utav de främsta målen, utan det är snarare en ökad förståelse för ämnet som eftersträvas. 

 

Vad angår studiens applicerbarhet är denna dock relativt begränsad. Större delen av litteratu-

ren är internationell vilket gör att vissa tendenser för den internationella marknaden kan före-

bådas. Dock är denna studie helt fokuserad på den svenska marknaden, därav bör inga direkta 

antaganden om andra nationers marknader göras. Med ett starkt kritiskt förhållandesätt kan 

dock denna studie bidra till en viss förståelse i ämnet samt vara till ett underlag för vidare 

forskning på andra marknader. 

 

Vad gäller applicerbarheten på småföretag är denna ej möjlig, då studien ej berör dessa före-

tag. Skillnaden i integrationsprocessen mellan stora och små företag är så betydande att inga 

paralleller bör dras. 

2.8. Bortfall 

Studiens flexibilitet angående intervjumetod, dvs. virtuell eller verklig, är vald för att minska 

bortfallet. Trots detta har två förfrågade företag valt att inte delta i studien. Deras argument 

för detta var att de inte har tillräckligt mycket insyn i integrationsprocessen, då deras konsul-

tering av denna ej är något av deras primära arbetsområden. Detta bortfall kan vara negativt 

för studien, då de bortfallna företagen kan ha representerat en specifik åsikt omkring integra-

tionen. De företag som dock valt att delta i studien är betydligt större än de bortfallna företa-

gen och har även en bättre insikt i integrationsprocessen. Det är inte speciellt troligt att de 

bortfallna företagen, med deras begränsade insikt i ämnet, representerat någon specifik åsikt 

omkring integrationsprocessen. Huruvida är det trots detta negativt att företag valt att ej delta i 

studien, då deras kunskap kunde ha bidragit till en ännu djupare insikt i ämnet. 

2.9. Litteraturkritik 

För att kunna besvara forskningsfrågan på ett helhetligt och trovärdigt sätt, har den empiriska 

studien kompletterats och stärkts med befintlig litteratur från ett flertal olika källor. Forsk-

ningsartiklar, teoriböcker samt andra elektroniska källor har används för detta. Endast erkända 

källor så som publicerade forskningsartiklar har används, vilket stärker tillförlitligheten på 

dessa data. Endast aktuella artiklar som ej är äldre än tio år har används, för att undvika fel-

vridning pga. för gamla källor. 

 

En kritisk punkt berörande litteraturen är dock att artiklarna till stor del beror på amerikansk 

eller annan internationell forskning. Denna forskning bör ej direkt appliceras på den svenska 

marknaden. Det var dock nödvändigt att använda sig av denna litteratur eftersom den motsva-

rande svenska forskningen är bristfällig. Dock existerar en medvetenhet om detta problem och 

ett kritisktförhållandesätt kommer att upprättas mot denna litteratur. 
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3. Teoretisk referensram 

3.1. Företagsförvärv i allmänhet 

“To buy a company. Acquire a holding/ an interest/ a stake: to buy part of 

a company. To get something, especially something important or valuab-

le.”
1
 

 

Som redan tidigare nämnt innefattar begreppet företagsförvärv ett antal olika definitioner. För 

flera framförallt stora företag, är företagsförvärv något som nästan innefattas i den dagliga 

verksamheten. Tillväxt genom förvärvandet av konkurrenter, leverantörer eller närliggande 

företag har blivit en allt vanligare metod än den traditionella organiska tillväxten. Den vanli-

gaste synen på ett företagsförvärv är att detta leder till en integration av de två företagen. Hur 

väl dessa två företag integreras är dock enligt många forskare beroende på hur lika/ olika des-

sa två företag är. Skillnader i marknadspositionering, produktsortiment, företagsstrategi, om-

fång mm. avgör till vilken skala integrationen kommer att ske. Den optimal integrationen är 

en fusion, dvs. en total sammanslagning av de två företagen. 

” The combination of two (or more) companies. There are two basic types 

of merger: 1) the acquisition by one company of all the shares in another, 

with one of the companies (not necessarily the acquirer) surviving as the 

legal entity; 2) a new legal entity is created to combine the assets and op-

erations of two companies, with shareholders of both companies offered 

shares in that new entity. The latter type of merger is called consolidation 

in the US.”
20

  

 

Det finns dock ett brett antal olika integrationsnivåer. För att ytterligare skådegöra de olika 

nivåerna som tillämpas beroende på de olika förvärvssittuationerna, har Federal Trade Com-

mission (FTC) kartlagt detta fenomen med hjälp av två olika dimensioner; marknadsrelatio-

nen samt produktionsrelationen (se figur 3.1 nedan). Visualiseringen kategoriserar företagens 

likheter samt olikheter och visar med hänsyn till dessa vilken integrationsprocess som tilläm-

pas. Detta kan läsas som t.ex. om två marknadsmässigt olika företag går samman med liknan-

de produktsortiment är integrationen marknadsutvidgande, dvs. att företaget i optimala förhål-

landen vinner nya marknadsandelar men fortsätter med samma produktsortiment. Två företag 

som däremot har lika marknader men olika produktsortiment vinner en större produktut-

sträckning, dvs. att de fortsätter verka på samma marknad men med en större kollektion av 

produkter. 21  

                                                           
20Financial times lexicon ”Merger” (http://lexicon.ft.com/term.asp?t=merger) Hämtad: 6 maj 2010 
21 Larsson, R. ”Coordination of action in mergers and acquisition: Interpretive and systems approaches towards synergy.” (1990) Avhand-

ling. Lund: Lund Univ. Press 
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Figur 3.1. FTC:S matris för samgåendealternativ.
 22 

3.2. Synergibegreppet i allmänhet 

“Complementary strengths or weaknesses between businesses, often cited 

as the reason for a merger or joint venture.”
1
 

 

Synergier i olika former är grunden till företagsförvärv, detta är både forskare likasom före-

tagsledare eniga över. Men synergier kan uppstå pga. ett flertal olika skäl likväl som de kan 

gestalta sig på olika sätt. En värdeökning kan ske rent ekonomiskt genom ökad försäljning 

eller minskade kostnader. Likväl kan det ske som en mer långsiktig förbättring av företagssit-

tuationen genom ökade marknadsandelar, ökat produktsortiment eller bättre positionering. De 

ovan diskuterade förvärvstyperna bestämmer ofta även vilka synergieffekter som uppstår. 

 

Johan Holtström betonar i sin avhandling vikten av synergier vid en fusion eller ett förvärv. 

Han sammanfattar synergibegreppet som ”Resultat av ett samspel mellan skapande av mer-

värde, samstämmighet mellan strategiska prioriteringar och funktionellt genomförande.” Han 

tar även upp för och nackdelar med en fusion. Internationalisering, tillgång till produktutveck-

lingsförmåga samt koordinerade inköp kan enligt Holtstöm vara positiva effekter av en integ-

ration. Vidare kan nackdelarna vara anställdas oro, kunskap som försvinner när anställda slu-

                                                           
22 Ibid. s.206 
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tar samt att många anställda kan uppleva en starkare kontroll och formalia från den nya led-

ningen
23

.  

 

Den centrala frågan är dock; ”Hur kan en ledning skapa synergier vid ett företagsförvärv?” 

Detta är något som Svante Schriber har visualiserat i figuren nedan. Han redogör för hur led-

ningen kan påverka ett förvärvs utfall och vad de kan göra för att skapa synergieffekter. Han 

anser tex. Att ledningens förmåga att påverka de externa aktörerna så som myndigheterna och 

leverantörerna är avgörande för förvärvets utfall. Vidare anser han även att ledningens förmå-

ga att identifiera potentialer och deras förändringar, dvs. om ledningen har skickligheten att se 

nya kundsegment eller framtida konjunktursvankningar, är avgörande för synergieffekten
24

. 

 
Figur 3.2; Ledningsförmågor för ökat värdeskapande.

25
 

3.3. Tidigare studier 

“Merger repair: when M&As go wrong” 

Timothy Galpin och Mark Herndon, två amerikanska forskare beskriver i ”Journal of business 

strategy” hur en företagsledning kan märka att en integration gått fel och vad dessa sedan bör 

göra för att räddar företaget. Författarna räknar upp ett antal symptom som är klassiska för ett 

företag som misslyckats med integrationen efter ett företagsförvärv. Anställda som skyller på 

fusionen när de inte kan hjälpa kunderna, förvirrade kunder som inte vet vilket företag de 

handlar av, prognoser som ej uppfylls, aktiepriser som sjunker och milstolpar för när integra-

tionen skulle varit avklarad som förflyttas mm. är klassiska symptom som en företagsledning 

bör ta på allvar. Vidare skriver författarna att företag som uppvisar sådana symtomet behöver 

hjälp och detta fort. En snabb analys av vad som behövs göras, kvicka och konkreta åtgärden 

som startas och sedan ett stramt finansiellt mål och resultatstyrande är det fösta steget för att 

                                                           
23Holtström, Johan ”Synergi? – En studie av några industriföretag” (2008) Linköping studies in science and technology. Dissertations, No. 
1232, Linköping 
24Schriber, Svante ”Att realisera synergier- Ledning av värdeskapande vid företagsförvärv” (2009) Forskning i fickformat, ett samarbete 

mellan Handelshögskolan i Stockholm och Öhrlings PricewaterhouseCoopers., Stockholm 
25Ibid. S.105 



19 | S i d a  
 

få bolaget på rätt spår igen. Därefter följer ett mjukare och långsiktigare ”Wellness program” 

som innefattar mycket övning, special utformade åtaganden och fasta rutiner för att återupp-

bygga företagets muskler. Efter detta bör utförliga analyser utformats av styrelsen för att få en 

bild av vad som gjordes rätt under integrationen och var de misslyckades. Detta för att företa-

get ska lära sig av sina misstag inför framtida förvärv. Timothy och Mark anser att dessa nöd-

åtgärden både är komplicerade och tidskrävande och att behöva rädda en integration på detta 

sätt är något av det värsta som kan hända en organisation. Vad dock är värre än detta är att ej 

ingripa och agera när syntomerna blir tydliga, eftersom även om åtgärderna är komplexa 

kommer dessa att återföra företaget på rätt spår och stärka dess långsiktiga företagsstruktur.
 26

 

 “From the deal world to the real world: maximizing M&A value after the deal is done” 

Timothy Galpin har även skrivit en annan artikel om integrationen vid företagsförvärv. Även 

denna artikel lägger sitt fokus på vad som kan gå fel vid en integration. I artikeln sammanfat-

tar han målet med ett företagsförvärv med de fyra ”C:na”. Dessa skulle vara ”Competencies, 

Content, Channels och Customers”. Dvs. ny kompetens genom förvärvet av ny personal, 

tillägg i form av nya produkter som företaget inte haft tidigare, kanaler i form av nya distribu-

tionskanaler och kunder genom etableringen på nya marknader med nya kunder. Vidare skri-

ver författaren att många investerare säljer sina aktier när de får besked om att ett företagsför-

värv ska ske, trots de förstklassiga vinster som ett förvärv kan medföra. Grunden till detta 

säger han är att många investerare är väl medvetna om att många förvärv misslyckas i verk-

ligheten ”the real world” trots att dessa förvärv ser väldigt lovande ut på papper ”the deal 

world”. Timothy anser att beslut inom en integration måste tas fort eftersom för utdragna pro-

cesser skapar oro hos både anställda så som investerare. Företagsledningen måste snabbt fatta 

beslut, omvandla dessa i realitet och backa upp dem, för att förmedla en stabilitet. Under själ-

va integrationen måste företagsledningen vara observant till tecken på att sammanslagningen 

misslyckat, även trots att deras teoretiska beräkningar och strategiska planer pekar på annat.
27

 

“Achieving an M&A´s strategic goals at maximum speed for maximum value” 

Ett annan avgörande faktor vid ett företagsförvärv är tidsperspektivet, detta är något Charles, 

Sam och Orit har tagit upp i deras artikel som publicerades 2003. Författarna anser att före-

tagsledarna måste analysera vad exakt de vill uppnå med förevärvet. Vid förvärv som har till 

syfte att öka bolagets prestanda genom att investera i bolag och dra nytta av deras kunskaper, 

är tidsperspektivet av särskild stor vikt. En snabb analys av nyckelpersonerna i målföretaget 

samt en reduktion av personer som kan störa processen är en utav de första åtgärden som börs 

tas. En öppen tvåsidig kommunikation med de anställda och andra involverade är också utav 

stor vikt.  

 

Författare har även skapat en mall omkring de olika faserna i integrationen (se figur 3.4 ned-

an). I den första fasen som bör inledas så fort företaget blir intresserade av förvärvet, måste 

företagsledarna välja ut ett ledarskapsteam som är specialiserade på integrationen. Detta för 

att de inblandade ska veta vem de kan vända sig till och vems anvisningar de ska följa. Denna 

                                                           
26Galpin, Timothy and Herndon, Mark “Merger repair: when M&As go wrong” (2008) Journal of business strategy, VOL. 29 NO. 1, pp. 4-
12, Q Emerald Group  
27Galpin, Timothy “From the deal world to the real world: maximizing M&A value after the deal is done” (2008) VOL. 9 NO. 2, pp. 57-64, 

Q Emerald Group 
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första fas ska maximalt ta 1 månad att utföra. Fas två går ut på att dela upp organisationen i 

grupper utefter vem som ansvarar för själva integrationen och vem som ansvarar för företa-

gets vanliga verksamheter. Samtidigt ska även en handlingsplan sammanställas och målen 

förtydligas. Denna fas som börjar vid den publika annonseringen av förvärvet, ska optimalt ta 

3- 6 månader. Därefter följer integrationens sista fas, själva integrationsfasen. Denna fas star-

tar så fort de formella kontrakten är skrivna och förvärvet är genomfört. Senast vid dag tio i 

denna fas bör alla viktiga meddelanden ha publicerats till aktieägare, personal och andra in-

blandade, dvs. meddelande huruvida nerskärningar kommer genomföras eller fabriker kom-

mer att omlokaliseras mm. Inom hundra dagar måste företagen löpa som ett företag, efter 

denna tidpunkt bör företagsledningen genomföra utvärderingar omkring integrationens för-

lopp.
28

 

 
Figur 3.3. Integrationsfaserna

29
 

“Mergers and Acquisitions: Best Practices for Successful Integration” 

Gerri Knilans anser att det finns sju centrala faktorer som avgör huruvida en integration blir 

lyckad eller ej. Dessa faktorer är; integrationslaget, kvickhet, ledarskap, kommunikation, be-

varande av värdefull personal, företagskultur samt resultat. En bra integration kräver enligt 

Gerri ett bra integrationslag som kan sammanföra de två organisationerna och skapa en rela-

tion mellan dessa. Kvickheten i en integration innebär att denna ska vara påskyndad men ej 

genomstressad. Företagsledningen bör vara involverad i integrationsprocessen och kommuni-

kationen ska både vara extern så som intern jämte ledarna. Bevarandet av värdefull personal 

kan underlätta integrationsprocessen och även säkra viktig kunskap. Företagskulturen är enligt 

Gerri det näst efterstävvärdaste målet efter resultatet som är själva grunden till förvärvet.  

 

Utöver dessa nyckelfaktorer finns det tre framgångskomponenter som är avgörande vid en 

integration; integrationsprocessen, integrationsverktyg och integrationsmåttet. Integrations-

processen är de åtaganden som företaget planerar att utföra under integrationen. För att kunna 

utföra dessa måste företaget utse en integrationsledning. Denna ledning bör bestå av en repre-

                                                           
28Gadiesch, Orit; Ormiston, Charles och Rovit, Sam “Achieving an M&A´s strategic goals at maximum speed for maximum value” 

(2003)Strategy & Leadership, VOL. 31 NO. 3, pp. 35-41.   
29Ibid. 40s. 
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sentant från varje avdelning på företaget, men även anställda från det uppköpta företaget bör 

vara representerade i denna grupp. Integrationsverktyg är redskap som kan användas för att 

finna viktiga ledarpersoner och medarbetare i det förvärvade företaget. Dessa medel kan även 

användas för att kartlägga redan befintlig personal i företaget. Metoder så som workshops, 

regelbundna möten mm. är integrationsverktyg som kan användas för att implementera den 

nya företagskulturen och de nya strategierna. Integrationsmåttet anser Gerri ej vara något som 

endast kommer till användning vid utvärderingen av integrationen, utan organisationen bör 

regelbundet mäta de olika åtaganden för att få en mer realtidsanpassad utvärdering som de 

kan fortsätta att bygga på.
30

 

 

Beroende på förvärvets storlek och utformning varierar tillvägagångssättet vid en integration. 

De steg som enligt Gerri dock oftast är representerade i denna process är; fördela arbetet på 

integrationsplanen, en noggrann kartlägga av företagets personal, jämföra för och nackdelar 

med de två företagen, integrera företagen med hjälp av denna kunskap, se över ledarnas nya 

roll i företaget, göra sig av med anställda som överlappar varandra, skapa en kommunika-

tionsstrategi, skapa ett utvärderingsverktyg och skapa ett system för att hålla personalen upp-

daterad och kontaktbar. 

Summering av tidigare studier 

Artiklarna tar upp vikten av en grundligt genomtänkt planering inför en integration. En välge-

nomtänkt planering sägs underlätta realiseringen av tidsmålen, samtidigt som den ger en bätt-

re insyn i det förvärvade företaget. En genomgående röd tråd är att lära känna det förvärvade 

företag och anpassa sin integration utefter denna. De parametrarna som främst framhävs av 

artiklarna är tids-, kultur- och kommunikationsaspekten. Även vid genomgången av annan 

forskning som berör detta ämne, framhävs dessa tre perspektiv. Tidsperspektivet behandlar 

frågor omkring hur lång tid en integration bör ta samt om denna bör skyndas på eller dras ut 

på. Kommunikationsperspektivet framhäver vikten av kommunikationen under en integration. 

Det reflekteras kring vad och med vem företaget bör utbyta information. Företagskultursper-

spektivet tydliggör aspekten om att en integration måste sammanföra bolagens olika företags-

kulturer. Eftersom dessa tre parametrar framhävs tyligt i tidigare studier, kommer en mer 

grundlig genomgång av dessa presenteras i nästa kapitel. 

3.4. Nyckelfaktorerna som framhävts i tidigare forskning 

3.4.1. Tidsperspektivet 

Tidsperspektivet vid en integration är något som många forskare har granskat och framhäver 

som en kritisk faktor. En vedertagen teori är den såkallade ”100-dagars”-teorin, som poängte-

rar att alla integrationsåtaganden ska vara utförda inom en 100-dagars tidsram från förvärvets 

begynnelse. Under dessa 100 dagar har styrelsen fortfarande de anställdas förtroende, men när 

denna gräns är nådd börjar osäkerheten omkring huruvida integrationen kommer att lyckas 

sprida sig inom företaget.  

 

Duncan Angwin är en forskare som valt att granska om en hög hastighet vid en integration 

verkligen är lönsam. Fördelarna med en 100-dagars tidsram enligt honom är minskad osäker-
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het bland de anställda, ökad entusiasm bland aktieägare och en snabbt återskapad stabil orga-

nisationsstruktur. Ducan anser att en snabb integration minskar osäkerheten bland de anställ-

da, då företaget efter integrationens förlopp kan återgå till sitt dagliga schema och de anställda 

slipper oroa sig för negativa konsekvenser av förvärvet. Vidare anser han att aktieägarna är 

som mest entusiastiska i början av en fusion, en för utdragen process får ägarna att betvivla 

huruvida ledningen gör ett bra integrationsarbete eller ej. Men enligt Ducan är det självklaras-

te argumentet för en snabb process att tid är pengar. Alla dessa fördelar med 100-

dagarsplanen har ett perspektiv om att en påskyndad integration gör att organisationen fort 

kan återgå till sin dagliga verksamhet och så med slippa negativa konsekvenser av förvärvet.
31

 

 

Men Ducan nöjer sig inte med dessa påstående utan gör omfångsrikt studie på 232 företags-

förvärv i Storbritannien. I denna studie undersökte han om det finns något positivt samband 

mellan en påskyndad integration och en senare positiv utveckling av företaget. Hans studie 

visar dock att det inte finns någon koppling till just de första 100-dagarna i en integration, det 

kunde dock utläsas tendenser om att integrationer som tar längre tid än 2-3 år försämrade fö-

retagets position. Ducan Angwin anser att detta bevisar att företagsledare ej ska ta 100-

dagarsramen för litterärt utan att denna tidsram snarare är en indikation på att processen ej 

börs dra ut på mer än nödvändigt.
 32

 

 

En annan forskare som undersökt tidsperspektivet i en integration är Sudi Sudarsanam som 

anser att en integration av två företag med olika företagskulturer tar längre tid än när dessa är 

lika. Enligt Sudi beror hastigheten av en sammansmältning på faktorer så som, planering, kva-

litén på förundersökningarna samt likheten av företagen.
33

 Har köpbolaget genomfört nog-

granna planeringar och förundersökningar innan förvärvet genomfördes, underlättar detta se-

dan vid integrationen.   

 

Christian Homburg och Matthias Bucerius kommer i sin underökning omkring tidsperspekti-

vets betydelse vid en integration fram till att tidsperspektivet är viktigt men att det är beroende 

på andra faktorer. Deras undersökning visade även att inte alla integrationer gynnas av att 

skyndas på utan att en forcering t.o.m. i vissa fall lett till negativa synergier.
 34

 

3.4.2. Företagskultursperspektivet 

Kulturen i företaget anger riktlinjer och normer för hur anställda ska agera i företagets namn. 

Detta påverkar beslutsfattandet, kommunikationen och sammanhållningen i organisationen. 

Kulturen förmedlas genom traditioner och ritualer i företaget, dessa uttrycks ofta vid anställ-

ningar, befordran och andra ceremoniella sammankomster. Der är ledningens uppgift att för-

medla den kultur till de anställda som de önskar att företaget ska representera. Samtidigt anser 

många forskare att även omgivningen påverkar företagskulturen beroende på det land företa-

get befinner sig i, branschens normer samt andra yttre påverkningsfaktorer.
 35
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Företagskultursbegreppet är ett relativt ungt begrepp som lanserades kring 1980 och hade sitt 

ursprung i Amerika. Företagskultur anses av många forskare vara en möjlighet att stärka or-

ganisationer, genom att öka de anställdas samhörighetskänsla samtidigt som de tydliggör före-

tagets riktlinjer. Dock anser många forskare även att en stark företagskultur kan försvåra ge-

nomförandet av förändringar, eftersom ledningen samt personal kan ha svårt att överge värde-

ringarna som företaget återspeglar.
 36

  

Sally Raid tar upp aspekten om att företagskulturbegreppet är ett så vedertaget begrepp att det 

blir svårt att argumentera mot dess inverkan på fusioner. Vidare skriver hon att denna själv-

klarhet försvårar forskningen kring kulturens verkliga inverkan på integrationer.
 37

 

Att skillnader i företagskulturer ofta leder till stora komplikationer vid integrationen av två 

företag är något som George Lodorfos och Agyenim Boateng tagit upp i sin artikel. De har 

genomfört en studie där 32 ledare i 16 olika företag som genomgått ett företagsförärv inom 

medicinbranschen har intervjuats. Studiens resultat framhäver den kulturella skillnaden mel-

lan organisationerna som en nyckelfaktor i integrationen. Företagsledarna är alla eniga om att 

det är svårt att genomföra företagskulturella förändringar, trots detta ger många företagsled-

ningar bristfällig vaksamhet till detta problem. Intervjuerna visade även att de flesta företagen 

inte hade någon kulturell integrationsstrategi innan fusionen startade, något som de senare 

ansåg var en stor brist. För att kartlägga och underlätta den företagskulturaspekten har Gerg 

och Agyenim strukturerat upp en fyrastegsplan (se figur 3.3 nedan).
 38

  

 

Steg ett i denna plan börjar redan innan själva förvärvet. Denna fas innefattar en kartläggning 

av skillnaderna och likheterna mellan företagen, vilket analyserar fram genom samtal med 

personal från båda organisationerna. Det som framförallt ska identifieras är företagens struk-

tur, deras värderingar bakom denna struktur, hur kommunikationen fungerar och hur besluten 

fattas i företagen. Utefter de skillnader och likheter som steg ett kartlagt formas sedan det 

andra steget i planen fram. I denna fas planeras tillvägagångssättet för den kulturella integra-

tionen, en handlingsplan ställs upp. De viktigaste stegen i denna fas är att ställa upp en integ-

rationsgrupp, bestämma till vilken grad den kulturella integrationen ska ske, besluta om hur 

och när integrationen kommer att ske, bedöma eventuella risker, analysera utbildningsbeho-

vet, kartlägga integrationens mål samt ställa upp en budget. 

 

Steg två utmynnar slutligen till en handlingsplan som används som underlag för fas 3. Denna 

går ut på att implementera den framställda handlingsplanen. Detta genomförs via skapandet 

av en bra integrationsatmosfär, informera de anställda omkring behovet av en förändring, trä-

na personalen i utvecklingen, omorganisera och slutligen integrera strukturen, funktionerna 

samt kontrollsystem. 
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När själva integrationen är genomförd återstår den sista utvärderings och reflektions fasen. I 

denna fas utvärderas resultatet och integrationens resultat ses över med hjälp av konsulter. 

Denna analys resulterar sedan i ett antal faktorer som bör förbättras vid eventuella senare för-

värv.
 39

 

 

Figur 3.4. Fyrastegsplan för kulturellintegration
40

. 

3.4.3. Kommunikationsperspektivet 

Michelle Bligh har undersökt kommunikationens betydelse vid en fusion. I hennes studie kommer hon 

fram till att kommunikationen har en specifikt stark roll när stora strukturella och kulturella skillnader 

existerar mellan företagen. 
41

 Även Timothy Galpin anser att kommunikationen med de anställda 

är väldigt viktig under integrationsförloppet. Han hävdar att en fusion ofta kastar upp ett fler-

tal frågor bland de anställda. Frågor så som ”kommer jag att ha kvar mitt jobb” eller ”kommer 

min lön och mina förmåner att förändras”, en osäkerhet som ofta baseras på okunskap sprider 

sig inom företaget. Därför är det väldigt viktigt att informera de anställda omkring vad som 

kommer att ske, så att dessa kan koncentrera sig på det väsentliga, att arbeta.
42

 Hela integra-

tionsprocessen bör vara kopplad till visionen och kommunikationen. Denna åsikt företräder 

marknadsförings professor Gerri Knilans. Visionen klargör målet som företaget vill uppnå när 
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processen är klar, denna innehåller ofta en blandning av de positiva aspekterna från båda före-

tagen. Gerri anser att kommunikationen med såväl aktieägare, ledningen, leverantörer samt 

kunder är ytterst viktigt, detta då en dålig kommunikation skapar förvirring, rädsla och mins-

kat förtroende i själva integrationsprocessen.
43

  

 

Vidare skriver författarna Agyenim och George om att kommunikation är en nyckelfaktor för 

en lyckad integration. I deras studie intervjuade de 32 europeiska företagschefer, som hade 

varit inblandade i företagsfusioner. Nästan alla intervjuade chefer ansåg att kommunikationen 

med personalen är viktig för att vinna tilltron bland både nya så som gamla anställda. En av-

saknad av kommunikation stärker den företagskulturella skillnaden bland de båda företagen 

och de anställda. Även ett aktivt informationsflöde till aktieägarna är viktig, för att minska 

risken om att dessa säljer sina andelar. Författarna anser att ett utbytessystem där nyckelper-

soner i företaget byter jobb eller arbetskollegor kan bidra till att alla i personalen känner sig 

mer delaktiga och välkomna i det nya företaget
44

. 

Den danska forskaren Nana Balle har i sin undersökning granskat kommunikationens betydel-

se vid fusioner och företagsförvärv. Genom att analysera en fallstudie på ett företagsförvärv
45

 

har hon skapat en kommunikationsmodell som bör appliceras under integrationen (se figur 3.4 

nedan). Hon anser att den komplexa situationen som en organisation befinner sig i när de un-

dergår en integration, kräver en organisations övergripande, väl genomsyrad kommunikation.  

I Nana Balles kommunikationsmodell visualiserar hon informationsflödet i organisationen 

samt mellan vilka detta utbyte bör ske. Processen börjar med att ett antal frågor (issues) tas 

upp som behandlar olika ämnen så som kultur, identitet, struktur mm. Beroende på hur de 

anställda tolkar dessa ämnen kan de delas upp i olika intressentgrupper med olika mål och 

tankemödor. Dessa frågor måste först anpassas utefter den nya organisationens riktlinjer (Cps) 

och företagskultur. Därefter kan dessa via en blandning av central och lokal kommunikation 

(CM, LM) förmedlas till dessa intressentgrupper. I vissa fall kan en ”förändrings agent”() i 

form av en idol, advokat eller någon som representerar den nya organisationen förmedla bud-

skapet bättre än en chef.  Frågan måste sedan överläggas och granskas och i vissa fall behöver 

den återigen genomgå kommunikationsprocessen innan den kan appliceras på organisationen 

och så med verkställas. Nanas komplexa kommunikationsplan tydliggör inte endast hur in-

formationsflödet i en organisation bör ske utan även hur komplicerad och mångsidig denna 

process är. Kommunikationen måste ske på ett flertal plan samtidigt och genomgå olika stadi-

er, samtidigt som det även är viktigt vem det är som förmedlar budskapet. 
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Figur 3.5. Kommunikationsprocessen under en integration

46
. 
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4. Empiri 

4.1. Konsultföretagen 

För att få en helhetlig bild av integrationsprocessen, har fyra konsulter intervjuats. Dessa kon-

sulter jobbar med integrationsfrågor i Sveriges ledande rådgivningsföretag. Intervjuerna är 

avsedda för att ge en insyn i hur konsulter arbetar med integrationsfrågor samt hur de ser på 

de tre perspektiven. Intervjuerna kommer därefter att kopplas ihop med forskningen som re-

dovisats i den teoretiska referensramen, för att avslutningsvis utmynna i en helhetsförståelse 

för de tre perspektiven och integrationsprocessen. De fyra konsultföretagen som har intervju-

as, är de största aktörerna inom integrationskonsultation på den svenska marknaden. Företa-

gen kommer att förbli anonyma och för att underlätta uppvisandet av resultatet kommer denna 

studie använda sig av följande namn för företagen; konsult A, konsult B, konsult C och kon-

sult D. 

4.2. Konsultföretagens åsikter gällande de tre perspektiven 

4.2.1. Tidsperspektivet 

Konsult A, B och D angav att de arbetade med den tidigare nämnda 100-dagarsplanen. Kon-

sult A framhäver denna plan som en mall för vad som ska hända de närmaste 100 dagarna 

efter förvärvet. Även konsult B följer denna plan, men betonar att det ofta brukar ta mer än 

100 dagar då både för- och efterarbete krävs. Konsult D anser att ju mer tid som läggs på för-

beredelserna, desto bättre går integrationen. De 100 första dagarna är kritiska, då det gäller att 

framgångsrikt genomföra förändringar och minimera riskerna. Därefter fäster sig strukturen 

och den initiala energin som en integration medför ebbar ut. Både konsult A och konsult B 

anser att företagens storlek påverkar huruvida det går att hålla sig till denna plan eller om den 

bör justeras. Konsult C anser att tidsperspektivet alltid är centralt eftersom tid är pengar, trots 

detta bör processen ej skyndas på, då det är viktigare att allt blir rätt från början. Ett hastverk 

kommer i slutendan endast kosta mer pengar. Vidare säger konsult B att det ofta är företags-

ledarna som önskar en påskyndad integration, detta då de snabbt vill realisera synergierna för 

att stabilisera företagets börssittuation. Företagsledningens uppfattning på hur lång tid en in-

tegration tar, stämmer ofta inte överens med den verkliga tidsramen. Ofta tar skeenden så som 

att säga upp personal mm. mer tid än ursprungligen beräknat. Konsult D anser att det finns 

tillfällen då en integration bör skyndas på, i specifika branscher där det existerar en risk för 

kundförlust om det råder osäkerhet, då gäller det även att snabbt kontakta kunderna, återför-

säljarna och leverantörerna för att garantera dessa att de kan lita på en framtida leverans. 

4.2.2. Företagskulturperspektivet 

Konsult C anser att integrationen av företagskulturerna är det som borde ta upp det mesta av 

förvärvarens tid, då en misslyckad sammanföring av dessa ofta är grunden till att synergier ej 

realiseras. Konsult A anser att det är viktigt att redan tidigt analysera de två företagskulturerna 

och att kartlägga likheter och gap mellan dessa. Även om många företag i liknande branscher 

har närliggande kulturer är det viktigt att granska dessa, då det kan existera skillnader i hur 

beslut fattas, hur personal belönas samt hur arbete utförs. Även konsult B anser att mycket 

inom integrationen är beroende på skillnader mellan företagen och att sammanslagningspro-

cessen måste anpassas utefter dessa skillnader och likheter. Vidare menar konsult A att för att 
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kunna uppnå en lyckad integration av företagskulturerna är det viktigt att ta itu med skillnader 

samtidigt som likheter utnyttjas. En lösning till detta kulturella differensproblem är även att 

försvaga den egna företagskulturen något, så att delar av båda kulturerna kan fortleva i den 

nya organisationen. Konsult D menar att arbetsgrupper bör blandas med personal från båda 

företagen, för att överbrygga kulturella skillnader. Konsult C anser att kulturen mellan två 

företag alltid skiljer sig åt och att ledningen bör försöka bevara det som är bra och förbättra 

det som förskönas kan. Företagskulturen är något som ofta underskattas, vana köpare tar dock 

kulturen i bolaget på största alvar. Detta då de förstår vikten av att personalen inte ska oroar 

sig över vad som ska ske, utan känner sig trygga. Vidare säger konsult C att företagskulturer 

ej ska överbryggas utan att de ska vårdas, omhändertas och utvecklas. Det går inte att tvinga 

på någon en ny kultur, om detta görs står integrationen i de flesta fallen inför ett fartalt miss-

lyckande. 

4.2.3. Kommunikationsperspektivet 

Konsult B anser att kommunikationen under både själva förvärvsprocessen och under integra-

tionen är en av de viktigaste bitarna. Om ingen kommunikation existerar ökar detta risken för 

ryktesspridning och integrationsprocessen försvåras. Vidare säger konsult B att kommunika-

tionen måste ske löpande vid sidan om integrationen och att informationsutbytet är något som 

hela tiden måste uppmuntras. Det är också viktigt att konsultföretaget och företagsledningen 

förstår varandra, eftersom det ofta är företagsledningen som i slutändan måste genomföra och 

förmedla förändringarna. Konsult B framhäver även att de anställda bör informeras omedel-

bart om eventuella förändringar, eftersom en utdragen process endast ökar ryktesspridningen. 

Denna ryktesspridning kan i senare skede leda till motgång när olika processer ska genomfö-

ras i företaget. Konsult D finner att informationsflödet både måste ske intern såväl som ex-

ternt. Internt måste företagsledarna säkra att verksamheten fortgår så ostört som möjligt, sam-

tidigt som det är viktigt att se till att inte nyckelpersoner lämnar företaget. Extern bör leveran-

törer och kunder informeras, så att dessa känner en trygghet att kunna fortsätta göra affärer 

med bolaget. 

Konsult C berättar att väldigt få får vetskap om förvärvet innan det genomförts, detta för att 

de inblandade är rädda för att viktig information ska läcka. En sådan läcka skulle kunna för-

störa relationen med såväl kunder som leverantörer, då informationen ej kommer direkt från 

företaget. När förvärvet väl är genomfört bör dock stor öppenhet existera i företaget och kö-

parna bör vara tydliga med varför de förvärvat företaget och vad de har för avsikter. Vidare 

säger konsult C att personalen ofta är det förvärvade bolagets främsta resurs och att en tydlig 

kommunikation bör ske med dessa. När personalen från det förvärvade bolaget ska informeras 

är det bra om VD:n/styrelsen från det förvärvande företaget samt ansvariga för detta bolag är 

delaktiga, informera samt ge en positiv syn av förvärvet, så att dessa försäkrar personalen om 

att förvärvet kommer att bli lyckat. Konsult A anser att både ledningen från det förvärvade 

företaget och ledningen från det förvärvande företaget ska kommunicera med det uppköpta 

bolagets anställda, något som även konsult B anser. Konsult D menar att detta är något som är 

beroende på situationen företagen befinner sig i, dock bör de anställda informeras redan dag 

ett, för att skapa ett förtroende gentemot dessa. Först bör det köpta bolagets ledning informera 

de anställda om de nya ägarna och vad detta kommer innebära, sedan bör det förvärvande 

företagets ledning presentera sig inför deras nya anställda och informera dessa om vad som 



29 | S i d a  
 

kommer att ske hädanefter. Konsult B framhäver att det även är företagens storlek som be-

stämmer vem som bör informera köpbolagets anställda. Konsult A anser dock att de anställda 

ej bör informeras innan själva förvärvet har offentliggjorts, detta för att undvika känslig in-

formation att läcka ut ur företaget. 

Kommunikationen med media anser konsult A vara beroende från fall till fall, vidare säger 

konsult A att det finns börsregler som reglerar detta informationsflöde. Konsult B säger att 

själva förvärvet annonseras i media, därefter samlas ofta ett antal återkommande frågor upp 

som löpande diskuteras inom företaget och sedan tillkännages till media. Vidare anser konsult 

B att det är viktigt att signalisera för börsen att synergierna realiseras, samtidigt som kommu-

nikationen ej ska ske för tidigt, då det ofta är svårt att förutse olika händelser i ett förtidigt 

skede. 

4.3. Återkommande problem i integrationen och tipps till företagsledningar 
Konsult A anser att de första analyserna är ytterst viktiga, detta då det finns många olika nivå-

er av integrationen. Det är viktigt att redan i de första analyserna framhäva vad som ska integ-

reras samt varför detta ska ske. Konsult D anser att en upprepat problematik är att företags-

ledningen inte är förberedd på vad som kommer att ske, vilket synnerligen försvårar integra-

tionsprocessen. Därför är konsult D:s råd till företagsledare att de ska ha respekt för svårighe-

ter, börja integrationsprocessen redan under förvärvet, ha tydliga planer samt ha en avdelning 

eller person som endast är ansvarig för integrationen. Identifieringen av synergierna bör även 

verifieras tidigt i processen för att säkerställa realistiska och rätt prioriterade mål. 

Konsult B finner att en återkommande problematik inom integrationsprocessen är att det 

kommuniceras för lite. Detta då kommunikationen ibland prioriteras bort när andra stora för-

ändringar måste genomföras. Detta trots att kommunikationen är en utav de viktigaste delarna 

i integrationen och trots att den framhävs i alla mallar och strategiska planer. 

Sammanföringen av de två företagskulturerna är enligt konsult C en återkommande problema-

tik. Företagsledningen är ofta för upptagen med att förverkliga synergierna samt andra sam-

ordningsvinster att dessa ofta glömmer dem som genererar vinsten, individen. Som ett råd till 

företagsledare som står inför en integration, säger konsult C att de bör studera företagskultu-

rerna noggrant i samband med att Due diligens görs. Om denna visar att företagskulturerna 

avviker för starkt, bör företagsledningen ej genomföra förvärvet. Konsult C anser att det 

ibland kan vara omöjligt att sammanföra två företagskulturer och att förvärvaren i slutendan 

endast förstör stora värden om de försöker genomföra ett omöjligt förvärv. Vidare säger kon-

sult C att den som gör din hemläxa, är realistisk och har god uthållighet under integrations-

processen har de bästa förutsättningarna för att lyckas. 

Ett tips som konsult A skulle vilja ge företagsledningar som står inför en integration är att de 

ska börja integrationsarbetet tidigt, till och med innan själva förvärvet genomförts. Det är 

även viktigt att identifiera synergierna, både intäkterna och kostnaderna. Dessa ligger som 

grund till priset som betalas för företaget och det är senare även dessa som företaget önskar att 

realisera under integrationens gång.  
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5. Analys och slutsats 

5.1. Analys av tidsperspektivet 

Intervjuerna visade tydligt att 100-dagars-perspektivet inte endast finns representerad i forsk-

ningen utan även är appliceras i praktiken. I enighet med Duncan Angwin
47

 och Sudi Sudar-

sanam
48

 anser även de utfrågade konsulterna att tiden i en integration är beroende på många 

olika faktorer och att det därav blir svårt att följa en och samma tidsmall för alla typer av före-

tag. Dock anser Konsult B att företagsledare ofta önskar en påskyndad integration, då de 

snabbt vill återgå till sin vanliga verksamhet samt att de raskt vill presentera de vunna syner-

gierna för ägare och andra intressenter. Forskarna Christian Homburg, Matthias Bucerius
49

 

och Duncan Angwin
50

 kom i sina forskningar fram till att en för påskyndat integration kan 

leda till negativa synergier, samt framtida dilemman. Duncan betonar att företagsledningen ej 

får ta 100-dagars-regeln för litterärt utan att denna regel bör anses som en tidsmall som måste 

anpassas utefter integrationens behov
51

. Charles, Sam och Orit presenterade dock i sin forsk-

ning en mall som har som avsikt att avverka integrationsprocessen inom etthundra dagar. De 

ansåg, likt de andra forskarna att utvärderingar och justeringar bör genomföras efter denna 

period, dock ansåg de att den aktiva integrationsprocessen bör vara genomförd inom de ett-

hundra dagarna. Enligt dem skulle en välplanerad integrationsplan med snabba åtaganden och 

starkt agerande ledare bidra till en väl genomförd integration. Företagsledningen skulle enligt 

dem ha sex månader på sig efter förvärvet för att lägga upp en genomtänkt och organisations 

överspännande integrationsplan innan denna måste verkställas
52

.  

Konsult B ansåg att många företagsledares uppfattningar om hur lång tid en integration kom-

mer att ta inte överensstämmer med verkligheten. En grund till detta skulle kunna vara att 

även många företagsledare är bekanta med 100-dagars-regeln och därav antar att en integra-

tion ska genomföras i denna tidsram. Alla forskare är dock överens om att både förarbete så 

som uppföljningar och justeringar ligger utanför denna tidsram. Konsult B finner även att 

integrationsprocessen kan bli fördröjd då grund av uppträdandet av oanade tidsfördröjningar 

så som uppsägningar mm. Dessa kan ofta ta länge tid än beräknat. Uppsägningstiden på en 

anställd är beroende på hur lång tid denna har varit anställd inom företaget. Personal som har 

varit verksam i företaget mellan 4 till 5 år har en uppsägningstid enligt lag på tre månader. 

Anställda som varit i företaget längre än så har rätt till en längre uppsägningstid. För att en 

integration ska vara genomförd till fullo inom 100 dagar innebär detta att personalen måste 

sägas upp ungefär 10 dagar efter själva integrationsprocessens start. Detta skulle kunna för-

klara Charles, Sam och Orit integrationsplan som pekar på att viktiga tillkännagivelser bör 

vara publicerade 10 dagar efter integrationens start
53

.   

                                                           
47Angwin, Duncan “Speed in M&A Integration:: The First 100 Days” (2004)  European Management Journal, Volume 22, Issue 4, Sidorna 

418-430 
48Sudi Sudarsanam, ”Creating Value from Mergers and Acquisitions”(2003) Prentice Hall International UK, England  
49Sudi Sudarsanam, ”Creating Value from Mergers and Acquisitions”(2003) Prentice Hall International UK, England 
50Angwin, Duncan “Speed in M&A Integration:: The First 100 Days” (2004)  European Management Journal, Volume 22, Issue 4, Sidorna 

418-430 
51Ibid. 
52Gadiesch, Orit; Ormiston, Charles och Rovit, Sam “Achieving an M&A´s strategic goals at maximum speed for maximum value” 

(2003)Strategy & Leadership, VOL. 31 NO. 3, pp. 35-41.   
53Ibid.  
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Även då forskare samt konsulters uppfattningar skiljer sig åt i diskussionen omkring hur lång 

tid en integration bör ta, är alla enes om att sammanföringsprocessen ej får bli för utdragen. 

Många ansåg att 100 dagars planen var realistisk om förarbete och efterarbete hamnar utanför 

denna tidsspann. Vidare bör företagsledare anpassa denna tidsspann utefter sitt unika integra-

tionsprojekt. 

5.2. Slutsats - Tidsperspektivet 

Med utgångspunkt i Charles, Sam och Orit tidsmall och i samvägen med forskarnas kritik 

samt konsulternas verklighetsskildringar har nu en ny tidsmall skapats (se figur 6.1. nedan). 

Denna tidsram är mer flexibel vilket dock innebär att företagsledare själva måste anpassa den 

utefter sina behov i integrationen. 

Direkt efter genomförandet av förvärvet bör företagsledningen under 3-6 månader kartlägga 

en noggrann integrationsplan. Ledningen bör analysera likheter och skillnader mellan de båda 

bolagen för att med hjälp av dessa lägga upp en integrationsplan. Vidare måste de bestämma 

till vilken grad sammanslagningen ska genomföras, vilket av bolagens företagskulturer och 

strukturer som ska bibehållas samt vilka som är de centrala målen som ska förverkligas ge-

nom sammanslagningen. När denna plan är utarbetat och arbetet är fördelat kan den aktiva 

integrationsprocessen starta. Denna del av planen beräknas ta mellan 100 till 150 dagar bero-

ende på storleken och likheterna av bolagen. Ledningen måste nu förverkliga den utformade 

handlingsplanen, det är viktigt att åtaganden som är beroende av en juridisk bindningstid, så 

som uppsägningar, genomförs i början av denna process. Under sammanslagningen bör led-

ningen genomföra löpnande utvärderingar för att snabbt kunna återgärda eventuella problema-

tiker som uppstår under processen. I slutet av denna fas bör sedan en noggrann utvärdering av 

alla sektorer som berörts under sammanslagningen göras. Detta för att även då åtgärda even-

tuella svårigheter samt för att kunna ta med sig lärdomar inför ett tänkbart kommande förvärv. 

Efter denna period är den aktiva integrationsprocessen avklarad. Nu följer 215 till 265 dagars 

arbete med de nya rutinerna. Under detta skede är det viktigt att den nya företagskulturen och 

de nya strategierna förankrar sig grundligt, samt att en gemenskap skapas inom den nya orga-

nisationen. Detta kan ledningen stärka genom att genomföra regelbundna workshops, samt 

genom att främja arbetet mellan anställda från de tidigare två bolagen.  

När det har gått ungefär 1½ år sedan förvärvet genomfördes, är det tid för ännu en grundlig 

utvärdering. Denna analys av sammanföringsprocessen ska besvara om företagen nu är integ-

rerade eller ej. Om integrationen ej verkar vara lyckad och enskilda processer fortfarande ej 

löper som handlingsplanen avsett, är det viktigt att analysera vad som gått fel och åtgärda 

detta omgående. Om utvärderingen dock visar ett integrationens förlopp lyckats, kan företaget 

nu sakta fullständigt återgå till den dagliga verksamheten. 

Skillnaden mellan den tidigare 100-dagarsplanen och denna nya uppdaterade modell är att 

denna är mer flexibel och kräver att företagsledarna själva anpassar den utefter företagens 

behov. Samtidigt ger den dock företagsledarna en mer verklighetstrogen bild av situationen. 

Den nya processen är utlagd på ungefär 1½ år istället för de tidigare orealistiska 100 dagarna. 

Företagsledare som står inför en integration bli inte missvisade genom att tro att de kan återgå 



32 | S i d a  
 

till den vanliga verksamheten efter 100 dagar utan både för och efterprocess är nu medräkna-

de i mallen. Medvetenheten som denna nya mall ger, möjliggör förhoppningsvis en påskyn-

dad men ej genomstressad integration. 

 

Figur 5.1. Det justerade tidsmallen för en integration. 

 

5.3. Analys av Företagskulturperspektivet 

Företagskultursperspektivet bygger på att företagsledningen måste förena företagens värde-

ringar, normer samt arbetsätt mm. Både forskarna och konsulterna är eniga om att det första 

steget för att överbrygga dessa differenser är att kartlägga företagets likheter och olikheter. 

Först när en noggrann bild av båda företagen är klarställd, kan eventuella åtaganden för att 

sammanföra dessa utformas. Konsult A framhäver att det är viktigt att analysera företagens 

olikheter även om dessa ligger inom samma bransch, då de kulturella skillnaderna kan vara 

större än förväntat. George Lodorfos och Agyenim Boateng visade i sin studie att många före-

tagare är medvetna om vikten av en gemensam företagskultur, men trots detta är de få som 

prioriterar denna aspekt vid en integration. De anser också att förändringar i företagskulturen 
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ofta är svåra att genomföra, då dessa är väl inarbetade i organisationen
54

. Konsult A anser att 

en lösning till att överbrygga de kulturella differenserna kan vara att försvaga den egna före-

tagskulturen perifert, detta för att underlätta för det uppköpta företaget att anpassa sig. Det är 

även viktigt att bestämma vilken företagskultur som den nya organisationen ska överta. 

Konsulter så som forskarna är överens om att en kartläggning av företagskulturerna och en 

välutformad appliceringsplan är grunderna till ett skapa en bra företagskultur. Kommunika-

tion är en central aspekt under applikationen och ledningen bör noggrant informera de anställ-

da omkring vad som kommer förändras och varför dessa förändringar sker. Noggranna upp-

följningar bör utformas för att se hur väl integrationen av den nya företagskulturen genom-

förts. Eftersom företagskulturen är något som ofta växer fram med tiden, är förändringen av 

denna en lång process. Därför är det viktigt att både utforma en kortsiktigt så som en långsik-

tig förändringsplan. George och Agyenim anser att de första analyserna och kartläggningarna 

redan bör ske innan själva förvärvet är genomfört
55

. Detta både så att förvärvsföretaget vet 

vad det är de köper men även för att skynda på integrationsprocessen något genom att samla 

in informationen i förväg. 

5.4. Slutsats - Företagskulturperspektivet 

George Lodorfos och Agyenim Boateng är två forskare som försökt framställa en modell för 

hur den kulturella integrationen ska ske efter ett företagsförvärv
56

. Med hjälp av denna modell 

samt i samverkan med andra forskares och konsulters syn på den kulturella integrationen, har 

denna studie resulterat i en ny kulturell sammanföringsmodell (se figur 6.2 nedan). Denna 

modell visualiserar de olika stegen som en företagsledning måste ta för att integrera de båda 

bolagens kulturer. 

Den kulturella integrationsprocessen är uppdelad i två övergripande faser, den fösta fasen är 

kortsiktig och innefattar de processer som aktivt bör genomföras i början av sammanslagning-

en. Den andra fasen är ett mer långdraget stadium som krävs för att den nya kulturen ska kun-

na förankra sig ordentligt i företaget. 

Det första steget som företagsledningen måste ta i den kulturella integrationsplanen är insam-

lingen av information omkring båda bolagens företagskultur. Enligt George och Agyenim är 

det bästa sättet att samla in denna information genom att intervjua anställa från båda organisa-

tionerna. Med hjälp av denna information måste bolagens kulturella likheter och skillnader 

kartläggas. Detta för att förtydliga omfånget av samförandearbetet, samt för att se vilka åta-

ganden som behövs göras. Sedan måste företagsledningen välja vilken kultur som de önskar 

att det nya företaget ska ha. Organisationen kan överta köpbolaget ursprungliga kultur, an-

amma det förvärvade bolagets kultur eller skapa en ny kultur genom att blanda dessa. Oavsett 

vilken av dessa som ledningen väljer att applicera på det nya bolaget måste de kartlägga exakt 

hur denna kultur ska se ut samt hur de ska uppnå denna.  

                                                           
54Boateng, Agyenim and Lodorfos, George “The role of culture in the merger and acquisition process”(2006) Management Decision Vol. 44 
No. 10, pp. 1405-1421 Emerald Group  
55Ibid. 
56Ibid. 
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När valet av kultur är skett och en utefter denna utformad handlingsplan är gjord återstår det 

endast att applicera denna handlingsplan på det nya företaget. Under denna process är det vik-

tigt att ledningen hela tiden kommunicerar med de anställda, så att dessa är medvetna om vad 

som sker samt varför. Eftersom företagets kultur påverkar hur de anställda arbetar inom orga-

nisationen, är det viktigt att dessa är med i själva integrationsprocessen, då de kommer att 

behöva förändra vissa arbetsrutiner för att skapa den nya kulturen. Ledningen kan i denna fas 

endast skapa de optimala förutsättningarna för att kulturen ska godtas av personalen. Huvud-

parten av appliceringen återstår dock oftast för de anställda att genomföra. Företagsledningen 

kan genom workshops, tekniska förändringar, motiveringar, införandet av regler och exempla-

riskt uppträdande föra de anställda mot den önskade förändringen.  

När den aktiva integrationsprocessen är genomförd övergår företaget i den långsiktiga sam-

manföringsfasen. Denna börjar med att appliceringsperioden utvärderas. Om utfallet av analy-

sen blir starkt negativt, dvs. att personalen avvisat integrationen och fortsätter i tidigare ruti-

ner, måste ledningen agera direkt. En noggrann analys som visare exakt vad som gick fel mås-

te utföras. Därefter måste valet av kultur ses över, möjligtvis valdes fel kultur för detta bolag. 

När denna är vald måste en mer aggressiv integrationsplan ställas upp. Detta för att se till att 

idén omsätts till verklighet denna gång. Om utvärderingen dock visar att bara vissa specifika 

åtagande misslyckats, måste ledningen ställa upp en ny plan för att återgärda dessa och 

genomföra förändringarna omgående. Visar analyserna en lyckad kulturell integration, bör 

ledningen fortsätta sitt motivationsarbete tills kulturen är ordentligt förankrat i den nya orga-

nisationen. 
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Figur 5.2. Den kulturella integrationsmallen. 

 

5.5. Analys av kommunikationsperspektivet 

De intervjuade konsulterna anser att kommunikationen är central under samförandeprocessen 

och att denna oavlåtligt måste ske parallellt med integrationen. Michelle Bligh anser att kom-

munikationen får en extra tydlig roll när det existerar stora företagsstrukturella och kulturella 

skillnader mellan företagen57. En grund till att kommunikationen bör ske omedelbart när led-

ningen beslutat något är enligt konsult B för att minimera risken för ryktesspridning. Denna 

ryktesspridning kan i senare skede leda till motgång när olika processer ska genomföras i fö-

retaget. Detta är något som även Timothy Galpin anser vara viktigt, han finner att brist på 

                                                           
57Bligh, Michelle “Surviving Post-merger „Culture Clash‟: Can Cultural Leadership Lessen the Casualties?” (2006) Leadership, SAGE 

Publications, London 



36 | S i d a  
 

information kan gör de anställda oroliga, vilket kan avhålla dem från deras dagliga arbete.
58

 

Konsulterna ansåg att personalen från det förvärvade bolaget bör bli informerade av både den 

nya så som den gamla ledningen. Den gamla ledningen bör introducera den nya ledningen 

samt hjälpa den nya ledningen att knyta kontakt med de anställda. 

Den danska forskaren Nana Balle har utvecklat en kommunikationsmodell för företag som 

befinner sig i en integration. Hon anser att både kommunikationen med de anställda likväl 

som den med investerarna är av stor betydelse. Det är viktigt att kommunikationen sker di-

rekt, att frågorna är välöverlagda samt att rättperson förmedlar dessa.
59

 

Konsult A anser att kommunikationen med media är olika beroende på företagsförvärvet. 

Konsult B finner att företagen bör samlar ihop ett antal vanligt ställda frågor för att sedan vid 

presskonferenser ta upp dessa inför media och förtydliga sitt tillvägagångssätt. Kommunika-

tionen med media är viktig då ledningen på detta sätt kan delge sig av information till aktie-

ägare, framtida intressenter, kunder, leverantörer mm. Samtidigt påverkar denna information 

även bolagets aktieutveckling, därför är det viktigt att informationen som delges är välöver-

lagd och ej sker i ett allt för tidigt skede, då det ofta kan vara svårt att förutse olika händelser. 

Det är också viktigt att inte gå ut med löften som senare inte kan infrias, då detta sätter hela 

organisationen i ett dåligt ljus. 

5.6. Slutsats - Kommunikationsperspektivet 

När det talas om kommunikation under integrationen, måste denna delas in i kategorier. 

Kommunikation med personalen, kommunikation med media samt kommunikation med inve-

sterare, kunder samt leverantörer. 

Nedan har en mall utformats för hur informationsflödet till personalen ska ske under en integ-

rationsprocess (se figur 6.3.). Kommunikationen med personalen bör enligt forskare och kon-

sulter vara genast och utförlig, detta för att undgå eventuell ryktesspridning samt ökad oro 

bland personalen. Personalen från det uppköpta bolaget bör bli informerade av sin gamla led-

ning som även skall introducerade den nya företagsledningen. På detta sätt kan den gamla 

ledningen symbolisera sitt förtroende till den nya, samtidigt som de visar att de stödjer föränd-

ringen. Detta ökar tilliten bland de anställda till den nya organisationen.  

När det står fast att förvärvet kommer att genomföras, bör ledningen informera personalen 

direkt, detta för att visa att de är ärliga mot sina anställda. Därefter bör personalen regelbundet 

informeras om förändringar som kommer att ske, så att dessa känner sig delaktiga i processen. 

Det är även viktigt att kommunikationen sker tvåsidigt, dvs. att personalen får en chans att 

ställa eventuella frågor. Genom att samla upp vanliga frågor bland de anställda, kan ledningen 

regelbundet anordna möten där dessa frågor bemöts. Vidare är det även viktigt vem som för-

medlar informationen. Ibland är det bättre att en utomstående person med personalens förtro-

ende så som en fackordförande eller en advokat förmedlar viss information.  

                                                           
58Galpin, Timothy “From the deal world to the real world: maximizing M&A value after the deal is done” (2008) VOL. 9 NO. 2, pp. 57-64, 
Q Emerald Group 
59Balle, Nana “Hearts at stake - a theoretical and practical look at communication in connection with mergers and acquisitions” (2008) 

Corporate Communications: An International Journal Vol. 13 No. 1, pp. 56-67, Emerald Group 
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Figur 5.3. Kommunikationen med personalen under integrationen. 

Kommunikationen med media är beroende på hur mycket media övervakar förvärvet och fö-

retagen. Vid större förvärv där medieuppmärksamheten ofta är relativt stor, bör företaget läg-

ga upp en strategi för hur de vill bemöta pressen. För att företaget ska kunna överlägga sina 

uttalanden noggrant innan de publiceras, bör de samla in ett antal vanligt ställda frågor som de 

noggrant diskuterar internt och sedan vid presskonferenser offentliggör.  

Informationsutbytet med leverantörer, kunder samt investerare är utav stor vikt för företaget. 

Investerare som ej har någon bindande kontrakt till företaget, har lätt för att avbryta sitt sam-

arbete när riskerna ökar. Därför är en regelbunden kommunikation som stärker ledningens 

förtroende till speciellt aktieägarna utav stor betydelse. Likaså är det viktigt att hålla en bra 

kontakt med leverantörer och kunder för att minska risken för att dessa avbryter samarbetet. 

Även i detta fall är regelbundna informationsutbyten en bra lösning till att minska osäkerhe-

ten. 

5.7. Ytterligare analyser 

De i forskningen frekventast förekomna faktorerna som kan skilja mellan en lyckat eller miss-

lyckad integration, var även de under intervjuerna mest uppmärksammande grunderna. Utöver 

detta genomsyrade behovet av planering både forskarnas och konsulternas integrationsplaner. 

En utförlig insamling av information berörande de två företagen, en väl utformad planering 

för hur integrationen ska ske, en noggrann integration av företagskulturerna, en genomgående 

tydlig kommunikation och en påskyndad med inte genomstressad integrationsprocess verkar 

vara nyckel till en lyckad sammanföring. Både konsult B och konsult D framhäver även vik-

ten av att tydliggöra sina synergier samt de mål som ledningen har med själva förvärvet och 



38 | S i d a  
 

integrationen. Dessa mål bör bestämmas redan innan företaget förvärvas och skall ligga som 

grund för alla förändringarna som sker under integrationen. På så sätt skapas även en röd tråd 

som sammanslagningen kan följa, i annat fall kan det lätt ske att företaget tappar den under-

liggande grunden som förvärvet baserat på ur ögonen. 

5.8. Slutsats - Integration 

Efter att de tre perspektiven har granskats och analyserats återstår det endast att knyta sam-

man dessa till en helhetsbild.  Även då många andra faktorer och skeenden är avgörande i en 

integration, har analyserna av dessa tre perspektiv skapat en större förståelse för integrations-

processen. Figur 6.4. nedan visar hur dessa tre samförenas under integrationen. Samtidigt 

skildrar den även de viktigaste stegen som en företagsledning bör genomföra under en integ-

ration, utefter vad denna studie har observerat. 

När ett företag genomfört ett förvärv och kontrakten är skrivna, börjar den första fasen under 

integrationen. Denna period börjar med att företagsledningen måste kartlägga exakt varför 

förvärvet genomfördes och vilka mål som ska uppnås. Ofta finns det fyra olika skäl till att ett 

förvärv sker, det är; ny kompetens, nya produkter, nya distributionskanaler samt nya kunder. 

Ibland kan det existera flera mål samtidigt, där företagsledningen både hoppas på t.ex. ny 

kompetens och nya kunder. Oavsett detta är det viktigt att tydliggöra vilka de främsta målen 

är, för att sedan utefter detta kunna fokusera på det bästa sättet att realisera dem på. När Före-

tagsledningen kartlagt deras mål och strategier, bör de utse en integrationsgrupp, som är an-

svariga under sammanföringen. En sådan grupp bör innefatta personal från många olika av-

delningar samt från båda företagen. Det är även viktigt att resten av personalen är medveten 

om vilka som är med i denna grupp, så att de kan vända sig till dessa vid eventuella frågor. 

Sedan bör ledningen välja vilka integrationsverktyg de vill använda, dvs. hur de vill gå tillvä-

ga för att få samman företagen och specifikt personalen. En kartläggning av personalen bör 

även ske, för att tydliggöra huruvida det finns anställda som genom förvärvet överlappar var-

andras arbetsuppgifter mm. Företagsledningen bör redan i detta skede bestämma sig för vilka 

som företaget kommer att behöva säga upp. För att inte skapa oro i organisationen bör led-

ningen under hela processen successivt informera personalen omkring vad de beslutat om, det 

är dock viktigt att besluten redan är fattade och att ledningen är säker på den informationen 

som de delger sig utav. Eftersom integrationen nu ungefär befinner sig i mitten av den första 

fasen, bör en presskonferens anordnas, där centrala och valigt ställda frågor besvaras av led-

ningen. Det kan även vara läge för att göra ett sådant uppsamligsmöte med de anställda. Leve-

rantörer och kunder bör även de efter hand informeras när beslut fattas som påverkar dem. 

Den största förändringen som företagsledningen måste genomföra är oftast sammanförandet 

av företagens kulturer och strukturer. För att företagen ska kunna anses vara integrerade bör 

båda bolagen följa samma företagskultur samt vara del av samma organisationsstruktur.  En 

sådan sammanslagning kan dock först ske när ledningen noggrant kartlagt de båda bolagens 

kulturer och strukturer. Integrationen av företagsstrukturen är oftast inte lika komplext som 

den av kulturen, strukturen syftas till största del på hur styrandet samt informationsflödet är 

fördelat. Företagskulturen är dock något som mer grundligt genomsyrar hela företaget och 

avgör hur olika ärenden behandlas, vilka policyn som personalen följer, vilka värderingar och 

vilken moral som existerar i bolaget mm. När strukturen och kulturen av de två företagen är 
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kartlagd, måste ledningen avgöra vilken kultur och stuktur de vill införa i den nya organisa-

tionen; köpbolagets, en blandning eller förvärvade bolagets. Därefter måste en handlingsplan 

ställas upp, som innefattar tillvägagångssättet av denna applicering. Detta är det sista steget i 

den första integrationsfasen som ungefär bör ta mellan tre till sex månader. 

Fas två består av realiseringen av de uppställda handlingsplanerna. Under denna fas är kom-

munikationen med personalen väsentlig. Detta eftersom ledningen kan uppmuntra personalen 

till förändring genom workshops, tekniska förändringar, motiveringar, införandet av regler 

mm. det är dock personalen som i slutendan måste stå för den sanna förändringen och speci-

fikt för appliceringen av företagskulturen. Redan i början av fas två bör ledningen genomföra 

åtaganden som är beroende av en juridisk bindningstid, så som uppsägningar, då dessa ofta är 

skäl till att integrationen drar ut på tiden. När alla åtaganden är genomförda är den aktiva in-

tegrationsprocessen som ungefär tar 100 till 150 dagar över. 

Integrationsmoment tre börjar med att integrationsprocessen utvärderas, utefter vad denna 

analys visar bestämmer ledningen hur de ska fullfölja integrationen. Om evalueringen skulle 

visa att integrationen ej lyckats, måste drastiska åtaganden inledas. En snabb men grundlig 

granskning som visar vad exakt som misslyckats är det första steget, utefter detta måste valet 

av kultur ses över, därefter måste en mer aggressiv integrationsplan ställas upp. Detta för att 

se till att idén omsätts till verklighet denna gång. Om integrationen dock visar sig vara relativt 

lyckad med undantag för vissa specifika åtaganden, bör dessa åtaganden analyseras, kartläg-

gas och justeras. En lyckad integration kräver en fortsatt motivation av personalen tills den 

nya kulturen och strukturen är välförankrade i företaget. När företagsledningen befinner sig i 

slutet av denna fas som ungefär innefattar 215 till 265dagar, bör de anordna en ny presskonfe-

rens där alla centrala åtaganden och framtida visioner diskuteras med media och personal. 

Utöver detta bör även leverantörer och intressenter informeras om att integrationsprocessen 

närmar sig sitt slut. 

Denna integrationsmall kan naturligtvis inte lova en lyckad integration, eftersom det alltid 

kommer att kunna dyka upp oförutsedda faktorer som kan förstöra för en integration. Men en 

styrelse som observant analyserar och strukturerar upp sina beslut innan de agerar, genomför 

deras handlingar på ett påskyndat men inte genomstressat sätt, samt visar respekt för kulturel-

la skillnader har åtminstone kommit några steg närmare en lyckad sammanslagning än led-

ningar som bortser från detta. Dessa företag har chansen att påverka statistiken om att 66 pro-

cent av alla förvärv misslyckas. Dessa ledare kan med denna medvetenhet styra sin nya orga-

nisation till att bli en del utav de 34 procenten som får leva lyckliga i alla sina dagar… 

 

    … och får förverkliga sina beräknade synergier. 
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Figur 5.4. Den helhetliga integrationsprocessen. 
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6. Avslutande diskussion 

6.2. Reflektion och självkritik 

Denna studie har gett en djupgående förståelse för de tre centrala perspektiven vid en integra-

tion. När dessa sedan sammanfördes i det avslutande kapitlet, gav de tillsammans en ökad 

insyn i de vitalaste åtaganden som en företagsledning bör göra vid en sammanföring. Integra-

tionsprocessen är ett komplext skeende som innefattar många åtgärden, därför är det svårt att 

reducera denna process till endast dessa tre nyckelfaktorer. Den optimala granskningen av 

själva integrationsprocessen vore en ingående redogörelse för alla inblandade element. Studi-

ens syften var dock att granska de tre nyckelfaktorerna och med hjälp av dessa skapa en ökad 

förståelse för sammanföringsprocessen.  

En annan intressant aspekt skulle ha varit att intervjua företagsledningar som genomgått ett 

företagsförvärv och en därefter följande integration. Deras perspektiv på denna process skulle 

ha kunnat bidra med en ytterligare en aspekt av skeendet, samt givit ännu en infallsvinkel av 

denna. Eftersom denna studie framförallt riktar sig mot företagsledningar som står inför en 

integration, skulle uttalanden och råd av andra företagsledningar kunnat ha vara utav intresse 

för dessa.   

6.3. Förslag till fortsatt forskning 

I denna uppsats har fokus legat på de tre vanligaste om mest omtalade parametrarna. Ett för-

slag för fortsatt forskning vore att granska ytterligare faktorer, samt specifikt faktorer som inte 

är så väl framhävt i tidigare litteratur, detta för att se om det finns andra viktiga faktorer som 

påverkar integrationen. Djupgående undersökningar av ett specifikt bolag som genomgått ett 

företagsförvärv samt en integration, är den vanligaste metodiken som studier använder sig av. 

En forskningsansats skulle därav kunna vara en sammanställning av alla fallstudier som gjorts 

berörande detta ämne, för att genom detta tydliggöra ytterligare nyckelfaktorer. 

 

Ett annat förslag vore även en grundligare skildring av ett av tids-, kultur- eller kommunika-

tionsperspektiven. Utav dessa är kommunikationsperspektivet det minst undersökta perspekti-

vet och en tydligare insikt i detta skulle kunna ge ökad förståelse för hur viktig informations-

utbytet är under integrationen. Även en granskning omkring skillnaderna mellan integrationen 

av små, medelstora samt stora företag vore en bra forskningsansats, då differenserna mellan 

dessa kan vara avgörande. Skilda integrationsmallar utefter storleken av företagen vore önsk-

värt att kunna kartlägga. 

Som redan nämnt i reflektion och självkritik kapitlet, vore det även intressant att intervjua 

företagsledare som genomgått en integration, detta för att få en inblick i deras syn på integra-

tionsprocessen. En sådan studie vore intresseväckande eftersom konsulterna och företagsled-

ningen kan ha skilda åsikter om processen, samtidigt vore det även intressant att kartlägga 

dessa skillnader för att få en insyn i hur konsultföretagen kan förbättra sitt arbete. 

Forskningen omkring integrationen efter företagsförvärv är ännu begränsad, därför kommer 

oavsett forskningsansats en granskning av detta fenomen tydliggöra processen samt skapa ny 

och viktig kunskap omkring denna.   
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7. Appendix 

7.1. Bilaga 1 – Intervjumall för person som jobbar med integration 

Dessa intervjufrågor är till för att få en bättre insikt i de praktiska aspekterna av integra-

tionsprocessen. Om någon fråga verkar oklar eller om något annat problem skulle uppstå, 

tveka ej att fråga omkring detta. 

1. Beskriv kort Dina arbetsuppgifter. 

2. Är Era kunder framförallt stora, medel eller småföretag? 

3. När ett företag ber om hjälp vid en integration, vad är Erat första steg? 

4. Följer Ni någon specifik mall när Ni hjälper ett företag med dess integration? Om ja, 

hur ser denna mall ungefär ut? 

5. Anser Du att tiden är viktig vid en integration?  

6. Finns det någon tidsram som Ni brukar försöka hålla Er till? Om ja, varför? (dvs. ett 

tidsspann som integrationen ska försöka vara avklarad inom.) 

7. Finns det tillfällen då en integration bör påskyndas? 

8. Hur viktig är kommunikationen under integrationen och vem bör företaget kommuni-

cera med? 

9. Bör målföretaget och det förvärvande bolaget informera deras respektive anställda? 

Om ja, när och varför? 

10. Vilket av de två bolagen bör informera det uppköpta bolagets anställda om vad som 

kommer att hända och varför? 

11. Är det viktigt för media bevakade företag att informera media omkring hur integratio-

nen kommer gå till väga eller är detta något som bör stanna i företaget? 

12. Är skillnader i företagskulturer något som påverkar en integration? 

13. Hur bör skillnader i företagskulturerna överbryggas på bästa sätt? 

14. Har Du att du mött någon problematik som återkommande varit en grund till varför in-

tegrationen efter ett företagsförvärv misslyckats? Om ja, förklara problematiken. 

15. Finns det något råd Du skulle vilja ge företagare som står inför en integration? 

16. Slutligen, finns det något ytterligare som Du tycker är viktigt att ta upp i diskussionen 

omkring integration? 

 

Tack för att du tagit dig tid att delta i denna intervju. 

 

 Anställda Omsättning eller Balansomslutning 

Mikroföretag < 10 ≤ € 2 million ≤ € 2 million 

Små företag < 50 ≤ € 10 million ≤ € 10 million 

Medelstora företag < 250 ≤ € 50 million ≤ € 43 million 

Stora företag > 250 > € 50 million > € 43 million 
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