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Abstract 

This bachelor thesis depicts the process of business acquisitions in its entirety, with a 
particular focus towards the phase of integration. 
With global and intense markets, many enterprises are required to include acquisitions as a 
part of their long-term strategies to be able to reach their objectives. 
To grow by acquisition offer several advantages compared to an exclusively organic growth. 
These advantages include a faster growth-rate, an internal growth of the organization and a 
reduced market share of the company’s competitors. 
However, the use of acquisitions as an incorporated strategy of growth is not offered without 
the risk of problems. Many studies point out a great risk associated with acquisitions, often 
illustrating weakening results of acquired companies after the takeover. 
Acquisitions consist of many different and complex processes which demand a high amount 
of planning and follow-up.  
Nevertheless, these parts are by many theorist explained as an, or in many cases, the most 
essential part of a successful acquisition.   
This part of the process is explained as the phase of integration, and will be held as the main 
focus of this bachelor thesis. In particular, this thesis will examine the physical integration as 
a part of the integration process when the company Alfa acquired Beta. 
 
The purpose of this thesis is to increase the understanding of the acquisition-process and give 
a perspicuous view of how the theory behind acquisitions is applied both theoretically and 
practically. It shall also be tool for the company Alfa that may be used in possible future 
acquisitions. 
 
This study is qualitative and is based on an integration of the literary studies within the 
subject of acquisitions, and empirical data. This data was mainly collected by interviews with 
both current and former personnel of the company Alfa. When constructing the empirical 
basis of this thesis, I also used my own personal observations of the employees of Alfa, as I 
was employed in the examined organization during the writing of this thesis. 
Due to the given circumstances explained above, the scientific base of this thesis can not be 
considered neither deductive, inductive nor abductive. In that light, this study is rather 
conducted by action research. Action research advocates a situation when the examiner is 
employed within the examined organization to better be able to access vital data. As the 
purpose of this thesis is to increase the understanding of the acquisition-process, I have 
adopted hermeneutics approach to this paper. 
 
After analyzing the collected empirical data in relation to the given theoretical background 
and research of the subject, my conclusion agrees with the one of the corporate governance of 
Alfa. 
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Alfas acquisition of Beta did not deliver the expected result which the shareholders and 
governance of Alfa had wished for. 
I believe that the lack of both internal and external communication, certain hasty and 
unmeasured decisions from the governance, the underestimated importance of cultural 
diversion, and the lack of an integration-manager, all were decisive factors of the failure. 
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Sammanfattning 

Den här kandidatuppsatsen behandlar företagsförvärv i sin helhet, med integrationsfasen i 
fokus.  
Ett företag som vill vara konkurrenskraftig på dagens dynamiska och intensiva marknader 
måste överväga företagsförvärv som en del av sin långsiktiga strategiska planering för att 
kunna uppnå sina mål.  
Att växa genom företagsförvärv ger många fördelar bl. a. snabbare tillväxthastighet jämfört 
med enbart organisk tillväxt, den egna organisationen växer och konkurrenternas 
marknadsandelar krymper.  
 
Det är dock inte oproblematiskt att använda sig av företagsförvärv som tillväxtstrategi.  
Många studier visar att risken är stor att ett företagsförvärv inte lever upp till förväntade 
resultat som förvärvsorganisation hade i samband med uppköpet.  
 
Företagsförvärv omfattar många komplexa delprocesser som kräver en genomtänkt planering 
och uppföljning. 
Dock är det en del i förvärvsprocessen som enligt många teoretiker spelar avgörande roll för 
förvärvets framgång. Den delen av förvärvsprocessen kallas för integrationsfasen och djupet i 
den här uppsatsen kommer att handla om den fysiska integreringen i samband att Alfa köpte 
upp Beta.  
 
Syftet med den här uppsatsen är att förmedla en ökad förståelse för förvärvsprocessen samt ge 
en överskådlig bild för hur en förvärvsprocess lämpas i teorin och praktik. Det skall även vara 
ett verktyg för företaget Alfa vid eventuella framtida företagsförvärv. 
 
Studie är av kvalitativ karaktär och byggs på interaktion mellan litteraturstudier inom ämnet 
företagsförvärv och empirisk data som hämtades in huvudsakligen med hjälp av intervjuer 
med korrespondenter som jobbar eller har jobbat inom Alfas organisation. I uppbyggnaden av 
den empiriska berättelse använde jag mig även av egna observationer på Alfas anställda då 
jag som uppsatsens författare var anställd inom organisationen.  
Min uppsats kan varken utgå ifrån ren deduktiv, induktiv eller abduktiv vetenskapligansats, 
därför blev min undersökningsmetod aktionsforskning som förespråkar att forskaren är 
anställde på undersökningsobjektet på grund av bättre access till nödvändig data.  
Då uppsatsen syfte är att öka förståelse för förvärvsprocessen utgår jag ifrån ett hermeneutiskt 
förhållningssätt.  
 
Efter utförd analys på det samlade empiriska materialet med hjälp av den etablerade 
forskningen inom ämnet företagsförvärv kom jag fram till samma slutsats som Alfas 
företagsledning.  
Alfas förvärv av Beta levde inte upp till det önskade resultatet som Alfas ledning och ägare 
hoppades på när de genomförde transaktionen. 
Jag är av den uppfattningen att önskade resultat uteblev på grund av bristfällig 
kommunikation så väl internt som externt, vissa förhastade och ogenomtänkta beslut från 
Alfas ledning, underskattning av kulturella skillnader och sist men inte minst avsaknad av 
integrationsmanager.   
 
 
Nyckelord: företagsförvärv, kommunikation, kulturella skillnader och integration 
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Kapitel 1 Ämnesintroduktion 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 
 
Företagsförvärv är ett vanligt fenomen i det svenska näringslivet nuförtiden. Även om den 
svenska marknaden inte är lika stor och transaktionsintensiv som den angloamerikanska finns 
det skäl att redogöra att företagsförvärv är en del av affärsverksamheten i många bolag vid 
sidan om andra vanliga affärsprocesser som t.ex. inköp, FoU och produktionen (Sevenius, 
2003). 
Ett företag som vill vara konkurrenskraftiga på dagens dynamiska och intensiva marknader 
måste överväga företagsförvärv som en del av sin långsiktiga strategiska planering för att 
kunna uppnå sina mål (ibid). 
Genom Sveriges inträde till EU minskades inträdesbarriärer för utländska bolag och detta 
ledde till ökad konkurrens. Detta medför att många organisationer upplever ett hot mot sin 
verksamhet och genom att fusionera med ett annat bolag och/eller förvärva ett annat bolag ser 
sin chans att vara mer konkurrenskraftiga eller rent av överleva på den intensiva marknaden. 
 
Det är olika bakomliggande motiv varför företag väljer att växa genom företagsförvärv. 
Enligt Gadeish finns det fyra uttalade motiv att förvärva företag och dessa är att 
organisationen vill kostnadseffektivisera genom att slå samman överlappande funktioner och 
på så sätt minska kostnader för gemensamma funktioner så som ekonomi, HR-avdelning 
m.m., att organisationen vill expandera komma åt kundstock och/eller produkt segment, att 
omdefiniera verksamhet helt det vill säga inrikta sig på nya mål och visioner eller att förändra 
branschens konkurrensvillkor det vill säga skaffa sig nya konkurrensfördelar gentemot sina 
konkurrenter (Gadeish, 2003).  
Sevenius finner tre stora motivgrupper till varför ett företag ska köpa upp ett annat och dessa 
är rörelsemotiv som omfattar tillväxt, resurser och synergier, ägarmotiv som omfattar 
diversifieringen, skattefördelar, spekulation, konkurrensbegränsning och börsnotering och 
ledningsmotiv som omfattar finansiella resurser, stabilisering, branschförändring och 
personliga fördelar (Sevenius, 2003). 
 
Alfas huvudsakliga motiv till att förvärva Beta är det långsiktiga målet att etablera sig som en 
seriös aktör på den intensiva och uppåtgående facility services marknad. Alfas 
företagsledning ansåg att genom att förvärva Betas organisation skulle utbudet på 
tjänsteportfolio breddas med klottersaneringen och property tjänster vilket saknades helt innan 
uppköpet.  
 
Det finns många faktorer som pekar på att det finns stora fördelar att använda företagsförvärv 
som en komplimang till organiskt tillväxt. Enligt Merchant och Van der Stede tillväxt genom 
företagsförvärv ger betydligt snabbare tillväxthastighet än vid den organiska tillväxten och att 
växa via uppköp ger oftast dubbla effekter. De menar på att den egna organisationen växer 
och att konkurrenternas marknadsandelar minskar samtidigt (Merchant & Van der Stede, 
2003). 
 
Dock höjer de ett varningsfinger och säger att växa genom företagsförvärv ställer högre krav 
på den nya organisationen och att det är mycket tryggare att växa organiskt för att det inte 
kräver så stora organisationsomställningar. Enligt Merchant och Van der Stede är 
marknadsandelar och konkurrenter mycket viktiga faktorer som måste beaktas i nästan varje 
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strategiskt beslut, men att öka marknadsandelar och minska konkurrensen på marknaden 
behöver inte med automatiken innebära framgång och ökad lönsamhet (ibid). 
 

1.2 Problemdiskussion 

  
Det finns stora fördelar enligt resonemanget ovan att använda sig av företagsförvärv som 
tillväxtstrategi, men risken att transaktionen inte blir vad parterna hade förväntat sig är 
mycket stor. Enligt olika studier som Sevenius redovisar i sin litteratur är risken att 
misslyckas mellan 50-75 % (Sevenius, 2003).  
Orrbeck ansluter sig till den stora skaran forskare som menar att antalet misslyckade 
företagsförvärv är stor. Enligt uppgifter i hans bok ”Företagsförvärv i praktiken” anses ca 2/3 
av alla företagsköp inte ha motsvarat förväntningar (Orrbeck, 2006). 
Även Kleppestö menar på utifrån olika studier som han redovisar i sitt verk att antal 
misslyckade förvärv är mycket stor. Procentsatsen skiftar allt från 40 % upp till 80 % 
beroende på källan (Kleppestö, 1993).  
När risken för misslyckande är så stor är det på plats att ställa sig frågan vad är det som gör att 
så många företagsförvärv misslyckas? 
Enligt Orrbeck är dem viktigaste orsaker till misslyckande vid företagsförvärv att det saknas 
handlingsplan för integrationsarbete, brist på fokus och gemensamma prioriteringar, dålig 
disciplin i projektstyrningen samt problem med integration (Orrbeck, 2006). 
 
Enligt Coopers & Lybrand och OC & C är det attityden hos målföretagets ledning, bristande 
integrationsplanering, dålig kännedom om målföretaget och/eller branschen, dålig ledning och 
rutiner i målföretaget samt bristande erfarenhet av företagsförvärv riskfaktorer som leder till 
ökad sannolikhet att företagsförvärv misslyckas (Coopers & Lybrand och OC & C, 1993). 
 
Trots att det finns en stor risk för misslyckande ses ingen tendens till att företagsförvärv avtar, 
snarare tvärtom. Enligt statistiken har antal företagsförvärv i Sverige mellan 1994-2000 
fördubblats (Sevenius, 2003). 
Enligt det framgångsrika konsultbolaget KPMG som Sevenius presenterar i sin bok är det sex 
kritiska framgångsfaktorer som måste tas i beaktning för att öka chansen till ett lyckosamt 
företagsförvärv. Dessa är synergiutvärdering, integrationsplanering, företagsbesiktning, 
ledningsval, kulturfrågor och kommunikation (Sevenius, 2003). 
Enligt Coopers och Lybrand identifieras följande faktorer som leder till framgångsrik 
transaktion: tydlig motiv till uppköpet av ett företag, detaljerad integrationsplan, snabbt 
genomförande, god organisationskulturell passform, gott ledningssamarbete samt god 
kunskap om målföretaget och branschen (Coopers och Lybrand, 1993). 
 
Varför vissa företagsförvärv blir lyckade och andra misslyckade finns inget generellt svar på 
eftersom varje företagsförvärv är unikt i sig (Orrbeck, 2006). 
  
Utifrån resonemanget ovan kan det utläsas att det är väldigt många faktorer som 
företagsledningen måste ta i beaktning för att minimera risken till ett misslyckat 
företagsförvärv.  
Orrbeck, Sevenius, Cartwright & Cooper med flera är eniga om att det generellt sätt finns en 
fas i förvärvsprocessen som innehar de flesta aktiviteter som påverkar utgången om 
företagsförvärv skall anses vara lyckad eller misslyckad och det är integrationsfasen. 
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Därför väljer jag att som uppsatsens författare fördjupa mig i just den fasen av 
förvärvsprocessen där fokusen kommer att riktas in på de så kallade ”mjuka” mänskliga 
aspekter i en integration.  
 
Jag kommer även att presentera förvärvsprocessen i sin helhet då många teoretiker bland 
annat Orrbeck och Sevenius lägger stor vikt att integrationsplanering påbörjas så tidigt som 
möjligt under processens gång.  
Sevenius säger exempelviss att: ”Principen är att ju tidigare integrationsplanering inleds desto 
större är chanserna till ett framgångsrikt företagsförvärv” (Sevenius, 2003). 

1.3 Formulering av forskningsfrågor 
 
För att kunna fördjupas i problematiken just vad det gäller det här specifika företagsförvärvet 
ska jag analysera följande frågeställning: 
 

 Hur ser den generella processen ut vid ett företagsköp? 
 Vilka faktorer/aktiviteter hade mest påverkan på det här specifika fallet? 
 Vilka insatser utifrån ett organisatoriskt perspektiv krävs för att en integrationsprocess 

vid uppköp av ett bolag ska anses vara lyckad? 

1.4 Avgränsning 
 
Företaget Alfa har under ett femårs period genomfört fyra företagsförvärv. Ur vetenskaplig 
synvinkel hade det säkert varit mer intressant om uppsatsen fångade in jämförelse mellan 
dessa fyra transaktioner för att se hur mycket det skiljde sig åt vad det gäller arbetsgången, 
dock är man begränsat med tiden när man skriver en uppsats och möjlighet att få tag på 
viktiga intervjupersoner som var involverade i processer hade varit väldigt begränsad därför 
valde jag att inrikta mig mot just det senaste företagsförvärvet. 
 
Ett företagsförvärv kan ske över nationella gränser och detta ställer ännu högre krav på 
personer som är involverade i förvärvsprocessen. Skillnader i språk, nationella kulturer och 
sättet att göra affärer på kan skilja sig otroligt mycket från land till land. 
Då det här specifika förvärvet ägde rum inom Sverige har jag inte för avsikt att fördjupa mig i 
hur förvärvsprocessen ska skötas om det handlar om internationella förvärv. 
 
Då företaget Alfa har för avsikt att implementera företaget Beta i sin organisation helt och har 
långsiktigt ägande i sikt kommer den här studien att inte omfatta företagsförvärv som görs av 
investment firmor som har för avsikt att äga företaget under en kort period och sedan sälja det 
vidare. 

1.5 Syfte 
 
Syftet med den här uppsatsen är att förmedla ökad förståelse för förvärvsprocessen samt ge en 
överskådlig bild för hur en förvärvsprocess lämpas i teorin och praktik. Det skall även vara ett 
verktyg för företaget Alfa vid eventuella framtida företagsförvärv. 
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1.6 Målgrupp 
 
Uppsatsen vänder sig i första hand mot organisationen som har varit undersökningsobjekt. Då 
organisationen befinner sig i en otrolig expansions period är det ganska troligt att 
organisationen tänker göra flera företagsförvärv i framtiden. Den här uppsatsen kan 
förhoppningsviss vara ett verktyg som hjälper företaget att inte gör om samma misstag som 
gjordes vid det här specifika fallet. 
Uppsatsen kan vara även intressant för alla andra intressenter som överväger att göra 
företagsförvärv inom snar framtid. 
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Kapitel 2 Metodkapitel 

2.1 Inledning 
 
Genom att skriva en uppsats är enligt mig ett sätt att avrunda en pågående process och dra 
nytta av all kunskap som man har samlat på sig genom olika kurser under utbildningens gång. 
Därför är det av yttersta vikt att man väljer ett ämne som engagerar och intresserar uppsatsens 
författare.  
Mitt val blev ganska enkelt då jag vid sidan om mina studier jobbar på ett tjänsteföretag som 
under de 5 senaste åren har expanderat lavinartat. Att växa med sådan hastighet är inte helt 
oproblematiskt, vilket gör att det ställs otroligt höga krav på hela organisationen. Tillväxten 
sker både organiskt i form av egen försäljning och genom företagsförvärv där organisationen 
genom uppköpet försöker breddar sitt utbud av tjänster vilket komplicerar situationen 
ytterligare.   
När företaget genomförde det sista företagsförvärvet som den här uppsatsen kommer att 
handla om var jag anställd inom organisationen och i högsta grad berörd och inblandad i 
själva implementeringsprocessen.   
Ett år efter att transaktionen var genomförd uttalade sig företagsledningen om att det sista 
företagsförvärvet inte levde upp till de förväntade resultat och att de inte kunde peka på vad 
det var som gjorde att transaktionen inte levde upp till det önskade utfallet. 
 
Jag ställde frågan till företagets VD om inte jag kunde skriva min uppsats om problematiken 
enligt ovan och han ställde sig väldigt positivt till detta.  
 
Eftersom jag hade mina egna uppfattningar och slutsatser varför det specifika 
företagsförvärvet upplevdes som misslyckad blev nästa steg i processen att ta reda på om 
mina egna förkunskaper/förförståelse skulle bli en språngbreda eller ett hinder i den fortsatta 
arbete med uppsatsen.  
 

2.2 Förförståelse hjälper eller stjälper? 
 
Ödman definierar förförståelse på följande sätt: ”När det gäller företeelser som vi stöter på 
ofta eller dagligen har vi alltså utvecklat en förförståelse som gör att vi inte behöver lägga 
ned någon möda på tolkningsarbetet. Sinnesintrycken, tolkningen, förståelse och språk går 
samman i en blixtsnabb akt, det är omöjligt att urskilja några faser i den”(Ödman 1979 sid. 
31). 
 
Uppfattningen om förförståelse är till fördel eller nackdel när man skall ge sig in på 
forskningsfältet glider isär inom den traditionella kunskapsbildningen.  
Många forskare är eniga om att kunskapsbildningen sker antingen igenom deduktion, 
induktion eller abduktion.  
 
Den deduktiva metoden innebär att forskare utgår från befintlig teori som prövas gentemot 
empirin. Resultatet av undersökningen antingen utvecklas vidare eller förkastas helt. 
De som förespråkar den här typen av ansatsen menar att det bästa sättet att arbeta på är att 
genom den teoretiska insamlingen och inlärningen anskaffa sig förväntningar (förförståelse) 
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om verkligheten och därefter gå ut och samla in empirin för att se om förväntningar som har 
skapats överensstämmer med verkligheten där ute. 
Reinecker och Jörgensen kallar det ”att man går från det generella till det speciella” 
(Rienecker och Jörgensen, 2002). 
 
Den induktiva metoden är motsatsen till den deduktiva metoden. Här utgår forskare från en 
del samlade empiri och ställer den samlade information mot en eller flera teorier eller som 
Jacobsen skriver ”ett från empiri till teori tänkandet” (Jacobsen, 2002). 
 Rienecker och Jörgensen skriver att ”Man går från det speciella till det generella”(Rienecker 
och Jörgensen, 2002).  
De som förespråkar den här typen av ansatsen menar att idealet är att forskare helst inte ska ha 
några förväntningar eller förutfattade meningar om det han har tänkt studera. Man går alltså ut 
förutsättningslös och samlar in och klassificerar empirisk data som man behöver för studiens 
ändamål och utifrån den formuleras sedan nya teorier och modeller. 
 
Den abduktiva metoden är blandning av de två ovannämnda metoderna. Den här 
vetenskapliga ansatsen bygger på den ständiga interaktionen mellan teori och empiri. Forskare 
som förespråkar den här metoden utgår ifrån empirin och skapar nya teorier och modeller. 
Dessa teorier och modeller finslipas och förnyas genom att man ständigt återgår till empirin 
och testar hur dessa teorier och modeller håller jämfört med verkligheten som utspelar sig där 
ute.  
Gummesson säger att forskare med abduktiv vetenskapligansats måste vara lyhörd för ny 
information och snabbt kunna byta paradigm det vill säga sin grundläggande uppfattning om 
verkligheten ger anledning till detta, vilket leder till att forskaren är öppen för att kunna 
generera nya begrepp, nya modeller och ny teori (Gummesson, 1985). 
 
Då min uppsats kan varken klassas som ren deduktiv, induktiv eller abduktiv 
vetenskapligansats, men dock ligger närmast den abduktiva kunskapsbildningen var jag 
tvungen att hitta forskningsmetod som kunde skapa interaktion mellan mina teoretiska 
kunskaper som byggdes upp under utbildningens gång och de praktiska erfarenheter som jag 
har byggt upp som anställd på undersökningsobjektet.  
I samråd med min handledare valde jag att utgå ifrån aktionsforskningen som jag kommer att 
redogöra nedan.  

2.3 Vad är aktionsforskning? 
 
Aktionsforskning är enligt Rönneman ett återkommande begrepp som idag används så väl 
inom offentlig som privat sektor i syfte att utveckla en verksamhet genom förändrings arbetet. 
Aktionsforskning har sin utgångspunkt i praktiken där det byggs upp ett samarbete mellan 
forskare och praktiker som genom utbytte av varandras kompetenser leder till förändring. 
Forskaren i det här fallet bidrar med tänkandet om praktiken och praktikern bidrar med 
handlandet i praktiken vilket leder till att verksamheten utvecklas och förändras samtidigt som 
kunskapen om hur denna förändring går till samt vad som sker under arbetsgången breddas 
(Rönnerman, 2004). 
 
Då aktionsforskning är praktikorienterad och kan ses ur ett ”bottom-up” perspektiv, vilket 
innebär att det är praktikern själv som ställer frågorna och agerar för förändringen är det den 
egna praktiken som står i fokus för forskningen. Det handlar om att praktikern skall utifrån 
det vardagliga och kända formulera en fråga om vad som skall studeras och vilka frågor man 
vill ha större kunskap om. Praktikern skall även iscensätta handlingen som sedan skall följas 
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via observationer och bli utsatt för diskussion och reflektion i syfte att öka förståelse hur saker 
och ting förhåller sig till varandra.  
Till hjälp för denna process brukar aktionsforskarna använda sig av en cirkel eller spiral som 
innehåller följande steg planera – agera – observera – reflektera (ibid). 
 
Enligt Gummesson ställs det stora krav på att en forskning skall kunna kallas för 
aktionsforskning. Han menar på att aktionsforskning kräver ett konsultuppdrag inom 
undersökningsorganisationen där förändringskonsulten får friheten att gå in och agerar aktivt 
för att kunna komma åt ett uttalat problem (Gummesson, 1985). 
 
Det finns enligt Gummesson en ideal inom aktionsforskning som innebär att:  
 

1. Aktionsforskning har alltid som mål att både lösa problem och samtidigt öka den 
vetenskapliga kunskapen. Krav som ställs på aktionsforskare från både 
uppdragsgivare och den vetenskapliga kören måste uppfyllas. Aktionsforskare måste 
kunna knyta an sina resultat till tidigare forskning och sedan sprida dem via rapporter, 
föredrag etc. Det räcker inte att man tillämpar uteslutet tidigare forskning för att 
komma åt resultat då jobbar man som konsult inte som förändringskonsult.  

2. Målet med aktionsforskning är att alla berörda parter inom projektet lär sig av 
varandra och utvecklas genom arbetet i projektet. Förändringskonsulten agerar på det 
sättet att utvecklingen av uppdragsgivarens organisation drivs framåt såväl som hans 
egen utveckling.   

3. Den kunskapen som aktionsforskning ger upphov till syftar till en förståelse av 
helheter.  

4. Aktionsforskning utgår ifrån ett samarbete mellan personerna i de givna situationer 
där man försöker förstå - förändra.  Detta ställer krav på förändringskonsulten att 
han/hon måste ingå i någon form av arbetsgemenskap med personalen inom den 
organisationen som han studerar och påverkar processer.  

5. Aktionsforskning skall i första hand tillämpas i samband med förändringsprocesser 
som sker inom sociala system.  

6. I ett aktionsforskningsprojekt måste samtliga parterna vara överens om gemensamma 
värderingsmässiga utgångspunkter.  

Gummesson påpekar att aktionsforsknings idealet enligt ovan sällan kan uppnås på samtliga 
punkter i praktiken, men att man dock måste göra en total värdering av varför vissa krav inte 
är uppfyllda (ibid). 
 
Jag anser att samtliga krav på att den här uppsatsen skall gå under benämningen som 
aktionsforskning är uppfyllda förutom punkt 6 där jag anser att mina värderingsmässiga 
utgångspunkter stred med uppdragsgivarens i första hand med företagets VD. Min uppfattning 
är dock att det går att bedriva en framgångsrik aktionsforskning trots att parterna inte är helt 
överens om värderingar vilket är ofta fallet när det handlar om komplexa 
förändringsprocesser.  

2.4 Varför aktionsforskning? 
 
Forskare som förespråkar aktionsforskning som undersökningsmetod är eniga om att 
förförståelse är till en fördel för att kunna nå det bästa resultat med undersökningen.  
Gilje och Grimen menar att det är svårt att möta världen helt förutsättningslöst, då både språk, 
begrepp och personliga erfarenheter finns med när vi gör vår tolkning av ett fenomen. 
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De säger även att om forskare har god inblick i studieobjekten kan innebära att felen blir färre 
och att det går fortare att nå resultat (Gilje och Grimen 1992). 
Gummesson menar att om förförståelse om undersökningsobjektet saknas helt är forskare 
tvungen att ägna mycket tid åt att skaffa sig grundkunskaper om exempelviss branschen eller 
sättet att fatta beslut inom organisationen, vilket i vissa fall kan inte skaffas om man inte är 
inne i själva processer. Det är av den anledning han anser att det är särskilt viktigt att en 
forskare i företagsekonomi måste vara verksam inom undersökningsorganisationen 
(Gummesson, 1985). 
 
Att ha en för hög grad av förförståelse om undersökningsobjektet kan i vissa fall vara till en 
nackdel.  
Rönnerman säger att för hög grad av förförståelse kan innebära att det oförutsägbara i en 
process där vad som helst kan inträffa kan istället karakteriseras av risk för standardisering. 
Det kan även bli så att aktionsforskare får på grund av förförståelse svårt att problematisera 
det självklara och bortse ifrån de verkliga problem som finns i organisationen (Rönnerman, 
2004). 
 
Gummesson säger att det så kallad blockerande förförståelse kan vara till nackdel vid 
aktionsforskning. Med blockerande förförståelse menas kunskaper och förhållningssätt som är 
starkt selektiva på grund av att man som forskare är bunden till ett bestämt paradigm. 
Kunskapen inom det paradigm är omfattande och detaljrika, men fungerar som en fördom. 
Det är ingenting som säger att det inte kan komma intressant forskning inom dessa ramar, 
men risken finns om forskare är ovaksam att förförståelse blir ett hinder för nytänkandet 
(Gummesson, 1985). 
 
Utifrån resonemanget ovan anser jag att förförståelse är till en fördel just med tanke på vad 
den här uppsatsen kommer att handla om.  
Då jag som uppsatsens författare kan och vill inte bortse från mina förkunskaper och 
förförståelse om undersökningsobjektet skall utmaningen med uppsatsen vara att kunna dra 
nytta av situationen och kunna växla rollen mellan en praktiker (anställd) och en teoretiker 
(uppsatsens författare). 
 
Gummesson myntar med ett begrepp som heter förändringskonsult.   
Förändringskonsulten är enligt Gummesson en person som arbetar med analyser och underlag 
för beslut, men också deltar i viss mån i besluts- och genomförandeprocesser. Detta medför 
att förändringskonsulten måste vara verksam inom organisationen under flera månader upp till 
ett par år. Förståelse för en specifik besluts- och förändringsprocess byggs upp via forskarens 
tidigare förförståelse det vill säga egna upplevelser och observationer som aktör i processer 
samt via andras upplevelser det vill säga via mellanhänder i form av läroböcker, 
forskarapporter, föreläsningar m.m.(Gummesson, 1985). 
 
Då uppsatsen behandlar flera organisatoriska förändringsprocesser i ett verkligt företag och 
dessutom ett företag som jag fortfarande är anställd på är min uppfattning att jag har access att 
inta rollen som en förändringskonsult. 
 
Om och när man intar rollen som förändringskonsulten bedriver man enligt Gummesson 
aktionsforskning (Gummesson, 1985). 
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2.5 Undersökningsmetod 
 
När forskaren står vid valet av vilken undersökningsmetod ska väljas beror det helt och hållet 
på vad som ska undersökas och vilka resultat man förväntas uppnå med undersökningen. Om 
undersökningsresultatet skall presenteras med hjälp av siffror då är den kvantitativa metoden 
mest lämpliga, vill man däremot presentera sitt resultat med ord då är lämpligast att använda 
sig av den kvalitativa metoden. Enligt Jacobsen är både den kvalitativa och den kvalitativa 
metoden lika bra men att dessa lämpar sig att belysa olika frågor och frågeställningar 
(Jacobsen, 2002). 

2.5.1 Den kvantitativa metoden 
Den kvantitativa metoden omvandlar information till siffror och mänger och är framförallt 
inriktad på att mäta ”hur mycket”.  Det som kännetecknar mest de kvantitativa metoder är hög 
grad av standardisering och formalisering vilket i sin tur leder till låg flexibilitet (Holme och 
Solvang, 1991). 
Syftet är oftast att göra förutsägelse och det ska också sägas att det kvantitativa angreppssättet 
strävar efter en hög grad av objektivitet (ibid). 
Då mitt syfte inte är att presentera mina resultat i siffror och eftersom jag inte är ute efter att 
hitta universella lösningar på hur en förvärvsprocess ska gå till finner jag att den kvantitativa 
metoden inte är lämplig att användas just för den här uppsatsen. 

2.5.2 Den kvalitativa metoden 
Den kvalitativa metoden i motsats till den kvalitativa omvandlar information till texter. 
Frågorna som styr den här metoden är hur och varför. Metoden kännetecknas av väldigt hög 
grad flexibilitet och väldigt låg grad av standardisering och formalisering (ibid). 
Den här metoden ställer inte alls lika hög grad på objektiviteten då författarens subjektiva 
betraktelse spelar en avgörande roll. Därför blir den egna betraktelse vinklad jämförelsevis 
med någon annans referens. 
Då avsikten med den här uppsatsen är att öka förståelse och undersöka på djupet det välkända 
fenomenet förvärvsprocessen finner jag att den kvalitativa metoden lämpar sig bäst för just 
den här uppsatsen. 

2.6 Vetenskapsideal 
 
När vi pratar om vetenskapsideal då nämns det oftast två ytterligheter som står mot varandra 
och dessa ytterligheter är den positivistiska synen och den hermeneutiska synen. 

2.6.1 Den positivistiska synen 
Den positivistiska synen på forskning bygger sina antaganden på fakta som är oftast resultat 
av undersökningar. Undersökningar utförs genom experiment och kvantitativa mätningar. Den 
positivistiska forskningen är av beskrivande och förklarande arten och strävar efter i hög grad 
mot objektivitet där man som forskare måste dra klara gränser mellan fakta och värderingar 
(Gummeson, 1985). 
Förförståelse om det forskningsämnet som ska undersökas anses som nackdel och påverkar 
resultatet av undersökningen i den negativa riktningen så kallad ”personlig bias” (ibid). 
 
Då jag ser att den positivistiska synen på forskningen använder sig av den kvantitativa 
metoden och att förförståelse är en nackdel finner jag att positivismen inte är lämplig 
kunskapssyn för den här uppsatsens ändamål. 
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2.6.2 Den hermeneutiska synen 
Den hermeneutiska synen har sina rötter i den antika Grekland. Ordstammen återfinns i 
gudanamnet ”Hermes” (Ödman, 1979). 
Hermes hade till uppgift att bl.a. föra de döda själar till underjorden, men också att vara 
budbärare mellan gudar och de dödliga. Det var helt enkelt så att gudarnas budskap till de 
döda inte var alltför klara och tydliga därför behövdes det någon som förstår och sedan tolkar 
dessa budskap. Eftersom Hermes var gud själv tog han sig an uppgiften och där var det första 
steget mot hermeneutik (ibid). 
Översätter man Hermes uppgift till företagsekonomiska termer betyder det att forskare 
försöker sätta sig in och förstå verkligheten som finns runt problemområdet. 
Då språket och tolkningen har stor betydelse tillämpas den kvalitativa metoden och forskarens 
förförståelse anses vara en klar fördel för undersökningens resultat (Gummesson, 1985). 
Tolkningen som görs utgår från den så kallade hermeneutiska spiralen. Spiralen börjar med 
antagandet att forskaren har en förutfattad mening (förförståelse) för det undersökta objektet. 
Baserad på sina erfarenheter eller kunskap inom problemområde brukar forskare ställa sig 
frågor som man vill ha ett svar på. Dessa frågor ställs mot undersökningsmaterialet för att få 
ett svar. Undersökningsmaterialet kan vara allt från böcker, människor, mänsklig beteende 
etc. Efter att man har undersökt materialet och fått svaren på frågorna leder det till att 
forskarens förståelse ökar inom forskningsområdet och att nya frågor och problem dyker upp 
och på så sätt fortsätter den hermeneutiska spiralen (ibid). 
 
Då aktionsforskning ställer krav på att forskare är aktiv deltagare (aktör) i 
förändringsprocessen samt att förförståelse är till en fördel för forskningen vilket också 
hermeneutikern föredrar till skillnad från den positivistiske forskaren som trivs bäst med att 
vara åskådare och anser att förförståelse är till en nackdel för forskningen finner jag att det 
hermeneutiska forskningsidealet passar bäst för den här uppsatsen ändamål. 

2.7 Datainsamling 
 
Undersökningsmaterialet som samlas och klassificeras under uppsatsens gång kan antigen 
vara av den primära eller den sekundära karaktären. Jag kommer här nedan att presentera 
innebörden av primär respektive sekundär data samt vad det är för data jag har använt mig av 
under uppsatsens gång. 
 

2.7.1 Primär data 
Primär data är data som samlas in av författare/forskare själv. Det är det så kallade 
”råmaterialet” som ligger till grund vid utformning av det empiriska materialet. 
Den här typen av information samlas för första gången då författare går direkt till den primära 
källan för att få uppgifterna som är av intresset för undersökningen. 
 Primär data kan samlas på olika sätt så som genom observationer, frågeformulär och 
intervjuer (Jacobsen, 2002). 
Det empiriska materialet samlades in i första hand från intervjuerna som gjordes med personer 
som jag ansåg kunde tillföra med sådan information som skulle vara till hjälp vid utformning 
av den empiriska berättelsen. 
 
I och med att jag hade förförståelse om undersökningsobjektet använde jag mig av det öppna 
frågandets princip när jag intervjuade respondenter (Ödman, 1979). 
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Med detta menas att jag ställde frågor som om jag inte visste något svar på dem. Jag lät 
respondenterna prata fritt (naiv läsare) för att komma åt deras utsagor om vad som hade hänt 
under processens gång. När jag sedan skrev när respondenternas utsagor genom upprepad 
läsning, analysering och reflektering av deras texter försökte jag bli ”stand in” för att kunna 
skriva min egen text och på så sätt övergå från en naiv läsare till en kritisk läsare 
(Cherniawska, 2002). 
 
Intervjuerna var av den individuella karaktären och utfördes ansikte mot ansikte på anställdas 
kontor. Enligt Jan Trost är intervjuns plats en väldigt viktig faktor som kan vara av stor 
betydelse för intervjuns framgång. Respondenten ska känna sig trygg och det ska inte finnas 
några åhörare som kan upplevas störande för respondenten (Trost, 1997). 
 
Då alla sex intervjuer utfördes på företagets konferenssal anser jag att kravet på en trygg plats 
och utan åhörare uppfylldes i den här studien. Då jag är verksam inom organisationen och 
samtliga respondenter förutom Alfas VD sitter på samma kontor var det inte så tidskrävande 
som det brukar vara att genomföra intervjuer. Dessutom anpassade jag mig efter 
respondenternas tidschema och önskemål när de ville att intervjuerna skulle äga rum. Det 
uppskattades av samtliga respondenter och det blev positivt för själva intervjuns 
genomförande för att respondenterna kände sig mer avslappnade och kunde vara mer 
fokuserade på frågorna som ställdes.  
 
Innan intervjuerna påbörjades informerades samtliga respondenter att all information som 
kommer fram genom intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och att det inte kommer 
att kunna läsas ut vem det är som har sagt vad när jag presenterar intervjuerna i det empiriska 
materialet.  
Jag frågade också om jag kunde spela in intervjun för att det skulle underlätta betydligt för 
mig i och med att jag skriver uppsatsen själv och om jag hade antecknat intervjun fanns det 
risk att jag hade tappat fokus och gått miste om viktig information. Samtliga respondenter 
samtyckte vilket underlättade mitt jobb betydligt och gav mig chansen att kunna lyssna på vad 
som har sagts så många gånger som krävs för att minimera risken att missuppfatta 
respondenternas utsagor (Trost, 1997).  
 
När jag tänker efter på hur jag gick till väga vid intervjuernas genomförande finner jag att det 
liknade mestadels vid en semistrukturerad intervju. Jag ställde ett antal övergripande frågor 
som anpassades med hjälp av följdfrågor till den rådande situationen. Min avsikt med 
intervjuerna var att uppnå ökad förståelse för det specifika företagsuppköpet som 
respondenterna hade varit med om. Det lättaste sättet enligt mig var att låta respondenterna 
tala relativt fritt om deras upplevelser om företagsuppköpet i frågan. Dock var det vissa 
områden som jag ville att respondenterna skulle beröra under intervjuns gång. Om dessa 
områden inte berördes valde jag att styra in respondenterna på dessa områden. Jag följde inte 
något förutbestämt mönster och frågorna som ställdes var inte identiska i de olika 
intervjuerna.  
 
Då intervjuerna gjordes exakt ett år efter att företagsförvärvet har ägt rum anser jag att 
information som har kommit fram genom intervjuerna är giltig och relevant för uppsatsens 
ämne samt faktum att fem av sex respondenterna jobbar fortfarande inom organisationen gör 
att källorna är aktuella i högsta grad. 
 
Totalt utfördes sex intervjuer och valet var helt och hållet mitt när det gällde att välja vilka 
personer som skulle intervjuas. Tre intervjuer som utfördes med respondenter för anses vara 

 11



huvudintervjuer då personer i frågan var involverade inom förvärvsprocessen från första 
början och det är Alfas VD och Betans före detta två ägare.  
För att komma åt information hur det här specifika uppköpet upplevdes från medarbetarnas 
perspektiv valde jag att göra kompletterande intervjuer med ytterligare tre personer som var 
med när integrationsfasen inleddes. Två av respondenter jobbar idag som områdeschefer inom 
Alfas organisation och en av dem kommer från företaget Beta det vill säga det uppköpta 
bolaget den tredje respondenten jobbar i dagsläget som driftskontroller på Alfa, men när 
integrationsfasen inleddes jobbade hon som distriktschef inom Alfas organisation.  
 
Förutom semistrukturerade intervjuer till hjälp vid inhämtning av den primära data använde 
jag mig av direkta observationer på mina arbetskollegor.  
Observationer ägde rum vid bland annat våra driftsmöten, kafferaster, lunchraster och 
företagsfester etc. Jag observerade i första hand reaktioner och gester som mina kollegor 
visade när diskussion om det här specifika företagsförvärvet kom på tal.  
 
Deras reaktioner och gester anser jag gav mig mer nyttig information än vad själva 
intervjuerna gjorde för att jag upplevde att dem vid själva intervjuerna var mycket mer 
försiktiga när dem skulle uttalas om hur dem upplevde att det hade gått ett år efter den fysiska 
fusionen mellan Alfa och Beta. Min uppfattning är att det på något sätt kändes lättare för 
deras del att yttra sig inom gruppen då jag var en del av gruppen och inte kändes som en 
observatör än att helt utan rädsla svara på mina intervjufrågor som eventuellt kunde komma 
till företagsledningens kännedom och påverka deras position inom organisationen på ett 
negativt sätt. 
 
Att jag använde mig av intervjuer och direkta observationer vid insamling av den primära data 
är helt i linje med vad aktionsforskning förespråkar. 
Gummesson säger att direkt observation är en adekvat undersökningsmetod vid 
aktionsforskning som lämpligen kompletteras med intervjuer och enkäter för att man även 
skall komma åt data om avvikelser vid agerandet, om tolkningar av andras avsikter samt om 
upplevelser i samband med förändringsprocesser (Gummesson, 1985). 
 
Som läsare av den här uppsatsen kan du se att jag använder mig av påhittade namn på företag 
Alfa och Beta där Alfa står för den organisation som köpte upp hela Betas verksamhet. När 
jag använder mig i fortsättningen av dessa två namn då kommer namnen att användas enligt 
ovan. 
Samma princip gäller även vid valet av namn och efternamn på korrespondenterna. Samtliga 
namn och efternamn är påhittade och bakom dessa namn döljs verkliga personer som ville 
förbli anonyma.  
 
När jag utryckte önskan om att skriva om just det här specifika fallet fick jag väldigt mycket 
stöd från företagsledningen och de kände sig smickrad över att jag ville undersöka vad som 
har hänt i det specifika fallet. I samråd med företagets vice VD valde jag att information om 
undersökningsobjektet skulle förbli konfidentiellt.  
Då uppsatser är tillgängliga för allmänheten och då det här företagsförvärvet inte anses ha 
uppfyllt önskade resultat som företagsledningen hade hoppats på. Om jag hade skrivit 
företagets fullständiga namn och den information kom ut till allmänheten kunde 
undersökningen orsakat mer skada än nytta för företaget därför accepterade jag att all 
information som kan förknippas med företagets namn inte används i den här uppsatsen. 
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2.7.2 Sekundär data 
Förutom primära källor när man skriver en uppsats är man tvungen att använda sig av de så 
kallade sekundära källor. Sekundära källor kan vara tidningsartiklar, databaser, hemsidor, 
litterära verk etc. Författare/forskare hämtar inte information från källan själv utan materialet 
som hämtas har framställt från någon annan i ett helt annat syfte än författarens/forskarens 
egna (Jacobsen, 2002). 
Den här typen av samlade data skall enligt min uppfattning behandlas med stor tillförsikt då 
precision kan vara något snedvriden.   
 
I den här studien har jag använt mig av olika litterära verk inom organisations lära som 
behandlar förvärvsprocesserna. Vid valet av forsknings litteratur för utformning av den 
teoretiska referensramen föll mig i smaken Sevenius pedagogiska sätt att beskriva 
förvärvsprocessen. Han har på ett överskådligt sätt beskrivit förvärvsprocessen i sin helhet. 
Då Sevenius i sin beskrivning använder sig av vissa delprocesser som uteslutet behandlar 
juridiska aspekter kommer dessa i uppsatsen bara nämnas och kortfattat beskrivas för att 
uppsatsens ändamål är att belysa ekonomiska och framförallt mänskliga aspekter i ett 
företagsförvärv.  
 
Jag har även använt mig av uppsatser som är skrivna inom området för att hämta inspiration 
och se hur andra kollegor har gått tillväga när de skrev sina uppsatser. Databaser har också 
använts flitigt där nyckelord vid sökningar var företagsförvärv, integrationsprocessen, 
företagskultur, due dillgens etc.  

2.8 Uppsatsens tillförlighet 

2.8.1 Reliabilitet 
 
Reliabilitet är enligt Bryman ett forskningskriterium som främst handlar om hur pass den 
samlade empiriska data är pålitlig, överensstämmande och följdriktig (Bryman, 2005). 
Han menar på att reliabilitet består av de tre viktiga faktorer som är avgörande om ett mått 
skall anses vara reliabelt eller inte och dessa faktorer är stabilitet, intern reliabilitet samt 
interbedömarreliabilitet (ibid).  
 
Stabilitet innebär att forskaren ställer sig frågan om det utvalda måttet i undersökningen är så 
pass stabil att undersökningens resultat inte förändras i någon större utsträckning även om 
man skulle göra detsamma upprepade gånger (ibid). 
 
Intern reliabilitet handlar om att forskaren ställer sig frågan om de utvalda indikatorer som 
innefattar en skala eller ett index är pålitliga och följdriktiga. 
Detta görs genom att forskaren gör jämförelse mellan respondenternas poäng från olika 
indikatorer och se om det finns något sammanhang mellan dessa (ibid). 
 
Interbedömarreliabilitet handlar om överenskommelse mellan flera observatörer eller 
bedömare på hur undersökningens samlade empirisk data skall samlas (ibid). 
 
Bryman säger att reliabilitet (tillförlighet) behandlar frågan om undersökningens slutsatser 
och resultat blir desamma vid upprepade försök eller om resultat påverkas av slumpen eller 
tillfälligheter (ibid). 
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Enligt redovisningen ovan handlar reliabilitet till största del om exakta mätningar och just av 
den anledningen anser jag lämpas bäst på undersökningar som är av kvantitativt karaktär. 
 
Bryman säger att reliabilitetskriterium tillämpas oftast då man gör en kvantitativ 
undersökning av den enkla anledningen att den kvantitativt inriktade forskaren förmodligen är 
intresserad av frågan om huruvida ett mått är stabilt eller inte (Bryman, 2005). 
 
Kvantitativa förskare är nästan aldrig intresserade av att beskriva hur saker och ting är utan de 
vill veta varför det hela är på det viset (ibid). 
 
Då min uppsats är av den kvalitativa och berättande karaktären och dessutom inte kan 
replikeras för att få samma resultat anser jag att reliabilitet är ett kriterium som jag inte 
behöver ta i beaktning vid bearbetning av min empiri. 

2.8.2 Validitet 
 
Validitet är enligt Bryman i flera avseende det viktigaste forskningskriteriet. Validitet enligt 
honom handlar om forskarens dragna slutsatser från undersökningen hänger ihop eller inte 
(Bryman, 2005). 
 
Jakobsen säger att undersökningens empiri måste vara giltig och relevant för att den skall 
betraktas som valid (Jakobsen, 2002). 
 
Han säger att med giltighet och relevans menas att forskaren mäter det han önskar sig mäta 
och det han har mätt uppfattas som relevant samt att det han mäter hos några fåtal också gäller 
för flertal.  
Resonemanget ovan leder till att Jakobsen delar den generella giltigheten och relevansen i två 
delkomponenter och dessa är intern giltighet och relevans och extern giltighet och relevans 
(ibid). 
 
Enligt Jakobsen handlar intern giltighet och relevans om vi verkligen mäter det vi tror oss 
mäta.  
Jakobsen menar också att intern giltighet handlar om resultatens giltighet och om 
undersökningens beskrivning av fenomenet är riktig. 
Han spinner på resonemanget och påpekar att enda sättet att ta reda på detta är att utsätta 
undersökningen för granskning. Principen är enkel ju fler som håller med om beskrivningen 
desto större sannolikhet att den är riktig (ibid). 
 
Den interna giltigheten prövas genom att kontrollera undersökning och slutsatser mot andra 
och genom att kritisk granska själva resultaten (ibid). 
 
Ett vanligt sätt att validera sina rön är att konfrontera korespondenterna med de rön som 
undersökningen kom fram till. Detta kan göras genom personliga enskilda samtal med 
uppgiftslämnare eller att forskaren ordnar ett möte med flera uppgiftslämnare och diskuterar i 
vilken grad de känner igen sig i de presenterade resultaten (ibid). 
 
Ett annat sätt att validera sina rön är genom att utsätta dessa mot andra sakkunniga inom 
undersökningsområde, annan teori och empiri. Principen är att giltigheten stärks om en eller 
flera undersökningar inom samma undersökningsområden påvisar samstämmighet. Om 

 14



dessutom sakkunniga inom området kommer till samma slutsatser som forskaren själv stärks 
giltigheten ytterligare (Jakobsen, 2002). 
 
En annan form av validering handlar om hur pass rätta källor vi har funnit. 
Jakobsen säger att inga kvantitativa undersökningar är bättre än de data som forskarna lyckas 
samla in under de första faserna. 
Forskaren måste ställa sig frågan om information kommer från förhandskällor, det vill säga 
från personer som refererar till en händelse de själva har upplevt. 
Forskaren bör också bedöma kunskapsgraden på uppgiftslämnaren inom det aktuella ämnet, 
vilja att utelämna den riktiga informationen samt någon eller några motiv att inte komma fram 
med all information. För validitets skull bör källorna vara oberoende av varandra (ibid). 
 
Tidsperspektiv det vill säga när i tiden är undersökningens data samlad har betydelse för 
giltigheten. Principen är enligt Jakobsen att de data som samlas in vid den senaste tidpunkten i 
insamlingsfasen är de bästa. Det som kan vara svagheten med detta är att vi sent i processen 
kan ha blivit blinda och förbisett eventuella nya förhållanden på grund av att vi bara söker 
efter information som stöder de antaganden som vi gjort tidigare under forskningsprocessen 
(ibid). 
 
 Det är även viktigt hur informationen kommer fram om den ”tvingas” fram från forskaren 
eller om den kommer fram spontant. Ur validitets synvinkel är det alltid större gilltighet med 
information som kommer spontant från uppgiftslämnare än om den tvingas fram. Detta på 
grund av att spontana kommentarer inte är styrda från forskaren och därför bör ligga närmare 
uppgiftlämnarens egentliga uppfattning om forskningsämnet (ibid). 
 
Extern giltighet och relevans är giltig om resultat från ett begränsat område är också 
användbar inom andra forskningsområden.  
Jakobsen säger medan intern giltighet handlar om forskarens konst att beskriva ett 
forskningsämne på ett trovärdigt och riktigt sätt handlar den externa giltigheten om i vilken 
grad som rönen från en undersökning kan generaliseras (ibid). 
Den externa giltigheten enligt Jakobsen är även vägvisare om och i hur hög grad en 
undersöknings resultat kan tillämpas inom andra områden. Denna del av extern gilltighet 
kallar Jakobsen för överförbarhet (ibid).  
 
Då avsikten med kvalitativa metoder i regel inte är att generalisera från urvalet av enheter till 
en större grupp (population) och då kvalitativa undersökningar har oftast till syfte att förstå 
och fördjupa begrepp och fenomen det vill säga få grepp om generella fenomen måste man 
som förskare enligt Jakobsen införa två olika former av generaliseringar (ibid). 

1. Den första formen går ut på att generalisera från data i ett mindre urval av 
undersökningsenheter så som observationer, intervjuobjekt m.m. till en mer teoretisk 
nivå. Om den teori som formas är giltig för ett större antal enheter än de undersökta är 
svår att sia om. 

2. Det andra sättet är att generalisera ett fenomens frekvens. Utifrån data i ett mindre 
stickprov kan vi med en viss grad av säkerhet säga om samma sak gäller i en större 
population av undersökningsenheter. 

Kvalitativa metoders styrka ligger enligt Jakobsen i den förstnämnda formen av generalisering 
det vill säga möjligheten att utveckla mer generella teorier. Teori kommer fram ur det som 
forskaren har observerat, läst eller hört. 
Den andra formen av generalisering är svår att applicera på en kvalitativ ansats av den 
anledningen att forskaren i regel bara undersöker några få enheter och att dessa enheter är 
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utvalda för ett speciellt syfte därav svårigheten att hävda att stickprovet är representativt för 
en större population av enheter (Jakobsen, 2002). 
 
Enligt Jakobsen påverkas undersökningen tillförlighet och trovärdigheten av många olika 
faktorer och jag kommer att nämna några av dessa faktorer: 

1.  Forskarens upplägg vid insamling av data 
2. Undersökareffekt som innefattar intervjuareffekt och observatörseffekt. Beroende på 

forskarens sätt att genomföra intervjuer och observationer kan resultatet i vissa fall 
avspegla mer forskarens sätt att genomföra dessa än själva syftet med ”mätningen” 

3. Kontexteffekten som handlar om det samanhang vid informations samling. Frågan 
som ställs är vilket slags dimensioner hos kontexten kan tänkas påverka resultaten? 
Utförs intervjun på ett tryggt och bekväm plats för korespondenten eller tvärtom? 
 Har korespondenten haft gott om tid för att förberedda sig inför intervjun eller 
tvärtom?  

4. Slarv vid nedteckning och analys av data.  
 
Jakobsen säger att oavsett hur god information vi får från uppgiftslämnare eller från 
observerade situationer, kan vi aldrig få bättre data än det vi har kapacitet att registrera eller 
komma ihåg. Av den anledningen rekommenderar han band/ kasettinspelningar om 
möjligheten finns när det gäller undersökningsintervjuer. Sist men inte minst är analysen av 
den insamlade data avgörande om hela undersökningen skall bedömas som giltig och tillförlig 
eller inte. (ibid) 

 
För att öka giltighet och tillförlighet hos data och slutsatser förespråkar Jakobsen att forskare 
med kvalitativ ansats ”triangulerar”. Med detta menas att forskaren kontrollerar data och 
slutsatser genom kombination av olika metoder, intervjuare/observatörer, kontext samt 
personer som registrerar och analyserar data. Detta är enligt honom ett effektivt sätt att 
kontrollera om det som en enskild forskare kommer fram till även kan uppnås av en eller flera 
forskare (ibid). 

2.9 Arbetsgång till analys och slutsats 
 
Jag byggde upp min teoretiska referensram med hjälp av sekundära källor så som 
forskningslitteratur, forskningsartiklar, olika databaser etc.  
För att komma åt min empiriska berättelse använde jag mig av intervjuer, direkta 
observationer, företagens presentationer, årsredovisningar etc.  
Analysen i den här uppsatsen kommer att bestå av jämförelse och differenser mellan vad det 
är den etablerade forskningen förespråkar till företag som överväger att göra ett 
företagsförvärv och vad det var som gjordes vid det här specifika fallet.  
 
Jag kommer att dra mina slutsatser utifrån uppkomna skillnader enligt ovan samt förtydliga 
faktorer som jag anser spelade avgörande roll för att förvärvet upplevdes som misslyckad.  

 16



 

Kapitel 3 Teoretiska referensramen 

3.1 Inledning 
Förvärvsprocessen är en komplex process som berör och engagerar väldigt många intressenter 
allt från de anställda på det förvärvs/uppköpta företaget, leverantörer, media, kunder, 
myndigheter, konkurrenter etc., därför är det av yttersta vikt att förvärvsprocessen är 
välgenomtänkt och välplanerad från början till slut. 
 
Enligt Sevenius finns det olika sätt att dela in företagsförvärv i olika motsatspar. Indelningen 
beror på om transaktionen är finansiell – industriell, köpardriven – säljdriven, inhemsk – 
gränsöverskridande, publik – privat, horisontell – vertikal etc. Olika kombinationer i ett 
specifikt företagsförvärv enligt motsatspar ovan har störst påverkan på relationerna mellan 
parterna och inte minst transaktionsprocessen utformning. Sevenius menar att indelningen har 
framförallt betydelse med hänsyn tagen till strategi, synergier, strukturering och reglering av 
transaktionen (Sevenius, 2003). 
 
När Alfa förvärvade Beta var transaktionen av den industriella karaktären då Alfa hade för 
avsikt att implementera Betas organisation i sin helhet inom sin ägna organisation. Alfas 
ägare tog kontakt med Betas ägare via en mellanhand vilket tyder på att transaktionen var 
köpardriven. Transaktionen ägde rum inom Sveriges nationella gräns därför klassas den som 
inhemsk. Det var en privat transaktion där Alfa köpte upp en av sina konkurrenter och därför 
handlar det om ett horisontellt företagsförvärv.   
 
Sevenius presenterar förvärvsprocessen som ett flödesschema med kronologisk ordning och 
påpekar att det är det vanligaste sättet, dock är detta ingen absolut sanning då varje 
förvärvsprocess är unik i sig och innefattar moment som är parallella, iterativa eller i vissa fall 
saknas momenten helt. Att vissa moment uteblir helt kan enligt Sevenius bero på tidspress 
och/eller att erfarenhet av förvärv saknas. 
Sevenius ser på förvärvsprocessen som en transaktion och huvudsakligen indelar 
förvärvsprocessen i tre faser och dessa är: Strategifasen som innefattar den strategiska 
analysen, sökningen och företagsvärderingen, transaktionsfasen som fångar in 
företagsbesiktningen, struktureringen och avtalsbildningen samt integrationsfasen som siktar 
in sig på att behandla integreringen.  
Faserna är till för att enligt Sevenius återspegla syften med olika moment i förvärvsprocessen. 
Strategifasen inriktar sig på att undersöka motiv till förvärvet, transaktionsfasen är till för att 
formellt genomföra transaktionen och slutligen handlar integrationsfasen om att ”sy ihop” 
köparföretagets och förvärvsobjektets organisation (Sevenius, 2003). 
 
Orrbeck indelar förvärvsprocessen i fem olika faser och dessa är:  
1. Strategisk analys. 
2. Identifiering och värdering av förvärvsobjekt. 
3. Ta kontakt med säljaren. 
4. Noggrann granskning och integrationsplan. 
5. Integration och uppföljning (Orrbeck, 2006). 
 
 
Enligt Sue Cartwright and Cary L Cooper kan förvärvsprocessen indelas i fyra etapper:  
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1 Uppvaktningsfasen   
2. Det rättsliga offentliggörandet av äktenskapet 
3. Smekmånadens period – att få äktenskapet att fungera 
4. Etablering av äktenskaplig trohetsplikt (lojalitet, trohet) - övervakning av äktenskapets 
framgång (Cartwright & Cooper, 1996). 
 
I denna uppsats har jag avsikt att presentera samtliga steg i förvärvsprocessen enligt Sevenius 
resonemang ovan för att läsaren skall få större förståelse för processen i sin helhet. Fokusen 
kommer dock att läggas på integrationsfasen då väldigt många teoretiker bland annat 
Sevenius, Orrbeck, Cartwright & Cooper med flera är eniga om att själva integrationsfasen 
innehar de viktigaste aktiviteter som är avgörande om ett förvärv ska anses vara lyckad eller 
misslyckad.  
 

3.2 Strategifasen 

3.2.1 Den strategiska analysen 
För att ett företag skall överväga överhuvudtaget ett företagsförvärv som en tillväxtstrategi 
måste företagsledningen ställa sig en fråga vad organisationen vill åstadkomma på den 
övergripande eller långsiktiga planen. För att få ett svar på frågan ovan skall företaget göra 
den så kallade strategiska analysen.  
Enligt Sevenius skall den strategiska analysen utgöra ett underlag för att fastställa 
köparföretagets förvärvsstrategi som man har för avsikt att fullfölja i transaktionsfasen 
(Sevenius, 2003). 
Orrbeck tillägger att ett företagsköp nästan alltid har sin utgångspunkt i en strategisk analys 
av det egna företaget på den aktuella marknaden (Orrbeck, 2006). 
Både Sevenius och Orrbeck menar att den strategiska analysen är det första momentet i 
förvärvsprocessen därför är det av yttersta vikt att företagsledningen ägnar sig åt att göra den 
så utförlig som möjligt.  
För bästa resultat förespråkar Sevenius att vid den strategiska analysen skall 
företagsledningen använda sig av välkända analysmodeller så som exempelvis SWOT – 
analysen och Boston matrisen. Det viktigaste med analysen är att alla viktiga områden 
uppmärksammas och det görs enklast om man använder sig av fler modeller. Det är dock 
viktigt att påpeka att alltför många modeller gör att analysen kan bli alltför ytlig. Därför säger 
Sevenius att det är bättre att göra en genomarbetad analys än tre analyser utan djup.  
Den strategiska analysen skall anordnas i form av kreativa grupper med personal verksam 
inom företaget som har olika bakgrund och kompetenser för att utöka bredden på idéer och 
förslag som kan förkastas eller väljas att utvecklas på ett osystematisk och förutsättningslöst 
sätt.  
Många teoretiker bland annat Orrbeck och Sevenius är eniga om att den strategiska analysen 
är en viktig del av förvärvsprocessen.  
Trots detta påpekar Sevenius att det i praktiken ägnas alltför lite tid för noggranna analyser. 
Det handlar många gånger om att ta tillfället i akt och slutföra en transaktion för att det just då 
känns rätt (Sevenius, 2003). 
 
Orrbeck menar på att en genomarbetad strategisk analys utgör en stabil plattform för 
förvärvsorganisationen vilket gör att organisationen är redo att börja titta på potentiella 
förvärvsobjekt (Orrbeck, 2006). 
Med detta påbörjas sökningen och värdering av de potentiella objekten vilket är nästa steg i 
förvärvsprocessen. 
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3.2.2 Sökning/kartläggning av förvärvsobjektet 
Det första steget mot genomförandet av ett företagsförvärv är när företaget påbörjar 
kartläggning/sökning av intressanta köpobjekt som skall motsvara uppsatta mål i händelse av 
ett förvärv (Orrbeck, 2006). 
Eftersom företagsförvärvet i detta skede av transaktionsprocessen är vanligtvis bara en idé 
eller viljeyttring menar Sevenius att det finns all anledning att hålla förvärvsplanerna 
konfidentiella och att sökningen bedrivs diskret och med bibehållen handlingsfrihet för 
köparen. Den information som krävs för att se om kandidatföretagen matchar sökkriterierna 
bör därför sökas genom offentliga externa informationskällor så som Skatteverket, 
Konkurrensverket, Statistiska Central Byrå, branschorganisationer, fackföreningar, 
intresseorganisationer, massmedia affärsdatabaser etc. (Sevenius, 2003). 
Cartwright är också av den åsikten att i det här skedet av förvärvsprocessen skall 
informationen om det potentiella förvärvsobjektet sökas via externa källor som finns 
tillgängliga för allmänheten som exempelviss publikationer, produktbroschyrer, 
organisationsscheman, handböcker för anställda etc. Den här typen av informationssamling 
skall ge en översiktsbild av det potentiella målföretagets historia, bakgrund och affärsfilosofi.  
Informationsinsamlingen skall även fastställa vad det är för värdesättningar organisationen 
och dess medlemmar har samt skapa en tydligare bild över verksamheten i det potentiella 
målföretaget. Om det potentiella målföretaget verkar på samma marknadssegment som 
köparföretaget är det högst troligt att företagen konkurrerar om samma kunder och eventuellt 
använder sig av samma leverantörer. Detta ger utrymme till köparföretaget att samla 
information från fler källor. Det som kan vara intressant för analysen av målföretaget är hur 
kunderna och leverantörer upplever till exempel mål företagets kvalitetsnivå, förmåga att 
möta deadlines, förhandling och beslutsfattande stil.  
Cartwright vill påpeka att det i detta skede är viktigt att ta in så mycket information som 
möjligt om det potentiella målföretaget. Mer information och mer kännedom om det 
potentiella målföretaget förebygger risker för missuppfattningar och misstolkningar för den 
fortsatta förvärvsprocessen (Cartwright & Cooper, 1996). 
När processen är i så tidigt skede styrs dock enligt Sevenius omfattningen och djupet på den 
initiala undersökningen av framförallt tidsramar, budgeten och sekretessnivå (Sevenius, 
2003). 
 
Enligt Orrbeck skall kartläggningen/sökningen utföras så långt det går med hjälp av företagets 
egna anställda dels för att trygga kontroll över händelseförloppet, dels för att kartläggningen 
innebär en oerhört nyttig kunskapsuppbyggnad inom den egna organisationen.  
I många fall är det både nödvändigt och önskvärt att ta hjälp av en konsult som oftast har god 
kännedom inom olika branscher samt en gedigen erfarenhet av att kartlägga potentiella 
köpobjekt. Det är dock av yttersta vikt att detta led i processen styrs av sådana personer som 
har full kontroll över företagets strategiska mål som önskas uppnås med förvärvet (Orrbeck, 
2006). 
 
Informationen som kommer fram igenom kartläggningen/sökningen skall enligt Sevenius 
sammanställas på ett överskådligt sätt som möjliggör dels jämförelse mellan 
kandidatföretagen dels en matchning mellan köparföretaget och målföretaget (Sevenius, 
2003). 
Efter att köparföretaget har upprättat en lista över tänkbara förvärvsobjekt är en genomgång 
och avstämning mot de strategiska målen samt bedömning av sannolikhet att företagsförvärv 
kan genomförs oerhört viktig (Orrbeck, 2006). 
Orrbeck betonar vikten av att köparföretaget uppfattas som en seriös och kunnig aktör på 
marknaden som har kompetens och resurser att ta hand om det potentiella förvärvsobjektet. I 
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det här skedet av förvärvsprocessen är det även viktigt att förvärvsorganisationen försöker 
bilda sig en uppfattning om vilka förväntningar ägarna till det potentiella förvärvsobjektet har. 
En köpeskilling långt under säljarens önskade försäljningsvärde kommer med största 
sannolikhet innebära att säljaren inte vill sälja. Därför skall förvärvsföretaget försöka så gott 
det går att göra en beräkning utifrån säljarperspektiv för att kontrollera om den egna 
prisbilden är realistisk för att eventuellt kunna slutföra transaktionen (ibid). 
 
Om köparföretaget gör bedömning att det potentiella förvärvsobjektet motsvarar ställda 
förväntningar både när det gäller de strategiska målen, köpeskillingen samt 
lönsamhetsutvecklingen är nästa steg i förvärvsprocessen att göra en företagsbesiktning eller 
”due diligens” som det oftast kallas även på svenska.  
 

3.3 Transaktionsfasen 

3.3.1 Företagsbesiktning eller ”Due diligens”   
Due diligens eller företagsbesiktning har enligt Sevenius hunnit etablera sig på en relativt kort 
tid som en viktig del av förvärvsprocessen. Vissa forskare menar till och med att detta numera 
är ett obligatoriskt moment inom transaktionsprocessen (Sevenius, 2003). 
Företagsbesiktning innebär kortfattat att köparföretaget med hjälp av sina rådgivare och/eller 
konsulter samlar in och analyserar tillgänglig information om målföretaget för att ta reda på 
om det finns eventuella risker och omständigheter som kan försvåra och i värsta fall 
omkullkasta hela förvärvsprocessen. Due diligens är förutom en viktig analys och 
insamlingskälla även ett viktigt verktyg för beslutsfattande och förhandlingsunderlag som 
köpare kan använda sig av på vägen mot att fullfölja transaktionen i sin helhet (ibid). 
Det huvudsakliga målet med att utföra en företagsbesiktning enligt Sevenius är att fastställa 
vad det är företaget köper, det vill säga att identifiera mål företagets egenskaper så att man 
inte köper som ordspråket säger ”grisen i säcken” (ibid).  
Due diligens kan sägas vara fortsättningen på de företagsspecifika analyser som gjorts under 
förvärvsprocessens tidigare skede så som kartläggningen/sökningen, företagsvärderingen etc.  
Företagsbesiktningen är enligt Sevenius inte minst viktig när det gäller kopplingen mellan 
besiktningen och den strategiska analysen. En väl genomförd due dilligens skall ge svar på 
frågan om det tilltänkta målföretaget är det rätta valet utifrån köparföretagets strategiska 
målsättningar (ibid). 
 
Den här delen av transaktionsprocessen är enligt Sevenius väldigt viktig sett från köparens 
perspektiv för att här har köpare fortfarande möjlighet att på ett proaktivt sätt identifiera och 
kvantifiera risk. Då företagsbesiktning äger rum innan ett bindande avtal har ingåtts har 
köparföretaget fortfarande möjlighet att föra fram frågor till målföretaget som eventuellt 
behöver avtalsregleras, eventuella risker som gör att köpeskillingen behöver korrigeras med 
andra ord alla frågor som kan vara störningsmoment för den fortsatta transaktionsprocessen. 
När due diligens är genomförd och parterna väljer att skriva på ett avtal övertar köparföretaget 
i princip all risk för målföretagets brister (ibid).  
 
I vilken omfattning skall företagsbesiktning utföras och vad det är för riskområden som 
köparföretaget skall styra due diligens mot beror på köparens kunskap och förståelse för 
målföretaget, informations tillgänglighet, tidsaspekt, budget och sist men inte minst köparens 
tidigare erfarenhet av att slutföra företagsförvärv. Det viktigaste enligt Sevenius är att due 
diligens täcker in samtliga väsentliga riskområden samt att iakttagelser samordnas, följs upp 
och kommuniceras på ett effektivt sätt (ibid). 
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Sevenius menar om köparföretaget följer dessa riktlinjer minimeras risken att organisationen 
går miste om viktig information om målföretaget. Denna information kan sedan användas som 
ett välargumenterat underlag för framtida beslutsfattande i transaktionsprocessen inte minst 
när parterna sätter sig vid förhandlingsbordet (Sevenius, 2003).  
 
Enligt resonemanget ovan kan man utläsa att det finns olika typer av företagsbesiktning som 
tillämpas i både teori och praktik. Sevenius nämner att de vanligaste typer av 
företagsbesiktning är kommersiell, finansiell och legal, men påpekar att i takt med att due 
diligens har blivit en viktig del av transaktionsprocessen har undersöknings arean breddats ut.  
Ett av allt mer vanliga undersökningsområden har blivit den organisatoriska 
företagsbesiktningen eller även kallad Human Resource Due Diligens (ibid).    
 

3.3.1.1 Den kommersiella företagsbesiktningen 

Den kommersiella företagsbesiktningen är enligt Sevenius troligen den viktigaste typen, men 
också den mest tidskrävande och mångfacetterade typen. Den här typen av besiktningen 
fokuserar som namnet säger på de kommersiella faktorer och de operativa funktionerna i 
verksamheten. Eftersom den kommersiella besiktningen oftast är en del av köparens 
affärsmässiga analys av köpobjektet och transaktionens strategiska värde brukar den inte 
särskiljas som en separat besiktning, utan den förs samman med köparens generella 
utvärdering av köparföretaget. Vanligaste områden som inkluderas i den här typen av 
företagsbesiktningen är marknad, konkurrenter, försäljning, marknadsföring, kunder, 
produkter/tjänster, distribution, leverantörer etc. (ibid) 
 

3.3.1.2 Den finansiella företagsbesiktningen 

Den finansiella företagsbesiktningen som namnet säger fokuserar på de finansiella aspekterna 
hos målföretaget. Den här typen av besiktningen har enligt Sevenius ganska många likheter 
med den finansiella analysen och företagsvärderingen. Syftet med besiktningen är att samla in 
avvikelser som utgör underlag för en eventuell korrigering av priset på köpobjektet.  
Den finansiella företagsbesiktningen utförs oftast av externa revisorer som huvudsakligen 
använder sig av målföretagets resultat- och balansräkning, men analysen inkluderar också 
andra områden så som intern kontroll, ledningsinformation, kassaflöde, löneförmåner etc. 
(ibid) 
 

3.3.1.3 Den legala företagsbesiktningen 

Den legala företagsbesiktningen genomförs på rättslig information och dokumentation från 
målföretaget. Den här typen av besiktningen genomförs oftast med hjälp av externa jurister 
som analyserar mål företagets bolagshandlingar, fastigheter, avtal, anställningsförhållanden, 
myndighetstillstånd etc. (ibid) 
 

3.3.1.4 Den organisatoriska företagsbesiktningen 

I jämförelse med de tre vanligaste due diligens typer som inriktar sig nästan uteslutet på de 
ekonomiska aspekter och ekonomisk nytta vid transaktionen behandlar den organisatoriska 
företagsbesiktningen de mjuka delarna inom målföretaget. Aspekter som skall tas i beaktning 
när man gör den här typen av företagsbesiktningen är målföretagets kulturella passform, 
personalfrågor, arbetsförhållanden, företagsledningens kompetens, attityder, arbetsmetoder 
etc. (ibid) 
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Då due diligens enligt ovan är en komplexprocess som involverar och engagerar många 
personer betonar Sevenius vikten av ett välorganiserat och välplanerat arbete. Enligt honom 
skall företagsbesiktning utformas som ett avgränsat projekt som har sitt start- och slutpunkt, 
målsättningar, resurser samt dokumentation. Projektet skall innehålla tydliga faser och 
aktiviteter som skall utföras under besiktningsprocessens gång. Den vanligaste indelningen 
kan se ut på följande sätt: att man påbörjar med förberedelser, fortsätter med 
informationsinsamlingen, analyserar insamlat material, avrapporterar sina resultat och 
avslutningsviss följer upp (Sevenius, 2003). 
 

3.3.2.1 Förberedelsefasen 

I förberedelsefasen har besiktningsgruppen för uppgift att se till att två viktiga målsättningar 
uppfylls. Den ena är att motiv och målsättningar för förvärvet och att koppling till mål 
företaget skall fastställas. Detta görs i ett tidigt moment av transaktionsprocessen, men här är 
det viktigt att detta konkretiseras så att besiktningen kan inriktas på rätt förhållanden. Den 
andra målsättningen som måste uppfyllas i den här fasen är att det sker en 
informationsöverföring från målföretags ledning antingen till en konsult eller till 
köparföretagets besiktningsgrupp. Under den här fasen skall förutsättningar för due diligens 
utvärderas och sammanställas. Besiktningsgruppen och/eller konsulten skall i det här skedet 
få en ökad förståelse för köparens strategiska och kommersiella motiv till förvärvet samt vad 
för underlag köparen har använt sig av för att prissätta försäljningsobjektet.  
Sevenius påpekar vikten av att den här delen av företagsbesiktningen genomförs med omsorg 
och prioriteras högt för att öka möjlighet till en mer lyckad och effektiv due diligens, dock är 
det alltför ofta att förberedelsefasen nedprioriteras eller i värsta fall bortrationaliseras för att 
korta ner besiktningsprocessen. Detta i sin tur medför att besiktningen blir ofokuserad och 
felriktad vilket leder till snarare en senväg än en genväg (ibid).  
 

3.3.2.2 Informationssamlingsfasen 

När alla viktiga förberedelsen är gjorda fortsätter man due diligens processen med en 
informationssamlingsfasen. Den här fasen är det inledande momentet mellan 
besiktningsgruppen eller konsulten och förvärvsobjektet. Besiktningsgruppen eller konsulten 
skickar en skriftlig informationsförfrågan till målföretagets ledning som består av en rad 
uppräknade dokument som skall granskas. Informationssamling sker både muntligt och 
skriftligt och sker oftast i samband med att besiktningsgruppen och målföretagets ledning 
träffas i någon form av möte. Köparföretaget kan i ett följebrev skriva önskemål hur 
dokumentation skall iordningställas för att underlätta eventuella kompletteringar (ibid).  
 

3.3.2.3 Analysfasen 

Om och när besiktningsgruppen eller konsulten har fått tillräckligt med dokumentation 
övergår man till analysdelen i due diligens processen. Sevenius föredrar att analysen utförs på 
plats hos målföretaget om möjligheten finns detta för att underlätta kommunikation mellan 
besiktningsgruppen och målföretagets ledning. Analysen skall omfatta ingående intervjuer 
med målföretagets ledning och nyckelpersoner.  
Det är av yttersta vikt att det från första början etableras ett positivt samarbetsklimat mellan 
besiktningsgruppen och förvärvsobjektets medarbetare. Målföretagets anställda upplever 
oftast ett eventuellt ägarbyte som ett stressmoment i sig. Samtidigt så skall de sköta den 
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löpande verksamheten och i samband med due diligens skall de bedömas deras arbete och 
kompetensnivå.  
I den här delen av företagsbesiktningsprocessen förespråkar Sevenius ett lagarbete mellan 
besiktningsgruppen eller konsulten och målföretagets medarbetare för att få fram bästa 
möjliga analyser och beslutunderlag inför fortsättningen av förvärvsprocessen. Dock påpekar 
han att samarbete är och kan vara begränsad i det här skedet på grund av sekretesskäl och inte 
minst av osäkerheten om transaktionen kommer att fullföljas eller inte (Sevenius, 2003).  
 

3.3.2.4 Rapporteringsfasen 

Efter att besiktningsgruppen och/eller konsulter har gjort behovsanpassade analyser av 
målföretaget övergår man till rapporteringsfasen där man sammanfattar i en rapport 
iakttagelser, avvikelser från förväntningar och eventuella rekommendationer till 
köparföretagsledning. Rapporten skall enligt Sevenius innefatta avgörande iakttagelser och 
konkreta förslag till åtgärder som bör göras innan eller efter tillträde. Rapporten skall även 
fånga in problemområden som inte kunde undersökas med den tillgängliga informationen 
samt identifierade känsliga områden som kräver ytterligare analys (ibid).  
 

3.3.2.5 Uppföljningsfasen 

Uppföljningsfasen i due diligens processen är enligt Sevenius liksom förberedelsefasen en 
eftersatt del. Anledning till detta är brist på tid och minskad intresse inom 
köparorganisationen efter slutförd företagsbesiktning som gör att besiktningen inte följs upp 
på ett systematiskt sätt. Den här fasen av due diligens processen har för syfte att rekapitulera 
processen och resultat efter att företagsbesiktningen är genomförd. Köparorganisationsledning 
skall helt enkelt stämma av med besiktningsgruppen eller konsulten om exempelviss vissa 
iakttagelser kom i tid eller om dessa förmedlades på ett felaktigt sätt gentemot målföretaget, 
om kommunikationen dem mellan var tillräckligt tydlig genom hela processen etc. Sevenius 
påpekar att uppföljningsfasen kan upplevas av många som en överflödig och värdelöst 
merarbete i företagsbesiktningsprocessen. Enligt honom så är inte fallet för att uppföljningen 
som i allt projektbaserat arbete är en viktig del som höjer kompetensen hos de involverade 
parterna (ibid).    
 
Att en organisation som har tänkt sig genomföra ett företagsförvärv tjänar på att utföra en så 
utförlig due diligens som möjligt är enligt resonemanget ovan nästan ett måste.   
Sevenius menar att företagsbesiktningen skall utgöra en stomme vid utformningen av det 
slutliga beslutsunderlaget som köpare måste ta i beaktning inför ett eventuellt förvärv. En väl 
genomförd och väl kommunicerad due diligens skall ge svar på frågor om förvärvsprocessen 
överhuvudtaget skall fortsätta eller förkastas eller om behovet för ytterligare besiktning krävs, 
om målföretagets värde motsvarar köparens förväntningar utifrån de fastställda motiv och de 
strategiska målsättningar med förvärvet, hur köparorganisation skall strukturera upp 
transaktionen och sist men inte minst hur köparen skall lägga upp integrationsprocessen efter 
att tillträdet har ägt rum (Sevenius, 2003). 
 
Om parterna är överens om att det finns tillräckligt med argumentation som bekräftar att de 
ställda förväntningarna på varandra är uppfyllda övergår man till nästa moment i 
förvärvsprocessen som är strukturering av transaktionen. 
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3.4 Strukturering 
 
Struktureringen är enligt Sevenius ett samlat begrepp för anpassning och organisering av 
företagsförvärvet på ett sådant sätt så att en tilltänkt transaktion inte drabbas av negativa 
effekter på grund av att köpare eller säljare har missat viktiga regler som skall tas i beaktning 
vid genomförandet. Det som oftast parterna måste komma överens om vid struktureringen är 
om förvärvet skall omfatta målföretagets aktier eller inkråmet det vill säga målföretagets 
tillgångar och möjligen också dess skulder. Regelverk som måste följas vid struktureringen av 
ett företagsköp är skatterätt, redovisningsregler, aktiebolagsrätt. Det är även marknadsvillkor 
för finansieringen som styr vilken struktur för förvärvet kan vara möjlig samt andra regler så 
som arbetsrätt, miljörätt etc. (Sevenius, 2003). 
 

3.5 Avtalsbildning 
 
I en förvärvsprocess sker det kontinuerlig kontakt, informationsutbyte och förhandlingar 
parterna mellan. När parterna är överens om att ställda förväntningar på varandra tycks vara 
uppfyllda är nästa steg i förvärvsprocessen att köpare och säljare önskar sig ingå ett avtal som 
binder de att genomföra transaktionen.  
Under processens gång ingår parterna många olika typer av avtal dels för att minska 
osäkerheten som förhandlingar vid företagsförvärvet innebär och dels för att driva 
förvärvsprocessen framåt. Således är undertecknandet av intentionsbrevet och köpavtalet 
enligt Sevenius två centrala tidpunkter i transaktionsprocessen.  
Intentionsbrevet är föravtal som ingås mellan parterna i tidigt skede av förvärvsprocessen. 
Den här typen av avtal omfattar oftast del överenskommelser mellan köpare och säljare. 
Dessa överenskommelser grundas på olika frågor som har framgått som särskilt viktiga vid 
tidiga kontakter och förhandlingar mellan parterna.  
Typiska frågor som skall regleras med hjälp av intentionsbrevet är enligt Sevenius hur skall 
informationsutbyte parterna mellan ske, hur lång tid samt hur omfattande bör 
företagsbesiktning vara, vilken access köparen har till målföretaget, vem är det som kommer 
att utföra företagsbesiktningen samt i vilken utsträckning kommer iakttagelser från 
företagsbesiktningen att påverka den preliminära köpeskillingen. 
Syftet med intentionsbrevet är att preliminärt fastställa ramarna för överenskommelsen mellan 
köpare och säljare.  
Intentionsbrevet skall innehålla grundläggande kommersiella och transaktionsmässiga 
förutsättningar för fullföljandet och genomförandet av transaktionen i sin helhet samt ge 
parterna en initial trygghet i affärsrelationen som är avgörande faktor för den fortsatta 
processen.  
Sevenius menar att intentionsbrevet är en viktig del av transaktionsprocessen men vill påpeka 
att dess rättsverkan är en fråga som måste tas i beaktning. Den här typen av överenskommelse 
uppfattas i näringslivet som ett så kallad gentlemen’s agreement. Detta innebär att parterna är 
överens om vissa regler på en affärsmässig och moralisk plan, men ur ett juridiskt perspektiv 
är intentionsbrevet inte bindande.  
Därför förespråkar Sevenius att köpare och säljare dokumenterar överenskommelserna eller 
upprättar bindande avtal under perioden som fortlöper mellan intentionsbrevet och köpavtalet. 
All dokumentation som omfattas från intentionsbrevet fram till att parterna väljer att skriva på 
ett köpavtal skall granskas och inkluderas i det slutgiltiga köpavtalet som kommer att 
redovisas nedan (Sevenius, 2003). 
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Köpavtalet är den rättsliga slutregleringen av ett företagsförvärv (Sevenius, 2003). 
Då köpavtalet omfattar många olika moment som skall beaktas förespråkar Orrbeck en 
överskådlig mall över avtalets innehåll som kan användas som en checklista så att inga 
väsentliga element utlämnas ur avtalsdiskussionen (Orrbeck, 2006). 
Ett köpeavtal skall enligt Sevenius innehålla följande moment: bakgrund och syfte med 
transaktionen samt vilka som är parter i avtalet, precisering av vad som är avtalets föremål, en 
tydlig förklaring att säljaren överlåter och köparen förvärvar avtalsföremålet, köpeskillingens 
storlek, betalningsdagar, betalningsform samt beräkning, villkor för att transaktionen skall 
fullföljas, villkor gällande när och hur tillträdet skall äga rum, villkor som skall iakttas eller 
åtgärdas under olika tidsperioder i avtalet, garantier från säljaren om företagets egenskaper 
och andra omständigheter i transaktionen, villkor om sekrettes och konkurrens under perioden 
efter transaktionen, fullständiga bestämmelser att köpavtalet reglerar parternas relationer och 
sist men inte minst bestämmelser gällande när och i vilken form samt vem som ska 
offentliggöra företagsförvärvet.  
 
När parterna har granskat avtalet och är överens om att ingå ett avtal är transaktionsfasen i 
princip avslutad och processen övergår till integrations fasen.  
 
Då transaktionsfasen enligt Sevenius är alltför ofta intensiv och kräver fullständig fokus från 
förvärvsorganisationens ledning finns det risk att personerna som ansvarar för integreringen är 
utmattade och har svårt att ställa om sig till den viktigaste fasen av alla det vill säga 
integrations fasen. Sevenius påpekar vikten av att behålla fokusen på integrationen så att inte 
undertecknandet av köparavtalet tros vara slutpunkten för transaktionen utan snarare början 
till slutet (Sevenius, 2003). 
 
Cartwright och Cooper säger att undertecknandet av köparavtalet är stolta stunder för 
förvärvsorganisation och att organisation kan känna sig som ”vinnare för dagen”, men om 
företagsförvärvet skall bli framgångsrikt måste förvärvsföretagets ledning vinna sina 
förvärvade anställdas förtroenden (Cartwright & Cooper, 1996). 

3.6 Integrationsfasen  

3.6.1 Integrering 
Integreringen är den delen av förvärvsprocessen som skall sammanföra köparföretagets 
organisation med det förvärvade/målföretagets organisation. I det här skedet av processen 
skall de strategiska målsättningarna och tänkta synergieffekter med företagsförvärvet 
fastställas och genomföras i praktiken.  
Ur ett rent ekonomiskt och rättsligt perspektiv är ett företagsförvärv enligt Sevenius en 
omfattande och komplex process. Situationen kompliceras ytterligare under integrationsfasen 
då processen omfamnar i större utsträckning de psykologiska och organisatoriska aspekterna 
(Sevenius, 2003). 
Integreringen mellan två organisationer involverar och berör på ett eller annat sätt all personal 
i den ny samansatta organisationen. Detta medför alltför ofta stora förändringar och osäkerhet 
som stäcker sig under en lång tidsperiod (ibid). 
Att samordna medarbetarna, överföra kunskap och förverkliga de förväntade synergierna i 
den nysatta organisationen är enligt Sevenius i första hand en fråga om medarbetarnas 
inställning till transaktionen i allmänhet och till de nya ägarna i synnerhet. Därför menar han 
att schablonmässiga regler så som exempelviss ”business as usual” eller så kallad 100 dagars 
regel som i praktiken innebär att alla väsentliga förändringar skall genomföras inom 100 
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dagar från tillträdesdagen är alldeles för naiva för att användas som fruktbar vägledning 
(ibid). 
Han förespråkar istället att integreringen skall ses som en blandning av komplicerade 
delprocesser som kräver situationsanpassade lösningar samt lyhörd och flexibel ledning i den 
nysatta organisationen. Att uppfatta integreringen som ett rationellt och organiserat 
delmoment av förvärvsprocessen där det sker tydlig planering, avdelade resurser, kraftfullt 
genomförande och uppföljning kan enligt Sevenius vara ödesdigert. Han menar på att 
integreringen inte kan planeras, förutses och dirigeras på ett fullständigt sätt utan att det 
snarare handlar om ledningens samt medarbetarnas inställning och vilja att improvisera, 
anpassa sig och bearbeta eventuella bakslagen som kommer, släcka bränder och sist men inte 
minst dra lärdom av uppkomna situationer (ibid). 
Därför bör integrationsplanering inriktas på att skapa flexibla projekt som ger utrymme till 
många möjligheter till avstämningar, kommunikation och vägval.  
 
Sevenius delar integrations fasen i två stadier. Det första stadiet träder i kraft direkt efter 
tillträdet och omfattar aktiviteter som ska säkerställa att det förväntade värdet som köpare 
hade på den genomförda transaktionen skall bevaras (ibid). 
Det andra stadiet är enligt Sevenius en mer långvarig samverkan av delprocesser som skall 
leda till att den nysatta organisationens värde förhoppningsvis blir högre än vad det var när 
företagen bedrev verksamheten var för sig (ibid). 
 

3.6.2 Omedelbara aktiviteter 
I samband med att förvärvsorganisationen tar ansvaret över det uppköpta företaget finns det 
vissa funktioner/aktiviteter som måste fungera eller åtgärdas direkt efter tillträdet så att inte 
viktiga värden skall gå förlorade. Dessa aspekter/åtgärder kallar Sevenius för ”dag ett frågor” 
(day one issues). Han påpekar att det även kan gälla saker som kanske inte behöver vara på 
plats dag ett men kräver omedelbar aktivitet från förvärvsorganisationens ledning. Dessa 
aktiviteter skall utföras så fort som möjligt förslagsviss inom en vecka (ibid). 
Sevenius nämner följande integrationsområden som köpare skall lägga stor fokus på för att 
minimera risken att viktiga värden går förlorade. 

 Operativa: koordinera ihop områden så som inköp, försäljning, marknadsföring, 
kundtjänst etcetera.  

 Finansiella: utbyte av finansiella resurser i syfte att sprida risker och ha möjlighet för 
fortsatt affärsutveckling. Utformning av gemensamma finansiella mått och 
redovisningsrutiner. 

 Ledning: samordning av ledningsrutiner, kunskap och metoder företagen mellan. 
Implementering av ny ansvarsfördelning och rapporteringsordning.  

 Strategi: ömsesidigt utbyte av affärs, konkurrent och kommunikationsinformation 
företagen mellan. Utformning av en gemensam affärsstrategi.  

 Kunskap: samordning av kunskap, erfarenhet och expertis. Träning inom mindre 
utvecklade delar av organisationen samt inlärning från affärsenheter inom obekanta 
affärsområden, teknik eller marknader. Upprättande av gemensam kvalitetssäkring 
(ibid). 

 
I samband med den initiala fasen uppkommer vissa aspekter som inte kräver omedelbar 
aktivitet, men väl tidiga beslut. Det viktigaste beslutet i det här skedet av processen enligt 
Sevenius är att försäkra sig om att nyckelpersoner stannar kvar inom den nysatta 
organisationen. Om nyckelpersoner väljer att lämna organisation är företagsledningen uppgift 
att tillsätta nya (ibid). 
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Det är även ny- och ersättningsinvesteringar, hantering av immateriella tillgångar och löpande 
avtal åtgärder som kräver tidiga beslut (ibid). 
Då den nysatta organisations ledning först nu har fullstädning tillgång till det förvärvade 
organisationen föreslår Sevenius att köparorganisation utför en aktivitet som kallas 
tillträdesgranskning. Tillträdesgranskning är förenklat en fortsättning och efterkontroll av 
företagsbesiktningen som utfördes under transaktionsfasen. Den här typen av granskningen 
skall göras för att säkerställa det verkliga värdet med transaktionen samt att kontrollera att de 
garantier som lämnades från säljaren verkligen hålls. Om köpare inte gör en sådan 
genomgång riskerar man enligt Sevenius att gå miste om viktiga värden i det uppköpta 
företaget utan vetskap om att de någonsin existerade (ibid). 
 
När köparorganisation har genomfört de så kallade omedelbara aktiviteter som skall se till att 
trygga det uppköpta företagets värde övergår förvärvsprocessen i nästa stadium som omfattar 
aktiviteter som skall på lång sikt genom samordning av den nysatta organisationen se till att 
skapa ett nytt värde på det sättet som köpare har föreställt sig i samband med beslutet att 
genomför ett företagsförvärv. Dessa aktiviteter redovisas nedan. 
 

3.6.3 Kommunikation 
Enligt Sevenius är kommunikation av företagsförvärvet både när det gäller interna intressenter 
det vill säga egna anställda och externa intressenter i form av kunder, leverantörer, 
finansiärer, samarbetspartner etcetera antagligen den viktigaste aktiviteten i 
integrationsprocessen både i samband med tillträdet och på lång sikt.  
Att kommunicera såväl internt som externt samt föra fram budskapet om den nysatta 
organisationens planer om verksamhetens tänkta agerande efter ägarbyte är alltför ofta akut. 
En snabb och tydlig kommunikation minskar osäkerheten som råder både internt och externt. 
Detta medför även att medarbetarnas effektivitet och fokus på sina arbetsuppgifter bibehålls 
samt att tillit till den nya ledningen ökar.  
Sevenius påpekar vikten av att kommunikationen bör planeras i förväg innan 
företagsförvärvet är fullbordad (Sevenius, 2003). 
En genomtänkt och välplanerad kommunikationsplan skall enligt Cartwright och Cooper 
innehålla följande frågeställningar när, var, vem (till vem) och hur skall företagsförvärvet 
kanaliseras ut (Cartwright & Cooper, 1996). 
Sevenius är av nästan samma åsikt gällande sättet att utforma kommunikationsplanen på. Han 
menar på att de tre viktiga frågorna i en kommunikationsplan skall innehålla vilka som skall 
informeras, vad det är för budskap som skall framföras samt vilka kanaler som skall nyttjas. 
Det är av väsentlig betydelse att kommunikationsplanen även innehåller en prioritetsordning 
som visar vilka aktörer som skall informeras, på vilket sätt budskapet skall kanaliseras ut samt 
när i tiden detta skall ske (Sevenius, 2003). 
Även Orrbeck menar att rangordningen är betydelsefull vid utformning av 
kommunikationsplanen. Han menar på att de första som skall informeras är det förvärvade 
företagets anställda. Detta skall göras snarast efter att uppköpet offentliggörs för att på så sätt 
minimera osäkerheten som råder hos varje individ kring hur framtiden kommer att te sig i 
samband med ägarskifte och en ny företagsledning. Denna osäkerhet leder i många fall till att 
nyckelpersoner i det förvärvade företaget söker sig till ett annat arbete eller att konkurrenterna 
försöker locka över de till sin organisation. För att minska bortfall av nyckelpersoner i det 
förvärvade företaget förespråkar Orrbeck att kommunikation sker både muntligt i form av en 
representant från förvärvsorganisationen och skriftlig i form av ett personligt brev. 
Informationen skall innehålla både köparens och säljarens motiv till genomförd transaktion, 
en kort presentation av det förvärvade företaget, men kanske det viktigaste som informationen 
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skall omfatta är köparens framtida planer med det förvärvade företaget i syfte att minimera 
ryktesspridning(Orrbeck,2006). 
Cartwright och Cooper menar att den nysatta ledningen måste sätta stor tyngdpunkt vid val av 
representanter som skall presentera den nysatta organisationen för att det kan vara avgörande i 
den nya organisationens kulturbildning. Anställda som hör till det uppköpta företaget kommer 
att bilda en uppfattning om hela förvärvsorganisationen genom representanterna. Som ett 
exempel tar Cartwright upp vad som kan ske om representanterna för förvärvsföretaget är alla 
män och under trettiofem år gamla. Det uppköpta företaget kan dra slutsatsen att 
förvärvsföretaget är ett "ung mans företag" i vilket kvinnor och äldre inte har någon chans att 
få en viktig roll (Cartwright & Cooper, 1996). 
Cartwright och Cooper föreslår att offentliggörandet av företagsförvärvet till sina nya 
medarbetare om möjligheten finns sker ”face to face” än att använda sig av brevutskick, 
eftersom det underlättar feedback i kommunikationen. Den nya medarbetaren får möjlighet att 
på plats ställa sina funderingar och frågor, i syfte att förhindra varje tvetydighet som kan leda 
till missnöje och skapa misstro. På detta sätt kan det också avslöjas saker som skulle kunna 
utgöra ett hinder för det framtida integrationsarbetet. 
Om det inte finns någon möjlighet att personligen möta människorna så måste de ansvariga 
för integrationsprocessen vara ytterst försiktiga vid brevutformningen. Cartwright föreslår ett 
standardbrev adresserat till: ”Kära arbetstagare”, med varje enskild arbetstagares namn och 
adress. Dessa standardbrev skall vara undertecknade av representanter som är delaktiga i 
integrationsprocessen för både förvärvsföretaget samt det uppköpta företaget.  
Möjligheten till feedback på det som skrivits av representanterna måste finnas även i det här 
fallet, antingen genom uppsättning av en frågelåda eller en förslagslåda på en offentlig plats 
eller att varje enskild chef får till uppgift att ordna möten med sin arbetsgrupp (ibid). 
 
Enligt Orrbeck skall köparens avsikt och framtidsplaner med förvärvet kanaliseras ut även 
externt, det vill säga till myndigheter, leverantörer, kunder etc. Han menar på att efter att de 
anställda tagit del av informationen kring förvärvsplanerna, är kunden nästa aktör som skall 
informeras. Kunderna bör få ta del av information kring områden som är av betydelse för dem 
så som eventuellt ny prissättning, sortiment samt leveranspolitik. Brister köparen i 
kommunikation med kunden finns det en stor risk att konkurrenterna sprider ofördelaktiga 
rykten om den nya ägare och dennes framtidsplaner vilket kan missgynnar den nysatta 
organisationen (Orrbeck, 2006). 
Sevenius menar att det inte är ovanligt att viktiga kunder informeras under hand redan i ett 
tidigt skede under transaktionsprocessen för att försäkra sig om fortsatt samverkan. Misstaget 
som är mycket vanligt är att köparen ofta påstår att ”allt fortsätter som vanligt”, vilket det inte 
alltid gör. Uppriktighet och tydlighet i kommunikationen är det som uppskattas mest av både 
kunder och anställda (Sevenius, 2003). 
 
Sevenius får medhåll av Orrbeck som säger att köpare inte skall kommunicera ut 
informationen som lovar mer än vad denne kan hålla. Har köparen bristfällig information 
inom något eller några områden vad det gäller framtidsplaner är det enligt Orrbeck mer 
gynnsamt att tala om det och be om att få återkomma än att försöka föra fram ett positivt 
budskap som man sedan inte kan stå för (Orrbeck, 2006). 
 

3.6.4 Integrationsplanering 
Integrationsplanering är enligt Sevenius en aktivitet som kan inledas ganska tidigt i 
förvärvsprocessen, ibland redan i samband med den strategiska analysen. Enligt honom är 
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principen att ju tidigare i förvärvsprocessen integrationsplaneringen inleds desto större är 
chanserna att förvärvsprocessen blir lyckad (Sevenius, 2003). 
Orrbeck är av nästan samma uppfattning att integrationsplanering skall inledas i ganska tidigt 
skede av förvärvsprocessen dock inte före due diligens är genomförd (Orrbeck, 2006). 
 
Sevenius menar att integrationsplanering är det första steget mot de värdeskapande 
aktiviteterna som kommer att äga rum under integrationsfasen av ett företagsförvärv. Därför 
är det av yttersta vikt att integrationsplanen innehåller aktiviteter som är flexibla och kan 
revideras eller eventuellt omarbetas helt ju längre förvärvsprocessen fortskrider.  
Enligt honom skall en utförlig integrationsplan innehålla följande beståndsdelar: 

 Ledningens roller och ansvar 
 Integrationsgruppen 
 En resultatbaserad process 
 Operativ fokus  
 Kommunikation 

För att dämpa osäkerheten som råder kring integreringen av det förvärvade företaget inom den 
nysatta organisationen är första steget att bestämma och kanalisera ut information som talar 
om hur det integrerade företaget skall ledas samt av vilka personer. Detta möjliggör att 
medarbetare från det köpta bolaget och externa intressenter så som kunder, samarbetspartners 
etcetera kan vända sig till ”rätt” person i fall att de har vissa frågor eller funderingar kring 
transaktionen.  
För ett lyckat företagsförvärv förespråkar Sevenius att integrationsgruppen eller 
integrationsmanager i mindre omfattande transaktioner bör uteslutet fokusera på ledning av 
integrationen. De personer eller den personen som är utsedd från företagsledningen till att 
genomföra integrationen skall inte ha operativ ansvar fram tills integrationsprocessen anses 
vara fullständigt genomförd. Om dessa personer/person tvingas till att dela sin tid mellan 
integrationsprocessen och mer verksamhetsavgörande aktiviteter finns det uppenbar risk att 
kraven som integrationsplaneringen ställer inte kommer att uppfyllas. 
Han menar även att det är till fördel om personer som är delaktiga i företagsbesiktningen 
involveras även i integrationsgruppens arbete för att dessa har haft möjlighet att bilda sig en 
bättre uppfattning om det köpta bolaget och eventuella problem som kan uppkomma under 
integreringen.  
Egenskaper så som erfarenhet att driva processer i projektform, bred social kompetens, stor 
flexibilitet samt förmåga att improvisera och lösa eventuella uppkomna konflikter är några 
kvaliteter som personer i integrationsgruppen eller i vissa fall integrationsmanager bör besitta.   
Integrationsledningen skall bestå av personer/person som har stark förankring inom 
förvärvsorganisationen samt ett stort förtroende från både företagsledningen och 
medarbetarna (Sevenius, 2003). 
Som det nämns ovan är det ganska vanligt att vid mindre omfattande företagsförvärv kan 
integreringen ledas av en person som kallas integrationsmanager. Frågan som kan ställas vid 
valet av denne är om den här personen kan komma från det förvärvade företaget och svaret 
enligt Ashkenas & Francis är definitivt nej.  Dessa två forskare skriver i en artikel att det är 
omöjligt från någon som kommer från det förvärvade företaget att veta tillräckligt mycket om 
förvärvsföretagets formella och informella krav med förvärvet och för chefer. Just den här 
befattningen kräver en veteran inom förvärvsorganisationen som har gått igenom tuffa 
perioder med olika problem och vet vad framgång handlar om. Därför är det inte konstigt att 
integrationsmanagers är alltför ofta långtidsanställda som har haft olika positioner inom 
företaget och flyttat runt genom olika avdelningar, funktioner och affärsenheter (Ashkenas, 
Francis 2000). 
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Enligt Sevenius bör integreringen i likhet med övriga moment av transaktionsprocessen 
utformas och realiseras i projekt – eller programform. Då integrationsprocessen oftast löper 
under en relativt lång tidsperiod skall innehållet och tidsramar i ett integrationsprogram vara 
förändringsbara. Om förvärvsorganisationen kommunicerar ut en strikt integrationsplan finns 
det en uppenbar risk att de väsentliga punkterna behöver omarbetas flera gånger samt att 
uppsatta deadlines inte håller vilket medför ökad osäkerhet och minskad effektivitet hos 
medarbetarna (Sevenius, 2003). 
Ett välformulerat integrationsprogram skall enligt Orrbeck ge svar på frågor om vilka 
rationaliseringsåtgärder bör genomföras, vilka faktiska kostnader kommer att uppstår för att 
uppnå önskade besparingar samt tiden som krävs för att uppnå det uppsatta målet med 
förvärvet, hur skall den nya organisationen se ut och hur skall den bemannas, vilka från den 
uppköpta organisationen skall övertygas om att stanna kvar och vilka skall erbjudas 
avgångsvederlaget (Orrbeck, 2006)? 
Han nämner ett specialfall där tidigare ägare av det uppköpta bolaget var tillika 
företagsledare. Det ter sig naturligt att den personen eller personer med sin erfarenhet och 
kunskap har mycket att tillföra till den nysatta organisationen och rent teoretisk bör erbjudas 
att stanna kvar. Det bör dock enligt Orrbeck inte underskattas att människor som tidigare suttit 
i en position där de kunde fatta avgörande beslut av alla digniteter kan ha svårt att anpassa sig 
till ett nytt system där deras egen beslutsfrihet krymper och den nya organisationen upplevs 
som onödig byråkratisk. Det är på grund av detta sådana personer har svårt att klara av den 
nödvändiga omställningen och även om de väljer att fortsätta sin anställning inom 
förvärvsorganisationen blir den oftast inte långvarig. Därför skall dessa personer inte erbjudas 
att gå över till den nysatta organisationen om den möjligheten finns (ibid). 
Orrbeck är av samma uppfattning som Sevenius och förespråkar att integreringen struktureras 
och genomförs i projektform och kan ha följande utseende: 
 

1. Direkt efter tillträdet skall förvärvsorganisationen stämma av den preliminära 
integrationsplanen med ledningen i det köpta företaget i syfte att kontrollera om denna 
plan är realistisk då man har full tillgång till all personal och all fakta om det köpta 
företaget.  Integrationsmanager skall göra ett försök att involvera medarbetare på alla 
nivåer inom organisationen då kunskapen oftast finns hos anställda som är närmast 
problemen inte alltid i toppmanagement. Det skall även göras en ny värdering av 
samordningsmöjligheter där man jämför det uppköpta företagets värdekedja med 
förvärvsföretagets värdekedja. Avvikelserna som uppkommer analyseras och utifrån 
denna analys dras slutsatser om vilka åtgärder måste genomföras för att uppnå 
önskade besparingar.  

 
2. Kommunicera ut integrationsplanen till alla berörda så väl anställda i det uppköpta 

och det köpande företaget.  
3. Nödvändiga legala åtgärder skall göras så som byte av exempelviss det uppköpta 

företagets namn, styrelse, revisorer, ändra bolagsordning, återkalla bankfullmakter 
etcetera. Detta kan upplevas som självklara saker som måste göras, men kan lätt 
glömmas eller prioriteras bort då anställda i organisationen är full sysselsatta med 
saker som uppfattas som mer betydelsefulla. Det är dock att av yttersta vikt att det 
råder ordning och reda då den nya legala strukturen skall implementeras. Byte av 
namn är ett exempel på en åtgärd som kan ge starka signaler både internt och externt 
om det uppköpta och det köpande företaget är inom samma bransch. Tidigt byte av 
namn talar om till så väl anställda som omvärlden att något har förändrats.  

4. Förvärvsorganisation skall se till att försöka behålla befintliga kunder som det 
uppköpta företaget hade innan förvärvet. Detta görs genom att ta tidig kontakt med 
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5. Personalavdelningen inom den nysatta organisationen skall se till att samordna 
ersättningssystemet, eventuella förmåner etcetera i det köpta bolaget med köparens. 
Görs inte detta i god tid finns det risk att det uppstår missnöje bland anställda i så väl 
det uppköpta som köparens organisation vilket missgynnar integreringen.  

6. Se till att identifiera och försäkra sig om att nyckelpersoner från det uppköpta 
företaget vill stannar inom den nysatta organisationen. Detta görs genom att 
omgående föra en diskussion med dessa personer om deras framtida roller inom 
organisationen samt vilka ambitioner dem har. Syftet med sådana diskussioner är att 
dessa medarbetare skall känna sig identifierade, välkomna och uppskattade av den nya 
ägare och den nysatta ledningen. Lika viktigt är att identifiera medarbetare som agerar 
illojalt gentemot den nya ägaren och ledningen. Enligt Orrbeck är det oftast inte 
meningsfullt att försöka få sådana personer att ändra sin inställning utan det är bättre 
att försöka göra sig av med dem så fort möjligheten dyker upp.  

7. Se till att trygga vitala processer så som leverantörsbetalningar, löneutbetalningar, 
fakturering etcetera under övergångsperioden. 

8. Se till att samordna rapporteringssystem och de nödvändiga IT-system som krävs för 
att möjliggöra rapporteringen enligt förvärvsorganisationens standard. Orrbeck 
påpekar med 100 procentig säkerhet att rapporteringen inom det uppköpta företaget 
skiljs åt i jämförelse med köparens därför är det oftast nödvändigt att omarbeta eller 
byta ut helt det uppköpta företagets IT-system för att kunna nå upp till rapportkraven 
som förvärvsorganisationen ställer på sina medarbetare. För att de nya medarbetarna 
skall kunna nyttja och förstå logiken i det nya IT-systemet krävs det enligt honom en 
grundlig genomgång och utbildning inom systemet.  

9. Den nysatta ledningen skall se till att genomföra de planerade 
rationaliseringsåtgärderna. Sådana åtgärder är oftast inte populära hos de anställda och 
deras fackliga representanter, men är alltför ofta nödvändiga för att uppnå de 
planerade samordningsvinster. Därför krävs det samordnade insatser inom den nysatta 
organisationen på grund av att varje tidsfördröjning av det positiva beräknade 
kassaflöde innebär lägre avkastning på köpesumman jämfört med plan. Den nysatta 
ledningen måste ha en stark vilja att genomföra de nödvändiga rationaliseringar och 
inte falla för argumentationen att man kan vänta med detta. Görs inte dessa åtgärder 
kort efter tillträdet är risken stor att dem inte blir gjorda över huvudtaget.  

10. Säkerställa att de nya beslutsprocesserna kommuniceras och förklaras till nya 
medarbetare. Varje företagsorganisation har sina egna regler för hur beslut fattas 
gällande exempelviss utformning av budget, nyinvesteringar, satsning på nya 
produktområden etcetera. Beslutsprocesser kan skifta allt från mycket formlösa i 
exempelviss mindre familjedrivna företag till mycket sofistikerade och komplicerade i 
stora multinationella koncern. Att behöva anamma en mer komplex beslutsprocess 
kan ta tid för de nya medarbetarna att anpassa sig till därför är det av yttersta vikt att 
någon ifrån den nysatta ledningen kan motivera orsaken till detta.  

11. Köparens ekonomi avdelningen skall se till att upprätthålla en ingångsbalansräkning 
över de förvärvade tillgångarnas värde i syfte att det uppköpta företaget kan redovisas 
rätt i det första koncernbokslutet efter tillträdet.  
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12. Sätta igång och genomföra nödvändiga förändringar gällande skillnader i 
företagskultur. Dessa skillnader kan vara små eller stora men oavsett omfattningen är 
oftast avsikten med företagsförvärvet att överföra köparens värderingar till det 
uppköpta företaget. Det är väldigt viktigt att veta att varje organisation har vissa givna 
sanningar som inte är ifrågasatta på lång tid därför skall man passa på att granska 
sådana förhållanden och göra nödvändiga korrigeringar. Påbörjas inte detta i god tid 
och följs upp regelbundet kan det innebära att hela förvärvsprocessen påverkas på ett 
negativt sätt och de uppsatta målen med förvärvet inte förverkligas. 

13. Samtliga garantier som lämnades ifrån säljaren i samband med påskrivet avtal om 
överlåtelse av förvärvsobjektet skall granskas noggrant för att försäkra sig om att det 
säljaren har lovat verkligen överensstämmer med det verkliga utfallet. Om så är inte 
fallet skall köpare i samråd med sina juridiska rådgivare överväga att kräva 
kompensation för uppkommen skada.  

14. Sist men inte minst skall förvärvsorganisation följa upp det verkliga utfallet jämfört 
med den planen som köpet baserades på. Praktiken visar att det förekommer alltför 
ofta att den typen av granskning efter tillträdet uteblir. Argumenten varför det inte 
görs varierar allt från att det uppköpta företaget är redan integrerad i 
förvärvsorganisationen och att ytterligare granskning är bara överflödigt till att det 
som har blivit gjort kan inte nu göras ogjort och att felaktigheter som upptäcks på 
vägen skall rättas till och att den nysatta organisationen skall blicka framåt inte bakåt. 
Orrbeck hävdar dock att en uppföljning är av stor betydelse av olika anledningar. 
Enligt honom skall förvärvsorganisationen dra lärdom och anamma vunna kunskaper 
om företagsförvärv som kan utnyttjas om företaget har för avsikt att göra fler 
företagsförvärv i framtiden. Genom noggrann uppföljning skall förvärvsorganisation 
även kunna undvika vissa fallgruppar vid framtida förvärv. Om anställda som gör 
prognoser över utvecklingen i ett företagsförvärv är medvetna om att deras 
uppskattningar kommer att kontrolleras mot verkliga utfallet innebär det att de 
kommer att anstränga sig mer vilket bör leda till att prognosarbete blir mer noggrann. 
(ibid) 

 

3.6.5 Kultur 
 
Enligt Kleppesto talas det nästan i alla företagsförvärv om olika företagskulturer samt 
kulturkrockar.  
Kulturer definieras enligt Kleppesto som en grupp med gemensamma attityder, värderingar 
traditioner och trosföreställningar hos dess medlemmar. Därför menar han att kulturer mellan 
olika företag kan kartläggas och jämföras ur ett förvärvsperspektiv (Kleppesto, 1996). 
Gertsen, Soderberg och Torp definierar företagskulturer som en sammansvetsad och 
gemensam verklighetsuppfattning som vid ett företagsförvärv möts av en annan 
verklighetsuppfattning som skiljer sig mot den egna vilket leder till att det uppstår en 
kulturkrock (Gertsen, Soderberg och Torp, 1998). 
Kleppesto är av åsikten att kulturkrockar är den i särklass största orsaken till 
integrationssvårigheter mellan företagen (Kleppesto, 1996).  
  
Kleppesto beskriver kulturell integration i tre faser. 

1. Den första fasen handlar om hotet gruppen känner mot sin egen kultur i det uppköpta 
företaget. Det hotet leder till ångest, sorg och oro hos människor i gruppen i det 
förvärvade företaget. Reaktionerna påverkar människornas syn och förtroende för 
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2. Fas två handlar om den kulturella konfrontationen. Människor från de olika kulturerna 

möts men de bär fortfarande med sig sina kulturer. Individerna i grupperna beskriver 
då varandras kulturer och maximerar då olikheterna till den andra gruppen. När denna 
beskrivning sker är det inte endast faktorer som sammanhållning och vänskap som 
diskuteras och beskrivs, även tankarna kring vad i den andra gruppen tolkas som bra 
och dåligt, moraliskt respektive omoraliskt, diskuteras. Efter denna konfrontation 
sätter man värde på den andra gruppen och har slutligen väldigt svårt att se det ur en 
annan synvinkel än gruppens egna, gemensamma. 
 
Andra kulturers synpunkter har man väldigt svårt att begripa (Kleppesto, 1996).  
 

3. Den tredje fasen kallas ”ackultureringen” eller kulturmötet. Dessa i sin tur kan leda till 
fyra olika resultat som är betydande för integrationsprocessen, enligt Kleppesto. 

 
1. Kulturerna kan integreras vilket innebär att båda behåller sin integritet och kan 

samarbeta med den andra gruppen och stämningen är fredlig. Man får i det här fallet ett 
”multikulturellt företag” 

2. Resultatet kan innebära att en av kulturerna assimileras, det vill säga går upp i den 
andra. Sker detta med samtycke liknas det vid en smältdeg annars blir det en 
tryckkokare som Kleppesto uttrycker det. Han menar att den gruppen som gått upp i 
den andra alltid kommer att kämpa för att bli bättre, synas mer, gruppens gemenskap 
kommer att bli starkare eftersom de i det fallet har en gemensam fiende. 

3. Separering kan vara ännu ett resultat. Det kan innebära att båda är tillbakadragande och 
inte gör så mycket för att det skall gå framåt i utvecklingen. De håller sig i det här 
faller för sig själva vilket leder till en segregering. 

4. Slutligen kan det ske en dekulturering som innebär att man varken lever med den ena 
eller den andra kulturen (ibid).  

 

Kleppesto påpekar att inga av dessa former är renodlade, det kan vara spår av till exempel 
både assimilering, integrering, samt separering på samma gång. Det beror på att denna 
kulturprocess pågår ständigt och utan någon som helst tidsmässig ordning.  Det kan vara fler 
faktorer som spelar en stor roll som till exempel om det uppköpta företaget själva fick välja 
hur de skulle anpassa sig eller inte kan vara av stor betydelse för integrationsprocessen (ibid). 

Enligt Gertsen, Soderberg och Torp kan vissa företagsförvärv upplevas som misslyckade på 
grund av förvärvsorganisationens val av företaget och bristande kulturell passform företagen 
mellan. Författarna menar att den viktigaste aspekten för en lyckad integrationsprocess är 
förvärvsorganisationens förmåga att applicera den nya kulturen till det uppköpta företaget, 
snarare än att binda samman de båda kulturerna (Gertsen, Soderberg och Torp, 1998). 

Cartwright och Cooper belyser kulturens betydelse för framgång vid ett företagsförvärv och 
påpekar att kulturen inte får bli åsidosatt. De resonerar att de viktigaste förutsättningar för en 
lyckad integrering i samband med ett företagsförvärv är att organisationer har likartad kultur 
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och att kulturerna kompletterar varandra. Författarna menar att dessa förutsättningar är 
avgörande punkt om huruvida företagets anställda skall kunna samarbeta med varandra eller 
inte. Därför föreslår de att förvärvsorganisation utför en kulturell analys eller så kallad 
kulturell du diligens innan förvärvet för att finna möjliga källor konflikter och arbeta med 
dessa i tidigt skede av integrationsprocessen. Här lyftas fram vikt av tydlig, fullständig och 
tillförlitlig information, så att alla spekulativa kommentarer kan förhindras. 

Efter förvärvet skall man skapa en lämplig psykologisk miljö för kulturell förändring, dvs. 
integrering genom att förändra situation från läget ”vinna/förlora” till ”vinna/vinna” situation. 
Då kan uppstå problem om kultur blir otydlig och vagt. Därför är det avgörande att ange 
sådana direktiv som gör att värderingar och trosföreställningar omvandlas till tydliga 
beteendemönster. 

Författarna poängterar att kulturen inte kan ses som en avskild framgångsfaktor, utan 
integrationens övriga beståndsdelar måste skötas väl annars kan utgången bli negativ trots 
goda kulturella premisser (Cartwright & Cooper, 1996). 

3.6.6 Ledarskap 
 
Företagsförvärvet är en oerhört invecklat och komplicerad process där ledarskapet enligt 
Jacobsen & Thorsvik spelar en väldigt viktig roll för förvärvets slutliga utgång.  
 
Begreppet ledarskap kan definieras på en rad olika sätt och står för ett samlingsbegrepp som 
innefattar personligheter, beteende och ledarskapsstilar som karaktäriserar flera personer.  
Den huvudsakliga förklaringen av begreppet kan fås igenom tre fundamentala aspekter och 
dessa är:  

1. Syfte med ledarskapet är att medarbetarens agerande påverkas och styras mot ett 
önskat beteendemönster.  

2. Genom ledarskapet riktas hela organisationen mot gemensamt uppsatta mål. 
3. Ledarskapet är ”en handling som utövas av flertal personer” 

 
Det betyder att en ledare ska få andra att arbeta i samma riktning, dvs. att jobba mot 
gemensamt mål (Jacobsen & Thorsvik, 1998). 
 
Lind och Stevens hävdar att det inte går i förväg att sammanbinda en viss ledarstil till ett visst 
företagsförvärv. Detta beror mycket på vad för slags typ av förvärv det handlar om samt vad det är 
för bakomliggande motiv vid ett företagsförvärv (Lind och Stevens, 2004). 
 
Man kan ändå urskilja vissa variabler som är gemensamma till de flesta typer av förvärv. 

1. Ledaren skall vara klar och tydlig i sin kommunikation (Appelbaum et al., 2000). 
2. Ledaren skall dessutom bli engagerad i kommunikationsflöden både uppåt och nedåt.  
3. Ledaren tar mer konsultativ roll i avsikt att stimulera sina medarbetare till aktivt 

deltagande i beslutsfattandet genom att ledaren respekterar deras åsikter och att även 
vissa beslut delegeras. Detta är med anledning av att kunna skapa en stark relation och 
förtroende bland de anställda (Bjerke, 1998). 

 
Företagsledarnas agerande och kommunikation gentemot personalen har oerhört stor 
betydelse (Johansson & Hult, 2002).  
Initiativtagarna till integration av arbetsstyrkor är i de flesta fall de högt uppsatta. Det brukar 
då "smitta av sig" på resten av den nybildade organisationen. Problemet ligger i att 
integrationen går för långsamt och att det i båda organisationerna pågår enskild integrering. 
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Exempelvis kan det vara en kamp mellan "de gamla" och ”de nya” på förvärvsföretaget och 
en kamp mellan vad som är "vårt" och "deras".  
Det blir därför svårt att fokusera på integreringen mellan organisationerna  
(Cartwright & Cooper 1996). 
Cartwright & Cooper påpekar att informella diskussioner och observationer från de högst 
uppsatta från båda parters sida i företagsförvärv är väldigt viktiga. När cheferna tillkännager 
förvärvet brukar det ofta leda till att de isolerar sig själva från resterande personal.  
Enligt studie av alla tre fall genomförda via intervjuer och enkätundersökningar har 
författarna kommit till slutsats att toppmanagement inte var tillräckligt tillgänglig för sina 
underordnade. Mellanchefer delar åsikt att toppmanager oftast antingen framför 
företagsförvärv som en lyckad process eller visar upp en helt annan verklighetsbild av 
företagsförvärv (ibid). 
Det är så på grund av att arbetsstyrkan känner osäkerhet inför framtiden. Istället bör de möta 
människorna för att observera arbetsstyrkans kulturförändring. Då vid det här laget inte längre 
är samma kultur på arbetsplatsen, vid sammanslagningen är det den nya, negativa och osäkra 
kulturen som kommer att te sig. Det är chefernas uppgift att för det första dämpa de anställdas 
oro för framtiden men även att lära känna sin nya arbetsplatskultur för att kunna integrera 
dessa människor med andra (ibid). 
 
Med tanke på att ändring av ansvarsområden, policys, procedurer och roller i förvärvade 
företaget påverkar båda parters sida i förvärvsprocessen, kan en ledare lyckas i sin roll genom 
att förtjäna de anställdas förtroende och effektivt integrera de värderingar, mål, idéer och 
system (Appelbaum et al., 2007). 
Med ett bra ledarskap kan arbetarna anpassa sig till nya förändringar utan större 
ansträngningar, medan effektiv kommunikation kan bidra till aktivt deltagande i 
förvärvsprocessen, då är de anställdas förtroende och intresse, samt vilja att delta i 
förändringsarbetet nyckeln till en lyckad förvärvsprocess (Holbeche, 2006). 
 
För att kunna eliminera varje oklarhet och förvirring bland anställda i integrationsprocessen, 
skall ledaren fungera som en informatör, en som klargör målen som finns inom företaget samt 
en person som bygger och upprätthåller strukturer (Ahltorp, 1998). 
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Kapitel 4 Empiri 

4.1 Kort presentation av Alfa 
 
Företaget Alfa är en privatägd koncern som grundades av några entusiaster 1988 i Stockholm. 
Företaget var från början ett renodlat städbolag som strävade efter att leverera lokalvård med 
stort engagemang och hög servicegrad. 
Vid millennieskiftet uppmärksammade Alfas företagsledning allt mer pressade och orimliga 
prisvillkor inom städbranschen och bestämde sig ganska tidigt att försöka göra en satsning på 
att försöka etablera sig inom facility services segment.  
Ett facility services bolag skall erbjuda fler tjänster till sina kunder så som lokalvård, kontors 
support i form av kontorsmaterial, fruktkorgar, entrémattor, växtskötsel etcetera, kaffe 
services i form av kaffe och espressomaskiner, dryckes – och varuautomater, 
förbrukningsvaror till kaffepausen med mera, fastighets services så som fastighetsskötsel, 
golvvård, fasadtvätt, klottersanering med mera. Syftet med ett sådant upplägg är när kunden 
bestämmer sig för att nyttja mer än en tjänst från utbudet har leverantören möjligheten att 
erbjuda kunden ett förmånligare pris. Ytterligare en fördel är att kunden har en och samma 
kontaktperson oavsett vilka och hur många tjänster är inköpta och dessutom kommer allt på 
en och samma faktura vilket sparar kundens tid och pengar.1  
På grund av rådande situationen inom städbranschen och möjligheten som fanns inom facility 
services segment tar Alfas ledning beslut i början av år 2006 att göra ett försök att etablera sig 
som ett facility bolag.  
Det nya spåret leder till att den ursprungliga affärsidéen måste omarbetas och i dagsläge lyder 
den att: ”Alfa skall vara en lyhörd helhetsleverantör av servicetjänster till företag och offentlig 
sektor. Alfas medarbetare ska med stort engagemang och hög servicegrad avlasta sina kunder 
så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet.”  
Företaget omsatte 240 miljoner svenska kronor år 2008 och har regionkontor i Stockholm, 
Göteborg, Uppsala och Malmö. I dessa städer har Alfa totalt 700 anställda som bär företagets 
anda framåt.  
Alfa är väldigt stolt att kunna titulera sig som det första facility services bolag som är ISO 
certifierad inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Företaget klimatneutraliserar sina fordon och 
resor via köpta utsläppsrättigheter.  
Koncernen är på stark uppgång där tillväxten de senaste 5 åren var 25 % i snitt och på grund 
av detta är både de lång – och kortsiktiga målen uppsatta väldigt högt där företagsledningen 
vill att Alfa ska fortsätta med tillväxten enligt ovan för att år 2012 nå upp till en omsättning 
runt 600 miljoner svenska kronor.2  
Dessa mål skall uppnås enligt företagets VD med hjälp av egen/organisk tillväxt i form av 
egen försäljning kombinerat med företagsförvärv.  
Han säger att företagsförvärv sker i första hand där företaget vill bredda sin verksamhet med 
nya tjänstområden.  

4.2 Kort presentation av Beta 
 
Företaget Beta är ett privatägt aktiebolag som grundades i Göteborg 1999. Företaget erbjuder 
i egen regi följande tjänster lokalvård, fastighetsunderhåll i form av fastighetsskötsel, 

                                                 
1 Ur Alfas företagspresentation 
2 ibid 
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klottersanering, fasadtvätt, brand – och vattensanering samt bemanning. För att kunna erbjuda 
helhetslösning till sina kunder nyttjar Beta även sitt nätverk av samarbetspartner som besitter 
spetskompetens inom områden så som måleri, golvvård, fönsterputsning, el, VVS etcetera.3 
Företaget har ingen uttalad affärsidé, men den utrycks av en delägare att: ”Vår affärsidé går ut 
på att vi ska kunna hjälpa våra kunder med allt både inom lokalvården samt 
fastighetsskötsel.”4  
Den andra delägaren tillägger att: ”Vi har aldrig haft någon nedskriven affärsidé, däremot har 
vi alltid arbetat mot att vår personal skall må bra och att vi själva skulle ha det bra.”5 
Företaget Beta omsatte ca 23 miljoner svenska kronor och hade ca 40 anställda innan ägarna 
bestämde sig att avyttra sin verksamhet till Alfa. 

 

4.3 Empirisk berättelse 

4.3.1 Alfa stärker sina positioner i Göteborgsregionen 
 
Helt i enighet med Alfas både kort – och långsiktiga målen att genomföra företagsförvärv 
inom nya tjänstområden tar företagsledningen beslutet att göra ett företagsförvärv i Göteborg 
dels för att öka den befintliga kundstocken inom lokalvårdssegmentget, men framförallt att 
etablera sitt namn inom fastighets services segment.  
 
Alfa påbörjar processen med att hitta det rätta förvärvskandidaten. 
Koncernens VD säger att söka ett bolag är en ganska komplext process. ”Det är ungefär att 
försöka hitta en anställd med viss kompetens och viss kunnande och nästan med ett visst 
namn” Han fortsätter och säger att när vi söker bolag så försöker vi att dels hitta lite mer 
namnkunniga bolag och dels bolag som har viss storlek och struktur. Är sökföretaget försmå 
innebär det mycket pappershantering. Men det visar sig att det manuella arbetet förekommer 
även på lite större bolag. Egentligen siktar vi in oss på bolagen i storleksordning mellan 10 
och 30 miljoner svenska kronor omsättningsmässigt per år.  
En annan aspekt är att hitta förvärvskandidaten med kompatibla nischar som matchar våra. 
Det vill säga vi kan inte köpa ett företag som tar hand om lokalvård på tåg, båtar, flygplan när 
vår befintliga kundstruktur och logistiken är inte ens i närheten av den nischen.6 
 
För att komma i kontakt med potentiella köpobjekt anlitar vi alltid en mellanhand i det här 
fallet affärsmäklare för att skulle jag i egenskap av VD till en konkurrent ringa och ställa 
frågan om företaget är till salu kan det upplevas som fientligt därför är det bättre att använda 
sig av en mellanhand som är bunden av sekretess i fall att kontakten inte leder till någonting. 
Vi upprättar en lista på företag som är intressant, ringer runt olika leverantörer för att få 
information om företagets renommé och så vidare och skickar den till affärsmäklare och hans 
uppgift blir att skicka ett mejl med intresseförfrågan och efter detta är det bara att vänta och 
se.7 
Just i det här fallet dröjde det inte länge med svaret att ägarna till Beta var intresserade av att 
sälja. När vi träffades första gången var de positivt inställda till att avyttra sin verksamhet 
däremot var det jag som bakade ur affären eller lade den på is under ett år. Jag var dels av den 

                                                 
3 Sven Svensson distriktschef property Alfa, intervju 
4 ibid 
5 Karl Karlsson regionchef Alfa, intervju 
6 Anders Anderson VD Alfa, intervju 
7 ibid 
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uppfattningen att deras verksamhet var lite för diversifierad och sedan hade vi rätt så mycket 
att hålla på och reda ut internt. Vår organisation och struktur på plats var inte mottaglig till ett 
företagsförvärv på grund av att det var oroligt då vi ”lyckades” tillsätta två gånger om fel 
regionchef. 8 
Men i alla fall var det ett gott tecken att ägarna till Beta var positivt inställda till en eventuell 
avyttring och vi kunde bara hoppas att när vi redde ut vår interna problematik att de inte 
skulle ha hunnit sålt till någon annan eller ändrat sig. Risken var ju i och för sig inte så stor att 
de skulle ändra sig då enligt min åsikt var deras största motiv till att vilja sälja att de märkte 
förändringar på marknaden, i upphandlingar och ökade kundkraven som gjorde att de kände 
att de drunknade i administrationen. Betas ägarna är egentligen entreprenörer och duktiga i 
produktionen, men de är inte administratörer.9  
 
 
Alfas ägare hade klar bild av varför företaget Beta var till salu, men ägarna till Beta var av en 
annan uppfattning. 
En av ägarna säger att försäljningen berodde på att deras verksamhet växte och att de fick mer 
att göra. Våra privata liv förändrades vilket gjorde att vi kände att skall man kunna göra något 
nytt i sitt liv så fungerar det inte lika lätt att äga och driva ett företag som att vara anställd.10 ( 
Den andra ägare tillägger att båda ägarna hade börjat bilda familj som de inte träffade 
speciellt mycket och jag har en 3-årig som jag gärna vill träffa någon gång i mitt liv så det är 
väl största anledning varför vi ville avyttra verksamheten.11  
 
Alfas företagsledning gör bedömningen att situationen är avsevärt bättre internt och därför 
väljer att återuppta förhandlingar med Betas ägare som är fortsatt intresserade av att sälja. 
Deras utgångspunkt har inte förändrats och de är villiga att sätta sig till förhandlingsbordet.  
 
Efter att hört sig för om Alfas verksamhet och vad de står för är de av den uppfattningen att 
Alfas organisation är rätt köpare som kan ta vid och fortsätta ta deras verk till nästa nivå.12  
Karl säger att Alfas erbjudande var intressant från första början på grund av att det var upplagt 
på ett väldigt seriöst sätt. Det som återstod var att se om priset som Alfa var villig att betala 
överensstämde med deras ägna förväntningar.13 
 
Alfa i sin tur väljer att genomföra noggranna finansiella och kommersiella besiktningar av 
Betas organisation och dessutom görs psykologiska tester på båda delägarna för att se om 
deras profil överensstämmer med kraven som Alfa har vid tillsättning av högre uppsatta 
chefer. 14 
Företaget har inte utfört någon djupare analys om företagets kulturer skiljde sig åt och hur 
mycket de skiljde sig åt. 
Alfas VD är av den bedömningen att det svåra att komma åt med företagskultur är att du 
aldrig kommer åt företagskulturen inom ett bolag när du gör ett företagsförvärv. Han hävdar 
att det inte finns någon ägare som släpper in dig eller någon annan i bolaget för att prata med 
anställda om företagskulturen av den enkla anledningen att helt plötsligt så vet alla anställda 
att företaget är till salu vilket skapar osäkerhet och lägre effektivitet och man som ägare 

                                                 
8 ibid 
9 Anders Andersson VD Alfa, intervju 
10 Karl Karlsson regionchef Alfa, intervju 
11 Sven Svensson distriktschef property Alfa, intervju 
12 ibid 
13 Karl Karlsson regionchef Alfa, intervju 
14 Anders Andersson VD Alfa, intervju 
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riskerar allting om inte förvärvet blir av. Det gjordes dock en bedömning att kulturella 
skillnader som fanns skulle man kunna hantera.  
Kommersiella och finansiella besiktningar påvisar att det finns synergieffekter att hämta hem 
om Alfa väljer att ta det steget och genomföra uppköpet av Beta.  
Att sätta värdet på synergieffekterna är enligt Alfas VD bland det absolut svåraste att beräkna 
eller få fram, men de synergieffekterna som företagsledningen såg med uppköpet av Beta var 
egentligen att vi kunde skapa en plattform för nästa steg i vårt uppsatta mål och att vi kunde 
göra mycket kring det administrativa som inte var på särskilt hög nivå inom Betas 
organisation.15  
Trots vissa svårigheter och frågetecken som fanns väljer Alfas ledning att ta det steget att 
köpa upp Betas verksamhet. Betas ägare känner att priset motsvarar deras förväntningar vilket 
innebär att saken är klar och företagsförvärvet offentliggörs genom ett pressmeddelande där 
Alfas VD säger att: ”Genom det här förvärvet stärker Alfa sin position i Göteborgsområde 
och utvecklar sitt produktområde fastighetsservice för att kunna möta den ökade efterfråga på 
dessa tjänster” (Ur pressmeddelandet från Alfas hemsida) 
I en allt hårdare konkurrens är det viktigt att vara en bred och stark aktör inom servicesektorn 
och kunna erbjuda fler tjänster. Vi har sökt en partner som är intresserad av att vidareutveckla 
det vi byggt upp och vi känner att Alfa kan göra det, säger ägarna till Beta. (ibid) 
 
Alfas VD är segerviss och stolt över det senaste förvärvet som egentligen är efter många men 
och om genomförd och säger att: ”Detta är ytterligare ett steg mot målet som Alfa arbetar 
mot, att samordna servicetjänster för våra kunder och driva deras utveckling inom detta 
område för att bli effektivare och därmed spara pengar. Vi skapar helt enkelt en konstellation 
som blir starkare utifrån alla aspekter.” (ibid) 
Det som Alfas ledning har i siktet är att genomföra en lyckad integrering av Betas verksamhet 
inom sin ägna.  
Detta ska enligt Alfas VD göras genom att följa den ursprungliga integrationsplanen som är 
utformad och strukturerad under due diligens processen och genom klar och tydlig 
information till såväl anställda som kunder.16  
Företagets HR – avdelning utformar ett brev som skickas till samtliga anställda inom båda 
organisationerna samt att det går ut ett brev till alla berörda kunder i Göteborgs område.  
Det som kommuniceras ut till anställda är enligt Alfas VD att Alfa har köpt upp Betas 
verksamhet i sin helhet och att samtliga anställda inklusive ägarna till Beta övergår till 
koncernen. Brevet som skickas till kunderna innehåller samma information som ovan, men 
även information som talar om att Beta kommer att agera som fristående helägde dotterbolag 
till Alfa fram till årsskifte för att sedan integreras i sin helhet inom Alfas organisation. Brevet 
innehåller även information om kontaktvägar och vad det är för roller som Betas tjänstemän 
kommer inta när den fysiska integreringen inleds vid årsskifte.17  
 
Alfas VD säger att företaget väljer det här spåret i syfte att inte förhasta själva fusionen och 
för bästa möjliga resultat. Själva offentliggörandet av företagsförvärvet äger rum i början av 
maj månad och då anser företagsledningen att åtta månader är den tiden som behövs för att 
göra de nödvändiga förberedelserna inför själva fusionen.  
 
Det lät inte dröja länge innan den första reaktionen på brevet som skickades ut till kunderna 
kom. 

                                                 
15 Anders Andersson VD Alfa, intervju 
16 ibid 
17 ibid 
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Alfas VD säger att när vi gick ut med information till alla kunder fick vi redan efter en månad 
höra att informationen som kom ut skapade otydlighet och kunderna förstod inte riktigt 
kopplingen med att Alfa ägde Beta som dotterbolag.18 
Många kunder undrade om Beta var fortfarande Beta eller om det var Alfa som ägde det. Det 
var ingen som riktigt uppfattade kopplingen mellan Alfa och Beta. Jag tror inte riktigt att 
informationen nådde ut till alla kunder eller att kunderna inte läste informationen ordentligt.19  
Kundernas uppfattning var att det kom ut folk med olika kläder och att de inte visste om det 
var anställda från Alfa eller Beta som skötte uppdragen. Det var helt enkelt rörigt.20  
Kontentan av den otydligheten blev att några av största kunder i Göteborgs region krävde att 
vi skulle skapa tydligheten annars övervägde de att säga upp sina kontrakt med oss.21 
 
Alfas VD i samråd med Betas två tidigare delägare fattar beslutet att skapa tydlighet genom 
att tidigarelägga integreringen än planerat och att den skall genomföras omgående med start 
första juli. Han säger att kunderna ska känna att någonting händer och att det är Alfa som 
gäller framåt ingenting annat.22  
 
Det går ut ett mejl till Alfas tjänstemän verksamma i region väst att den fysiska fusionen 
mellan Alfas och Betas organisation kommer att inledas med start första juli och Betas 
tjänstemän och anställda ute på kollektivet får löpande information om vad det är som gäller 
framöver. Kommentarer som följer så väl från Alfas som Betas anställda är slående. 
Att fusionera två företag mitt i semester är kanske det olämpligaste tillfället under hela året.23  
Det är åt skogen.24  
Det är det sämsta som kan ske.25  
Ja, det är katastrof. Det fungerar inte alls.26  
 
Alfas tjänstemän skakar på huvudet och undrar över varför det är så bråttom med fusionen 
och varför det inte kan vänta åtminstone till efter sommaren, men man får inget svar.  
Distriktschefen säger att hon har fått ett svar i efterhand när saken redan var klar.27  
 
Alfas organisation har påbörjat under våren processen med att byta ut sitt befintliga IT-system 
och har sikte inställt på att successivt under året övergå helt från den befintliga till det nya IT-
systemet.  
Den framtvingande fusionen leder till att Alfa får in enligt Alfas VD en dålig IT-miljö ifrån 
Beta till sin befintliga som är sårbar på grund av att den är väldigt instabil. Han fortsätter och 
säger att man hade hoppats att man skulle kunna hantera det, men det gick inte. Det blev 
otroligt mycket fel som skapade ännu mer obalans såväl centralt som lokalt.  
På grund av detta fattar företagsledningen ett beslut att integreringen av det nya IT-systemet 
skulle snabbas på och ske hand i hand med integreringen av Betas verksamhet.28  
 

                                                 
18 ibid 
19 Sven Svensson distriktschef property Alfa, intervju 
20 Karl Karlsson regionchef Alfa, intervju 
21 Anders Andersson VD Alfa, intervju 
22 ibid 
23 Sven Svensson distriktschef property Alfa, intervju 
24 Anna Mårtensson distriktschef lokalvård Alfa, intervju 
25 Fredrik Fredriksson områdeschef Alfa. intervju 
26 Maria svensson områdeschef Alfa, intervju 
27 Anna Mårtensson distriktschef lokalvård Alfa, intervju 
 
28 Anders Andersson VD Alfa, intervju 
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Irritation och frustration som skapas med denna manöver går nästan att ta på i luften. Allt ska 
helt plötsligt gå så fort och det är inte många dagar kvar tills nya arbetskollegor ska flytta till 
Alfas kontor.  
Anna som jobbar som distriktchef har fått till sig direktiv från Stockholm att hon ska inta 
rollen som samordnare.  
Hon säger att mycket av min roll var att ta hand om de praktiska detaljerna eftersom det skulle 
komma in 5 nya tjänstemän. Jag skulle se till att ordna fram platser, kort, passerkort med mera 
och att sköta även den sociala biten så att våra nya kollegor skulle känna sig välkomna och 
börja ta till sig Alfas tankesätt.29  
Och så sakteligen är dagen D framme och Betas tjänstemän flyttar in till Alfas kontor och det 
gör de med buller och bång bokstavligen talat. Det ska installeras telefoner på samtliga 
arbetsplatser där de ska sitta för att kunderna ringer hela tiden för att beställa jobb. Alfas 
personal tar den information med skepsis, men det dröjer inte länge innan telefonerna börjar 
surra och Alfas kontor förvandlas till callcenter.   
Alfas personal är förvirrad för innan Betas personal intog platsen på kontoret gick 95 % av 
samtalen direkt till rätt person och kunderna visste vem de skulle ringa. Alla gamla ”Alfare” 
var eniga om att det var tider det innan kontoret förvandlades till mindre callcenter, men man 
försökte hålla god min.  
 
Det börjar även spöka i den delen av IT-systemet som implementerades innan Beta kom in till 
Alfas organisation.  
Det råder total förvirring för att Betas tjänstemän ställer frågor till sina nya kollegor om olika 
saker i det nya systemet och önskade svar kan de inte få på grund av att Alfas befintliga 
personal inte kan mycket mer om systemet än sina nya kollegor då systemet är så pass nytt.  
Det gör att den positiva inställningen till fusionen hos de flesta inom bägge organisationer 
börjar tappa udden och negativa diskussioner börjar ta fart.  
En av medarbetarna säger: ”Vi behöver få mer stöttning från Stockholm eller ifrån vår ledning 
i frågan om det nya affärssystemet.”30  
En medarbetare från Betas organisation tillägger. Det är nog bra om man får en ordentlig 
utbildning inom IT-system innan man blir ”inslängd” på ett kontor för att det är det som i stort 
sätt har skett nu.31 
Hur och vem ska genomföra en ordentlig utbildning med er när inte ens vi själva har fått 
det?32  
Ni är väl medvetna om att det är semestertider nu även för våra kollegor uppe i Stockholm 
och de som har specialkompetens inom våra IT-system är borta.33  
Vem ska vi vända oss till i så fall?34 
Det vet inte jag.35  
Efter en kort kafferast går alla till sina arbetsplatser och telefonerna ringer som bara den.  
Den positiva inställningen med fusionen bleknar mer och mer och det som Alfas VD utryckte 
i samband med offentliggörandet att: ”De båda bolagen kompletterar varandra på ett mycket 
bra sätt”, lyser med sin frånvaro.  
Det börjar pratas i korridorerna om att Alfa och Beta har helt annorlunda företagskulturer och 
att kundstruktur samt sättet att bemöta kundernas krav är helt annorlunda.   
                                                 
29 Anna Mårtensson distriktschef lokalvård Alfa, intervju 
 
30 Sven Svensson distriktschef property Alfa, intervju  
31 Fredrik Fredriksson områdeschef lokalvård Alfa, intervju 
32 Anna Mårtensson distriktschef lokalvård Alfa, intervju 
33 Maria Svensson områdeschef lokalvård Alfa, intervju 
34 Karl Karlsson regionchef Alfa, intervju 
35 Maria Svensson områdeschef lokalvård Alfa, intervju 
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Sven säger att Alfa är ett stort bolag och att han tillsammans med Karl har drivit Beta i ex 
antal år och kunnat ta egna beslut. Att jobba på Alfa krävs det att man ber om tillåtelse för 
varje sak man behöver göra och det känns ganska ovant. Han fortsätter resonemanget och 
säger att företagskulturer i Göteborg och Stockholm är helt annorlunda. Här i Göteborg kan 
du inte tacka nej till småjobb och sedan tro att du ska få de stora jobben.  
Alfa arbetar väldigt mycket enligt ”Stockholm syndromen” vilket innebär att allt ska bindas 
på långa och stora kontrakt vilket är i och för sig bra för ett stort bolag, men det kanske inte 
passar här i Göteborg.36  
Anna säger om Beta att det är det här lilla bolaget där det fattas snabba beslut och där själva 
ägarna tillika företagsledarna är involverade i alla processer vilket inte är fallet i Alfas 
organisation. Hon menar även att Alfas företagskultur och valet av kunderna är mycket mer 
strukturerat i jämförelse med Betas. Alfa gör ett medvetet val vilka kunder man siktar in sig 
på och vad för slags kunder man vill bearbeta, medan Betas filosofi är kund som kund bara 
det blir pengar in i företagskassa.  
Fredrik säger att Beta vårdar alla sina kunder oavsett hur stora de är eller små, vilket i och för 
sig Alfa försöker också göra, men han tycker att Beta är mycket bättre på det sedan tillägger 
han att strukturen på Alfa är mycket bättre i jämförelse med Betas.  
Anna upplever Betas organisation som väldigt ostrukturerat och administrativt krävande då 
väldigt mycket information går via post it lappar som hon säger väldigt mycket manuellt 
arbete från hand till hand, från mun till mun vilket gör att väldigt mycket relevant information 
tappas på vägen. Hon tillägger att det kommer att ta tid innan gamla Betas medarbetare tar till 
sig Alfas arbetssätt.37  
Karl kontrar med och säger må hända att vi hade väldigt mycket manuellt arbete i vår 
organisation, men det fungerade. Det här IT-systemet fungerar inte alls.38 
Jag tror inte riktigt att Alfas ledning förstod riktigt vad det var de köpte när de köpte upp 
Betas verksamhet. Det de strävar mot idag har vi haft ganska länge kanske inte under en och 
samma tak, men vi kunde lösa allt kunden önskade sig.39  
 
Situationen på Göteborgs kontor börjar bli oerhört spänd. Det har gått två månader sedan 
organisationer har slagits ihop och det är fortfarande så att vissa IT-system inte fungerar som 
de ska. Alla tjänstemän sitter på ett driftsmöte och ventilerar sina åsikter både vad det gäller 
problematiken med fusionen och IT-system. Det är Robert som i egenskap av regionchef ska 
samla in alla intryck och framföra det till ledningsgruppen som han förövrigt tillhör. Alla är 
förväntansfulla och hoppas på en snabb åtgärd från ledningen, men det händer ingenting. 
Alfas VD säger att den informationen aldrig nådde riktigt fram utan att den ledningsgruppen 
hade fått höra var att det var lite störningar och att det var lite stökigt, men att detta berodde 
på den tidigarelagda fusionen.  
Hur riktigt illa och stökigt det var fick ledningsgruppen veta någon gång i mitten av 4: e 
kvartalet. Det var då Alfas ledning fattade beslutet att vi inte kan hamna i samma sits om vi 
har får avsikt att göra flera företagsförvärv, vilket är förövrigt helt i linje med företagets 
långsiktiga målsättningar. Man bestämmer sig för att anställa en person som besitter 
egenskaper att kunna sköta integreringen av uppköpta bolag i sin helhet. Den personen ska 
vara fysisk på plats i samband med fusionen för att kunna säkerställa att Alfas anda når ut till 
nya medarbetare. Han ska förklara hur vi jobbar, vad vi gör i alla olika delar.40  

                                                 
36 Sven Svensson distriktschef property Alfa, intervju 
37 Anna Mårtensson distriktschef lokalvård Alfa, intervju 
38 Karl Karlsson regionchef Alfa, intervju 
39 Sven Svensson distriktschef property Alfa, intervju 
40 Anders Andersson VD Alfa, intervju 

 42



Alfas ledning får ett välbehövligt tillskott i form av ny vice VD som kommer att ta hand om 
integrationsprocesser och de administrativa funktionerna. 
  
Vice VD tillträder sin tjänst vid årsskiftet och hans första uppgift är att få klarhet i vad det var 
som orsakade så mycket problem i samband med fusionen mellan Alfa och Beta.  
Han genomför enskilda intervjuer med samtliga tjänstemän i Göteborgs kontor och lämnar 
över ett utkast till företagsledningen. 
Resultatet som vice VD kommer fram till är enligt Alfas VD att den mindre lyckade fusionen 
berodde på en enkel anledning och detta var otydlig och oklar lokal ledarskap.  
Han fortsätter och säger att Karl i egenskap av regionchef skulle ha tagit hand om själva 
integrationsarbetet. Det står klart och tydligt i regionchefens arbetsbeskrivning som Karl har 
accepterat i samband med att han tog jobbet.41  
Karl kontrat med och säger att han har fått till sig en befattningsbeskrivning som regionchef, 
men att det fanns ingenting uttalat för hur den skulle sammanföras i samband med fusioner. 
Han fortsätter sitt resonemang och säger att Alfas företagsledning är duktiga på att skicka ut 
och skriva befattningsbeskrivningar, men att det är ingen som går igenom med personen i 
frågan och förklarar vad det är som förväntas av en.42  
Alfas VD säger att han och Karl hade en överenskommelse, men att Robert inte höll vad de 
hade kommit överens om. Karl var intresserad av att hålla på med andra saker och ville inte ta 
hand om alla delar som en regionchef ska ta hand om. Han hade sitt hjärta inriktad mot 
någonting annat vilket är tydligt nu då han väljer att lämna Alfas organisation.  
 
Karls anställning blev inte långvarig på Alfa han lämnade organisationen knappt ett år efter 
att han tillsammans med Sven valde att avyttra Betas verksamhet. Alfas VD tog över Karls 
roll och blev tillförordnad regionchef fram tills man hittar någon bättre lösning.   
 
Ett år efter att fusionen ägde rum gjordes dessa intervjuer och alla som intervjuades var eniga 
om att fusionen inte levde upp till förväntningar. Trots att det är mycket som har gått fel finns 
det enligt många saker som var positiva under processens gång.  
Karl nämner att han hade ett krav på sig att behålla kunderna och visa att omsättningen var 
bibehållen, vilket organisationen lyckades med. Detta ledde till att vi lyckades rädda jobb för 
många människor vilket är mycket positivt. Man har lyckats till och med öka omsättningen 
och den fortsätter att öka. Han nämner även att kamratskapet i Göteborg var väldigt bra och 
att just på den planen anser han att integreringen lyckades fullt ut.43  
Anna går på ungefär samma linje som Karl och säger att med tanke på förutsättningar som 
rådde i början så har det gått förvånansvärt bra. Vi människor är på något sätt överlevare och 
trots alla svårigheter så lyckades vi få till det. Så som det är just nu är vi ett ganska bra gäng 
här på kontoret.44 
 
 
 

                                                 
41 Anders Andersson VD Alfa, intervju 
42 Karl Karlsson regionchef Alfa, intervju 
43 ibid 
44 Anna Mårtensson distriktschef lokalvård Alfa, intervju 
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Intryck ett år efter fusionen  
 
Som man brukar säga är det väldigt lätt att bli efterklok med facit i handen, men jag ville dock 
höra åsikter om vad som skulle ha gjorts annorlunda för en smidigare och framförallt 
lyckosammare integration.   
 
Karl är av den åsikten att Alfas ledning skulle ha avsatt en person med väldigt positiv 
inställning till företagets anda, namn, företagsledning som hade kunnat förankra hur man 
jobbar på Alfa. Han eller hon skulle stått här som en ambassadör och hälsat oss välkomna och 
strukturerat upp regionen. Den personen kunde i alla fall inte ha varit jag av den enkla 
anledningen att jag visste för lite om Alfas affärsfilosofi.  
En ny indelning på områdeschefer är också en sak som man skulle ha gjort i syfte att sudda ut 
vi och de spekulationerna. Alla hade lärt känna varandra på ett mycket bättre sätt och det hade 
varit en omstart för oss alla.45  
Maria är av samma åsikt och säger att företagsledningen hade behövt avsätta en mentor för 
Betas personal och då i första hand för tjänstemän. Där den här personen hade haft möjlighet 
att sitta med den nytillkomna personal och stötta de i frågor de hade.  
Det är även så att man kanske inte skulle ha gjort den här fusionen mitt i semester när nästan 
alla var borta. Sedan hade man kanske behövt integrera successivt en sak i taget och inte göra 
allting på en gång.46  
Anna är av den uppfattningen att det viktigaste hade varit att låta processen ta den tid den 
behövde ta. Klara rollfördelningar och klar kommunikation till berörd personal. Man skulle ju 
försökt få med folk att bli mer delaktiga och anammat deras åsikter och sist men inte minst jag 
skulle inte ha gjort fusionen 1: a juli även om det var kundernas krav. Jag tror ändå att en viss 
kundtapp får man ha med i beräkningen när du gör ett företagsförvärv och då får man väl ta 
det då. Får du inte med personalen på tåget så tappar du kunder i alla fall och frågan är på 
vilket sätt du tappar mer. 47 
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 44



 

Kapitel 5 Analys 

5.1 Strategifasen 

5.1.1 Den strategiska analysen 
 
För att ett företag skall överväga överhuvudtaget ett företagsförvärv som en tillväxtstrategi 
måste företagsledningen ställa sig en fråga vad organisationen vill åstadkomma på den 
övergripande eller långsiktiga planen. För att få ett svar på frågan ovan skall företaget göra 
den så kallade strategiska analysen.  
Enligt Sevenius skall den strategiska analysen utgöra ett underlag för att fastställa 
köparföretagets förvärvsstrategi som man har för avsikt att fullfölja i transaktionsfasen 
(Sevenius, 2003). 
Orrbeck tillägger att ett företagsköp nästan alltid har sin utgångspunkt i en strategisk analys 
av det egna företaget på den aktuella marknaden (Orrbeck, 2006). 
För bästa resultat förespråkar Sevenius att vid den strategiska analysen skall 
företagsledningen använda sig av välkända analysmodeller så som exempelvis SWOT – 
analysen och Boston matrisen (Sevenius, 2003). 
 
I samband med att Alfa förvärvade Betas verksamhet gjordes inte någon specifik strategisk 
analys.  
Dock är det så att Alfas koncern har en uttalad affärsstrategi där tillväxten ska ske genom 
organisk tillväxt och genom företagsförvärv. 
Tillväxten genom företagsförvärv sker i första hand där företaget väljer att bredda sin 
verksamhet med nya tjänstområden.48  
 
Många teoretiker bland annat Orrbeck och Sevenius är eniga om att den strategiska analysen 
är en viktig del av förvärvsprocessen.  
Trots detta påpekar Sevenius att det i praktiken ägnas alltför lite tid för noggranna analyser 
(Sevenius, 2006). 
 
Trots att teoretiker påpekar vikten av en välgenomtänkt och väl genomförd strategisk analys 
är det alltför oftast så att det inte ägnas tillräckligt mycket med tid för detta i praktiken. Detta 
bekräftades i det här specifika fallet också då Alfas ledning gjorde bedömningen att en alltför 
omfattande och noggrann strategisk analys skulle vara mycket kostsam och tidskrävande i 
paritet vad man skulle få utav det, därför uteblev den strategiska analysen helt. Alfas 
företagsledning ansåg att erfarenheter som dem hade från tidigare förvärv skulle vara 
tillräckliga för ett lyckat företagsförvärv.  
 

5.1.2 Sökning/kartläggning av förvärvsobjektet 
 
När förvärvsorganisationen ger sig in på jakt efter en potentiell förvärvskandidat är 
Cartwright av den åsikten att all informationen om det potentiella förvärvsobjektet skall sökas 
via externa källor som finns tillgängliga för allmänheten som exempelviss publikationer, 
produktbroschyrer, organisationsscheman, handböcker för anställda etc. Den här typen av 
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informationssamling skall ge en översiktsbild av det potentiella målföretagets historia, 
bakgrund och affärsfilosofi.  
Informationsinsamlingen skall även fastställa vad det är för värdesättningar organisationen 
och dess medlemmar har samt skapa en tydligare bild över verksamheten i det potentiella 
målföretaget. Om det potentiella målföretaget verkar på samma marknadssegment som 
köparföretaget är det högst troligt att företagen konkurrerar om samma kunder och eventuellt 
använder sig av samma leverantörer. Detta ger utrymme till köparföretaget att samla 
information från fler källor. Det som kan vara intressant för analysen av målföretaget är hur 
kunderna och leverantörer upplever till exempel mål företagets kvalitetsnivå, förmåga att 
möta deadlines, förhandling och beslutsfattande stil (Cartwright & Cooper, 1996). 
 
Koncernens VD säger att söka ett bolag är en ganska komplext process. ”Det är ungefär att 
försöka hitta en anställd med viss kompetens och viss kunnande och nästan med ett visst 
namn” Han fortsätter och säger att när vi söker bolag så försöker vi att dels hitta lite mer 
namnkunniga bolag och dels bolag som har viss storlek och struktur. Är sökföretaget försmå 
innebär det mycket pappershantering. 
 
När Alfa bestämde sig för att göra ett företagsförvärv i Göteborgs region var kartläggningen 
och sökningen av det potentiella målföretaget utförd enligt alla konstens regler.  
Alfas VD upprättade en lista över företag som verkade intressant, ringde runt olika 
leverantörer för att få information om företagets renommé och så vidare. Sedan skickades den 
till affärsmäklare och hans uppgift blev att skicka ett mejl med intresseförfrågan och efter 
detta var det bara att vänta och se.  
Alfa brukar alltid använda sig av mellanhand när man vill komma i kontakt med det 
potentiella målföretaget på grund av att man inte vill upplevas som fientlig. 
Om och när man får det positiva svaret att målföretaget är beredd att avyttra sin verksamhet 
vilket inträffade i samband med första kontakt med Betas ägare är nästa steg att göra djupare 
analys av bl.a. Betas årsredovisningar vilket ger bättre uppfattning om målföretaget. Man tar 
ytterligare kontakt med Betas leverantörer för att höra om företagets renommé, förmåga att 
möta deadlines etcetera.  
Alfas VD säger att en annan aspekt som är viktig i det här skedet av förvärvsprocessen är att 
hitta förvärvskandidaten med kompatibla nischar som matchar Alfas. Det vill säga vi kan inte 
köpa ett företag som tar hand om lokalvård på tåg, båtar, flygplan när vår befintliga 
kundstruktur och logistiken är inte ens i närheten av den nischen.49  
Orrbeck betonar vikten av att köparföretaget uppfattas som en seriös och kunnig aktör på 
marknaden som har kompetens och resurser att ta hand om det potentiella förvärvsobjektet. I 
det här skedet av förvärvsprocessen är det även viktigt att förvärvsorganisationen försöker 
bilda sig en uppfattning om vilka förväntningar ägarna till det potentiella förvärvsobjektet har. 
En köpeskilling långt under säljarens önskade försäljningsvärde kommer med största 
sannolikhet innebära att säljaren inte vill sälja. Därför skall förvärvsföretaget försöka så gott 
det går att göra en beräkning utifrån säljarperspektiv för att kontrollera om den egna 
prisbilden är realistisk för att eventuellt kunna slutföra transaktionen (Orrbeck, 2006). 
 
Att Alfa var en seriös köpare bekräftades av Karl som säger att Alfas erbjudande var 
intressant från första början på grund av att erbjudandet var upplagt på ett väldigt seriöst sätt. 
Det som återstod var att se om priset som Alfa var villig att betala överensstämde med deras 
ägna förväntningar.50  
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5.2 Transaktionsfasen 

5.2.1 Företagsbesiktning eller ”Due diligens”   
 
Sevenius nämner att de vanligaste typer av företagsbesiktning är kommersiell, finansiell och 
legal, men påpekar att i takt med att due diligens har blivit en viktig del av 
transaktionsprocessen har undersöknings arean breddats ut.  
Ett av allt mer vanliga undersökningsområden har blivit den organisatoriska 
företagsbesiktningen eller även kallad Human Resource Due Diligens. (Sevenius, 2003) 
 
Alfas ledning utförde noggranna kommersiella och finansiella besiktningar av Betas 
organisation och företaget valde att göra detta med hjälp av egna anställda. Det gjordes även 
psykologiska tester på bägge delägarna till Beta för att se om deras personlighetsprofil 
överensstämde med kraven som Alfa har vid tillsättning av högre uppsatta chefer.  
 
Det gjordes dock ingen Human Resource Due Diligens och det förklarade Alfas VD genom 
att säga att det svåra att komma åt med företagskultur är att du aldrig kommer åt 
företagskulturen inom ett bolag när du gör ett företagsförvärv. Han hävdar att det inte finns 
någon ägare som släpper in dig eller någon annan i bolaget för att prata med anställda om 
företagskulturen av den enkla anledningen att helt plötsligt så vet alla anställda att företaget är 
till salu vilket skapar osäkerhet och lägre effektivitet och man som ägare riskerar allting om 
inte förvärvet blir av. Det gjordes dock en bedömning att kulturella skillnader som fanns 
skulle man kunna hantera.51  

5.3 Integrationsfasen  

5.3.1 Kommunikation 
 
Att kommunicera såväl internt som externt samt föra fram budskapet om den nysatta 
organisationens planer om verksamhetens tänkta agerande efter ägarbyte är alltför ofta akut. 
En snabb och tydlig kommunikation minskar osäkerheten som råder både internt och externt 
(Sevenius, 2003). 
En genomtänkt och välplanerad kommunikationsplan skall enligt Cartwright och Cooper 
innehålla följande frågeställningar när, var, vem (till vem) och hur skall företagsförvärvet 
kanaliseras ut.  
Cartwright och Cooper föreslår att offentliggörandet av företagsförvärvet till sina nya 
medarbetare om möjligheten finns sker ”face to face” än att använda sig av brevutskick, 
eftersom det underlättar feedback i kommunikationen (Cartwright & Cooper, 1996).  
För att minska bortfall av nyckelpersoner i det förvärvade företaget förespråkar Orrbeck att 
kommunikation sker både muntligt i form av en representant från förvärvsorganisationen och 
skriftlig i form av ett personligt brev (Orrbeck, 2006). 
 
När avtalet var påskrivet valde Alfas ledning att offentliggöra affären via ett pressmeddelande 
och ett brevutskick så väl till sina anställda som till samtliga berörda kunder i Göteborgs 
region vilket är helt i linje med vad många teoretiker förespråkar.   
 
Företagets HR – avdelning utformade ett brev som skickas till samtliga anställda inom båda 
organisationerna samt att det skickades ett brev till alla berörda kunder i Göteborgs område.  
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Det som kommunicerades ut till anställda är enligt Alfas VD att Alfa har köpt upp Betas 
verksamhet i sin helhet och att samtliga anställda inklusive ägarna till Beta övergår till 
koncernen. Brevet som skickades till kunderna innehöll samma information som ovan, men 
även information som talade om att Beta kommer att agera som fristående helägde dotterbolag 
till Alfa fram till årsskifte för att sedan integreras i sin helhet inom Alfas organisation. Brevet 
innehåller även information om kontaktvägar och vad det är för roller som Betas tjänstemän 
kommer inta när den fysiska integreringen inleds vid årsskifte.52  
 
Offentliggörandet till nyanställda face to face som rekommenderas från Cartwright & Cooper 
samt Orrbeck uteblev helt utan Alfas ledning nöjde sig med ett brevutskick.  
Företagets anställda fick inte heller någon möjlighet till att lämna feedback utan det blev 
uteslutet envägs kommunikation.  
 
Kunderna bör få ta del av information kring områden som är av betydelse för dem så som 
eventuellt ny prissättning, sortiment samt leveranspolitik. Brister köparen i kommunikation 
med kunden finns det en stor risk att konkurrenterna sprider ofördelaktiga rykten om den nya 
ägare och dennes framtidsplaner vilket kan missgynnar den nysatta organisationen (Orrbeck, 
2006). 
Sevenius menar att det inte är ovanligt att viktiga kunder informeras under hand redan i ett 
tidigt skede under transaktionsprocessen för att försäkra sig om fortsatt samverkan. Misstaget 
som är mycket vanligt är att köparen ofta påstår att ”allt fortsätter som vanligt”, vilket det inte 
alltid gör. Uppriktighet och tydlighet i kommunikationen är det som uppskattas mest av både 
kunder och anställda (Sevenius, 2003). 
 
Betas ledning informerade aldrig sina kunder vad som var på gång att ske och någon personlig 
kontakt uteblev från Alfas ledning i samband med tillträdet vilket ledde till att det skapades 
otydlighet.  
Alfas VD säger att redan efter en månad fick vi höra att informationen som nådde till våra 
kunder skapade otydlighet och att kunderna inte förstod riktig kopplingen med att Alfa ägde 
Beta som dotterbolag.53  
Kundernas uppfattning var att det kom ut folk med olika kläder och att de inte visste om det 
var anställda från Alfa eller Beta som skötte uppdragen. Det var helt enkelt rörigt.54 
Kontentan av den otydligheten blev att några av största kunder i Göteborgs region krävde att 
vi skulle skapa tydligheten annars övervägde de att säga upp sina kontrakt med oss.55  
 
Alfas VD i samråd med Betas tidigare delägare beslutar att skapa den saknade tydligheten 
genom att inleda integreringen med start första juli det vill säga åtta månader innan den 
planerade fusionen.  
Alfas tjänstemän får informationen via mejlet och Betas tjänstemän informeras av sin närmsta 
chef att fusionen måste tidigareläggas. Det är dock ingen som får information varför det är så 
bråttom med sammanslaggningen vilket skapar irritation och osäkerhet hos så väl anställda på 
Alfa som Beta.  
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5.3.2 Integrationsplanering 
 
Sevenius menar att integrationsplanering är det första steget mot de värdeskapande 
aktiviteterna som kommer att äga rum under integrationsfasen av ett företagsförvärv. Därför 
är det av yttersta vikt att integrationsplanen innehåller aktiviteter som är flexibla och kan 
revideras eller eventuellt omarbetas helt ju längre förvärvsprocessen fortskrider (Sevenius, 
2003).  
Alfas företagsledning visade prov på flexibilitet och förmåga att revidera om en ursprunglig 
integrationsplan när de valde att tidigarelägga fusionen åtta månader på grund av kundernas 
krav. Kundernas krav uppfylldes, men irritation och osäkerhet inom den egna organisationen 
blev större vilket medförde att den från början positiva inställningen till sammanslagningen 
mellan Alfa och Beta naggades långsamt sönder.  
För att dämpa osäkerheten som råder kring integreringen av det förvärvade företaget inom den 
nysatta organisationen är första steget att bestämma och kanalisera ut information som talar 
om hur det integrerade företaget skall ledas samt av vilka personer. Detta möjliggör att 
medarbetare från det köpta bolaget och externa intressenter så som kunder, samarbetspartners 
etcetera kan vända sig till ”rätt” person i fall att de har vissa frågor eller funderingar kring 
transaktionen (Sevenius, 2003). 
Alfas ledning gjorde exakt enligt beskrivning ovan då informationen som gick till såväl 
anställda som kunder innehöll information om kontaktvägar och vad det är för roller som 
Betas tjänstemän kommer inta när den fysiska integreringen inleds vid årsskifte.  
 
Alfas företagsledning valde att lägga upp en integrationsplan på hur man skulle hantera 
integrering av Betas verksamhet inom Alfas koncern i samband med du diligens processen 
vilket är helt i linje med Orrbecks resonemang.  
Orrbeck förespråkar nämligen att integrationsplanering skall inledas i ganska tidigt skede av 
förvärvsprocessen dock inte före due diligens är genomförd (Orrbeck, 2006). 
 
För ett lyckat företagsförvärv förespråkar Sevenius att integrationsgruppen eller 
integrationsmanager i mindre omfattande transaktioner bör uteslutet fokusera på ledning av 
integrationen. De personer eller den personen som är utsedd från företagsledningen till att 
genomföra integrationen skall inte ha operativ ansvar fram tills integrationsprocessen anses 
vara fullständigt genomförd. Om dessa personer/person tvingas till att dela sin tid mellan 
integrationsprocessen och mer verksamhetsavgörande aktiviteter finns det uppenbar risk att 
kraven som integrationsplaneringen ställer inte kommer att uppfyllas. 
Integrationsledningen skall bestå av personer/person som har stark förankring inom 
förvärvsorganisationen samt ett stort förtroende från både företagsledningen och 
medarbetarna (Sevenius, 2003). 
Enligt Alfas VD var det tänkt att Karl som var en av delägarna till det uppköpta företaget Beta 
skulle ta hand integrationsprocessen i det här specifika fallet. Han skulle i egenskap av 
regionchef sköta integrationsarbete vilket står klart och tydligt i hans arbetsbeskrivning som 
han har accepterat.56  
Karl är av en annan uppfattning och kontrar med och säger att han har fått till sig en 
befattningsbeskrivning som regionchef, men att det fanns ingenting uttalat för hur den skulle 
sammanföras i samband med fusioner.57  
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I vilket fall som helst har Alfa frångått den praxisen som förespråkas av teoretiker där 
integrationsmanager ska fokusera uteslutet på integrationsarbete. Karl skulle ha haft parallellt 
både det operativa - och integrations ansvar vilket enligt Sevenius bär med sig uppenbar risk 
att kraven som integrationsplanering innebär inte kommer att uppfyllas. Dessutom hade Karl 
ingen förankring alls till förvärvsorganisationen då han kom in i Alfas organisation som en av 
tidigare delägare till företaget Beta.  
 
Samtidigt som Alfas VD säger att Karl skulle ha tagit hand om integrationsprocessen i det här 
specifika fallet säger han nästan i samma mening att Alfa inte kan hamna i samma sits om 
man har får avsikt att göra flera företagsförvärv, vilket är förövrigt helt i linje med företagets 
långsiktiga målsättningar.  
Alfa har dragit lärdom av den misslyckade fusionen och bestämmer sig för att anställa en 
person som besitter egenskaper att kunna sköta integreringen av uppköpta bolag i sin helhet. 
Den personen ska vara fysisk på plats i samband med fusionen för att kunna säkerställa att 
Alfas anda når ut till nya medarbetare. Han ska förklara hur vi jobbar, vad vi gör i alla olika 
delar.58  
 
Vid mindre omfattande företagsförvärv leds alltför ofta integreringen av en person som kallas 
integrationsmanager. Frågan som kan ställas vid valet av denne är om den här personen kan 
komma från det förvärvade företaget och svaret enligt Ashkenas & Francis är definitivt nej.  
Dessa två forskare skriver i en artikel att det är omöjligt från någon som kommer från det 
förvärvade företaget att veta tillräckligt mycket om förvärvsföretagets formella och informella 
krav med förvärvet och för chefer. Just den här befattningen kräver en veteran inom 
förvärvsorganisationen som har gått igenom tuffa perioder med olika problem och vet vad 
framgång handlar om. Därför är det inte konstigt att integrationsmanagers är alltför ofta 
långtidsanställda som har haft olika positioner inom företaget och flyttat runt genom olika 
avdelningar, funktioner och affärsenheter (Ashkenas, Francis 2000). 
Detta är ytterligare ett beslut som Alfas företagsledning tar helt i motsats vad teoretikerna 
förespråkar. Karl som skulle ta hand om integrationsarbete kommer som nämnt ovan från det 
uppköpta företaget.  
Karl säger själv att Alfas ledning skulle ha avsatt en person med väldigt positiv inställning till 
företagets anda, namn, företagsledning som hade kunnat förankra hur man jobbar på Alfa. 
Han eller hon skulle stått här som en ambassadör och hälsat oss välkomna och strukturerat 
upp regionen. Den personen kunde i alla fall inte ha varit jag av den enkla anledningen att jag 
visste för lite om Alfas affärsfilosofi.59  
Alfas ledning har dragit lärdom av den misslyckade transaktionen och bygger upp 
organisation som kan hantera framtida förvärv, dock är det så att det inte hjälper mycket i det 
här specifika fallet då tillsättningen av integrationsmanager ägde rum när skadan redan var ett 
faktum. 
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5.3.3 Kultur 
 
Kulturer definieras enligt Kleppesto som en grupp med gemensamma attityder, värderingar 
traditioner och trosföreställningar hos dess medlemmar. Därför menar han att kulturer mellan 
olika företag kan kartläggas och jämföras ur ett förvärvsperspektiv (Kleppesto, 1996). 
 
I samband med att Alfa förvärvade Betas verksamhet utfördes ingen jämförelse mellan dessa 
två företagskulturer. Alfas ledning lade affären på isen under ett år för att Betas verksamhet 
uppfattades som lite för diversifierad. Efter noggrann avvägning om Beta var ett passande 
förvärvsobjekt gjordes bedömningen att dessa två företagskulturer kompletterade varandra på 
ett väldigt bra sätt och detta bekräftades genom Alfas VD utsaga där han sade i samband med 
offentliggörandet att: ”De båda bolagen kompletterar varandra på ett mycket bra sätt.” Han 
tillägger även att Alfas ledning är medveten om att det finns klara skillnader mellan dessa två 
organisationer, men att det är någonting som Alfas organisation med sina överlägsna 
administrativa färdigheter kan hantera.  
 
Den kulturella konfrontationen handlar om att människor från de olika kulturerna möts men 
de bär fortfarande med sig sina kulturer. Individerna i grupperna beskriver då varandras 
kulturer och maximerar då olikheterna till den andra gruppen. När denna beskrivning sker är 
det inte endast faktorer som sammanhållning och vänskap som diskuteras och beskrivs, även 
tankarna kring vad i den andra gruppen tolkas som bra och dåligt, moraliskt respektive 
omoraliskt, diskuteras. Efter denna konfrontation sätter man värde på den andra gruppen och 
har slutligen väldigt svårt att se det ur en annan synvinkel än gruppens egna, gemensamma. 
Andra kulturers synpunkter har man väldigt svårt att begripa (Kleppesto, 1996). 
 
I det här specifika företagsförvärvet inträffar en kulturkrock mellan det stora, strukturerade 
och toppstyrda koncernen och det lilla sympatiska företaget som påminner mycket om 
familjeägda bolag vilket bekräftas genom det Sven säger att Alfa är ett personalmässigt stort 
bolag och att han tillsammans med Karl har drivit Beta i ex antal år och kunnat ta egna beslut. 
Att jobba på Alfa krävs det att man ber om tillåtelse för varje sak man behöver göra och det 
känns ganska ovant.  
Det tas upp även kulturella skillnader mellan två städer Stockholm och Göteborg där Sven är 
av den uppfattningen att man inte kan tacka nej till småjobb i Göteborg för att sedan tro att 
man kan få de stora jobben. Han fortsätter sitt resonemang och säger att Alfa arbetar väldigt 
mycket enligt ”Stockholm syndromen” vilket innebär att allt ska bindas på långa och stora 
kontrakt vilket är i och för sig bra för ett stort bolag, men det kanske inte passar här i 
Göteborg.60  
Annas uppfattning om Betas organisation är att det är det här lilla bolaget där det fattas 
snabba beslut och där själva ägarna tillika företagsledarna är involverade i alla processer 
vilket inte är fallet i Alfas organisation. Hon menar även att Alfas företagskultur och valet av 
kunderna är mycket mer strukturerat i jämförelse med Betas. Alfa gör ett medvetet val vilka 
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kunder man siktar in sig på och vad för slags kunder man vill bearbeta, medan Betas filosofi 
är kund som kund bara det blir pengar in i företagskassa.61  
Fredrik säger att Beta vårdar alla sina kunder oavsett hur stora de är eller små, vilket i och för 
sig Alfa försöker också göra, men han tycker att Beta är mycket bättre på det sedan tillägger 
han att strukturen på Alfa är mycket bättre i jämförelse med Betas.62  
Anna upplever Betas organisation som väldigt ostrukturerat och administrativt krävande då 
väldigt mycket information går via post it lappar som hon säger väldigt mycket manuellt 
arbete från hand till hand, från mun till mun vilket gör att väldigt mycket relevant information 
tappas på vägen. Hon tillägger att det kommer att ta tid innan gamla Betas medarbetare tar till 
sig Alfas arbetssätt.63  
 
Utsagor enligt ovan bekräftar Kleppestos resonemang ovan där han säger att: ”Individerna i 
grupperna beskriver då varandras kulturer och maximerar då olikheterna till den andra 
gruppen.” 
 
Cartwright och Cooper belyser kulturens betydelse för framgång vid ett företagsförvärv och 
påpekar att kulturen inte får bli åsidosatt. De resonerar att de viktigaste förutsättningar för en 
lyckad integrering i samband med ett företagsförvärv är att organisationer har likartad kultur 
och att kulturerna kompletterar varandra. Författarna menar att dessa förutsättningar är 
avgörande punkt om huruvida företagets anställda skall kunna samarbeta med varandra eller 
inte (Cartwright & Cooper, 1996). 
 
Utifrån information som kom i samband med intervjuerna som presenterades ovan framgår 
det ganska tydligt att Alfas ledning inte tog tillräckligt i beaktning de kulturella skillnader 
som fanns i samband med uppköpet av Betas verksamhet. Att Alfas och Betas 
företagskulturer uppfattades som likartade och kompletterande med varandra är en stor 
missberäkning vilket bekräftas med det Sven säger: ”Jag tror inte riktigt att Alfas ledning 
förstod riktigt vad det var de köpte när de köpte upp Betas verksamhet.”64  
 

5.3.4 Ledarskap 
   
Den huvudsakliga förklaringen av begreppet ledarskap kan fås igenom tre fundamentala 
aspekter och dessa är:  

4. Syfte med ledarskapet är att medarbetarens agerande påverkas och styras mot ett 
önskat beteendemönster.  

5. Genom ledarskapet riktas hela organisationen mot gemensamt uppsatta mål. 
6. Ledarskapet är ”en handling som utövas av flertal personer” 

 
Det betyder att en ledare ska få andra att arbeta i samma riktning, dvs. att jobba mot 
gemensamt mål (Jacobsen & Thorsvik, 1998). 
 
Alfas ledarskapsstil i samband med uppköpet av Betas verksamhet var enligt många som inte 
intervjuades tillräckligt tydlig och i fall om Alfas ledning trodde att budskapet som 
förmedlades nådde fram till sina medarbetare var det en missberäkning. Den som var tänkt att 
leda integrationsarbete säger själv att Alfas företagsledning är duktiga på att skicka ut och 
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skriva befattningsbeskrivningar, men att det är ingen som går igenom med personen i frågan 
och förklarar vad det är som förväntas av en.  
Enligt Appelbaum skall ledaren vara klar och tydlig i sin kommunikation (Appelbaum et al., 
2000). 
Ledaren skall dessutom bli engagerad i kommunikationsflöden både uppåt och nedåt. Ledaren 
tar mer konsultativ roll i avsikt att stimulera sina medarbetare till aktivt deltagande i 
beslutsfattandet genom att ledaren respekterar deras åsikter och att även vissa beslut 
delegeras. Detta är med anledning av att kunna skapa en stark relation och förtroende bland de 
anställda(Bjerke, 1998). 
Alfas företagsledning valde att lägga locket på varför integrationen påbörjades åtta månader 
innan den ursprungliga planen. Missnöjda röster som hördes på Göteborgs kontor både vad 
det gäller själva fusionen och IT problematiken nådde enligt Alfas VD aldrig fram till 
ledningsgruppen utan den stoppades upp medvetet och omedvetet av regionchefen. Att 
ledningen inte agerade efter framförda åsikter skapade ännu mer irritation och förtroendet 
gentemot företagsledningen var inte särskilt stor.  
 
Att byta ut IT-system parallellt med pågående fusion var inte heller något bra beslut från 
Alfas företagsledning. Det skapade ännu mer irritation och missnöje. En medarbetare från 
Betas organisation säger: ”Det är nog bra om man får en ordentlig utbildning inom IT-system 
innan man blir inslängd på ett kontor för att det är det som i stort sätt har skett nu.”65  
 
Orrbeck föredrar att rapporteringssystem och IT-system mellan fusionerade organisationer 
samordnas för att möjliggöra rapportering enligt förvärvsorganisationens standard. För att de 
nyanställda skall kunna använda och förstå logiken i det nya IT-systemet krävs det enligt 
honom en grundlig genomgång och utbildning inom systemet (Orrbeck, 2006). 
Någon utbildning för nyanställda skedde aldrig på grund av att Alfas företagsledning förlitade 
sig på att den befintliga personalens kunskap var tillräckligt så att de skulle kunna introducera 
och lära upp sina nya kollegor. Det nya IT-systemet var nästan lika nytt även för Alfas 
befintlig personal som var på plats och personal inom organisationen som hade special 
kompetens inom det nya systemet var på semester.  
 
Att integrera två företag utan att någon inom organisation får en uttalad roll om att sköta den 
processen är väldigt svårt eller nästan omöjligt. Detta leder till att anställda som är 
involverade i själva fusionen bildar sina egna roller och agerar utifrån det de tror är rätt vilket 
gör att alla drar åt varsitt håll och inte mot gemensamma mål. Alfa anställde visserligen en 
vice VD som kommer att ta hand om integrationsprocesserna vid framtida förvärv vilket visar 
på att ledningen har tagit lärdom av den misslyckade fusionen.  
 
 
För att kunna eliminera varje oklarhet och förvirring bland anställda i integrationsprocessen, 
skall ledaren fungera som en informatör, en som klargör målen som finns inom företaget samt 
en person som bygger och upprätthåller strukturer (Ahltorp, 1998). 
 
När integrationen mellan Alfa och Beta inleddes fanns inte en ledare som skulle leva upp till 
Ahltorps förklaring ovan. Det bekräftas genom att många som intervjuades utryckte saknad av 
en mentor eller ambassadör som skulle ha informerat, förklarat, byggt –och strukturerat upp 
fusionen.  

                                                 
65 Fredrik Fredriksson områdeschef lokalvård Alfa, intervju 
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 Kapitel 6 Slutsats 
 
I samband med att jag utförde analys på det samlade empiriska materialet med hjälp av de 
befintliga och tillgängliga teorier som finns inom området företagsförvärv kom jag fram till 
samma slutsats som Alfas företagsledning.   
Den här specifika transaktionen levde inte upp till önskade resultat som Alfas ledning hade 
hoppats på när de bestämde sig att köpa upp Betas verksamhet.  
 
Jag tycker att det här företagsförvärvet inte nådde upp till ledningens förväntningar på grund 
av att ett antal fundamentala faktorer som måste bearbetas och tas med i beaktning med 
största omsorg i samband med ett företagsköp blev bristfälliga eller rent av glömda helt. 
 
En av dessa faktorer var kommunikationen som så väl internt som externt var otydlig och 
bristfällig vilket ledde till osäkerhet och tvivel hos så väl kunder som egna anställda.  
 
En annan faktor som skapade osäkerhet och oro är enligt mig Alfas lednings några förhastade 
beslut så som att slå ihop verksamheter mitt i semester och att parallellt med integreringen 
införa ett helt nytt IT-system. Dessa beslut ledde till att fokusen med själva integreringen blev 
helt fel. Det pratades mycket mer om nackdelar med själva uppköpet än om fördelar och det 
som såg så lovande ut i samband med offentliggörande bleknade mer och mer.  
 
En tredje faktor som enligt mig blev en kedjereaktion på två ovannämnda faktorer var att de 
kulturella skillnader smög in som ett allt större hinder för ett framgångsrikt förvärv, trots att 
Alfas och Betas organisationer enligt min uppfattning hade den kompatibiliteten som krävdes 
för en lyckad integration.  
 
Sist men inte minst tyckte jag att avsaknad av en ambassadör/mentor som mina 
korrespondenter utryckte var den i särklass största hinder på vägen till ett lyckat 
företagsförvärv.  
Om Alfas ledning har för avsikt att ägna sig åt flera företagsförvärv i framtiden vilket är helt i 
linje med koncernens affärsstrategi måste företaget avsätta en resurs som skall ta hand om 
integreringen av det uppköpta företaget. Den personen måste ha stark förankring till 
förvärvsorganisation och kunna fokusera till hundra procent på implementeringen.  
Integrationsmanager skall enligt mig vara länken mellan anställda som berörs av uppköpet 
och företagsledningen. Han/hon skall vara lyhörda och ta till sig åsikter och idéer som 
kommer från anställda och förmedla dessa till företagsledningen vilket av naturliga skäl i det 
här fallet uteblev helt då Alfa enligt min uppfattning saknade integrationsmanager.  
Jag tycker också att integrationsmanager skall se till att alla anställda som har ett ledande 
ställning inom organisationen såväl formell som informell har en uttalad roll om vad det är 
dem skall göra under integrationsprocessen samt vilka förväntningar ställs på dem. På det 
sättet anser jag ökas tydlighet och styrning mot ett gemensamt mål vilket leder till att 
chanserna ökar till ett mer lyckosamt företagsförvärv.  
 
Jag är av den åsikten att det är av yttersta vikt att företagsledningen och då i första hand 
ansvariga för företagsförvärv det vill säga integrationsmanager lägger stor omsorg på 
planering och uppföljning av samtliga aktiviteter från start tills man gör bedömningen att 
integrationen är avslutad i syfte att öka chansen till en framgångsrik och lyckad integration. 

 54



Om vissa aktiviteter blir åsidosatta under processens gång kan det leda till att 
företagsförvärvet blir misslyckad.  
Det är exakt det som hände enligt min uppfattning i det här specifika fallet, för att trots att 
planeringen och uppföljningen fram tills själva fysiska integreringen var mer eller mindre 
prickfritt och att kulturell passform organisationerna mellan var god Alfas lednings förhastade 
beslut i kombination med bristfällig kommunikation ledde till att fusionen inte levde upp till 
det önskade utfallet. 
 

Kapitel 7 Avslutande diskussion 

7.1.  Förslag till vidare forskning 
 
Då analysen i den här uppsatsen påvisade att integreringen av Alfas och Betas organisationer 
stördes avsevärt av den tidigarelagda fysiska sammanslagningen samt att införandet av ett nytt 
IT-system påverkade fusionen negativt skulle det vara intressant att forska vidare om det i 
praktiken förekommer alltför ofta tidigarelagda sammanslagningar vid företagsförvärv och 
om utfallet blir desamma som i det här specifika fallet.  
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Kapitel 9 Bilagor 
 

9.1 Intervjufrågor 
 

9.1.1 Intervjumall för Anders Andersson VD på Alfa 
 

1. Vad är ALFA: s affärsidé? 
2. Vilka tillväxtstrategier nyttjar Alfa för att positionera sig på facility marknaden? 
3. Varför bestämde sig Alfa att förvärva ett bolag till i region väst? 
4. Vilka sökkriterier nyttjas för att hitta så bra förvärvsobjekt som möjligt? 
5. Hur kom ni i kontakt med Betas ägare? 
6. Vad var Beta ägarnas reaktion när Alfa ställde frågan företaget var till salu? 
7. Hur lång tid tog det att få ett svar om de var intresserade eller inte? 
8. Vad var Alfas huvudsakliga motiv till att förvärva Beta? 
9. Vilka värderingsmetoder nyttjades för att kunna bedöma om Beta var det rätta 

målföretaget? 
9 a. Finansiell och juridisk besiktning? 9 b. Kulturell företagsbesiktning? 
10. När kom första signaler på att Betas ägare var villiga att avyttra sitt bolag? 
11. Användes extern hjälp i form av konsultfirmor för att komma åt den nödvändiga 

informationen om målföretaget? 
11 a. Om JA inom vilka områden? 11 b. om NEJ varför inte? 
12. Hur agerade Alfas ledning för att underlätta den fysiska implementeringen? 
13. Fanns det någon utarbetad integrationsplan som skulle ligga till grund de den tänkta 

implementeringen skulle äga rum? 
14. Finns det någon eller några personer internt som följer upp integrationen? 
15. Hur mycket kunskap hade du om Betas företagskultur innan förvärvet? 
16. Vad tycker du om Betas anställdas arbetsmetoder och arbetssätt? 
17. Hade företagen likadana kundstockar innan förvärvet? 
18. Finns det uppenbara skillnader gällande kundstock och arbetssättet mellan Alfas och 

Betas anställda? 
18 a. Om JA vad har Alfas ledning gjort för att implementera sitt sätt att agera på 
marknaden? 
19. Vilka insatser har gjorts från Alfas sida för att överbrygga VI och NI tänket? 
20. Varför valde Alfa att integrera Beta inom sin organisation mitt under pågående 

semester? 
21. Varför var det så bråttom? 
22. Vad för slags information har gått ut till anställda om uppköpet av ett nytt bolag? 
23. När i tiden fick de anställda veta att implementeringen skulle äga rum den 1:a juli? 
24. Hur tycker du personligen att implementeringen har gått? 
25. Har bakomloggande motiven till uppköpet blivit uppfyllda?  
26. Hur upplever du att Betas personal har anammat Alfas affärsfilosofi? 
27. Om du hade möjligheten att göra någonting annorlunda just vad det gäller det här 

specifika uppköpet vad hade du gjort då? 
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9.1.2 Intervjumall för Karl Karlsson (regionschef Alfa, tidigare delägare 
Beta) och Sven Svensson (distriktschef property Alfa, tidigare delägare 
Beta) 
 

1. Vad var Betas affärsidé innan bolaget avyttrades till Alfa? 
2. Varför bestämde ni er att avyttra sin verksamhet till Alfa? 
3. Hur kom ni i kontakt med Alfas ledning? 
4. Vad var er första reaktion när Alfa ställde frågan om ni var intresserade av att avyttra 

ert bolag? 
4 a. positivit inställda från början? 4 b. osäkra? 4 c. negativt inställda? 
5. Varför blev Alfa intressant som köpare utav er verksamhet? 
6. Var det andra bolag som var intresserade att köpa upp er verksamhet? 
6 a. Om JA varför valde ni just Alfa? 
7. Hur lång tid behövde ni på er att bedöma om Alfas förfrågan om försäljningen var 

intressant? 
8. Hur lång tid tog det från första kontakten med Alfa till att ni skrev på avtalet om 

avyttringen av er verksamhet? 
9. Hur mycket visste ni om Alfas sätt att agera på marknaden? 
10. Nyttjade ni någon extern hjälp för att bedöma om Alfa var det rätta köpare? 
11. Hur agerade ni för att göra den kommande implementeringen så smärtfritt som 

möjligt? 
12. Hur informerade ni era anställda om att ni har avyttrat ert företag? 
13. Hur lång tid i förväg fick era anställda veta att sammanslagningen med Alfa skulle äga 

rum den 1:a juli? 
14. Vad tycker du personligen om Alfa ledningens agerande i samband med 

integrationsfasen? 
15. Fanns det någon utarbetad integrationsplan som skulle ligga till grunden då den tänkta 

implementeringen skulle äga rum? 
16. Vad tycker du om Alfas sätt att följa upp implementeringen av Betas verksamhet inom 

den egna koncernen? 
17. Vad var din roll i integrationsfasen? 
18. Hur upplevde du Alfas företagskultur? 
18 a. Är den snarlik Betas eller är den helt annorlunda? 
18 b. Finns det väsentliga skillnader på hur Alfa agerar på marknaden jämfört med hur 
Beta agerade som fristående bolag? 
19. Har du som nyanställd på Alfa fått genomgång på hur företaget agerar på marknaden? 

Vilken affärsstrategi nyttjas för att nå framgången? 
20. Vad har du i egenskap av regionschef på Alfa och tidigare delägare av Beta gjort för 

att överbrygga motsättningar vi Beta och ni Alfa? 
21. Vad var orsaken till att den fysiska integrationen påbörjades och ägde rum mitt under 

semester? 
22. Varför var det så bråttom? 
23. Hur tycker du personligen att det har gått? 
24. Blev resultatet det du hade förväntat dig när du avyttrade ditt bolag? 
25. Är dina personliga mål uppfyllda och trivs du med dina arbetsuppgifter? 
26. Hur upplever du att Betas personal har anammat Alfas affärsfilosofi? 
27. Har företaget lång väg att vandra för att lyckas sudda ut VI och NI andan så att som 

det ska vara blir VI på Alfa gör så här? 
28. Om du hade möjligheten att göra någonting annorlunda just vad det gäller det här 

specifika implementeringen vad hade det varit i så fall? 

 58



9.1.3 Intervjumall för Anna Mårtensson (distriktschef lokalvård Alfa), 
Maria Svensson (områdeschef Alfa) och Fredrik Fredriksson 
(områdeschef Alfa, tidigare arbetsledare Beta) 
 

1. Vad var din roll inför den kommande integrationsfasen? 
2. Vad var dina personliga uppgifter för att underlätta den komplexa processen som 

implementeringen mellan två organisationer innebär? 
3. Hur upplevde du dina nya arbetskamrater från Alfa/Beta? 
4. Hur stor kunskap kännedom hade du om Beta/Alfa innan det blev klart att Alfa skulle 

förvärva Betas verksamhet i sin helhet? 
4 a. Hade de gott rykte? 4 b. Dåligt rykte? 4 c. Ingen kännedom alls. 
5. Vad tycker du om Alfas företagskultur i jämförelse med Betas? 
5 a. Kundstruktur samma eller helt olik? 
5 b. Fanns det uppenbara skillnader i arbetssättet mellan organisationer? 
5 c. Om JA vilka är dessa och hur påverkades implementeringsprocessen på grund av 
detta? 
6. Fanns det någon inom Alfas ”gamla” personal som agerade någon slags ambassadör 

för hur Alfa agerar på marknaden? 
7. Vad gjorde Alfas ledning för att implementeringen skulle bli så lyckosam som 

möjligt? 
8. Fanns det någon utarbetad integrationsplan som låg till grund och som man följde efter 

för att uppnå det önskade resultat under implementeringsfasen? 
9. Fanns det någon/några personer inom organisationen som var utsedda att följa hur 

integrationsprocessen flöt på? 
10. Fanns det någon utarbetad plan för att överbrygga VI och NI motsättningar? 
11. Vad gjorde du personligen för att VI och NI motsättningar skulle överbryggas så snart 

som möjligt? 
12. Vad tycker du personligen om att implementeringen ägde rum mitt under semester? 
13. När fick du ta reda på detta? 
14. Fick du någon förklaring varför det var så bråttom? 
15. Vet du vad för slags information har gått ut till anställda om uppköpet/avyttringen av 

ett nytt bolag? 
16. Fick anställda på Alfa/Beta veta att implementeringen skulle äga rum den 1:a juli? 
16 a. Om JA när fick de ta reda på detta? 
16 b. Hur påverkades dina egna arbetsuppgifter på grund av den tidigarelagda 
implementeringen? 
16 c. Hur tycker du att påverkade implementeringsprocessen i sin helhet? 
17. Hur upplever du personligen att det har gått? 
18. Har du hittat din roll i den nya organisationen? 
19. Tror du att bakomliggande motiv till företagsförvärvet är uppfyllda? 
20. Tycker du att implementeringen är fullständigt genomförd? 
21. Tycker du att BETA: s personal har fullständigt anammat Alfas affärsfilosofi? 
22. Om du hade möjligheten att göra någonting annorlunda just vad det gäller det här 

specifika caset vad hade det varit i så fall? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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