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Sammanfattning 

Fusioner och förvärv är vanligt förekommande företeelser som kan uppstå av flera olika an-

ledningar. Det kan till exempel handla om att man gemensamt vill vinna större marknadsan-

delar genom att företagen kan komplettera och lära av varandra och på så sätt bli mer konkur-

renskraftiga. Enligt Brooks och Ritchie (2006) har fusion och förvärv blivit allt vanligare fö-

reteelse globalt under de senaste två decennierna. Organisationer med målet att växa väljer 

allt oftare att genomföra fusion och förvärv istället för andra tillväxtstrategier såsom investe-

ringar, affärsutveckling, diversifiering och så vidare. 

Efter genomförandet av ett förvärv eller en fusion påbörjas en process med att få skapa en 

tillhörighet mellan de båda företagens medarbetare. I uppsatsen har processen fått benäm-

ningen integrationsprocessen. Syftet med uppsatsen är att genom en fallstudie undersöka och 

identifiera aspekter att ta hänsyn till vid integrationsprocessen efter ett förvärv. Fokus ligger 

på måluppfyllnad och hur integrationsprocessen kan hanteras för att öka sannolikheten att de 

eftersökta fördelarna bakom förvärvet uppfylls.   

I teoridelen behandlas organisationskultur och organisationsidentitet, begreppen förklaras av 

Hofstede, Hofstede och Minkov (2011), Schein (2004) och Alvesson (2009). Teoridelen be-

handlar också fördelar och nackdelar vid förvärv, samt potentiella hinder som kan uppstå vid 

integreringsprocessen. Den mänskliga faktorn beskrivs som den mest utmanande och viktig-

aste delen av integreringsprocessen.  

Undersökningen i uppsatsen består av en fallstudie byggd på intervjuer och enkätundersök-

ningar med respondenter från två svenska revisionsföretag som nyligen genomfört en sam-

manslagning, i form av att det ena företaget köpte upp det andra. Resultaten från undersök-

ningen har sedan ställts mot det teoretiska underlaget och därefter analyserats.  

För att maximera chanserna för ett lyckat förvärv bör ledningen försöka påverka medarbetar-

na genom en aktiv kommunikation, där till exempel likheter mellan organisationskulturer tas 

upp och betonas och på så sätt försöka bidra till att känslan av tillhörighet företagen emellan 

stärks. Känslan av tillhörighet bidrar till en stark organisationsidentitet, vilket enligt Alvesson 

(2009) krävs för att skapa en gemensam organisationskultur. En försening av lokaliseringen 

till en gemensam lokal har bidragit till att integreringsprocessen fördröjts och inte ännu nått 

sin fulla potential. Lokalfrågan har varit en väldigt central del i undersökningsresultaten och 

det tyder på att förseningen av lokaliseringen har skapat många negativa känslor mot förvär-

vet.  

Nyckelord: organisationskultur, integrationsprocess, fusioner och förvärv, kulturell föränd-

ring, kommunikation. 

 

 

 



 

Abstract  

Mergers and acquisitions are a phenomenon which can occur for a variety of reasons. It may 

for example be that the organizations want to gain larger market shares or to complement and 

learn from each other and thus become more competitive. After the completion of an acquisi-

tion or merger, a process is initiated to create an affiliation between the two companies' em-

ployees. The purpose of this paper is to examine whether there is something that management 

can do to make the integration process as efficient as possible. The empirical research in this 

paper consisted of interviews and surveys with respondents from two accounting firms that 

recently completed a merger. To maximize the chances of a successful acquisition, manage-

ment should try to influence employees through active communication, where similarities be-

tween organizational culture are addressed and stressed and thus try to contribute to the sense 

of belonging between the companies. A delay in moving to a single, mutual location has af-

fected the integration process negatively. 

Keywords: Organizational culture, integration process, mergers and acquisitions, cultural 

change, communication. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Sammanslagning av organisationer, eller organisationsfusioner som det också kallas, är när 

två eller flera företag går samman och blir ett företag. Enligt 14 kap. 1§ i Aktiebolagslagen 

finns det tre olika former av fusion:  

 Absorption vilket är en fusion av två av varandra oberoende aktiebolag där det ena bo-

laget absorberas av det andra. 

 Kombination innebär att två eller flera bolag går ihop och bildar ett nytt aktiebolag. 

 14:22-fusion är ett specialfall av fusion genom absorption där ett moderbolag tar över 

ett helägt dotterbolag där moderbolaget äger alla aktier.  

Fusioner och förvärv är vanligt förekommande företeelser som kan uppstå av flera olika an-

ledningar. Det kan till exempel handla om att man gemensamt vill vinna större marknadsan-

delar genom att företagen kan komplettera och lära av varandra och på så sätt bli mer konkur-

renskraftiga. Enligt Brooks och Ritchie (2006) har fusion och förvärv blivit allt vanligare fö-

reteelser globalt under de senaste två decennierna. Organisationer med målet att växa väljer 

allt oftare att genomföra fusion och förvärv istället för andra tillväxtstrategier såsom investe-

ringar, affärsutveckling, diversifiering och så vidare. 

Enligt McCann (1996) är det man vill uppnå med fusioner eller förvärv följande: 

Ökade stordriftsfördelar, ökade marknadsandelar, mer effektiv resursfördelning, förmåga att 

tillhandahålla nya tjänster, mera tillgångar, kännedom av varumärke ökar och möjligt förvärv 

av expertis saknad i det ena eller det andra företaget.  En eller flera av dessa fördelar kommer 

ha högre prioritet än övriga beroende på branschen företaget är verksam i.  

Efter genomförandet av ett förvärv eller en fusion påbörjas en process med att skapa en tillhö-

righet mellan de båda företagens medarbetare. I uppsatsen har processen fått benämningen in-

tegrationsprocessen.  

Sherman (2002) menar att för att genomföra en lyckad sammanslagning bör de berörda bola-

gen förstå varandras motiv för sammanslagningen. Förståelsen är nödvändig för att samman-

slagningen skall genomföras och struktureras på ett sådant sätt att de inblandade företagen ska 

uppnå den önskade effekten. Men hur bra motiven än är för en fusion kommer enligt Carron 

och Harrison (2002) fusionens framgång eller misslyckande att bero på hur effektivt företagen 

integreras till en gemensam enhet. Fusionen kan komma att försvåras av olika anledningar, 

men något som ofta visar sig vara problematiskt är när det råder stora kulturella skillnader 

mellan företagen. Ett exempel på hur kulturella skillnader mellan företag kan påverka negativt 

på en fusion är fallet med Compaq och Digital Equipment Corporation. Compaqs tillväga-

gångssätt, där fokus låg på att producera höga volymer, snabbt stod i konflikt med Digitals 
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lågvolymssystem. Compaq blev så pass distraherad av fusionen att de förlorade sin position 

som den största distributören av PC till rivalen Dell (Carron & Harrison). 

Kultur beskrivs av Hofstede et al. (2011) som en mental mjukvara, som består av individers 

samlade mönster av tankar, känslor och sätt att agera som är inlärda under individens livstid. 

Organisationskultur kan ses som en grupp individers gemensamma ”mentala mjukvara” och 

vid integrationsprocessen kan allt för olika organisationskulturer leda till att problem uppstår. 

McCann (1996) beskriver potentiella hinder som kan uppstå vid fusion eller förvärv. Dessa 

hinder kan vara avsaknad av strategisk koordination mellan de två företagen, behov av signi-

fikanta och oväntade kostnadsnedskärningar, svårigheter gällande integrering av olikartade 

företagskulturer, problem gällande integration av personalpolitik och bemanning samt risken 

att man tar på sig en högre skuld än förväntat. Alla dessa potentiella hinder kan minska eller 

fördröja förväntade fördelar och även leda till fullständigt misslyckande av fusionen.  

 

1.2 Problematisering 
Enligt Chakravorty (2012) misslyckas ungefär hälften av alla fusioner och förvärv med att ge-

nerera mervärde till företaget. Weber och Drori (2011) menar att brist på förståelse av de 

olika aspekterna i integreringsprocessen kan leda till att problem uppstår. Problem som upp-

står under integrationsprocessen kan ha allvarliga konsekvenser på genomförandet av förvär-

vet eller fusionen och i vilken mån motiven för förvärvet eller fusionen uppnås.  

Tidigare forskning visar att fusioner och förvärv är riskfyllt och ofta misslyckas, vad är då den 

drivande kraften för att så många företag väljer att genomföra en fusion eller ett förvärv trots 

riskerna? Det råder hög konkurrens i de flesta branscher i dagsläget och företag behöver ta 

vara på varje möjlig fördel för att skapa ett övertag gentemot konkurrenterna. Enligt McCann 

(1994) och Brouthers, Hastenburg och Ven (1998) är de eftersökta fördelarna med förvärv 

många och potentiellt belönande för de inblandade parterna.   

Hur bör de olika organisationskulturerna hanteras för att integreringsprocessen skall leda till 

bästa möjliga utfall? Organisationskultur är ett brett begrepp, både teoretiskt och praktiskt, 

som behövs undersökas djupare för att förstå vilka aspekter av kulturen som påverkar integ-

rationsprocessen, samt om dessa aspekter har någon större betydelse för hur väl integrations-

processen lyckas.  

1.3 Problemformulering 
Vilka aspekter bör särskilt tas i beaktande under integrationsprocessen vid företagsförvärv för 

att uppnå de eftersökta fördelarna med förvärvet? 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att genom en fallstudie undersöka och identifiera aspekter att ta hän-

syn till vid integrationsprocessen efter ett förvärv. Fokus ligger på måluppfyllnad och hur in-

tegrationsprocessen kan hanteras för att öka sannolikheten att de eftersökta fördelarna bakom 

förvärvet uppfylls.   
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2. Tillvägagångssätt 
Den empiriska undersökningen utgår från en fallstudie av två svenska revisionsföretag som 

genomfört en sammanslagning. I uppsatsen är de båda företagen och samtliga respondenter 

anonymiserade enligt önskemål från de inblandade parterna. I fallstudien har vi undersökt 

ledningens och medarbetarnas syn på förvärvet. Utifrån tidigare forskning om organisations-

kultur, fusioner och förvärv ville vi få en djupare förståelse för olika aspekter att ta i beak-

tande för att göra integrationsprocessen efter ett förvärv så effektiv som möjligt.  

2.1 Teoretiskt underlag 
Det teoretiska underlaget till uppsatsen hämtades från vetenskapliga artiklar samt böcker som 

berör organisationskultur samt fusioner och förvärv. Det teoretiska underlaget berör integre-

ringsprocessen, för och nackdelar med ett förvärv, potentiella hinder vid integreringsprocess-

en, organisationskulturer samt organisationsidentitet (Alvesson 2009). En del av det teoretiska 

underlaget är baserat på tidigare undersökningar gällande genomförandet av fusioner och för-

värv samt hur resultaten av fusioner och förvärv kan mätas, exempelvis i studier från Brout-

hers et al. (1998), Alvesson och McCann (1996). Teorin och resultaten av tidigare undersök-

ningar ställdes mot resultaten av den empiriska undersökningen för att bidra till en analys. 

2.2 Företagsförväv – en fallstudie 
Anledningen till att den empiriska undersökningen bygger på en fallstudie är för att vi ville få 

en djupare förståelse för hur de valda företagen arbetat under integrationsprocessen efter 

sammanslagningen, samt exempelvis ledning och medarbetares uppfattning gällande förvänt-

ningar, möjliga problem och hur bra integrationsprocessen lyckats. Svenning (1997) menar att 

fallstudier är en intensivstudie som sträcker sig över en kortare eller längre period med syfte 

att samla in all relevant material gällande ett eller ett fåtal specifika fall. Det relevanta materi-

alet kan till exempel, som i detta fall, vara individers åsikter och känslor. Eftersom materialet 

organiseras kring ett eller ett fåtal fall, menar Svenning att metoden ger en djupare och tydli-

gare förståelse för intresseområdet.   

I vår fallstudie används både en enkätundersökning och intervjuer, andledningen till detta var 

att vi ville ta del av både medarbetarnas och ledningens syn på förvärvet och då det skulle 

vara allt för tidskrävande med endast intervjuer valde vi att genomföra en enkätundersökning 

med medarbetarna.    

2.2.1 Intervjuer 

Intervjuerna hölls med två respondenter från ledningen i två olika revisionsföretag som nylig-

en genomfört en sammanslagning i form av att det ena företaget köpte upp det andra. Förvär-

vet innebar att medarbetarna i det uppköpta företaget fick stanna kvar och bli en del av det 

förvärvande företaget. Valet av respondenterna grundar sig i att vi ville få en insyn i hur led-

ningen i de olika företagen har hanterat integreringsprocessen, om det skiljer sig på något sätt 

mellan de båda företagen. Vidare ville vi få en förståelse för varför de båda företagen valt att 

genomföra sammanslagningen samt vad förväntningarna var inför sammanslagningen.  



 
4 

 

Syftet med de två intervjuerna var att få en djupare förståelse för hur förvärvet gått till och 

eventuella problem som uppstått under integreringsprocessen. Vidare var syftet med intervju-

erna att förstå motiven bakom förvärvet, då motiven bakom förvärvet enligt tidigare forskning 

är en central del i integreringsprocessen. Bryman & Bell (2011) menar att intervjuer sannolikt 

är den mest använda metoden när den som undersöker är intresserad av respondentens stånd-

punkter med syftet att få fylliga och detaljerade svar.  

Inför intervjuerna utformades en intervjuguide (se bilaga 1), som användes vid de båda inter-

vjuerna. Intervjuguiden utformades efter vår teoretiska referensram och frågeställningen.  

Intervjufrågorna behandlade till exempel speciella strategier vid integrering av organisations-

kulturerna, hur bra integreringen har lyckats, eventuella problem vid integreringsprocessen 

samt vilka motiven för förvärvet var från de båda parternas sida. Vid intervjuerna medtogs en 

diktafon för att spela in samtalen och för att underlätta arbetet med att tolka vad respondenter-

na sade. Intervjuerna transkriberades sedan och skickades till respondenterna för korrekturläs-

ning och för att ta bort eventuella missförstånd. Veckan innan intervjutillfällena skickades en 

kort introduktion om uppsatsen syfte till de båda respondenterna för att de skulle kunna förbe-

reda sig inför intervjuerna.  

Intervjuerna var semi strukturerade vilket enligt Bryman & Bell (2011) är en intervjumetod 

där forskaren utformat en intervjuguide med färdiga teman som skall beröras. Respondenten 

har stor frihet att svara öppet på frågorna. Frågorna behöver inte ställas efter en specifik  

ordning och det är möjligt för forskaren att ställa följdfrågor. Vi har valt att använda en semi 

strukturerad metod med utgångspunkt i intervjuguiden som var samma vid de båda  

intervjutillfällena. Valet av metoden baserades i att vi ville få en helhetsbild ur ledningens 

synvinkel angående sammanslagningen, samt för att se skillnader i respondenternas åsikter 

och hur de förhåller sig till sammanslagningen. 

2.2.2 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen (se bilaga 2) utfördes med samtliga medarbetare på de två berörda före-

tagen ungefär ett och ett halvt år efter genomförandet av förvärvet. Syftet med enkätunder-

sökningen var att få en bild av medarbetarnas inställning till förvärvet, hur bra de tycker inte-

greringsprocessen har lyckats samt deras uppfattning av motiven bakom förvärvet. Anled-

ningen till varför medarbetarnas uppfattning om motiven bakom förvärvet efterfrågades var 

för att det, enligt tidigare forskning, är viktigt att alla har en gemensam uppfattning om moti-

ven bakom förvärvet för att integreringsprocessen och samarbetet skall fungera så bra som 

möjligt.  

Stukát (2005) menar att enkäter lämpar sig när man vill nå fler människor än vad som är möj-

ligt vid intervjuer, vilket kan ge mer kraft åt resultaten då möjligheten för generalisering ökar. 

Vi bad ledningen att informera medarbetarna om att vi skulle skicka ut en enkätundersökning, 

syftet med detta var att vi skulle få en så hög svarsfrekvens som möjligt.   

Enkätundersökningen utformades i EvaSys, ett webbaserat system för utvärderingar och 

undersökningar som anonymiserar samtliga respondenter. EvaSys har valts då det förenklar 

processen både för respondenterna samt de som gör undersökningen, då respondenten lätt kan 
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besvara frågorna. Svaren skickas sedan automatiskt tillbaka och sammanställs i systemet. En-

käten behandlar frågor om medarbetarnas inställning till förvärvet, målens påverkan på ar-

betsuppgifter, medarbetarnas syn på organisationskulturerna, integrering av organisations-

kulturerna, förändring av organisationskultur, problem som uppstod vid förvärvet, medarbe-

tarnas uppfattning om målen vid förvärvet samt vikten av kommunikation av tydliga mål. 

Frågorna har ställts för att fånga upp medarbetarnas tankar kring olika aspekter av samman-

slagningen.  

Svarsfrekvensen låg på 60 %, antalet medarbetare som fick enkäten var 43, varav 26 svarade 

på enkäten. Respondenterna har genom en urvalsfråga i enkäten delats upp i två grupper, de 

som tillhört det uppköpta företaget samt de som tillhört det förvärvande företaget innan de 

båda företagen slogs ihop. Urvalsfrågan användes för att kunna jämföra hur åsikterna skiljde 

sig från mellan de olika företagens medarbetare. Vidare bestod enkäten utav ett antal öppna 

och slutna frågor. De slutna frågorna var antingen ja/nej frågor eller frågor som graderas på en 

skala från 1 till 7. Vi har tagit ut ett medelvärde från graderingsfrågorna och jämfört detta 

värde mellan de båda företagen.  

Bryman och Bell (2011) menar att slutna frågor har ett antal fastställda svarsalternativ, vilka 

respondenterna skall välja mellan. På de öppna frågorna får respondenterna möjligheten att 

svara fritt med egna ord. De båda alternativen har sina fördelar och nackdelar. Några fördelar 

med slutna frågor är att det är lätt att bearbeta och jämföra svaren Slutna frågor är också lätta 

för intervjuarna att ställa och lätta för respondenterna att besvara. Det finns en risk att respon-

denterna tolkar ord eller begrepp olika i slutna frågor, vilket kan ses som en nackdel. Bryman 

och Bell menar också att svårigheten med att täcka alla tänkbara svarsalternativ i en sluten 

fråga kan ses som en nackdel, vilket kan leda till irritation från respondentens sida om de an-

ser att det inte finns något alternativ som passar in hos dem.  Den största fördelen med öppna 

frågor är att respondenten får använda sina egna ord. Enligt Bryman och Bell bidrar öppna 

frågor också till spontana och unika svar som kan ge en bredare förståelse för hur responden-

ten tänker och tycker. Några nackdelar med öppna frågor är enligt Bryman och Bell att svaren 

måste tolkas av undersökarna vilket tar mycket tid i anspråk. Vidare måste även undersökarna 

hitta olika teman vart svaren skall placeras. Det finns en risk att vi tolkar de öppna svaren fel.  

2.3 Analys av genomförd undersökning  

Efter svaren från intervjuerna och enkäten samlats in, bearbetades insamlad data. Vid ana-

lysen av insamlad data eftersöktes och bestämdes nyckelord och mönster identifierades. De 

mönster som identifierats stod till grund för skapandet av olika teman i empirin. Därefter 

ställdes dessa teman mot det teoretiska ramverket där vi hittade ytterligare stöd för resultaten 

av undersökningen. Vid analys av teori och empiri identifierades likheter och skillnader mel-

lan tidigare forskning och resultaten av uppsatsens undersökning.  

2.4 Studiens pålitlighet 

Enkätens resultat gäller endast för företagen i fallstudien, då det inte går att generalisera resul-

taten till andra populationer än de som undersökts (Bryman & Bell, (2011). Vår undersökning 

har låg reliabilitet eftersom det var så få respondenter som deltog i enkätundersökningen. Re-

sultatet skulle kunna ändras markant om flera respondenter deltog i undersökningen.  
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Enligt Stukát (2005) förekommer det bortfall i de flesta undersökningar, och det är svårt att 

avgöra hur stort ett bortfall får vara för att undersökningen fortfarande skall vara tillförlitlig. 

Det finns inga speciella regler för hur stort ett bortfall får vara, då alla undersökningar har sina 

egna problem och karaktär. I enkätundersökningen uppstod ett bortfall på 40 %. Bortfallet be-

rodde delvis på att en del medarbetare var bortresta eller lediga av olika anledningar.  Det 

framkom av autosvar via e-mail att en respondent var föräldraledig, en var på utbildning och 

en var på semester. En ytterligare anledning till bortfall kan vara brist på intresse från medar-

betare på plats.  
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3. Teoretisk referensram 
Detta kapitel är uppdelat i fyra avsnitt. Först behandlas olika författares syn på organisations-

kultur och organisationsidentitet. I det andra avsnittet behandlas fusioner och förvärv, med 

fokus på varför företag genomför fusioner och förvärv, samt olika hinder som kan försvåra 

processen. Därefter beskrivs integrationsprocessens fyra faser, chock, reträtt, anpassning och 

förändring genom en tidigare fallstudie av Ashkanasy och Holmes (1995). Slutligen behand-

las ett antal teorier om genomförandet av en lyckad integreringsprocess. Kapitlet avslutas med 

en sammanfattning för att bidra med en överblick av den redovisade teorin.  

3.1 Organisationskultur 
Avsnittet organisationskultur kommer att behandla Hofstede et al. (2011) syn på vad organi-

sationskultur är och därefter Scheins (2004) syn på hur organisationskultur skapas. Vidare be-

handlas organisationsidentitet, vilket enligt Alvesson (2009) handlar om hur väl medarbetare 

identifierar sig med organisationen. 

3.1.1 Kultur en mental mjukvara 

Enligt Hofstede et al. (2011) har varje person ett mönster av tankar, känslor och sätt att agera 

som är inlärda under individens livstid. Människan är som mest mottaglig för inlärning och 

anpassning under barndomen och det är då som största delen av mönstret av tankar och käns-

lor lärs in hos individer. För att lära sig ett nytt sätt att agera på måste människan först 

glömma bort det gamla invanda sättet. Mönstret av tankar, känslor och sätt att agera kan ses 

som en ”mental mjukvara”. Den mentala mjukvaran bildas i de sociala miljöer där individen 

vuxit upp och inhämtat sina livserfarenheter. Programmeringen startar i familjen och fortsätter 

i omgivningen där individen lever i, detta kan vara skola, samhället och arbetsplats. En vanlig 

term för mental mjukvara är kultur. Kultur är ett kollektivt fenomen, eftersom individer som 

lever i samma sociala miljö har till en viss mån detta som gemensam faktor och det är i den 

sociala miljön som kulturen inlärs i. Kultur är alltid något som lärs in och inte något som in-

dividen föds med.  

Enligt Hofstede et al. (2011) är däremot organisationskultur ett helt annat fenomen som skiljer 

sig mycket från personers nationalkulturer. En nation och organisation är två olika sociala sy-

stem, personer väljer inte själv i vilken nationalkultur de växer upp i medan organisations-

kulturen väljs i viss mån. Individer tillbringar sin tid i organisationskulturen endast under ar-

betstid och i något skede av deras liv kommer de att lämna denna organisationskultur. Det 

finns en viss koppling mellan nationalkultur och organisationskultur men nationalkulturen kan 

endast användas i viss mån för att öka förståelse av organisationskultur. Organisationskultur 

kan definieras som den kollektiva mentala programmering som särskiljer en organisations 

medlemmar från en annan organisations medlemmar.  

3.1.2 Kultur formas på två sätt 

Enligt Schein (2004) formas kulturer på två olika sätt. I formella grupper är det en individ 

som skapar gruppen eller blir ledaren. Ledaren kommer att ha vissa egna visioner, mål, över-

tygelser, värderingar och antaganden om hur saker och ting skall vara. Ledaren kommer i bör-

jan påverka gruppen med sina egna synsätt och värderingar. Valet av gruppmedlemmar kan 



 
8 

 

möjligtvis grundas i hur likartade synsätt de andra individerna har jämfört med ledaren. De 

likartade värderingarna skapar inte automatiskt en kultur, det enda som har hänt är att det har 

skapats en grupp av följeslagare som gör vad ledaren bestämmer. Endast om det nuvarande 

beteendet leder till framgång, alltså att gruppen lyckas utföra sina arbetsuppgifter och grup-

pens medlemmar känner att gruppdynamiken fungerar, kommer ledarens värderingar och an-

taganden att accepteras och formas till ett gemensamt synsätt. Om ledarens värderingar och 

antaganden inte leder till framgång kommer gruppen antingen att sluta existera eller så kom-

mer en ny ledare att väljas tills gruppen når framgång med en ny ledare. Skapandet av kul-

turen kommer därefter att röra sig runt den nya ledaren och när de nya värderingarna och an-

taganden förstärks med tiden kommer de till slut att tas förgivet. När antagandena är fast-

slagna blir de en del av gruppens identitet, och dessa värderingar och antaganden kommer 

därefter att läras ut till nykomlingar i gruppen som ett sätt att tänka, känna och agera. 

Det andra sättet en kultur bildas på är enligt Schein (2004) genom spontana interaktioner i en 

ostrukturerad grupp som stegvis leder till mönster och beteendenormer som sedan blir grup-

pens kultur. Gruppens utveckling har Schein delat in i fyra steg, gruppens formering, byg-

gande av gruppen, grupparbete och mognad av gruppen. Beteendenormer skapas via ageran-

den som gruppen gör vid olika kritiska incidenter. De grundläggande sociopsykologiska kraf-

ter som påverkar oss alla är råvaran runt vilken en grupp organiserar sig både för att utföra 

uppdrag och för att skapa en livskraftig och trivsam organisation. Alla grupper måste lösa 

problem som behandlar medlemmars identitet, gemensamma problem, mekanismer för infly-

tande och hur man hanterar både aggression och intimitet. Kulturen uppstår kring de inlärda 

lösningarna på dessa problem. 

3.1.3 Organisationskultur och organisationsidentitet 

Alvesson (2009) skriver om begreppet organisationsidentitet vilket har en nära koppling till 

organisationskultur. Organisationsidentitet handlar om hur väl medarbetare känner att de till-

hör och identifierar sig med organisationen. Känslan av tillhörighet har betydelse för hur 

medarbetare ser på sig själva. För att en stark organisationskultur skall uppnås krävs det enligt 

Alvesson att medarbetarna identifierar sig med organisationen. Mellan organisationskultur 

och organisationsidentitet finns således en stark koppling och medarbetare känner ofta att det 

är viktigt att organisationen står för något speciellt. Organisationen kan till exempel präglas 

av en speciell stil, historia eller inriktning som bidrar till att organisationen får en betydelse-

full identitet.  Materiella ting såsom exempelvis produktion och lokalisering kan också ha en 

betydelse för organisationens identitet. Vidare beskriver Alvesson att även symboliska uttryck 

genom exempelvis arkitektur och logotyper har betydelse för hur organisationens identitet 

uppfattas. En organisation som utmärker sig vad gäller dessa aspekter, eller möjligen genom 

företagets värderingar, framgång eller hur pass unik den är, bidrar till interaktion medlemmar 

i mellan och erbjuder en specifik social identitet för organisationens medarbetare. För organi-

sationens medlemmar är det viktigt att organisationen ses som något positivt för att skapa en 

stark tillhörighet. Många företagsledningar och anställda försöker definiera sin verksamhet 

som något överlägset jämfört med andra organisationer. Alvesson menar att om organisation-

ens identitet är betydelsefull för medarbetarna ser de sig som ett ”vi” och upplever en närhet 

med organisationen.  
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Enligt Alvesson (2009) har alltså organisationens identitet stor betydelse för hur medarbetarna 

uppfattar sig själva och i vilken mån de känner tillhörighet med organisationen. Om organisat-

ionens identitet inte är speciellt påtaglig söker sig medlemmar till andra identitetskällor som 

till exempel en specifik avdelning, ett specifikt projekt, arbetsuppgifter eller yrkestillhörighet. 

Många medarbetare känner att de behöver identifiera sig med en roll, avdelning eller möjligt-

vis position i hierarkin om de inte känner en tillhörighet med hela organisationen. Hela orga-

nisationen uppfattas av Alvesson som en mer abstrakt och mångtydig enhet än en speciell roll, 

avdelning eller position. Därför kan det, om inte medlemmarna känner stark tillhörighet till 

organisationen, bildas subkulturer som kan bidra till splittring av organisationen. Däremot kan 

organisationsidentiteten bidra till att medlemmarna anammar organisationens gemensamma 

värderingar om de känner att organisationen står för något unikt och positivt i identitets-

termer. På samma sätt kan även en gemensam organisationskultur bidra till skapandet av en 

distinkt organisationsidentitet. En gemensam identitet kan skapas om medlemmarna känner 

att värderingar, idéer och symboler är positiva och stämmer överens med deras egna värde-

ringar, även om organisationen inte är samspelad på alla nivåer. 

Alvesson (2009) menar att det är viktigt att förstå att organisationsidentitet och organisations-

kultur inte är samma sak. Identitet kan formas av annat än kulturaspekter, ofta genom organi-

sationens framgångar och prestationer.  

3.2 Fusioner och förvärv – en riskfylld process 

En del tidigare forskning pekar på att fusioner och förvärv ofta misslyckas med att generera 

mervärde till företagen, (Chakravorty (2012), Banal-Estanol & Seldeslachts (2011). 

Chakravorty menar att ungefär hälften av alla fusioner och förvärv misslyckas. Enligt Weber 

och Drori (2011) beror detta på att varken forskare eller praktiker har grundäggande förståelse 

för de aspekter som används i integreringsprocessen. Med integreringsprocessen menas här 

arbetet med att skapa ett gemensamt företag efter en fusion eller ett förvärv. Det finns en rad 

olika anledningar till varför företag väljer att genomföra fusioner eller förvärv, McCann 

(1996), och Brouthers et al. (1998) har identifierat ett antal motiv som ligger bakom varför fö-

retag genomför fusioner och förvärv.  

3.2.1 Motiv bakom fusioner och förvärv baserat på två olika studier 

Till McCanns (1996) identifierade motiv till förvärv och fusioner hör:  

1. Ökade stordriftdelar  

2. Ökad marknadsandel  

3. Effektivare resursfördelning 

4. Förmåga att erbjuda nya tjänster  

5. Större tillgångar  

6. Ökad kännedom av varumärket samt  

7.  Förvärv av specialister inom ett område som inte fanns tidigare i företaget. 

En eller några av dessa fördelar prioriteras över de andra beroende på branschen. Vissa av 

fördelarna är dock högt prioriterade i så gott som alla branscher, till exempel ökad marknads-

andel lär vara väldigt högt prioriterad för de flesta företag.  Det är dock inte säkert att företa-
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gen kommer att nå de strategiskt sökta fördelarna, eftersom det beror helt på vilka utmaningar 

och hinder som förekommer och hur företaget väljer att hantera dem.  

Ökad marknadsandel nämns enligt McCann (1996) oftast som svar på orsak till varför företag 

genomför en sammanslagning. Nya tjänsteerbjudanden rankas på andra plats, till exempel 

flygbolag och transportföretag kan utvidga sina territorier och därmed bjuda på tjänster till 

nya kunder samtidigt som de får ökad operativ effektivitet. Likaså kan kommunikationsföre-

tag som till exempel förläggare utvidga sina tjänster och få nya annonsörer. Ökad kännedom 

om varumärket rankades på tredje plats, tätt följd av en mer effektiv resursallokering. Speci-

ellt återförsäljare har funnit ett relativt högt värde i de kategorierna. Ökade stordriftdelar 

hamnade på femte plats. På sjätte plats kom större tillgångar, vilket företag som erbjuder fi-

nansiella tjänster föredrar. På sista plats hamnade förvärv av specialister. Generellt är intryck-

et att fusioner och förvärv i dessa sektorer används för att vidga företagets geografiska räck-

vidd och närvaro, alltså dra nytta på större skala. Fördelarna varierar bland de olika sektorer-

na, vilket beror till stor del på skillnader i deras kapitalintensitet.  

Brouthers et al. (1998) har identifierat 17 olika motiv (se figur 1) för varför företag väljer att 

genomföra fusioner och förvärv. Motiven kan delas in i tre generellt accepterade kategorier, 

vilka är ekonomiska motiv, personliga motiv samt strategiska motiv. De 17 olika motiven har 

Brouthers et al. tagit fram för att undersöka hur viktiga motiven är samt i vilken grad de upp-

fyllts efter förvärven genomförts. I Brouthers et als undersökning fick respondenter värdesätta 

motiven på en skala på 1-7, där 1 är oviktigt och 7 är extremt viktig. Respondenterna bestod 

av finanschefer i 33 olika holländska företag som genomfört ett förvärv.  

Ekonomiska motiv Personliga motiv Strategiska motiv 

Markandsmässiga stordrifts-

fördelar* 

Ledningens utmaningar Förvärv av en konkurrent 

Öka lönsamheten* Förvärv av ineffektiv för-

valtning 

Förvärv av råvaror 

Kostnadsreduktion Förbättra ledningens prestige Försvåra för konkurrenter 

Tekniska stordriftsfördelar Strävande efter marknadsin-

flytande* 

 

Differens i värderingar av 

mål 

  

Försvarsmekanism   

Svara på marknadsmisslyck-

anden 

  

Skapa aktieägarvärde*   

Öka försäljningen*   

Tabell 1. Sammanställning av Brouthers et als (1998) identifierade eftersökta motiv 

 

Motiven som respondenterna skulle värdesätta var marknadsföringsmässiga stordriftsfördelar, 

öka lönsamheten, riskspridning, kostnadsreduktion, tekniska stordriftsfördelar, differens i 

värderingar av mål, försvarsmekanism, svara på marknadsmisslyckanden, skapa aktieägar-

värde, öka försäljningen, ledningens utmaningar, förvärv av ineffektiv förvaltning, förbättra 
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ledningens prestige, strävan efter marknadsinflytande, förvärv av en konkurrent, förvärv av 

råvaror samt försvåra för konkurrenter att inta marknaden. 1-9 kategoriseras som ekonomiska 

motiv, 10-13 kategoriseras som personliga motiv och 14-17 kategoriseras som strategiska mo-

tiv. 

Resultatet av Brouthers et als. (1998) undersökning visar att den ekonomiska aspekten ofta är 

den drivande kraften bakom varför företag väljer att genomföra fusioner och förvärv, det visar 

sig att även strategiska och personliga motiv också är viktiga, vilket Brouthers et al. tolkar 

som att det ofta finns flera olika motiv för varför företag genomför sammanslagningar. Brout-

hers et al. rangordnade alla de 17 olika motiven och i topp fem låg (1) strävan efter marknads-

inflytande, (2) ökad lönsamhet, (3) marknadsföringsmässiga stordriftsfördelar, (4) skapande 

av aktieägarvärde och (5) ökad försäljning (markeras med ”*” i tabellen). Det ligger alltså en 

strategisk, en personlig och tre ekonomiska motiv i topp fem. Resultatet stödjer konceptet om 

olika motiv för fusioner och förvärv ytterligare.  

3.2.2 Att mäta prestation av sammanslagningar 

Brouthers et al. (1998) beskriver hur de mätte prestationen av fusioner och förvärv, vilket har 

varit ett besvärligt problem för forskare. De flesta forskare använder sig endast av två finansi-

ella mått; förändringar i lönsamhet samt förändring i aktiekurs. Enligt Brouthers et al. har 

dock resultatet från tidigare undersökningar där endast finansiella mått används varit en be-

svikelse.  

En anledning till tidigare nedslående resultat kan vara att måtten inte adekvat mäter den verk-

liga prestanda som uppnåtts av företag som genomfört sammanslagningar. Med detta menas 

helt enkelt att forskare har mätt fel saker och inte främst analyserat hur väl motiven för sam-

manslagningen har uppnåtts. Brouthers et al. (1998) lägger fram ett alternativt förslag på en 

metod för att mäta hur lyckad en sammanslagning har varit. Metoden går ut på att när motiven 

för förvärvet är bestämda följs studien upp med att respondenterna får ange i vilken grad mo-

tiven uppnåtts på en skala från 1-7, där 1 innebär att motiven inte alls uppnåtts och 7 innebär 

att de uppnåtts fullt ut. Fem av motiven hade ett medelvärde över 4 (medianen) när det gäller i 

vilken grad de uppfyllts: (1) strävan efter marknadsinflytande, (2) ökad försäljning, (3) skap-

ande av aktieägarvärde, (4) ökad lönsamhet och (5) marknadsföringsmässiga stordriftsförde-

lar. 

Resultaten visar alltså att topp fem i graden av uppfyllelse av motiv är samma som de topp 

fem viktigaste motiven. Det ser alltså ut som att de flesta sammanslagningarna i undersök-

ningen lyckats uppnå sina primära mål. För att ytterligare undersöka måluppfyllelsen genom-

förde Brouthers et al. (1998) en korrelationsanalys av motiv och uppfyllelse för att försöka 

fastställa statistiskt om det finns ett samband. Resultaten visar att för tolv av motiven i under-

sökningen fanns statistiskt signifikant stöd för påståendet att sammanslagningen var lyckad 

om den mäts mot uppfyllelsen av företagens primära motiv.  
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3.2.3 Potentiella fördelar med tydliga mål 

Brouthers et al. (1998) menar att tydliga mål kan hjälpa företag att uppnå bättre prestanda i ett 

antal områden. Till exempel visar resultaten  i Brouthers et als. studie att jakten på marknads-

föringsmässiga stordriftsfördelar inte bara ledde till marknadsföringsmässiga stordriftsförde-

lar, utan även till ökat marknadsinflytande, ökade tekniska stordriftsfördelar, ökat aktieägar-

värde samt ökad vinst. Resultaten ger signifikant statistiskt stöd för att använda flera mått på 

uppfyllelse. Brouthers et al. skriver att om de endast hade använt ett mått på uppfyllelse som 

exempelvis ökad vinst, skulle endast fyra typer av fusioner och förvärv varit lyckade, de som 

hade målet att uppnå marknadsföringsmässiga stordriftsfördelar, tekniska stordriftsfördelar, 

skapande av aktieägarvärde och ökad lönsamhet. Om endast ökad vinst mätts skulle samman-

slagningar med målet att uppnå något annat av de 17 motiven som användes i studien ansetts 

som misslyckade, trots att målen som ledningen satt uppnåtts. Korrelationsanalysen ger enligt 

Brouthers et al. starkt stöd för att använda flera olika prestationsmått (grad av motivens upp-

fyllelse) och icke-ekonomiska mått istället för att endast använda sig utav exempelvis ökad 

vinst.   

3.2.4 Aspekter som kan leda till misslyckande 

McCann (1996) har identifierat följande hinder som kan leda till en misslyckad sammanslag-

ning: 1. Brist på strategisk samordning mellan företagen 2. Behovet av betydande och ovän-

tade kostnadsnedskärningar 3. Svårigheter med integrering av olika organisationskulturer 4. 

Problem med att integrera personalpolitik och bemanning, samt 5. Tagande av oväntat höga 

skulder.  

Var och en av hindrena kan enligt McCann (1996) bidra till en fördröjning för att uppnå de 

förväntade fördelarna, hindren kan till och med resultera i fullständigt misslyckande av affä-

ren. Prestationsluckor kan förekomma i företagen efter förvärv på grund av att hinder var 

oväntade och underbemannade. Kunskapen över vilka hinder som vanligtvis uppstår är där-

med viktig för att planering och nödvändiga åtgärder kan göras för att motarbeta de olika möj-

liga hinder som förekommer under integreringsprocessen.  

Den mänskliga faktorn anses av McCann (1996) vara den mest utmanande delen i integrat-

ionsprocessen, därmed är svårigheter med integrering av olika organisationskulturer det 

största hindret inom alla sektorer enligt undersökningen. I en folkdriven verksamhet ger svå-

righeter inom området ett stort integrationsproblem och alltför ofta uppmärksammas proble-

met inte tillräckligt i företagets strategiska planering och utvecklingsenheter. De verkställande 

direktörerna inom den finansiella tjänstebranschen gav mest uppmärksamhet åt detta hinder. 

När två olika organisationskulturer möts och inte lyckas arbeta tillsammans på det förväntade 

sättet kan det resultera i stora reduceringar av arbetskraften. Styrning av kulturella skillnader 

kräver ett långsiktigt arbete, medan integration av personalpolitik är något som måste arbetas 

med tidigt under integrationsprocessen. Integration av personalpolitik kommer därmed på 

andra plats i rangordningen av hinder, men värderas generellt inte lika högt i de olika sek-

torerna. Inom flyg- och transportbranschen är integration av personalpolitik högst rankat, med 

tanke på alla strider där fackfördelningar kämpade i flera flygbolagsfusioner är det inte kons-

tigt att detta hinder är så högt rankat inom denna sektor. Integrering av personal inom sektorn 

för finansiella tjänster har visat sig vara nästan ett lika stort problem som för flygbolagen. 
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Återförsäljare finner dock integrering av personal mindre utmanande på grund av att efter-

strävandet av integration är relativt låg mellan geografiskt utspridda butiksenheter.  

Både sammanslagning av kulturer och integration av personalpolitiska frågor har blivit allt-

mer intressanta enligt McCann (1996). Allt flera noterar hur ”kulturkrockar” och företagens 

omstrukturering påverkar de anställda. Dessa är naturligtvis inte unika för servicebranschen 

och tillverkningsindustrin, men den allmänna uppfattningen är att tjänsteföretagen är särskilt 

känsliga angående mänskliga frågor eftersom tjänstens kvalitet är så beroende av företagets 

anställda. Hinder som behandlar mänskliga frågor och hur de bemöts är därmed en stor faktor 

för hur bra integrationsprocessen lyckas.   

3.3 Ett tidigare fall som beskriver integreringsprocessen 

Ashkanasy och Holmes (1995) har utfört en studie där de undersökte medarbetares uppfatt-

ningar i tre redovisningsföretag under en tvåårs period efter att en fusion hade genomförts. 

Två av företagen hade slagits samman, medan det tredje förblev intakt. Företaget som inte 

hade ingått i en fusion användes som ett ”kontrollföretag”. Det övergripande syftet med 

undersökningen var att testa en modell som beskriver processen för anpassning efter en fus-

ion. Medarbetarnas uppfattningar från företagen som hade ingått en fusion jämfördes med 

medarbetarnas uppfattningar på företaget som inte hade ingått i en fusion. Studien bygger på 

en organisations kulturella perspektiv.  

Modellen som Ashkanasy och Holmes (1995) använder i undersökningen beskriver fyra faser 

som medarbetare genomgår när de ingår i en fusion. Den första fasen, chock, uppstår när 

medarbetarna blir för första gången medvetna om att om hotet mot deras befintliga struktur 

och karriärmöjligheter och företaget som ingått i fusion ingår ett tillstånd av oordning och 

förvirring. Den andra fasen, reträtt, kännetecknas av motstånd mot förändringar, eftersom fö-

retagets medarbetare försöker behålla den nuvarande strukturen, vilket görs för att den nuva-

rande strukturen känns trygg och bekant. Nästa steg går ut på anpassning, medarbetarna börjar 

möta verkligheten av situationen och behovet av att lämna efter sig den nuvarande organisat-

ionsstrukturen. Den sista fasen går ut på förändring, medarbetarna börjar ta itu med problem 

som är lämpliga för de nya omständigheterna som de befinner sig i och söker fungerande lös-

ningar.  

3.3.1 Resultat på Ashkanasy och Holmes undersökning 

Resultatet Ashkanasy och Holmes (1995) fick visade att informella diskussioner strax innan 

fusionen antydde att de flesta medarbetarna hade en negativ bild på den effekt fusionen skulle 

ha på deras karriär. De ansåg att de var utbildade revisorer vars potentiella bidrag hade igno-

rerats. Rykten gick om vilka som möjligtvis skulle varslas. Det fanns också oro om hur med-

arbetarnas roller och kundbas skulle förändras. Däremot verkade ledningen mindre bekymrad 

över effekterna av fusionen. Det fanns också misstro mellan de två företagens medarbetare. 

Kontrollgruppen hade ett intresse över fusionen på grund av att de kände flera personer i de 

andra företagen men den generella åsikten var att fusionen inte påverkade dem. Intervjuer av-

slöjade en hög grad av demoralisering bland medarbetare, de kände sig också alienerade från 

ledningen som de ansåg att hade svikit dem och endast tänkt på sitt egna bästa. Ledningen 

däremot ansåg att organisationen hade en yrkesmässig attityd med klara mål. På frågor om hur 
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en ideal organisation skulle fungera svarade medarbetarna på alla tre företag att de skulle fö-

redra att störst fokus skulle ställas på att det tilldelade arbetet skulle göras och minst fokus på 

maktfaktorn, vilket enligt medarbetarna inte visade sig vara verkligheten. De ansåg att led-

ningen fokuserade mer på arbetsroller medan fokus på slutförandet av arbetsuppgifter var låg.  

Efter den turbulenta chock och reträttperioden gjorde ledningen ett antal anpassningar och in-

novativa projekt för att få medarbetarna att känna sig som en gemensam organisation. Kom-

munikation mellan ledning och medarbetare fick hög prioritet, vilket var en stor förändring 

från tidigare där det ansågs att kommunikation hade väldigt låg prioritet. Resultatet på led-

ningens satsningar kom i form av att attityden bland medarbetare började gå från den negativa 

sidan mot det positiva. De flesta medarbetare ansåg sig nu vara en del av organisationen. På 

frågan om den ideala organisationen var svaret ännu det samma, dock hade bilden på hur det 

såg ut i organisationen för tillfället och vad som förväntades i framtiden ändrats från fas ett. 

Medarbetarna ansåg nu att fokus på arbetsroller skulle sjunka och mera fokus skulle läggas på 

slutförandet av arbetsuppgifter. Att alla medarbetare nu arbetade i samma byggnad och var 

helt integrerade i arbetsgrupper var en betydlig faktor för anpassningsprocessen enligt Ashka-

nasy och Holmes (1995). Ashkanasy och Holmes fann i sin studie stöd för den fyrfasiga mo-

dellen för fusionsprocesser, med chock, reträtt, anpassning och förändring. Dock visade 

undersökningen att den slutliga anpassningen och förändringen hade skett snabbt, vilket inte 

var förväntat. 

3.4 Att lyckas med fusioner och förvärv 
McCann (1996) menar att företagen måste tilldela tillräckligt med resurser i form av pengar 

och personal till arbetet bakom integreringsprocessen, för att öka chansen till att förverkliga 

målen för sammanslagningen. Ledningen måste också enligt McCann arbeta aktivt med att 

styra integreringsprocessen. Enligt Weber och Drori (2011) är kommunikation ett av de mest 

grundläggande och enklaste sättet för ledningen att påverka anställda.  

3.4.1 Sex huvudpunkter för effektivt genomförande av fusion 

Ashkanasy och Holmes (1995) kom fram till sex huvudpunkter som bör finnas med när en 

fusion skall genomföras effektivt. Den första punkten är att ledningen bör fastställa en effek-

tiv mekanism för övervakning av fusionsprocess redan innan själva fusionen. Som andra 

punkt tar de upp att kommunikationen måste vara aktiv mellan ledning och medarbetare, och 

eventuella problem gällande fusionen måste medarbetare bli informerade om. Som tredje 

punkt, alla medarbetare skall få råd om förändringsprocessen och hur man anpassar sig till 

verkligheten av den nya sammanslagna organisationen. Fjärde punkten är, kommunikations-

strategier före och under fusionsprocessen måste vara öppen, trovärdig och fokusera på icke 

triviala frågor. Den femte punkten, integrationsprocessen (inklusive fysisk flytt) måste inledas 

tidigt under fusionsprocessen och snabbt utvidgas till alla nivåer i organisationen. Den sjätte 

och sista punkten är baserad på att det tog 18 månader för fusionsprocessen att stabiliseras och 

därmed anser Ashkanasy och Holmes att 18 månader är en optimal tidsperiod för fusioner, 

slutsatsen är dock endast baserat på detta specifika fall. 
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3.4.2 Ramverk för effektiv integreringsprocess 

Weber och Drori (2011) har tagit fram ett konceptuellt ramverk (se figur 1) som uppmärk-

sammar vikten av beteendemässiga problem utöver finansiella och strategiska faktorer som 

påverkar framgången av förvärvet. Ramverket riktar analytiskt fokus mot de möjliga samban-

den mellan kulturella skillnader, borttagning av självstyre, gruppbeteende och individuellt be-

teende. Vissa studier pekar på att det finns en positiv effekt av organisatorisk identifikation 

och organisatorisk identitet på mänskliga resurser under integreringsprocessen. Därför har 

Weber och Drori valt att använda dessa aspekter i modellen som potentiella faktorer som kan 

förklara de motstridiga och blandade resultateten om sambandet mellan kulturella skillnader 

och prestanda i fusioner och förvärv.  

Modellen kan enligt Weber och Drori (2011) hjälpa ledning och HR-avdelning med att införa 

ny praxis för att styra organiseringen av integreringsprocessen efter fusioner och förvärv. Mo-

dellen visar på att chefer i det förvärvande företaget bör lägga lika stor fokus på beteende-

mässiga och kulturella frågor som de gör på strategiska och finansiella frågor i integrerings-

processen. Chefer tenderar att primärt lägga fokus på aktiviteter för att genomföra integre-

ringsprocessen snabbt för att generera värde till företaget, beteendemässiga frågor får mycket 

mindre uppmärksamhet. Modellen visar på att chefer bör tänka över prioriteringen och lägga 

mer fokus på beteendemässiga frågor för att fusionen eller förvärvet skall vara hållbart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Effekter som organisationsidentitet, kulturkrock och borttagning av självstyre har på 

fusioner och förvärvs prestationer (Weber och Drori 2011:81). 
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3.4.3 Organisationsidentitet och kommunikationens roll 

Konceptet organisationsidentitet tillåter ledningen att fokusera på beteendemässiga frågor som 

en strategisk del av integrationsprocessen. Enligt Weber och Drori (2011) kan beteendemäss-

iga frågor ha konsekvenser för integrationsprocessen med avseende på kritiska problem som 

måste tas i åtanke vid fusioner och förvärv, såsom tydlig kommunikation och spridning av in-

formation, förklara motivet bakom förvärvet för medlemmarna i det uppköpta företaget samt 

påverka och övervaka anställdas attityd och förväntningar. 

Kommunikation är ett av de mest grundläggande och enkla sätt att påverka anställda på och 

därför bör förvärvarna enligt Weber och Drori använda sig av tydlig kommunikation för att 

förmedla företagets motiv till förvärvet. Om de anställda får en klar bild av företagets motiv 

minskar osäkerheten hos medarbetarna och ger de anställda en uppfattning om att organisat-

ionen är pålitlig och ärlig. Sådan kommunikation kan också minska negativa attityder och be-

teende. Weber och Droris modell föreslår också att förvärvarna inte bara skall mäta effekten 

som kommunikationen har på stressreduktion, negativa attityder, omsättning och ökat enga-

gemang och samarbete utan även mäta effekten som kommunikationen har på skapandet av en 

ny, sammanslagen organisationsidentitet. Enligt Weber och Droris beror inte utfallet av för-

värvet bara på synergipotentialen som finns innan förvärvet, utan även om den synergipoten-

tialen kan realiseras efter förvärvet.  

Konceptet organisationsidentitet tyder på att många av problemen som uppstår under integre-

ringsprocessen mellan de två företagen kan undvikas eller hanteras om likheter mellan de två 

företagen analyseras och samordnas. Organisationsidentitet och likheter mellan företagen är 

enligt Weber och Droris (2011) avgörande för att förstå mekanismerna kring ett samarbete.  

Castaner, Souder och Zaheer (2011) tar också upp samhörighet, eller likhet i organisations-

kultur och organisationsidentitet som en källa till synergi i förvärv. Samhörighet kan delas in i 

två olika dimensioner, likhet mellan företagen och hur företagen komplimenterar varandra. 

Förvärv kan medföra en av samhörighetsdimensionerna, båda två eller ingen av dem. Förde-

larna är som högst om de båda dimensionerna lyckas implementeras i förvärvet. Castaner et 

al. menar dock att implementeringen av de båda dimensionerna i genomförandet av förvärvet 

samtidigt är problematiskt. Kompletteringen kräver en grad av självständighet från de båda 

parternas sida medan likheten kräver en hög grad av integration mellan företagen. Att likheten 

kräver en hög grad av integration mellan företagen leder till att likheten är den dominerande 

kraften i genomförandet av förvärvet, vissa av fördelarna med dimensionen komplettering för-

loras då. På grund av dilemmat lägger ledningen i företag ofta större fokus på att implemen-

tera likheten mellan företagen i genomförandet av förvärvet. Castaner et al. tror att detta också 

beror på att ledningen ofta ligger under hög press för att leverera och de anser att likheten är 

lättare att handskas med än kompletteringen.  
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Figur 2. Visar vilken grad av integration och självstyre som krävs av de två olika dimension-

erna vid förvärv. (Castaner et al.2011:614).  

 

 

3.4.4 Hastighet i integrationsprocessen  

En aspekt som möjligtvis kan ha en påverkan på hur framgångsrikt en fusion eller ett förvärv 

blir är enligt Angwan (2004) integrationsprocessens hastighet. Med hastighet menar Angwan 

hur lång tid det tar att genomföra förvärvet samt hur långt integrationsprocessen kommit över 

en tidsperiod. Eftersom det är väldigt svårt att avgöra när integrationsprocessen är helt klar, 

fokuserar Angwans studier mestadels på hur långt företagen kommit i integreringen och hur 

lång tid det tagit. Det finns ett antal skäl till varför hastigheten kan uppfattas som en nödvän-

dig aspekt att ta i beaktande, och enligt Angwan kan hög hastighet leda till en rad olika förde-

lar: 

 Finansiella fördelar. Angwan (2004) menar att en snabbare integrering leder till att av-

kastningskrav på investeringar uppfylls snabbare, då de båda företagen kan börja ar-

beta som en gemensam enhet och förhoppningsvis vara mer effektiva.  

 Beteendemässiga fördelar. Det uppstår ofta osäkerhet hos medarbetare vid fusioner 

och förvärv. Angwan menar att osäkerheten kan förvärras ju längre tid det går innan 

förändringar genomförs, om förändringar genomförs tidigt kan dock osäkerheten re-

duceras. Enligt Homburg och Bucerius (2006) kan osäkerhet också utmärka sig hos 

konsumenter om integrationsprocessen tar lång tid, vilken också kan reduceras på 

samma sätt som osäkerhet hos medarbetare om förändringar sker tidigt. Angwan, 

Homburg och Bucerius menar att denna osäkerhet ökar ju längre tid det tar innan pla-

Hög integration 

 

Låg grad av självstyre 

Låg integration 

Självstyre baserat på 

andra faktorer än samhö-

righet 

Hög integration 

Hög grad av självstyre 

önskvärd, men begränsad 

på grund av behovet av 

integration 

Måttlig och selektiv in-

tegration 

Hög grad av självstyre 



 
18 

 

nerade förändringar sker, då rykten om framtiden tenderar att spridas mellan både 

medarbetare och konsumenter. 

 Organisatoriska fördelar. Angwan menar att om stora förändringar sker tidigt i integ-

rationsprocessen minskar tidsramen inom vilken organisationen spenderar i suboptim-

alt läge. Tidiga förändringar skulle innebära mindre instabilitet för berörda organisat-

ioner och mindre kostsamma anpassningar senare i processen.  

 

 

3.5 Sammanfattning av teori 
 

Teman 

 

Sammanfattning 

 

Referenser 

 

Organisationskultur  
 
Kultur beskrivs som en mental mjukvara, ett mönster 

av tankar, känslor och sätt att agera som är inlärda un-

der individens livstid.  

 

Organisationskultur kan definieras som den kollektiva 

mentala mjukvara som särskiljer en organisations med-

lemmar från en annan organisations medlemmar.  

 

Schein (2004) beskriver hur kultur formas i formella 

grupper och ostrukturerade grupper.  

 

 

Hofstede et al. 

(2011), Schein 

(2004) 

 

Organisationsidentitet 
 
Organisationsidentitet handlar om hur väl medarbetare 

känner att de tillhör och identifierar sig med organisat-

ionen. För att en stark organisationskultur skall uppnås 

krävs det att medarbetare identifierar sig med organi-

sationen.  

 

 

Alvesson (2009), 

Deetz (1997), We-

ber & Drori (2011) 

 

Motiv till sammanslagningar 
 
Det finns ett motiv bakom varje sammanslagning, mo-

tiv kan också beskrivas som strategiskt eftersökta för-

delar. Några av de vanligaste motiven, som framkom-

mer från Brouthers et al. (1998) och McCanns (1996) 

studier är: ökad marknadsandel/marknadsinflytande, 

ökad lönsamhet och ökad kännedom av varumärket.  

Tydliga motiv och mål kan hjälpa företag att uppnå 

bättre prestanda i ett antal områden.  

 

 

Brouthers et al. 

(1998), McCann 

(1996) 

 

Hinder vid sammanslagninar 

 

McCann har identifierat fem olika hinder som kan leda 

till en misslyckad sammanslagning eller fördröjning i 

att uppnå de önskade fördelarna med sammanslagning-

en. Den mänskliga faktorn anses vara den mest utma-

nande delen vid sammanslagningar och den kräver där-

för mest uppmärksamhet.  

 

 

McCann (1996) 
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Viktiga aspekter vid genomfö-

randet av integrationsproces-

sen 

 
I den teoretiska referensramen framkommer ett flertal 

aspekter att tänka på vid en sammanslagning där stor 

fokus ligger på kommunikationen. Kommunikation är 

ett det mest grundläggande och enkla sätt att påverka 

anställda på. 

 

Hastighet i integrationsprocessen kan ha en påverkan 

på förvärvets utfall, teorin pekar på att stora föränd-

ringar bör göras i ett tidigt skede av integrationspro-

cessen.  

 

Ashkanasy & 

Holmes (1994), 

Weber & Drori 

(2011), McCann 

(1996), Castaner et 

al. (2011), Angwan 

(2004), Homburg & 

Bucerius (2006) 

 

Tabell 2. Sammanfattning av uppsatsens teoretiska ramverk. 

I tabellen presenteras olika teman från hur organisationskultur uppstår till hur olika aspekter 

bör hanteras under integrationsprocessen. De teman som presenteras är relevanta för fråge-

ställningen med hänsyn till den mänskliga faktorn i integrationsprocessen, och används vid 

analysen i uppsatsen.  
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4. Empiri 
I följande avsnitt redogörs för resultaten av fallstudien som uppsatsens empiriska undersök-

ning. Inledningsvis behandlas svaren från intervjuerna med ledningen vilka sedan samman-

ställs i en överskådlig tabell.  Vidare behandlas svar från enkätundersökningen med medarbe-

tare, svaren sorteras utifrån vilket företag medarbetarna arbetade på innan sammanslagningen. 

Slutligen sammanställs också enkätsvaren i en tabell.  

4.1 Intervju med ledningen 

I detta avsnitt sammanställs intervjusvaren från de två intervjuerna som gjordes med kontors-

chefen för det förvärvande företaget samt en av delägarna i det uppköpta företaget. Respon-

denterna besvarade samma frågor och svaren kategoriseras i olika teman där ett mönster har 

identifierats. Se bilaga 1 för frågorna som ställdes vid intervjuerna. 

4.1.1 Motiv bakom förvärvet 

I intervjun med kontorschefen på det förvärvande företaget framgår det att deras mål var att 

bli marknadsledande på de orter där de har sin verksamhet. En del i strategin för att bli mark-

nadsledande på dessa orter är att genomföra förvärv av företag som är sysselsatta på samma 

ort. Utöver detta framgår det att en stor del i deras strategi är att växa med bibehållen lönsam-

het. Det uppköpta företaget var en stor aktör i regionen och ett förvärv av dem passade den 

valda strategin för att bli marknadsledande. Respondenten i det uppköpta företaget menar att 

det var flera faktorer som bidrog till att de sålde. Exempelvis blev det för mycket organisato-

riskt arbete för de som jobbade i ledningen och de kände att de höll på att halka efter lite mot 

konkurrenterna rent kvalitetsmässigt. Detta medförde att de ansåg att det var rätt att gå in i en 

större kedja, vilket föll naturligt när frågan om förvärvet kom upp.  

Det verkar som det varit ett strategiskt val från båda sidor att genomföra denna affär, eftersom 

det förvärvande företaget vinner marknadsandelar medan det uppköpta företaget kan fortsätta 

sin verksamhet i en större kedja med kunskap om hur ett större företag styrs.  

4.1.2  Vikten av tydliga mål för ett företag 

Respondenten på det förvärvande företaget menar att deras företag är väldigt tydliga med sina 

affärsmål och har tagit fram omsättningsmål som skall uppfyllas inom en förbestämd tidspe-

riod. Tillväxtmålen är tydliga samtidigt som företaget måste bibehålla lönsamheten. Målen är 

dock flexibla med stor hänsyn taget till vad som händer i omvärlden.  

Respondenten för det uppköpta företaget menar att de innan försäljningen var lite otydliga 

med sina mål och vad de ville uppnå. Målen, riktlinjerna samt uppdelningen av arbetsuppgif-

terna samt vad de ska prestera har blivit tydligare efter förvärvet. Fortsättningsvis menar re-

spondenten för det uppköpta företaget att de nya riktlinjerna har skapat en del press på medar-

betarna i det uppköpta företaget, men på sikt tror respondenten att det är det enda sättet att bli 

ett lönsamt företag. Båda respondenterna menar att kommunikation av mål sker aktivt inom 

företaget och respondenten från det uppköpta företaget tror att det är oerhört viktigt att sätta 

upp och kommunicera mål till medarbetarna.  
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Vikten av tydliga mål framträder i detta fall. Respondenten för det uppköpta företaget menar 

att innan förvärvet hade de något otydliga mål och på sikt tror respondenten att tydliga mål 

krävs för att bli ett lönsamt företag. De har nu fått tydliga mål då de behövt anpassa sig till det 

förvärvande företagets mål, och respondenten konstaterar att det trycks på extremt hårt uppi-

från att de skall klara av sina resultatmål.  

4.1.3  Anpassning av verksamheten 

Respondenterna blev frågade vad som är utmärkande för respektive företags organisations-

kultur. Det förvärvande företagets respondent menar att de har en platt organisation som är 

öppen och transparent. De har tydliga affärsmål och ett tydlig uttalat ledarskap och chefsbe-

fattningar på olika nivåer. Respondenten på det uppköpta företaget beskriver det uppköpta fö-

retagets kultur som ganska fritt och med en platt struktur och mycket självständigt arbete un-

der eget ansvar. ”Det uppköpta företaget var tidigare ganska oorganiserat vilket de försökte ta 

tag i och få mer struktur i”, enligt respondenten. Eftersom det uppköpta företaget växte snabbt 

behövdes en annan struktur med mer fasta regler och planering i arbetet. De båda responden-

terna tycker att organisationskulturerna är ganska lika i och med branschkulturen som råder i 

revisionsbranschen och de regler som behövs följas i denna bransch.  

På en fråga angående om något av de båda företagen kommer behöva anpassa sig till det 

andra företagets organisationskultur, svarar respondenten för det uppköpta företaget att de 

försöker välja ut det bästa från båda företagen eftersom det är något nytt som håller på att 

formas. Respondenten på det förvärvande företaget menar däremot att det uppköpta företaget 

kommer behöva anpassa sig det förvärvande företagets kultur.  

Utifrån respondentens svar är det tydligt att det troligtvis kommer att ske en anpassning från 

det uppköpta företagets sida, eftersom det förvärvande företaget har en klar struktur och tyd-

ligt uttalat ledarskap, vilket respondenten från det uppköpta företaget ansåg var någonting de 

saknat tidigare. Respondenten från det förvärvande företaget menar också att det uppköpta fö-

retaget kommer behöva anpassa sig till det förvärvande företagets kultur och att detta kommer 

ske stegvis, men att en anpassning absolut kommer ske.  

4.1.4 Integreringsprocessen 

När det gäller frågan om hur de båda företagen gått till väga för att bli ett gemensamt företag, 

menar båda respondenterna att det inte funnits någon speciell strategi på förhand. I det förvär-

vande företaget har det diskuterats om att använda ett färdigt ”körschema”, men så blev det 

inte, utan integreringen har skett i flera steg. Respondenten för det uppköpta företaget menar 

att ett av stegen man har tagit är att skapa en ledningsgrupp med representanter från de båda 

företagen, där det har arbetats med frågor om de ska få samarbetet att fungera. Processen har 

inte kommit så långt än på grund av problemet som uppstod med att hitta en bra lokal. Företa-

gen hade planerat att flytta ihop till en gemensam lokal, knappt ett år efter förvärvet. Dock 

uppstod det problem med att få tag i rätt lokal och lokaliseringen har därmed försenats ytterli-

gare och medarbetarna sitter fortfarande i olika lokaler vid tidpunkten för undersökningen. 

Lokalfrågan har varit det absolut största problemet gällande integreringsprocessen. Båda re-

spondenterna menar att processen hade gått mycket lättare om lokaliseringen till en gemen-
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sam lokal skett tidigare. Respondenten för det uppköpta företaget menar att det inte blir någon 

naturlig kontakt mellan medarbetarna när de sitter så långt ifrån varandra som de gör för när-

varande. Bristen av naturlig kontakt har ledningen försökt åtgärda genom att byta en del per-

sonal mellan de båda kontoren. De båda respondenterna har också varit närvarande i den 

andra lokalen ungefär en gång i veckan om tid har funnits. Respondenten för det förvärvande 

företaget menar att de också försökt integrera på andra sätt, som till exempel genom evene-

mang, seminarier, i personalpolitiken samt genom utbildningar 

I början hade de olika datorsystem vilket var ett problem, men nu har det uppköpta företaget 

bytt datorsystem till det förvärvande företagets system vilket enligt respondenten för det upp-

köpta företaget har gjort att det blivit lättare att samarbeta.  

Lokalisering till en gemensam lokal är planerad och en tidpunkt är fastslagen. Det finns en 

strategi som utformats efter hand för hur medarbetarna skall blandas och hur de skall sitta när 

lokaliseringen ägt rum, för att försöka skapa en så bra gemenskap och mix som möjligt. Bear-

betningen av integreringen kommer också fortsättas i form av att ledningen vill vara tydliga 

med deras affärsmål för att alla ska veta vad de ska göra och vad som förväntas av dem. Re-

spondenten för det förvärvande företaget menar att de är beredda på att ta in extern hjälp om 

det skulle behövas, men respondenten är inte övertygad om att det kommer behövas.  

4.1.5 Motsättningar vid förändring 

Respondenten för det förvärvande företaget anser att förändringar är svårt och att det säkert 

fanns negativa tankar från en del individer gällande förvärvet. Medarbetarna på det förvär-

vande företaget var generellt positivt inställda till förvärvet, medan medarbetarna på det upp-

köpta företaget hade lite blandade åsikter om förvärvet. Det uppköpta företaget var ett lokalt 

företag, det lokala alternativet och det förvärvande företaget kan anses höra till ett av de större 

företagen som finns runt hela riket inom branschen. En del medarbetare på det uppköpta före-

taget tyckte enligt respondenten för det förvärvande företaget att det kändes jobbigt att 

komma in i en större byrå, då de inte riktigt visste vad som skulle hända med dem. Respon-

denten för det uppköpta företaget bekräftar påståendet och menar att ännu en orsak till mot-

sättningarna är att det förvärvande företaget ställer högre krav på lönsamheten vilket kan vara 

tufft för vissa medarbetare då det innebär högre press. Många medarbetare blev också över-

raskade att det uppköpta företaget gick igenom med affären, respondenten för det uppköpta 

företaget menar att det finns ett antal fördelar med att gå in i en större organisation men en del 

medarbetare tycker att det har blivit tuffare.  
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4.1.6 Sammanfattning av intervjusvaren 

En kort sammanfattning av intervjusvaren. Det förvärvande företagets respondent förkortas F, 

och det uppköpta företagets respondent förkortas med U.  

Tema  Svar 

 
Förvärvets motiv 

F: Bli marknadsledande med bibehållen lönsam-

het.  

U: Flera faktorer bakom försäljningen, behövde 

mer struktur i organisationen.  

 
Vikten av tydliga mål för ett företag 

F+U: Tydliga mål är viktigt 

F: Har alltid varit tydliga med företagets mål 

U: Har tidigare varit lite otydliga med företagets 

mål 

 
Anpassningen av verksamheten 

F: Det uppköpta företaget kommer anpassa sig 

till det förvärvande företagets verksamhet 

U: Ta det bästa från båda företagen.  

 
Integreringsprocessen 

F+U: Ingen speciell strategi för integrering innan 

sammanslagningen. En strategi har dock formats 

under processens lopp. Integreringen har försvå-

rats av problemet med att hitta en gemensam lo-

kal.   

 
Motsättningar vid förändring 

F: Medarbetarna har mestadels haft en positiv in-

ställning till förvärvet 

U: Blandade åsikter, förekom negativa attityder 

mot försäljningen.  
 

Tabell 3. Sammanfattning av intervjusvaren. 

 

 

4.2 Enkätundersökning 
I följande del sammanställs svaren från enkätundersökningen som gjordes med medarbetarna i 

båda företagen, Respondenterna besvarade samma frågor och svaren genomgås i olika teman 

där mönster identifierats. Se bilaga 2 för frågor till enkätundersökningen. I graderingsfrågorna 

används en decimal i medelvärdet, eftersom att en avrundning till heltal skulle kunna skifta 

resultatet markant.  

4.2.1 Medarbetarnas inställning till förvärvet 

I enkätundersökningen fick samtliga respondenter svara på två frågor som behandlar vad de-

ras förväntningar var inför förvärvet och hur deras inställning till förvärvet såg ut under tid-

punkten för undersökningen. När respondenterna svarade på enkätundersökningen hade det 

gått ungefär ett och ett halvt år sedan förvärvet genomfördes. Frågorna graderades från 1 till 7 

där 1 betyder mycket negativt och 7 mycket positivt. Respondenterna på det förvärvande före-

taget hade relativt positiva förväntningar inför förvärvet med ett medelvärde på 5,2. Medel-

värdet har ändrats ytterst lite från tidpunkten då förvärvet genomfördes fram tills tidpunkten 

då undersökningen genomfördes, medelvärdet på frågan om inställningen till förvärvet under 

tidpunkten för undersökningen låg på 5,1, dock med en något högre spridning. Se figur 3. 
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Figur 3. Inställning till förvärvet från medarbetare på det förvärvande företaget. 

 

Respondenterna från det uppköpta företaget hade också en relativt positiv inställning inför 

förvärvet, med ett medelvärde på 4,6. Respondenternas relativt positiva inställning till förvär-

vet hade dock hunnit sjunka avsevärt fram till tidpunkten för undersökningen. Medelvärdet 

som låg på 4,6 hade sjunkit till 2,6. Spridningen är dock ganska stor. 27,3 % av medarbetarna 

i det uppköpta företaget hade en mycket negativ inställning till förvärvet under tidpunkten för 

undersökningen. Se figur 4. 

 

 

 

Figur 4. Inställning till förvärvet från medarbetare på det uppköpta företaget. 

 

4.2.2 Problem som uppstod vid förvärvet 

På frågan om förvärvet inneburit några problem för medarbetarna svarade 27,3% av respon-

denterna på det uppköpta företaget att det hade inneburit problem för dem, medan resten av 

respondenterna inte uppfattat några problem angående förvärvet. De respondenter som ansåg 

att förvärvet inneburit problem för dem fick en öppen följdfråga om vad problemen är. På den 

öppna frågan svarade respondenterna att förvärvet hade lett till mer stress på arbetsplatsen, 

sämre motivation, ökad press, missnöjda med ledningens syn på personal, måste försvara för-

värvet inför gamla kunder och ”kallare” företagsklimat. Resultatet på samma fråga från re-

spondenterna på det förvärvande företaget skiljde sig avsevärt eftersom inga respondenter där 

hade upplevt några problem med förvärvet.    

4.2.3 Medarbetarnas uppfattningar om målen med förvärvet 

Respondenterna fick svara på en öppen fråga gällande hur de uppfattade vad målen med för-

värvet var. På det förvärvande företaget är medarbetarnas uppfattning om målen lika. 10 av 14 

respondenter svarade att målet med förvärvet var att få större marknadsandel och bli mark-
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nadsledande i regionen. Respondenter som svarat att målet med förvärvet var att företaget 

skulle växa har tolkats som strävan efter större marknadsandel. Respondenterna på det upp-

köpta företaget hade inte en lika samstämd uppfattning om vad målen med förvärvet var. De 

tre mest frekventa svaren var att de ville skapa en bättre organisation, få tillgång till special-

kompetens samt ökad marknadsandel. Det var en ganska jämn spridning över de tre svaren, 

där inget av svaren var lika utmärkande som det förvärvande företagets svar.  

4.2.4 Viktigt med tydligt kommunicerade mål 

Svaren på frågorna i enkäten som behandlar kommunikation och information av mål har inte 

delats upp efter vilket företag som respondenterna arbetade på innan förvärvet, eftersom frå-

gorna inte behandlar själva förvärvet utan istället det ”nya” företagets mål i dagsläget. En av 

frågorna behandlar hur viktigt det är för medarbetarna att ledningen kommunicerar tydliga 

mål. Medelvärdet på svaren ligger på 6,3 och spridningen är relativt låg, 46,2 % av respon-

denterna har svarat 7, alltså mycket viktigt. Det lägsta värdet på svaren är 5, vilket också kan 

tolkas som viktigt. Se figur 5. 

 

Figur 5. Samlad uppfattning om kommunikation av tydliga mål (samtliga respondenter). 

 

Nästa fråga behandlar hur mycket information medarbetarna får om företagets mål. Frågan 

var också en graderad fråga från skala 1 till 7, där 1 betyder ingen alls och 7 betyder mycket. 

Här låg medelvärdet också på en relativt hög nivå med ett värde på 5,9. Spridningen är lite 

högre då en respondent valt att svara med en 2a. Se figur 6. Svaren på de två frågorna om 

kommunikation och information om mål indikerar att medarbetarna uppfattar detta som något 

viktigt.  

 

 

Figur 6. Samlad uppfattning om mängd information om företagens mål (samtliga responden-

ter). 

 

4.2.5 Målens påverkan på arbetsuppgifter 

På frågan om hur medarbetarna känner att deras arbetsuppgifter påverkas utifrån företagets 

mål svarade 32 % av samtliga respondenter att målen hade en påverkan på deras arbetsuppgif-

ter. Ett tydligt mönster uppstår från det uppköpta företagets respondenter, där hela 50 % sva-

rat att målen påverkar deras arbetsuppgifter. Respondenter som svarat att målen påverkar de-

ras arbetsuppgifter fick en följdfråga gällande på vilket sätt målen påverkar arbetsuppgifterna. 
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De öppna svaren visar att de har behövt anpassa sig till det förvärvande företags mål, vilka är 

enligt respondenterna mer fokuserade på kvantitet och mindre på kvalitet som de tidigare ar-

betat hårt med. De nya målen gör att några medarbetare på det uppköpta företaget känner 

högre press i och med att effektivitetskraven är högre än tidigare.    

4.2.6 Medarbetarnas syn på organisationskulturerna 

Alla respondenterna fick en fråga som behandlar vad de tycker är utmärkande för det förvär-

vande företagets organisationskultur. Medarbetarna som innan förvärvet arbetade på det upp-

köpta företaget fick också svara på vad som var utmärkande för sin organisationskultur innan 

förvärvet. Det uppköpta företagets medarbetare uppfattade att organisationskulturen i det 

gamla företaget utmärktes av att det var en platt organisation med tydligt kundfokus. Samma 

respondenters åsikt om det förvärvande företagets organisationskultur var följande, en topp-

styrd organisation med tydligt lönsamhetsfokus.  

Det förvärvande företagets medarbetare uppfattade att organisationskulturen utmärktes av att 

företaget är en platt organisation där lönsamhetfokus är väldigt centralt.  

4.2.7 Integrering av organisationskultur 

På frågan om hur bra respondenterna anser att integreringen av organisationskulturerna har 

lyckats har det uppstått en stor spridning bland svaren, (se figur 7 och 8). Den spridning re-

spondenternas svar ger på frågan är mycket större än i de flesta andra frågor, vilket visar på 

att medarbetarna har olika uppfattning om hur bra integreringen har lyckats. Särskilt stor 

spridning syns i svaren från det förvärvande företagets respondenter, vilket är intressant, då 

uppfattningen tidigare varit att det uppköpta företaget skulle behöva anpassa sig till det för-

värvande företagets organisationskultur. Även denna fråga har graderats från 1 till 7 där 1 be-

tyder mycket dåligt och 7 betyder utmärkt. Det uppköpta företaget har ett medelvärde på 2,6 

och det förvärvande företaget har ett medelvärde på 3,5. Medelvärdena indikerar att medarbe-

tarnas uppfattning är att integreringen inte lyckats så bra hittills. En annan faktor som förmod-

ligen bidrar till detta är lokalfrågan. Vid tidpunkten för undersökningen sitter fortfarande de 

båda företagen i olika lokaler, ungefär ett och ett halvt år efter förvärvet genomförts. En fråga 

angående detta ställdes i enkäten, frågan lydde ”påverkar det faktum att ni sitter i två olika lo-

kaler känslan av att ni tillhör samma organisation?” där 84,6 % av respondenterna svarat att 

det påverkar känslan av tillhörighet.  

 

 

Figur 7. Det uppköpta företagets uppfattning om hur bra integreringen har lyckats. 
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Figur 8. Det förvärvande företagets uppfattning om hur bra integreringen har lyckats. 

 

Medarbetarna fick också frågan hur de anser att lokaliseringen till en och samma lokal kom-

mer att påverka känslan av tillhörighet. Frågan var öppen och 20 av 23 respondenter tror att 

lokaliseringen till en och samma lokal kommer att ha en positiv effekt på känslan av tillhörig-

heten. Uppfattning från en del respondenter är vi/dem tänkandet som förhoppningsvis kom-

mer att försvinna när de sitter i samma lokal. Vid undersökningstillfället kändes det ännu som 

att båda företagen till största delen arbetade som de gjorde innan förvärvet. Dock tror reste-

rande tre respondenter att lokaliseringen till samma lokal inte kommer att påverka känslan av 

tillhörighet med argumentet att det redan har tagit för lång tid, eller att det kommer bli svårt 

då uppfattningen från vissa är att det inte fanns någon tillhörighet alls vid tidpunkten för 

undersökningen.  

4.2.8 Förändring av organisationskultur 

Respondenterna fick frågan i vilken mån de uppfattar att organisationskulturen har förändrats 

sedan förvärvet. Frågan är också graderad från 1 till 7 där 1 betyder ingen förändring och 7 

betyder stor förändring. Respondenterna på det uppköpta företagets medelvärde låg på 3,6 

med en väldigt stor spridning. Vissa tyckte att det var en stor förändring medan vissa tyckte 

att det inte skett någon förändring alls. Se figur 9. Frågan följdes upp med en öppen fråga där 

respondenterna fick svara på vilket sätt de uppfattar att organisationskulturen har förändrats. 

Ett antal respondenter på det uppköpta företaget uppfattar att de har behövt anpassa sig till det 

förärvande företagets organisationskultur med mer lönsamhetsfokus och mindre kundfokus.   

 

Figur 9. Det uppköpta företagets medarbetares syn på förändring i organisationskultur. 

I frågan om i vilken mån respondenterna uppfattar att organisationskulturen har förändrats se-

dan förvärvet blev medelvärdet 2,9 i svaren från det förvärvande företagets respondenter. 

Spridningen här var också ganska stor och på följdfrågan om på vilket sätt organisations-

kulturen förändrats är uppfattningen om förändringen olika. Några av de som anser att kul-

turen förändrats syftar på att det har uppstått ett större konkurrenstänkande mellan medarbe-

tarna samt vi/dem-känslor eftersom de sitter i olika lokaler. Ytterligare framkommer det att 

det fortfarande känns som att det finns två olika företagskulturer inom organisationen.  
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Figur 10. Det förvärvande företagets medarbetares syn på förändring i organisationskultur. 

4.2.9 Kort sammanfattning av enkätsvaren 

En kort sammanfattning av enkätsvaren. Det förvärvande företagets respondenter förkortas F, 

och det uppköpta företagets respondenter förkortas med U.  

Tema Svar 

Medarbetarna s inställning till förvärvet F: Positivt inställda till förvärvet både innan och 

efter sammanslagningen. 

U: Positivt inställda till försäljningen innan sam-

manslagningen, negativt inställda till försäljning-

en efter sammanslagningen.  

Problem som uppstod vid förvärvet F: Inga problem. 

U: Ungefär en tredjedel av respondenterna upp-

levde problem, exempelvis ökad stress, sämre 

motivering och missnöje med ledningen.  

 

Medarbetarnas uppfattning om målen med för-

värvet 

F: Ökad marknadsandel. 

U: Olika uppfattningar, de tre mest frekventa sva-

ren var: skapa en bättre organisation, tillgång till 

specialkompetens och ökad marknadsandel.  

Viktigt med tydligt kommunicerade mål F+U: Viktigt med tydligt kommunicerade mål. 

Anser att de får mycket information från ledning-

ens sida angående målen i den nya organisation-

en.  

Målens påverkan på arbetsuppgifter F: En femtedel upplever att målen har en påver-

kan på arbetsuppgifterna.  

U: Hälften av medarbetarna upplever att målen 

har en påverkan på arbetsuppgifterna.  

Medarbetarnas syn på organisationskulturerna F: Platt organisation med lönsamhetsfokus. 

U: Innan försäljningen var organisationen platt, 

den nya organisationen är toppstyrd.  

Integrering av organisationskultur F+U: Stor spridning i svaren om hur väl integre-

ringen av organisationskulturerna lyckats. Gene-

rellt är uppfattningen att integreringen inte lyck-

ats så väl, största orsaken bakom misslyckandet 

är enligt respondenterna lokalfrågan.    

Förändring av organisationskultur Stor spridning i svaren om organisationskulturen 

har förändrats sedan sammanslagningen.  

F: De som anser att det skett en förändring menar 

på att det blivit större konkurrenstänk och vi/dem 

känslor.  

U: De som anser att det skett en förändring me-

nar att det har blivit mer lönsamhetsfokus och 

mindre kundfokus i arbetet.  
 

Tabell 4. Kort sammanfattning av enkätsvaren. 
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5. Analys 

 

5.1 Eftersökta fördelar med förvärv 
Det framkommer i intervjuundersökningen med kontorschefen på det förvärvande företaget 

att deras mål med förvärvet var att få större marknadsandelar och bli marknadsledande i reg-

ionen. Förvärvet var ett strategiskt val i enlighet med hela byråns strategi, att bli marknadsle-

dande på de orter där de har sin verksamhet. Enkätundersökningen visar också att 10 av 14 

medarbetare på det förvärvande företaget uppfattat de strategiskt eftersöka fördelarna som 

målet med förvärvet, vilket visar på god förståelse för strategin hos medarbetarna och även att 

mål kommuniceras flitigt från ledningens håll, vilket också kan styrkas genom ett högt me-

delvärde (6,3 av ett maxvärde på 7) i enkätsvaren gällande frågan om hur mycket information 

medarbetarna får om företagets mål. McCann (1996) tar i sin undersökning upp sju av de mest 

eftersökta fördelarna vid genomförande av förvärv. Resultaten i McCanns studie visar på att 

ökad marknadsandel är den mest eftersökta fördelen, vilket var fallet i alla de olika sektorer 

McCann har undersökt.  

Till McCanns (1996) strategiskt eftersökta fördelar räknas också förvärv av specialister inom 

ett område som inte fanns tidigare i företaget. I enkätundersökningen med det uppköpta före-

tagets respondenter framkommer det att ett av de uppfattade målen med förvärvet var att få 

tillgång till specialkompetens, vilket kan tolkas som att några medarbetare anser att de behö-

ver förstärkning med specialkompetens på något område inom verksamheten som tidigare inte 

har funnits, eller som det behövs fler av. Respondenter på det uppköpta företaget har också 

angett ökade marknadsandelar som ett av de uppfattade målen med förvärvet.  

Enligt Castaner et al. (2011) kan fördelarna bli större beroende på vilken grad av samhörighet 

det finns mellan företagen. Castaner et al. delar in samhörighet i två olika dimensioner; lik-

heter och komplettering. Förutsättningarna inför förvärvet var bra då de båda företagen är 

verksamma inom samma bransch vilket skapar en likhet mellan företagen. Speciellt i revis-

ionsbranschen, där alla spelar efter samma lagar, regler och praxis, är likheten stor mellan fö-

retag.  Castaner et al. menar att om man lyckas implementera de båda dimensionerna i sam-

manslagningen är förutsättningarna för att uppnå fördelar med förvärvet som högst. De båda 

respondenterna i intervjuundersökningen menar att företagen var mycket lika på grund av den 

rådande branschkulturen. Respondenten på det uppköpta företaget menar också att den nya 

organisationen skall försöka välja ut det bästa ur de båda företagen och på så sätt komplettera 

varandra. Även om företagen vid undersökningens tidpunkt kanske inte uppnått alla möjliga 

fördelar med förvärvet, anser vi dock att förutsättningarna för att nå de eftersökta fördelarna 

finns, då företagen är lika och möjligheten för komplettering existerar.  

5.2 Hinder vid förvärv 
McCann (1996) anser att den mänskliga faktorn är den mest utmanande delen när ett förvärv 

ska genomföras. Weber och Droris (2011) modell (se figur 1) visar också på att chefer bör 

lägga större fokus på beteendemässiga frågor då det är en så pass utmanande del av integrat-
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ionsprocessen. Ett av McCanns (1996) potentiella hinder vid förvärv är svårigheter med inte-

grering av olika organisationskulturer och McCanns undersökning visar på att detta hinder är 

det största hindret inom alla sektorer. Svårigheter inom detta område skapar stora problem i 

integreringsprocessen och McCann menar att problemet allt för ofta inte uppmärksammas till-

räckligt i företagets strategiska planering. Styrning av kulturella skillnader kräver enligt 

McCann ett långsiktigt arbete. Den empiriska undersökningen visar att företagen har haft pro-

blem gällande integreringen av organisationskulturerna. Enkätundersökningen visar på en 

blandad åsikt om hur väl integreringen av organisationskulturerna har lyckats, medelvärdena 

på resultaten från respektive företags medarbetare är relativt låga. Speciellt på det uppköpta 

företagets sida där medelvärdet ligger på 2,6 av ett maxvärde på 7, där frågan lyder hur väl de 

uppfattar att integreringen av organisationskulturerna har lyckats.  

En faktor som förmodligen bidrar till detta är problemet som uppstod med att hitta en gemen-

sam lokal och fördröjningen gällande lokaliseringen. I enkätundersökningen ställdes en fråga 

till samtliga respondenter på de båda företagen om huruvida det faktum att de sitter i två olika 

lokaler påverkar känslan av att de tillhör samma organisation. Resultatet visar på att 84,6 % 

av respondenterna anser att detta faktum negativt påverkar känslan av att de tillhör samma or-

ganisation. Det framgår också i svaren från de båda intervjuade respondenterna att problemet 

med lokalen har varit en viktig faktor gällande integreringsprocessen. Integreringsprocessen 

har inte kommit så långt som respondenterna hade hoppats på grund av fördröjningen med att 

hitta en gemensam lokal. Båda de intervjuade respondenterna menar att integreringsprocessen 

gått mycket lättare om man flyttat ihop till en gemensam lokal i ett tidigare skede. Det blir 

inte någon naturlig kontakt medarbetare emellan om man sitter på två olika platser, anser re-

spondenten för det uppköpta företaget. Den empiriska undersökningen stödjer McCanns resul-

tat om att svårigheter med integrering av olika organisationskulturer är det största hindret.  

5.3 Organisationsidentitet och tillhörighet 
Enligt Alvesson (2009) handlar organisationsidentitet om hur väl medarbetare känner att de 

tillhör och identifierar sig med organisationen. För att en stark organisationskultur skall upp-

nås krävs det enligt Alvesson att medarbetarna identifierar sig med organisationen. Den em-

pirska undersökningen ger en bild av att medarbetarna på det uppköpta företaget inte ännu 

identifierat sig med det förvärvande företaget. Det framkom i den empirska undersökningen 

att medarbetarna uppfattar att det fortfarande finns två olika organisationskulturer och att de 

båda företagen fortfarande arbetar som de gjorde innan förvärvet. Respondenten för det upp-

köpta företaget nämnde i intervjun att medarbetarna saknar den naturliga kontakten med 

varandra vilket förstås påverkar känslan av tillhörighet. Resultaten från den empiriska under-

sökningen pekar på att det inte ännu finns en stark gemensam organisationsidentitet och bidrar 

enligt Alvesson att det inte ännu är möjligt att skapa en stark organisationskultur.  

Enligt Alvesson (2009) ser sig medarbetarna som ett ”vi” om organisationen som identitet är 

betydelsefull för medarbetarna och om medarbetarna upplever närhet med organisationen. 

”Vi” känslan existerar inte igenom hela den ”nya” organisationen då medarbetarna upplever 

vi/dem känslor mellan de båda företagen, vilket förstärks ytterligare av ökad konkurrenskraft 

mellan medarbetare efter förvärvet. Inställningen till förvärvet från medarbetarna på det upp-
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köpta företaget har blivit negativ efter förvärvet genomförts. Innan förvärvet var förväntning-

arna relativt höga, med ett medelvärde på 4,6 från det uppköpta företagets respondenter. Vid 

tidpunkten för undersökningen, ungefär ett och ett halvt år efter genomförandet av förvärvet, 

har detta medelvärde sjunkit till 2,6. (Svaren graderas på en skala 1 till 7, där 1 betyder myck-

et negativ och 7 betyder mycket positiv.) Med en så här pass negativ inställning till förvärvet 

från en stor del av medarbetarna kan det bli svårt att skapa en stark organisationskultur. Dessa 

medarbetare upplever troligtvis inte närhet med den ”nya” organisationen och troligvis upp-

fattar de inte heller den ”nya” organisationens identitet som något betydelsefullt.  

Alvesson (2009) uppfattar hela organisationen som en mer abstrakt och mångtydlig enhet än 

en speciell roll, avdelning eller position. Därför kan det, om inte medarbetarna känner stark 

tillhörighet med organisationen, bildas subkulturer som kan bidra till ytterligare splittring av 

organisationen. Alltså kan det bildas subkulturer om inte medarbetarna identifierar sig med 

den ”nya” organisationen, det kanske redan nu existerar eventuella subkulturer, eller så finns 

det en risk att subkulturer uppstår inom snar framtid. I och med att flera av medarbetarna upp-

fattar att det under tidpunkten för undersökningen fanns två olika organisationskulturer kan 

det tolkas som att det redan existerar två subkulturer inom den ”nya” organisationen. Lokal-

frågan bidrar till problemet eftersom medarbetarna ännu sitter i olika lokaler, vilket minskar 

känslan av tillhörighet och en gemensam organisation.  

Det framkom också i enkätundersökningen att vissa medarbetare är rädda för att förseningen 

med lokaliseringen redan försämrat förutsättningarna för en förbättring av känslan av en ge-

mensam tillhörighet. Förseningen bidrar ytterligare till att risken med subkulturer kan komma 

att vara ett problem då dessa subkulturer kan finnas kvar när företagen sedan flyttar in i den 

gemensamma lokalen. Undersökningen ger en alarmerande bild av medarbetarnas uppfattning 

om organisationsidentiteten och gemenskapen i företaget, vilket är något ledningen bör ta i 

beaktande innan det är för sent.  

Modellen som Weber och Drori (2011) har tagit fram (se figur 1) skulle kunna användas för 

att hjälpa ledningen med att införa ny praxis för att styra integrationsprocessen. I modellen 

framkommer det att ledningen bör lägga ner stor vikt vid beteendemässiga frågor för att skapa 

en stark organisationsidentitet och tillhörighet.  

 5.4 Anpassningsprocessen  
Ashkanasy och Holmes (1995) utförde en studie där de undersökte medarbetares uppfattning-

ar angående fusionsprocessen. Ashkanasy och Holmes använde sig utav en modell som be-

skriver fyra faser som medarbetare genomgår under en fusion. De fyra faserna är: chock, re-

trätt, anpassning och förändring. I Ashkanasy och Holmes studie undersöktes en fusion, men 

det går att anpassa till denna uppsats i och med att förvärvet som undersökts i uppsatsens fall-

studie liknar en fusion då medarbetarna i de båda företagen jobbar kvar. 

Resultatet från uppsatsens empiriska undersökning kan tolkas som att medarbetarna på det 

uppköpta företaget ligger mellan andra och tredje fasen, alltså någonstans mellan reträtt och 

anpassning, eftersom medarbetarna på det uppköpta företaget inte känner någon stark tillhö-

righet till det ”nya” företaget, samt präglas av negativa inställningar mot förvärvet i helhet. Då 
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lönsamhetskraven blivit så mycket högre efter förvärvet skapas mycket ny press på medarbe-

tarna i det uppköpta företaget, en press de inte är vana vid sedan tidigare. De negativa inställ-

ningarna till förvärvet kan tolkas som att de föredrog den gamla strukturen bättre och inte rik-

tigt är redo för förändring. 

I Ashkanasy och Holmes (1995) studie framkom det att en lokalisering av medarbetare till 

samma lokal och en integrering av arbetsuppgifter var en betydande faktor för anpassnings-

processen, företagen i Ashkanasy och Holmes studie satt också åtskiljda under en längre pe-

riod innan de flyttade ihop till en gemensam lokal. I och med att medarbetarna i de båda före-

tagen som undersökts i uppsatsen fortfarande sitter åtskiljda under tidspunkten för undersök-

ningen, bidrar det till att anpassningsprocessen har gått långsammare och att det därför kan 

tolkas som att de sitter kvar i samma fas. Vidare menar också Angwan (2004) att stora föränd-

ringar bör genomföras i ett tidigt skede av integrationsprocessen för att minska osäkerhet hos 

medarbetare, en lokalisering till gemensam lokal kan ses som en stor huvudsaklig förändring i 

integrationsprocessen. En snabb integrering leder till att de båda företagen kan börja arbeta 

som en gemensam enhet och förhoppningsvis vara mer effektiva. Homburg och Bucerius 

(2006) menar också att osäkerheten kan utmärka sig hos konsumenter om integrationsproces-

sen tar lång tid. Lokaliseringen till en gemensam lokal kan ge liknande effekter som det gav 

för företagen i Ashkanasy och Holmes (1995) studie, där anpassningsprocessen gick fort vid 

tidpunkten av lokaliseringen till en gemensam lokal. Troligtvis kommer lokaliseringen till en 

gemensam lokal ha en positiv effekt på företagen i fallstudien och kanske kan även anpass-

ningsprocessen gå snabbt för dem efter flytten. Ashkanasy och Holmes menar också att en 

viktig punkt för att en fusion skall utföras effektivt är att integrationsprocessen (inklusive fy-

sisk omlokalisering) måste inledas tidigt i integrationsprocessen och snabbt utvidgas till alla 

nivåer i organisationen. Många av problemen som uppstått i fallstudien hade nog kunnat und-

vikas om de omlokaliserats till en gemensam lokal i ett tidigare skede.  

5.5 Kommunikation vid integrationsprocessen 
En viktig del i integrationsprocessen enligt Weber och Drori (2011) är kommunikationen, som 

är ett av de mest grundläggande och enkla sätt att påverka anställda. Ledningen bör kommu-

nicera ut målen för förvärvet till medarbetarna för att de ska få en klar bild av företagets motiv 

till förvärvet. Om de anställda har en klar bild av motiven till förvärvet minskar osäkerheten 

hos medarbetarna och ger de anställda en uppfattning om att organisationen är pålitlig och är-

lig. Sådan kommunikation kan också minska negativa attityder och beteende. 

I uppsatsens undersökning framkommer negativa attityder från respondenterna i det uppköpta 

företaget, vilka säkert hade kunnat minskas med tydlig och rak kommunikation om motiven 

för förvärvet. I viss grad har detta lyckats, då medarbetarna i det förvärvande företaget hade 

en klar uppfattning om vad målen med förvärvet var, alltså ökad marknadsandel, som även 

ledningen för det förvärvande företaget angav som det huvudsakliga motivet. Problemet här 

låg i att det uppköpta företagets medarbetare inte hade en lika klar bild om vad motiven 

bakom förvärvet var. 

Det har också kommit fram i undersökningen med medarbetarna i det uppköpta företaget att 

de har känt en ökad press över de nya lönsamhetskraven och det har bidragit till negativ atti-
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tyd gentemot förvärvet. Ledningen känner dock att ökningen av lönsamhetskraven var något 

som inte kunde undvikas för att driva ett lönsamt företag, vilket framstår tydligt i intervjuun-

dersökningen med respondenten för det uppköpta företaget, som säger att innan försäljningen 

var de lite otydliga med sina mål och vad de ville uppnå. Respondenten menar att efter för-

värvet har målen, riktlinjerna, uppdelningen av arbetsuppgifterna samt vad respektive medar-

betare skall prestera blivit tydligare. Respondenten är medveten om att de nya kraven har 

ställt en ökad press på medarbetarna för det uppköpta företaget, men på sikt tror respondenten 

att ökade krav på lönsamhet och tydligare struktur i arbetet till följd av lönsamhetskraven, är 

det enda sättet att bli ett lönsamt företag.  

Kommunikationens vikt tas också upp av Ashkanasy och Holmes (1995) som tar upp kom-

munikationen i en av deras sex huvudpunkter för effektivt genomförande av fusion. Ashka-

nasy och Holmes menar att kommunikationen måste vara aktiv mellan ledningen och medar-

betare. Den negativa attityden från det uppköpta företagets medarbetares sida gentemot de 

högre kraven på lönsamhet, indikerar att kommunikationen från ledningens sida om varför 

kraven är på den nivån de är inte har kommunicerats ut tillräckligt tydligt. Ledningen på det 

uppköpta företaget är medvetna om varför kraven på lönsamheten är högre och måste vara på 

den nivån den är för att driva ett lönsamt företag. Den negativa attityden från det uppköpta fö-

retagets medarbetares sida gentemot de högre kraven kunde möjligtvis ha undvikts om led-

ningen kommunicerat tydligare för medarbetarna varför kraven måste höjas. Kommunikation-

en gällande varför det uppköpta företaget valde att genomföra affären kunde också ha skett 

bättre från ledningens sida, vilket framkommer i ett av svaren i intervjun med respondenten på 

det uppköpta företaget, där respondenten menar att många medarbetare blev mycket överras-

kade över att det uppköpta företaget gick igenom med affären. Kommunikationen är en viktig 

grundpelare i varje organisation, inte desto mindre när det sker förändringar inom organisat-

ionen. 

5.6 Mätning av förvärvets framgång 
Enligt Brouthers et al. (1998) använder sig de flesta forskare endast utav finansiella mått, 

såsom förändring i lönsamhet och förändring i aktiekurs när de utvärderar hur lyckat ett för-

värv har varit. När de finansiella måtten använts har resultatet ofta varit en besvikelse, enligt 

Brouthers et al. kan anledningen till besvikelsen vara att de finansiella måtten inte adekvat 

mäter den verkliga prestanda som uppnåtts av förvärvet. Brouthers et al. förespråkar att fors-

kare istället bör mäta i vilken grad motiven bakom förvärvet uppfyllts, för att få en rättvisare 

bild av sammanslagningens resultat. I den empirska undersökningen framgår det att huvud-

motivet för det förvärvande företaget var att öka marknadsandelarna.  Eftersom de fick ta över 

det uppköpta företagets kunder anser vi att de har ökat sin marknadsandel. De fick dock dessa 

kunder ”på köpet” när de genomförde förvärvet, vi har ingen information om de ökat kund-

kretsen ytterligare efter förvärvet. Om förvärvets framgång mäts med Brouther et al.s metod 

kan det tolkas som att förvärvet varit lyckat, i och med att huvudmotivet uppfyllts genom en 

ökad kundkrets. Vi anser dock att man inte endast kan ta hänsyn till måluppfyllnad vid mät-

ning av förvärvets framgång. Som framgår i empirin upplever inte medarbetarna någon speci-

ell tillhörighet till det andra företaget, vilket vi tycker borde vara en faktor att ta i beaktande 

när framgången mäts. Samtidigt anser vi också att finansiella mått bör användas, då de speglar 
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hur lönsamma företagen är och lönsamhet är något som är väldigt viktigt för det förvärvande 

företaget i fallstudien. Samordning mellan medarbetare är en aspekt vi anser bör tas till beak-

tande vid mätning av förvärvets framgång. 

6. Slutsats 
 

6.1 Kommunikation viktigt vid organisationsförändringar 
McCann (1996) anser att den mänskliga faktorn är en av de mest utmanande delarna när ett 

förvärv skall genomföras. Det största hindret vid genomförandet av ett förvärv är integrering-

en av olika organisationskulturer. En av de viktigaste ingredienserna vid integrationsproces-

sen är enligt Weber och Drori (2011) en aktiv kommunikation mellan ledning och medarbe-

tare. För att maximera chanserna för ett lyckat förvärv bör därför ledningen försöka påverka 

medarbetarna genom en aktiv kommunikation, där till exempel likheter mellan organisations-

kulturer tas upp och betonas och på så sätt försöka bidra till att känslan av tillhörighet företa-

gen emellan stärks. Känslan av tillhörighet bidrar till en stark organisationsidentitet, vilket en-

ligt Alvesson (2009) krävs för att skapa en gemensam organisationskultur.  

I fallstudien framgår det att ett antal medarbetare i det uppköpta företaget har en negativ in-

ställning till förvärvet, samt splittrade uppfattningar om vad motiven till förvärvet var. Vi tol-

kar de splittrade uppfattningarna som ett resultat av bristfällig kommunikation gällande moti-

ven bakom förvärvet, samt att ledningen inte förklarat varför de nya lönsamhetsmålen ser ut 

som de gör, vilket är den största anledningen till medarbetarnas negativa attityd grundat i den 

ökade pressen från ledningen. Vi anser att den negativa attityden från medarbetarna möjligtvis 

kunde undvikts om ledningen kommunicerat tydligare och tidigare varför man valt att genom-

föra affären samt varför de nya lönsamhetsmålen är högre.  

6.2 Skilda lokaler skapar problem vid integrationsprocessen 
Vi tog upp redan tidigare att integreringen av organisationskulturer kan vara största hindret 

för ett lyckat förvärv. Känslan av tillhörighet är också en ytterligt viktig faktor gällande skap-

andet av en stark organisationskultur. Skapandet av en känsla av tillhörighet och integreringen 

av organisationskulturerna har inte lyckats så bra. Många av de anställda känner fortfarande 

att de tillhör två olika företag. I empirin framgår det tydligt och största anledningen är att de 

fortfarande sitter i två olika lokaler. Mening var att de skulle omlokaliseras i ett tidigare 

skede, det uppstod dock ett problem med att hitta rätt lokal där alla medarbetare kunde sitta 

tillsammans. Förseningen av omlokaliseringen tror vi har haft stora konsekvenser för integre-

ringen av organisationskulturerna och den upplevda känslan av tillhörighet från medarbetarna.   

En av Ashkanasy och Holmes (1995) huvudpunkter för ett effektivt genomförande av en 

sammanslagning är att integrationsprocessen inklusive omlokalisering måste inledas i ett så 

tidigt skede som möjligt och omlokaliseringen har en väldigt central roll i hur bra integrering-

en lyckas. Vi tycker det är synd att det uppstod problem med att hitta en gemensam lokal, då 

detta troligvis gör integrationsprocessen svårare när de väl flyttar ihop. När omlokaliseringen 
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sker kommer integreringen säkerligen börja gå bättre än vad det gjort tidigare. Känslan av 

tillhörighet kommer troligtvis att ökas, vilket bidrar till att en starkare organisationskultur för-

hoppningsvis börjar formas. En del medarbetare tror dock att det har tagit för lång tid innan 

omlokaliseringen skett och att lokaliseringen till samma lokal inte längre kommer ha den öns-

kade positiva effekten. Det kan vi till viss del hålla med om, då de negativa attityderna möj-

ligtvis bara ökas genom vi/dem tänket som finns vid undersökningens tidpunkt. Vi tror att 

större delen av medarbetarna kommer att anpassa sig bra när omlokaliseringen har skett. Vi 

tror att anpassningen kan ta lång tid efter omlokaliseringen, men som Ashkanasy och Holmes 

studie visar kan det också gå överraskande fort när omlokaliseringen skett.  

6.3 Goda förutsättningar för måluppfyllelse 
Utifrån vad vi tidigare diskuterat i analysen ligger företagen i fallstudien fortfarande mellan 

andra och tredje fasen i anpassningsprocessen i Ashkanasy och Holmes (1995) modell. Efter 

lokaliseringen kommer troligtvis den ”nya” organisationen göra framsteg i anpassningspro-

cessen, då de redan har en färdig strategi för integreringen. Som intervjurespondenten för det 

uppköpta företaget nämnt har de tidigare varit otydliga med sina mål, denna otydlighet kom-

mer nu försvinna i och med att det förvärvande företaget har väldigt tydliga mål. Enligt 

Schein (2004) skapas en gemensam organisationskultur endast när det nuvarande beteendet 

leder till framgång, alltså att gruppen lyckas utföra sina arbetsuppgifter och gruppens med-

lemmar känner att gruppdynamiken fungerar kommer ledningens värderingar och antaganden 

att accepteras och bli ett gemensamt synsätt.  

Alvesson (2009) menar att en stark organisationsidentitet också kan skapas av organisationens 

prestationer och framgång. Efter lokaliseringen till en gemensam lokal, där medarbetarna bör-

jar arbeta tillsammans, upplever de förhoppningsvis att den nya strukturen leder till framgång. 

Om så är fallet, tror vi också att det kommer skapas en gemensam organisationskultur. Det 

finns redan nu tecken på att sammanslagningen kommer bli lyckad, då de båda företagen är 

mycket lika. Likheten bidrar till bättre förutsättningar för måluppfyllelse (Castaner et al., 

2011, Weber & Drori, 2011). Vi tror att de tydliga målen kommer vara en bidragande faktor 

till ökad lönsamhet, som även intervjurespondenten för det uppköpta företaget konstaterade.  

Avslutningsvis vill vi konstatera att det är mycket som måste falla på plats för att en samman-

slagning av denna typ skall leda till framgång för de inblandade parterna. Framgång är svårt 

att mäta då det inte bara är finansiella mått som skall tas i beaktande. Vi anser att för att sam-

manslagning skall vara framgångsrik måste individerna samspela och identifiera sig med or-

ganisationen. En aktiv dialog mellan ledning och medarbetare under integrationsprocessen är 

en nyckelfaktor till att skapa en väl fungerande ”ny” organisation.  

6.4 Vidare forskningsområde 
Det hade varit intressant med en större, mer omfattande undersökning på ett liknande tema. 

Vad vi kommit fram till är specifikt för just detta fall, och därför är det svårt att generalisera. 

En större undersökning hade kunnat bidra till ett mer generaliserbart resultat som kan lägga 

grund för en strategi inför framtida förvärv och fusioner. Vidare hade det varit intressant med 

en undersökning om hur anställda påverkas vid fusioner och förvärv under en flerårig period 

inom revisionsbranschen, finns risken att det uppköpta företagets anställda förlorar sina jobb? 
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Bilaga 1 – Intervjuundersökning 
Frågor som ställdes vid intervjutillfällena: 

- Vilka var motiven/målen bakom förvärvet?  

- Har ni haft några speciella strategier för genomförandet av förvärvet? 

- Har förvärvet påverkat hur företaget arbetar, om ja, hur? 

- Har du märkt några motsättningar från medarbetarna gällande förvärvet? 

- Vad är organisationskultur för dig? 

- Vad är enligt dig utmärkande för företagets (anonymisering av företagets namn) organisat-

ionskultur?  

- Hur skiljer sig de båda företagens organisationskulturer från varandra? 

- Finns det några likheter mellan de båda företagens organisationskulturer, i och med att de 

båda företagen arbetar inom samma bransch? 

- Har ni haft några speciella strategier för integrering av organisationskulturerna? 

- Hur pass bra har denna integrering lyckats? 

- Tror du att någondera organisationskultur behöver anpassa sig till den andra, eller kommer 

det att skapas en ny organisationskultur? 

- Hur har det faktum att ni sitter i två olika lokaler påverkat integreringen av organisations-

kulturerna, har detta inneburit några problem gällande integreringsprocessen? 

- Hur har ni tänkt arbeta med organisationskulturen när ni lokaliserar er till en gemensam lo-

kal? 

- Försöker ni påverka organisationskulturen på något sätt? 

- Hur viktiga är klara mål för företaget? 

- Kommunicerar ni ut dessa mål åt medarbetarna? 

- Hur ser dina förväntningar ut inför framtiden? 
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Bilaga 2 – Enkätundersökning 
 

1. Övergripande frågor: 

1.1 Vilket företag jobbade du på innan förvärvet? (Sorteringsfråga för att se vilka som job-

bade på det uppköpta företaget och vilka som jobbade på det förvärvande företaget innan 

sammanslagningen). 

1.2 Hur såg dina förväntningar ut inför förvärvet? 1-7. 

1.3 Hur är din inställning till förvärvet i dagsläget? 1-7. 

1.4 Har förvärvet inneburit några problem för dig? Ja/Nej 

1.5 Om Ja på föregående fråga, vad? Öppen 

2. Frågor kring mål och målsättningar: 

2.1 Vad uppfattade du som motiven/målen med förvärvet? Öppen 

2.2 Har din uppfattning om motiven/målen förändrats sedan ni slogs ihop? Ja/Nej 

2.3 Om Ja på föregående fråga, hur? Öppen 

2.4 Hur mycket information får ni om företagets mål? 1-7 

2.5 Hur viktigt är det för dig att ledningen kommunicerar tydliga mål? 1-7 

2.6 Känner du att dina arbetsuppgifter påverkas utifrån företagets mål? Ja/Nej 

2.7 Om Ja på föregående fråga, hur? Öppen 

3. Organisationskultur 

3.1 Vad är enligt dig utmärkande för det förvärvande företagets (anonymisering) organisat-

ionskultur? Öppen 

3.2 Vad är enligt dig utmärkande för det uppköpta företagets (anonymisering) organisations-

kultur? Öppen som endast ställdes till de som jobbat på det uppköpta företaget innan sam-

manslagningen. 

3.3 I vilken mån uppfattar du att kulturen i resten av branschen påverkar er organisations-

kultur? 1-7 

3.4 Hur bra tycker du att integreringen av organisationskulturerna har lyckats? 1-7 

3.5 I vilken mån uppfattar du att organisationskulturen har förändrats sedan förvärvet? 1-7 

3.6 Om du uppfattar att organisationskulturen har förändrats, på vilket sätt? Öppen 

3.7 Påverkar det faktum att ni sitter i två olika lokaler känslan av att ni tillhör samma organi-

sation? Ja/Nej 

3.8 Hur tror du att lokaliseringen till en och samma lokal kommer att påverka denna känslan 

av tillhörighet? Öppen 

3.9 Har du några övergripande kommentarer kring förvärvet? Öppen 

 

 


