
 

Hur påverkas individers 
Network pictures av ett 
företagsförvärv? 
– En undersökning från ett nätverks- 
och förvärvsperspektiv  

Kandidatuppsats 15 hp 
Företagsekonomiska institutionen 
Uppsala universitet 
VT 2016 
 

Datum för inlämning: 2016-06-02 

Caroline Bardh 
Johanna Pålsson 
 
Handledare: Anna Bengtson 



Sammanfattning 
Förvärv av företag är vanligt förekommande när företag vill växa och skapa diversifiering. Trots 

detta ses ett stort antal förvärv misslyckas. Förvärv kan även påverka företags nätverk och dess 

kund- och leverantörsrelationer. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett företags 

nätverk påverkas och eventuellt förändras av ett företagsförvärv. Fokus har utgått från det 

företag som genomfört förvärvet genom att behandla de perspektiv enskilda individer inom 

företaget har gällande ett specifikt förvärv. En fallstudie av ett grossistföretags förvärv av en 

ölimportör har legat till grund för uppsatsen. En kvalitativ metod med semistrukturerade 

intervjuer användes för att med hjälp av konceptet network pictures, vilket innefattas av 

individers bilder av ett nätverk, undersöka fem individers upplevelser av nätverket. Resultatet 

visade att olika yrkesroller gav olika network pictures men att respondenterna hade snarlika 

upplevelser angående förvärvet och även av företagets nätverk. Vidare ses förvärv påverka 

företags nätverk i detta fall då grossistföretagets ledande ställning inom nätverket har förstärkts, 

företagets nätverk upplevs större och deras produktportfölj har utvecklats. 
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1. Bakgrund  
År 2015 var ett rekordår vad gäller antal sammanslagningar och förvärv av företag i världen, 

och varje dag fylls affärstidningar med artiklar gällande förvärv (Mergermarket, 2016; 

Tengvall, 2014). Förvärv ses som en populär strategi hos företag för att växa men kan också 

vara ett sätt att skapa diversifiering (Anderson, Havila & Salmi, 2001). Vid förvärv finns det 

inget angreppssätt som är idealt att använda utan det behövs olika metoder beroende på vad 

som ska förvärvas och inom vilken bransch (Bower, 2001; Roberts & Berry, 1985).  

 

Förvärv av företag kan leda till stora förändringar i ett företags nätverk, men också i ett företags 

marknadsposition, organisationsstruktur, arbetssätt, tankesätt och även på hur företaget ser sig 

självt och sin omgivning (Schriber, 2014; Öberg, Henneberg & Mouzas, 2007). Bower (2001) 

menar att strategiska förändringar är nödvändiga för företag i och med globaliseringen och den 

ständigt utvecklande teknologin. Att skapa förändring genom förvärv är något många 

företagsledare strävar efter och en huvudfråga vad gäller förvärv är varför de ska ske och när 

de ska genomföras (Brueller, Carmeli & Drori, 2014). Anderson et al (2001) menar att många 

företagsledare tycks tro att det genom förvärv även går att överta det förvärvade företagets 

marknadsställning. De menar dock att det inte är särskilt lätt eller ens möjligt att överta ett 

företags kund- och leverantörsrelationer.  

 

Som ett resultat av ett företags interaktioner och utbyten med andra företag utvecklas relationer 

(Håkansson & Snehota, 2006). Dessa kund- och leverantörsrelationer påverkar hur ett förvärv 

kommer att utvecklas (Anderson et al., 2001). Semrau och Werner (2013) skriver att starkare 

relationer leder till lättare tillgång till resurser. Det finns dock en gräns för hur nära det går att 

komma innan det inte längre är ett effektivt utbyte eller möjligt att öka en affärspartners 

motivation att dela resurser (Semrau & Werner, 2013). Många företag är dock medvetna om 

betydelsen av sina relationer med kunder och leverantörer där många ser underhållet av dessa 

relationer som en nyckel till framgång (Sutton-Brady, 2008). Ett förvärv kan stärka och 

utveckla kund- och leverantörsrelationer samtidigt som relationerna kan försämras och även 

avslutas. Vissa effekter kan vara avsedda och därmed beräknas medan vissa effekter kan vara 

oväntade då företagsledare kan ha underskattat eller inte ens beaktat anslutna aktörer i 

nätverket. Det är viktigt att komma ihåg att affärsrelationer kan utvecklas på ett oförutsägbart 

sätt med oväntade effekter på andra relationer. När det kommer till kund- och 
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leverantörsrelationer kan ett förvärv därmed leda till både negativa och positiva utfall 

(Anderson et al., 2001). 

 

1.1 Problemformulering  
Inför och under ett företagsförvärv diskuteras ofta många detaljer, men en diskussion om 

förvärvets följder glöms ofta bort (Brown, 2014). Det görs få uppföljningar om vad som händer 

företag efter ett förvärv (Ogelid, 2015) och möjliga förändringar kan, som tidigare nämnts, vara 

svåra att förutse. Därmed kan resultatet av ett förvärv skilja sig från vad de inblandade först 

hade som avsikt med förvärvet. Integrationen av företagen kan ta längre tid än förväntat och de 

anställda kan reagera negativt på förvärvet. Detta kan leda till att kostnaderna av förvärvet 

överstiger de förväntade. De problem som inte hanteras vid ett förvärv kan därmed leda till att 

ett stort antal förvärv misslyckas redan när de inleds (Schriber, 2014). Cartwright och 

Schoenberg (2006) menar att graden av misslyckade förvärv konstant har varit hög. Trots det 

ser företag förvärv som en populär strategi som i bästa fall verkar ge en blandad värdeutveckling 

hos berörda intressenter (Cartwright & Schoenberg, 2006). 

 

Med tanke på de många utfall företagsförvärv kan leda till, dels för det förvärvade och det 

förvärvande företaget, men också för deras nätverk vad gäller kund- och leverantörsrelationer, 

ämnar denna uppsats undersöka hur ett företags nätverk påverkas av ett företagsförvärv. Genom 

att utgå ifrån ett fallföretag och deras anställda avser uppsatsen undersöka de enskilda 

individernas upplevda bilder av hur deras nätverk ser ut. Då enskilda individer med olika 

yrkesroller inom samma företag kan ha olika syn gällande förvärvet finns det intresse av att 

jämföra deras upplevelser av händelsen. Det är viktigt att fokusera på att undersöka effekterna 

av förvärv samtidigt som det finns värde i att bilda mer kunskap gällande hur förvärv påverkar 

aktörer inom det anslutna nätverket. Med hjälp av ett förvärv som skett nyligen på den svenska 

marknaden har uppsatsen för avsikt att bidra med nätverks- och förvärvsperspektiv till den 

existerande litteraturen inom industriell marknadsföring. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett företags nätverk påverkas och eventuellt 

förändras av ett företagsförvärv. Fokus utgår framförallt från det företag som genomfört 

förvärvet men uppsatsen kommer även beröra det förvärvade företaget. Detta genom att 

behandla de perspektiv enskilda individer inom företagen har gällande ett specifikt förvärv.  
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För att besvara syftet med undersökningen används följande frågeställningar:  

x Hur upplever enskilda individer, inom samma företag, företagets nätverk?  

x Hur förändras upplevelserna av nätverket hos de enskilda individerna efter att ett förvärv 

ägt rum? 

x Hur skiljer sig de enskilda individernas upplevelser av förvärvet och nätverket? 

2. Teoretiskt ramverk 
Nedan följer en genomgång av företagsförvärv, nätverk och relationer samt konceptet network 

pictures vilka utgör det teoretiska ramverket för uppsatsen. Network pictures ligger till grund 

för den analysmodell som sedermera kommer användas i uppsatsen.  

 

2.1 Företagsförvärv 
Företagsförvärv ses vara ett komplext fenomen som har väckt intresse och uppmärksamhet 

inom många olika forskningsdiscipliner. Dessa forskningsdiscipliner innefattar 

ledningsperspektiv, finansiella, strategiska, beteendemässiga, operationella och tvärkulturella 

aspekter (Cartwright & Schoenberg, 2006). Sedan 1990-talet har dock merparten av den 

forskning som bedrivits om företagsförvärv haft ett lednings- eller finansperspektiv (Haleblian, 

Devers, McNamara, Carpenter & Davison, 2009).  

 

2.1.1 Anledningar till företagsförvärv 

Haleblian et al (2009) menar att forskning om förvärv kretsar kring varför företag förvärvar. De 

menar att forskningen i stort sett delas in i fyra kategorier: värdeskapande, chefers egenintresse, 

miljöfaktorer och fasta egenskaper. Cartwright och Schoenberg (2006) har i sin tur funnit tre 

ämnen som har studerats vilka fokuserar på strategianpassning, organisationsanpassning och 

själva förvärvsprocessen. Bower (2001) nämner fem olika anledningar till varför förvärv av 

företag sker, vilka är: (1) För att lättare hantera för många aktörer i relation till utrymme och 

efterfrågan i etablerade branscher. (2) För att samla konkurrenter i geografiskt splittrade 

branscher. (3) För att expandera sitt företag till dels nya marknader men också till nya 

produkter. (4) Istället för att starta en egen Forsknings- och Utvecklingsanläggning (FoU), samt 

för att (5) utnyttja tunna och oklara gränser mellan branscher, och genom det kunna etablera sig 

i en helt ny bransch. Genom att omstrukturera ett företags organisation med hjälp av nya 

resurser kan ett förvärv hjälpa företag att anpassa sig till miljöförändringar inom sina respektive 

branscher (Bower, 2001). 
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Med många olika branscher följer även olika slags förvärv. Bland dem ses till exempel bolt-on 

acquisition och platform acquisition. Bolt-on acquisition används när ett företag äntrar en ny 

miljö inom samma bransch antingen gällande marknad eller produkt. Företaget kommer, trots 

den nya miljön, ha inflytande över marknaden och produkterna i och med förvärvet. Förvärvet 

är med andra ord en marknads- eller produktsförlängning för det förvärvande företaget (Robert 

& Berry, 1985). Platform acquisition placerar ett företag på en ny men intilliggande marknad. 

Genom förvärvet utökas företagets produktportfölj till nya marknader och nya aktiviteter, likt 

FoU-anläggningar och produktdesign samt försäljning och produktion. Att anta en platform 

acquisition anses medföra mer risk än en bolt-on acquisition och är således svårare att 

genomföra (Brueller et al., 2014). 

 

2.1.2 Följder av företagsförvärv  
Ett förvärv underlättar för ett företag att få tillgång till resurser det annars inte skulle ha haft 

(Karim & Mitchell, 2000). Vid ett förvärv är det viktigt att det förvärvande företaget har insikt 

i vad som faktiskt förvärvas eftersom det kan vara svårt att anamma kunskap om den nya 

konstellationen och marknaden. Det är samtidigt lättare att lyckas med ett förvärv om det 

förvärvande företaget är större än företaget de förvärvar. Att integrera två olika företagskulturer 

kan vara problematiskt och det anses även vara det mest kritiska i en förvärvsprocess (Angwin 

& Meadows, 2015; Bower, 2001). För ett smidigt förvärv är det därför viktigt att båda parterna 

tidigt kommer överens om hur förvärvet kommer att genomföras (Bower, 2001). Det är något 

som företag tenderar att ignorera då fokus ofta ligger på varför förvärvet sker och initieras 

(Angwin & Meadows, 2015). Vilket slags förvärv som genomförs, hur mycket som förändras 

av förvärvet sett till produkter samt svårigheter i att äntra marknaden kan få konsekvenser för 

de kunder och andra aktörer som är anslutna till företagen (Haleblian et al., 2009). 

 

2.2 Nätverk och relationer 
Håkansson och Snehota (2006) använder uttrycket “no business is an island” vilket syftar till 

att inget företag kan klara sig själv i större utsträckning. De relationer som skapas mellan företag 

bildar tillsammans ett nätverk och ett företags position inom ett nätverk baseras på antalet 

relationer företaget har. Positionen kan ändras genom interaktion med andra företag i nätverket 

(Ford, Gadde, Håkansson & Snehota, 2002). Relationerna är ofta varaktiga över tid, och består 

av nät av interaktiva relationer mellan individer i olika företag (Håkansson & Snehota, 2006). 

Nätverket som omger ett företag är dock svårt att definiera och begränsa då nätverket inte har 

några objektiva gränser (Ford et al., 2002).  
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För att utveckla ett företag är det även viktigt att utveckla företagets nätverk (Lee, Lee & 

Pennings, 2001). Att hantera nätverk är komplext, och bilden av ett nätverk är bred. Det gör att 

ett nätverk inte är definierat av ett enskilt företag eller endast är begränsat till de närmsta 

relationerna (Ford et al., 2002). Inom ramen för en interorganisatorisk relation utvecklas ofta 

ett komplext beroendeförhållande. Hur ett företag presterar är beroende av vilka företaget 

interagerar med (Håkansson & Snehota, 2006) och en förändring i en relation i ett nätverk 

påverkar således även de andra relationerna (Hadjikhani & Håkansson, 1996). Öberg, 

Grundström och Jönsson (2011) kom i en studie fram till att nätverksidentiteten av de 

förvärvade företagen förändras efter ett förvärv. Den upplevda förändringen påverkade 

atmosfären i förhållandet med tidigare, nuvarande och potentiella affärspartners och tidigare 

affärspartners kan komma att omvärdera det förvärvade företaget (Öberg et al., 2011). Det kan 

därmed vara svårt att förutse utvecklingen eller effekter av eventuella händelser i nätverket på 

grund av varje individs sätt att agera och reagera (Håkansson & Ford, 2002).  

 

2.3 Bilder av ett nätverk - Network pictures 
Ford et al (2002) menar att då det inte finns ett enda objektivt nätverk och nätverken består av 

individer, kommer dessa individer att ha olika bilder och uppfattningar av nätverkets 

omfattning, innehåll och egenskaper. Dessa bilder kan förstås som mentala beskrivningar eller 

faktiska visualiseringar av ett nätverk (Öberg, 2012) och de indikerar position, styrka i 

relationer samt beroende av viktiga aktörer (Öberg et al., 2011). Ett koncept som förklarar dessa 

bilder är Network pictures, där fokus ligger på interaktioner mellan relationer inom ett nätverk 

(Holmen, Aune & Pedersen, 2013). Då nätverk består av individer och deras individuella beslut 

är det viktigt att undersöka individers roll i network pictures då det är ett systematiserat och 

tydligt sätt att visualisera en individs identifiering av nätverk (Abrahamsen, Henneberg, 

Huemer & Naudé, 2016; Laari-Salmela, Mainela & Puhakka, 2015). Individers network 

pictures är baserat på subjektiva och distinktiva förståelser och utgår från individernas egna 

erfarenheter, relationer samt företagets position inom nätverket. Dessa network pictures 

kommer således att påverkas av individens problem, osäkerhet och förmåga samt gränserna för 

dennes kunskap och förståelse (Ford et al., 2002; Henneberg, Mouzas & Naudé, 2006). 

 

Network pictures formar företagsledares uppfattning om relationer, interaktioner och 

beroenden och utgör således en viktig komponent i deras individuella beslutstagarprocess 

(Henneberg et al., 2006). Då enskilda individers handlingar, likväl deras reaktioner på andra 

individers handlingar, beror på unika network pictures kan det vara betydelsefullt för 
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företagsledare att undersöka sina egna och andra individers network pictures (Ford & Redwood, 

2005). Konceptet network pictures har visat sig vara ett praktiskt verktyg och meningsfullt 

teorinyttjande för företagsledare för att kartlägga ett företags relationer. Det kan ge ett bredare 

perspektiv på hur relationer påverkas av andra individer, men kan också göra företagsledare 

mer medvetna om komplexiteten i relationerna (Abrahamsen et al., 2016). Network pictures 

kan hjälpa företagsledare att välja framträdande inslag i deras affärssammanhang, avvisa andra, 

och öka deras medvetenhet om att det fortfarande finns andra aktörer som kan vara intressanta, 

även om de nu uppfattas som perifera eller utanför de etablerade nätverksgränserna (Geiger & 

Finch, 2010). Företagsledare kan genom att jämföra interna och externa network pictures lättare 

tilldela resurser, hantera relationer och matcha individer i företaget med individer i olika 

affärspartners organisationer (Abrahamsen et al., 2016). 

 

En möjlig väg att närma sig nätverksanalys är med hjälp av network pictures (Öberg et al., 

2011) och tidigare studier har visat betydelsen av network pictures som ett verktyg för 

företagsledningens arbete (Laari-Salmela et al., 2015). Henneberg et al (2006) föreslår ett antal 

dimensioner som kan användas för att jämföra och analysera olika synsätt av network pictures 

(se Figur 1). Dessa dimensioner är Actors/Activities/Resources, Boundaries, Centre/Periphery, 

Directionality of Interactions, Environment, Focus, Power och Time/Task. Genom dessa 

dimensioner går det att förstå att network pictures är ett komplext koncept (Henneberg et al., 

2006; Holmen et al., 2013). 

 
Figur 1. Modell av Henneberg et als (2006) åtta dimensioner av network pictures. 



7 

2.4 Analysmodell  
Henneberg et als (2006) dimensioner av network pictures interagerar med varandra och vissa 

kan upplevas snarlika. Uppsatsen ämnar därför behandla de tre dimensionerna; 

Actors/Activities/Resources, Centre/Periphery och Power (se Figur 2). Dessa dimensioner 

bidrar främst till att besvara syftet med uppsatsen och kommer därmed att användas som grund 

för vår analysmodell. De övriga dimensionerna ansågs inte innefattas av syftet i lika stor 

utsträckning som de tre valda dimensionerna. Till exempel behandlar dimensionen 

Environment sådant som finns utanför en individs network pictures (Henneberg et al., 2006), 

något som inte omfattas av uppsatsen. De tre valda dimensionerna anses bidra till möjligheten 

att se om enskilda individer upplever att deras företags nätverk påverkas och eventuellt 

förändras av ett förvärv. Det är således viktigt att se till de enskilda individernas upplevelser 

och uppfattningar gällande förvärvet och inte företagets som helhet. Detta tror vi kan vara 

möjligt genom att se till kund- och leverantörsrelationer, beroende och oberoende av dessa 

relationer samt hur de enskilda individerna ser sitt företag i förhållande till andra inom 

nätverket. Dessa aspekter anser vi innefattas av de tre valda dimensionerna vilka redogörs 

nedan.  

Figur 2. Analysmodell över de tre dimensionerna Actor/Activities/Resources, 
Centre/Periphery och Power. 
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2.4.1 Actors/Activities/Resources 
Network pictures sammanför olika typer av aktörer, aktiviteter och resurser. De tre delarna av 

dimensionen fångar huvudaspekterna av relationer, alltifrån relationer mellan företag (business-

to-business) till relationer på individnivå (Lenney & Easton, 2009). Aktörerna kan ses som 

individer, grupper eller organisationer, likt kunder och leverantörer. Vidare kan de också vara 

olika funktioner eller aktiviteter inom ett företag, exempelvis en leverantörskedja, eller vara 

utan en förutbestämd funktion och mer som en effekt av en interaktionsprocess. Vidare spelar 

särskilda resurser, likt informationssystem, en viktig roll inom ett nätverk (Henneberg et al., 

2006). När data ska analyseras är det viktigt att särskilja vilka som är aktörerna, vilka resurser 

de använder och vilka aktiviteterna är samt vilka anpassningar som genomförs i dessa 

dimensioner (Lenney & Easton, 2009).  

 

2.4.2 Centre/Periphery 
Enligt Henneberg et al (2006) kan network pictures ha ett klart centrum, ett huvudföretag eller 

ett fokuserat förhållande. Centrum kan ses som en värdekedja eller ett centralt nätverk av 

välintegrerade företag. Ford et al (2002) menar dock att inget företag är navet i nätverket och 

det finns således inget centrum, även om många företag kan tro att de är i centrum. Ett 

företagsnätverk är sällan resultatet av en aktör och i allmänhet är nätverket resultatet av 

förhandlingar, mål och åtgärder för ett antal av aktörerna i nätverket (Håkansson & Ford, 2002). 

Det finns inte någon "rätt" eller fullständig beskrivning och nätverk är inte ett enstaka företags 

nätverk då inget företag kan äga det. Inget företag kan heller styra nätverket, även om alla 

involverade försöker att hantera det (Ford et al., 2002). Hur network pictures uppfattas är 

kulturellt beroende och skiljer sig därmed från företag till företag (Henneberg et al., 2006). 

 

2.4.3 Power 
Gränserna mellan noderna i ett nätverk kan vara diffusa och oklara, och dessa påverkas av den 

relativa makten mellan de involverade parterna. På grund av detta kan network pictures bestå 

av maktproblem vilka kan belysas genom att indikera till vilken grad aktörerna i nätverket ser 

sig själva som självständiga eller beroende av varandra. Förvärv kan påverka ett företags 

position på marknaden samt dess förhållande till kunder och leverantörer. Denna dimension 

kan också behandla styrkan av förhållandet, svagt eller starkt, vilket kan korrelera med i vilken 

grad de olika parterna anser sig vara beroende av de andra aktörerna (Henneberg et al., 2006).  
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Då analysmodellens tre dimensioner beskriver enskilda individers upplevelser av företags 

nätverk lämpar de sig för att förklara hur network pictures påverkas och eventuellt förändras av 

ett förvärv.   

3. Metod 
Denna uppsats bygger på en kvalitativ forskningsdesign vilket lämpar sig att använda då fokus 

ligger vid ord istället för kvantifiering av data. Eftersom uppsatsen undersöker individers 

upplevelser passar en kvalitativ metod då metoden lägger vikt vid hur individer uppfattar och 

tolkar sin sociala verklighet (Bryman, 2011:40–41). I denna uppsats intervjuades enskilda 

individer, inom samma företag, för att via network pictures förstå deras upplevelser av ett 

företagsförvärv. Detta genom en fallstudie av ett grossistföretag och deras förvärv av en 

ölimportör. En fallstudie kan leda till kunskap om händelser i deras verkliga sammanhang från 

intensiv och ingående forskning. Vidare kan rika, empiriska beskrivningar som följer av 

händelserna hjälpa till att vidareutveckla teori (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016:185). Då 

intresset för network pictures alltjämt har ökat bland forskare inom business-to-business-

marknadsföring (Henneberg et al., 2006) ansåg vi det vara en användbar teori för att uppnå 

syftet med uppsatsen.    

 

3.1 Val av undersökningsområde  
Ett antagande gjordes om att ett företag nyligen genomfört ett förvärv fanns risken att det inte 

hunnit forma ett nytt nätverk ännu. Likväl kunde ett för gammalt förvärv ha lett till att de 

berörda individerna glömt bort hur det var innan förvärvet. Därför ansågs det lämpligt att 

undersöka ett företag som genomfört ett förvärv för ett till två år sedan. Grossistföretaget valdes 

därmed som undersökningsområde i och med att förvärvet av ölimportören skedde under hösten 

2014. Företaget har således med stor sannolikhet hunnit etablera en ny struktur och märkt av de 

effekter som förvärvet har lett till. 

 

Inför undersökningen kontaktades grossistföretagets vd samt vd-assistent via mail för att få 

tillgång till företaget. Efter att kontakt etablerats bestämdes tid för möte och intervju med vd:n 

på företagets huvudkontor. Vid intervjun medverkade även företagets 

affärsutvecklingsdirektör. Under mötet diskuterades vilka fler som kunde vara lämpliga att 

intervjua för att uppnå syftet med uppsatsen. Vd:n och affärsutvecklingsdirektören föreslog tre 

anställda vilka på något vis berörts av förvärvet, antingen genom att ha implementerat förvärvet 

eller arbetat med det under processens gång. Det var även önskvärt att respondenterna hade en 



10 

högre position inom företaget då deras åsikter ansågs vara de mest relevanta för uppsatsen. 

Genom de föreslagna anställda gavs möjlighet att nå de individer som till störst del varit 

inblandade i förvärvet, både från grossistföretagets samt ölimportörens sida. Dessa individer 

arbetade även med olika delar inom företagen vilket ansågs bra för att kunna göra en vidare 

jämförelse mellan individerna. Efter mötet informerade affärsutvecklingsdirektören de tre 

anställda om uppsatsens syfte. De kontaktades sedermera av författarna för att bestämma när 

och var respektive intervju skulle äga rum. Sammanlagt genomfördes fyra intervjuer med 

anställda från grossistföretaget och en intervju med en anställd från ölimportören. De som 

intervjuades var grossistföretagets vd, affärsutvecklingsdirektör, affärsområdeschef inom vin, 

sprit och öl (VSÖ), säljledare inom VSÖ i Stockholm samt ölimportörens vd. Genom dessa 

individer gavs ett perspektiv från olika delar av företaget gällande dess alkoholförsäljning. Dels 

gavs upplevelser från företagsledningen hos grossistföretaget respektive ölimportören men 

också upplevelser från ett inköpsperspektiv och ett säljperspektiv. 

 

3.1.1 Avgränsningar  
Grossistföretaget är ett företag med olika inriktningar och produkter inom restaurang- och 

storkök. Förvärvet av ölimportören inriktade sig mot företagets alkoholförsäljning (VSÖ) och 

uppsatsen begränsades därmed till att behandla grossistföretagets nätverk inom detta område.  

 

3.2 Datainsamlingsmetod  
Inför intervjuerna samlades information in från relevant litteratur om företagsförvärv, nätverk 

och relationer samt network pictures för att skapa förståelse och ge en bred bakgrundsbild om 

ämnet. Sökning av litteratur skedde främst via databaserna Business Source Premier, JSTOR, 

Scopus och Uppsala universitetsbiblioteks webbplats med sökord som acquisition, network, 

network pictures och relationships. Sökning gjordes även på forskare likt Ford, Gadde, 

Henneberg, Håkansson och Öberg vilka arbetar med forskning inom nätverk och förvärv. Efter 

att information samlats in valdes tre av Henneberg et als (2006) åtta dimensioner inom network 

pictures för att skapa vår analysmodell. Modellen låg sedan till grund för genomförandet av 

intervjuerna och en intervjumall baserad på modellen skapades med öppna frågor formulerade 

med vad, hur och varför (Saunders et al., 2016:408) (se bilaga 1). I början av intervjumallen 

fanns inledande frågor, som till exempel Hur länge har du arbetat inom bolaget, sedan följde 

frågor om grossistföretagets förvärv av ölimportören och hur det såg ut före och efter förvärvet. 

Till exempel fanns en fråga om leverantörer som löd: Hur var relationerna till leverantörer 

innan förvärvet av ölimportören som du ser det? 
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3.2.1 Operationalisering av analysmodell 
För att mäta analysmodellens tre dimensioner i intervjuerna belystes actors/activities/resources 

genom att fråga de enskilda individerna om deras mål med förvärvet, varför det genomfördes 

samt hur verksamheten förändrats efter förvärvet. Frågor vad gäller individernas tidigare 

erfarenheter av förvärv samt hur kommunikationen gällande förvärvet förmedlades belystes 

också. Lenney och Easton (2009) menar att operationalisering av denna dimension är viktigt 

för att fullt kunna förstå den. Centre/periphery fångades genom frågor om hur de enskilda 

individerna ser företagets position i nätverket före och efter förvärvet i förhållande till deras 

kunder och leverantörer. För att fånga dimensionen power ställdes frågor om hur individen ser 

på grossistföretagets verksamhet. Frågor om förhållandet till kunder och leverantörer 

behandlades för att få information om beroende och oberoende i relationerna samt om några 

kunder och leverantörer ses som viktigare än andra och hur detta har påverkats av förvärvet. 

 

3.3 Insamling av data  
För att erhålla djupare kunskap om grossistföretagets förvärv av ölimportören användes 

semistrukturerade intervjuer som metod för insamling av data. Semistrukturerade intervjuer är 

icke-standardiserade där intervjuaren har möjlighet att ställa både följdfrågor och öppna frågor 

till respondenten för djupare förståelse. En semistrukturerad intervju med öppna frågor tillåter 

respondenter att ge omfattande, utvecklande svar och således svara fritt (Saunders et al., 

2016:408). Vidare kan ordningen på frågorna varieras från intervju till intervju. 

Semistrukturerade intervjuer används för att förstå vad, hur, varför samt kontexten för ett 

studerat problem. Risken med intervjuer är dock att respondenten kan påverkas av hur frågorna 

ställs samt hur interaktionen sker, vilket slutligen kan påverka insamlad data. Intervjuerna kan 

genomföras enskilt, i grupp, via direkta interaktioner, genom telefon eller mail (Saunders et al., 

2016:391–394). Valet föll på att genomföra intervjuerna via direkta interaktioner för att få 

närmare kontakt med de utvalda individerna inom grossistföretaget och ölimportören. 

 

Intervjuerna inleddes med presentation, förklaring av uppsatsens syfte samt upplägget för 

intervjun. Vid alla intervjuer användes den tidigare nämnda intervjumallen. Intervjumallen var 

densamma för alla intervjuer men beroende på respondenternas svar ställdes olika följdfrågor. 

Intervjuerna följde således inte exakt samma mönster vilket Saunders et al (2016:391) menar 

är i enlighet med semistrukturerade intervjuer. Vid intervjuerna deltog båda författarna där en 

hade huvudansvar för att ställa frågor och den andra hade huvudansvar för att anteckna på dator. 

Båda ställde följdfrågor vid behov. Intervjuerna, som genomfördes hos respektive respondent, 
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ägde rum på grossistföretagets huvudkontor, på ölimportörens huvudkontor samt på en mässa i 

Stockholmsområdet. Således genomfördes intervjuerna på olika platser. De olika intervjuerna 

varierade i tid där den längsta, vilken innefattade två respondenter, pågick i 60 minuter och den 

kortaste i 25 minuter. 

 

Utöver de semistrukturerade intervjuerna kompletterades uppsatsens empiriska del med 

sekundärdata om grossistföretaget och ölimportören från webbplatser samt grossistföretagets 

senaste årsredovisning vilket var till hjälp för att skapa en bakgrundsbild av de två företagen.  

 
3.4 Databearbetning 
Under datainsamlingsprocessen fördes anteckningar dels vid intervjuerna men också 

kontinuerligt under arbetets gång. För att försäkra att allt av värde från intervjuerna antecknats 

gick författarna gemensamt igenom de anteckningar som förts vid respektive intervju direkt 

efter att de ägt rum. Dels för att konstatera att allt som sagts under intervjun var antecknat men 

också att det som antecknats hade uppfattats likadant av båda författarna. Dalen (2007:67) 

menar att det under forskningsprocessen är värdefullt att så mycket som möjligt av det som 

utspelar sig under en intervju blir registrerat då det är lätt att glömma sådant som inte antecknats.  

 

Efter att samtliga intervjuer var genomförda och all data insamlad påbörjades 

databearbetningen. För att analysera kvalitativ data behöver insamlat material kopplas till en 

analysmodell som följer ur en teori (Saunders et al., 2016:569). Syftet med kvalitativ analys är 

därmed att genom den teoretiskt lagda analysmodellen förstå materialet på ett mer tolkande och 

teoretiskt sätt. Det är vidare viktigt att respondenternas ord träder fram vid analysen, men att 

författarna själva reflekterar över materialet (Dalen, 2007:71–72). Insamlad data skrevs ner i en 

berättande, löpande text där vissa uttalanden från respondenterna citerades för att beskriva 

respektive respondents beskrivning av network pictures. Intervjuerna redovisades var för sig 

förutom intervjuerna med grossistföretagets vd samt affärsutvecklingsdirektör som valdes att 

redovisas gemensamt utifrån ett ledningsperspektiv då intervjuerna med dessa ägde rum 

samtidigt. Valet att redovisa respondenternas perspektiv var för sig motiverades med att fånga 

deras egna upplevelser av förvärvet och sedan i analysen göra en jämförelse mellan de olika 

individerna. Analys av data skedde genom att dela in det som framkommit under respektive 

intervju utefter de dimensioner som analysmodellen bygger på. 
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Då respondenterna från fallföretaget önskat att företaget inte nämns vid namn har företagen 

valts att benämnas grossistföretaget respektive ölimportören för att hålla dem anonyma. Vidare 

har andra företag som ingår i grossistföretagets koncern valt att benämnas som dotterbolag. De 

kunder och leverantörer som respondenterna nämnde under intervjuerna kodades med 

bokstäver. Dels för att bibehålla diskretion, då dessa aktörer inte fått möjlighet att uttala sig om 

förvärvet, men också för att dessa aktörer inte varit huvudfokus för uppsatsen mer än på vilket 

sätt individerna upplever aktörernas roll i nätverket. För att få en bild av vilken typ av företag 

dessa var nämndes dock vilken roll de har till grossistföretaget samt ölimportören, till exempel 

dryckesleverantör.      

 

3.5 Metoddiskussion  
I uppsatsen har ett enskilt företags förvärv undersökts och det är således svårt att generalisera 

resultatet till andra företag och förvärv vilket kan påverka undersökningens validitet. Validitet 

syftar till generaliserbarheten av en undersökning, att det som avses undersökas är det som 

undersöks samt lämpligheten i analysen av resultatet (Saunders et al., 2016:202). Det finns olika 

sorters validitet, där extern validitet granskar om en undersökning kan generaliseras till andra 

fall än det undersökta (Bryman, 2011:51). Målet med denna uppsats har dock inte varit att 

generalisera till andra företag utan istället att se hur individer i ett företag upplever deras 

network pictures. Således var teorin om network pictures samt det enskilda fallföretaget i fokus 

för uppsatsen. Det var därför viktigt att intervjufrågorna belyste analysmodellens dimensioner, 

något som behandlas genom intern validitet. Intern validitet berör kvaliteten i de mått som 

används (Bryman, 2011:65) och att det ska finnas en överensstämmelse mellan de observationer 

som görs och den teori som uppsatsen utgår från (Bryman, 2011:352). Det är således inte säkert 

att dimensionerna berörts fullt ut och därmed inte undersökt det som skulle undersökas.    

 

Efter att uppsatsens syfte förmedlats till grossistföretagets vd och affärsutvecklingsdirektör 

föreslog de vilka individer inom företaget som skulle vara lämpliga för intervju. Vd:n och 

affärsutvecklingsdirektören hade fått information om att dessa individer på något sätt skulle ha 

berörts av förvärvet samt att de skulle ha olika yrkesroller. Att de valde ut vilka som skulle 

deltaga kan ha påverkat undersökningens resultat vad gäller reliabilitet då urvalet påverkades 

av deras val. Reliabilitet berör en undersöknings tillförlitlighet och huruvida resultat från en 

undersökning blir desamma om undersökningen genomförs på nytt, eller om de påverkas av 

slumpen eller tillfälliga premisser (Bryman, 2011:49). Det kan också diskuteras huruvida 

urvalet var tillräckligt stort. Då fokus var att få kunskap om enskilda individers upplevelser av 



14 

ett förvärv ansågs det inte vara primärt att jämföra allt för många individers network pictures. 

De fem individer som ingick i undersökningen ansågs representera olika delar av företaget 

vilket upplevdes som positivt för uppsatsens syfte. 

 

Vad gäller intervjuerna med grossistföretagets vd och affärsutvecklingsdirektör genomfördes 

dessa som en gemensam intervju vid samma tillfälle och i samma rum. Detta kan ha lett till att 

respondenterna påverkades av varandras svar. Således kan det även ha påverkat 

undersökningens resultat vad gäller reliabilitet. Då samtliga intervjuer genomfördes i olika 

miljöer tillkom olika fall av störningsmoment vilka kan ha påverkat uppmärksamheten hos 

respondenten, och även hos författarna, till det negativa. Båda författarna hade ansvar för att 

ställa följdfrågor och således kan respondenterna ha fått olika följdfrågor som blivit ställda på 

olika sätt. Respondenterna kan därmed ha fått olika möjligheter att uttala sig om ämnet. 

Uppsatsens reliabilitet har ökat då grossistföretagets affärsutvecklingsdirektör har läst igenom 

och godkänt hur empirin har framställts. På så vis har det bekräftats att det som skrivits är 

korrekt uppfattat, vilket enligt Saunders et al (2016:572) är brukligt inom kvalitativ metod.  

 

3.5.1 Etiska aspekter 
Under uppsatsarbetet har de forskningsetiska principerna tagits i beaktande (Bryman, 

2011:131–132). Informationskravet beaktades då grossistföretaget samt alla respondenter blev 

informerade om syftet med undersökningen. Representanter från grossistföretaget och 

ölimportören fick själva välja om de ville deltaga i undersökningen. På så vis uppfylldes 

samtyckeskravet. Genom att utlämna viss data gällande till exempel namn på personer och 

berörda företag i nätverket samt genom att behandla insamlad data med diskretion, uppfylldes 

konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet innefattas av att den information som insamlats endast 

kommer att användas i det aktuella uppsatsarbetet. 

4. Fallföretag - Grossistföretaget och ölimportören        
Nedan följer en genomgång av de data som insamlats dels från intervjuerna, dels via 

sekundärdata. Bakgrund och historia ges till grossistföretaget och ölimportören samt till det 

genomförda förvärvet. Efter det följer redogörelser från de intervjuer som genomförts.  

   

4.1 Bakgrund och historia - Grossistföretaget 
Grossistföretaget är ett svenskt familjeföretag som bildades efter en sammanslagning av två 

grossistföretag. Grossistföretagets koncern består av moderbolaget och dotterbolag inom olika 
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segment så som frukt & grönsaker, kött och dryck (Grossistföretaget, 2016). Grossistföretaget 

är en av Sveriges ledande grossister och affärspartner till restauranger över hela Sverige. 

Företaget erbjuder allt från restaurangutrustning, färskvaror, dryck och andra livsmedel. 

Företaget utvecklas ständigt och alla områden inom företaget ses över kontinuerligt för att 

förbättras och göras mer effektiva (Grossistföretaget, 2015). Företaget arbetar aktivt med 

företagsförvärv. Grossistföretagets vd menar att de varje år undersöker runt fem intressanta 

svenska företag, och att de förvärvar i snitt ett per år (Grossistföretagets vd, 2016). 

 

4.2 Bakgrund och historia - Ölimportören  
Ölimportören består av tre företag: Moderbolaget där bland annat all kommersiell försäljning 

innefattas, ett logistikföretag och ett brygghus där de producerar öl (Ölimportörens vd, 2016). 

Ölimportörens verksamhet startade ordentligt 1997 efter att ha varit ett hobbyföretag ett par år 

och har sedan dess haft som mål att förse den svenska dryckesmarknaden med vin, sprit och öl. 

Ölimportören är en av Skandinaviens ledande ölimportörer. Företaget äger ett antal kända 

svenska varumärken, har två egna bryggerier och har etablerat sig som exportör (Ölimportören, 

2016). Av ölimportörens försäljning sker 75 procent till Systembolaget och 25 procent till 

restauranger (Ölimportörens vd, 2016). 

 

4.3 Grossistföretagets förvärv av ölimportören 
Grossistföretaget genomförde förvärvet av ölimportören hösten 2014. Genom förvärvet har 

företaget fått en ökad tillväxt inom restaurangmarknaden och på konsumentmarknaden genom 

Systembolaget. I och med förvärvet ingår ölimportören som ett specialistföretag till 

grossistföretaget, men det drivs fortfarande som ett eget företag med egen personal och ledning. 

I förvärvet ingick även ölimportörens dotterbolag vilket möjliggjorde för grossistföretaget att 

erbjuda en fatölslösning till sina kunder, vilket tidigare inte varit lika omfattande inom 

företagets produktportfölj (Grossistföretaget, 2014). För ölimportören ses förvärvet ha gjort det 

lättare för dem att nå ut till krogar och restauranger i Sverige samt att samarbetet har lett till nya 

framsteg vad gäller ett bredare och djupare vinutbud (Ölimportören, 2016). 

 

4.4 Enskilda individers upplevelser av grossistföretagets förvärv av ölimportören 
Intervjuerna visade att respondenterna generellt hade snarlika upplevelser av förvärvet. Alla 

upplevde till exempel att det var ett lyckat förvärv. Vidare återkom tankar om att förvärvet har 

lett till en förbättring i företagen gällande vin och öl. Samtliga respondenter påpekade att 

speciellt en leverantör (kund till ölimportören) avslutade de samarbeten de haft med 
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grossistföretaget samt ölimportören som en följd av förvärvet. Respondenterna är eniga om att 

då det är en förändrande marknad tillkommer det och försvinner kunder och leverantörer hela 

tiden. Med dessa inledande ord följer en redogörelse utifrån de enskilda respondenternas 

perspektiv. 

 

4.4.1 Upplevelser av förvärvet från ett ledningsperspektiv hos grossistföretaget  
Vd:n har arbetat tre år inom företaget och affärsutvecklingsdirektören var vid tiden för förvärvet 

av ölimportören konsult åt grossistföretaget men är numera anställd. Därmed har båda god 

kännedom om företaget, dess verksamhet samt av förvärvet. Respondenterna har tidigare 

erfarenhet av förvärv och de ser förvärv som en möjlighet att växa på marknaden i de fall 

företaget inte kan genomföra en förändring på egen hand. Respondenterna förklarar att när 

grossistföretaget förvärvar vill de gärna behålla den existerande företagsformen hos de 

förvärvade företagen. De förvärvade företagen ska kunna drivas som förut, men 

grossistföretagets syn och visioner ska implementeras. Vid tidigare förvärv upplever båda 

respondenterna att grossistföretaget har hållit dotterbolag på armlängds avstånd. Det är en 

erfarenhet de tagit med sig till förvärvet av ölimportören. Nu utnyttjas synergin mellan 

företagen bättre och de drar lärdom av erfarenheter som de har från tidigare förvärv. 

 

Grossistföretaget hade före förvärvet en begränsad försäljning av öl inom segmentet VSÖ. 

Något affärsutvecklingsdirektören förklarar med att det bland annat är enklare att leverera mer 

vin då det kräver mindre volym än öl. Målet med förvärvet av ölimportören var enligt 

respondenterna att stärka koncernens marknadsposition inom VSÖ. De förklarar att 

grossistföretaget ville skapa mer strategiska allianser med importörer inom området vin och 

sprit. Respondenterna förklarar vidare att de ville öka ölförsäljningen då det fanns ett behov av 

att utveckla detta i produktportföljen. De såg ölimportören som intressant tack vare deras 

försäljning till Systembolaget men också för att de såg synergier mellan grossistföretaget och 

ölimportören. Respondenterna menar att ett förvärv även leder till att det förvärvade företagets 

personal övertas. Därför var också ölimportörens kompetens i fokus. Enligt respondenterna har 

ölimportören alltid varit ett framgångsrikt företag och de kunde tillföra värdefull kompetens till 

grossistföretaget. 

 

Innan förvärvet av ölimportören gjorde grossistföretaget en förvärvsanalys (due diligence), där 

bland annat affärsutvecklingsdirektören i sin roll som konsult granskade kommersiella aspekter. 

Något som även fanns i åtanke vid förvärvsanalysen var att se ifall leverantörer skulle försvinna 
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som en följd av förvärvet. En risk som fanns var att grossistföretaget skulle bli konkurrenter till 

ölimportören men respondenterna poängterar att förvärvet har varit väldigt lyckat. När 

information om förvärvet presenterades skapades ”rörelser i branschen” enligt 

respondenterna. De menar att det är en stor händelse att en grossist förvärvar en ölimportör. 

Förvärvsprocessen tog lång tid då Konkurrensverket behövde utreda förvärvet i detalj och 

grossistföretaget var därmed tvungna att invänta deras godkännande. Då Konkurrensverket 

måste informeras gällande ett förvärv görs även aktörer inom nätverket medvetna om 

händelsen. Respondenterna berättar att representanter från ölimportören besökte sina 

leverantörer och berättade att de skulle förvärvas av grossistföretaget. 

 

Företagen har tillsammans blivit starkare då de skapar synergieffekter, vilket enligt 

respondenterna är en synlig effekt av förvärvet. Respondenterna menar att grossistföretagets 

position inom deras nätverk inte har förändrats som sådan efter förvärvet eftersom de 

fortfarande är marknadsledande i Sverige och har utvecklat sin position, sin kunskap och sitt 

sortiment efter förvärvet. Verksamheten har blivit större efter förvärvet bland annat genom att 

grossistföretaget nu är en producent som äger ölvarumärken. Förvärvet har lett till ökad bredd 

av sortimentet samt en ökad försäljning av öl, vilket har gjort att de fått ändra sin 

leveranslogistik. Vidare berättar respondenterna att de upplevt en oväntad komplexitet gällande 

försäljning av fatöl. En effekt av detta var att grossistföretaget även förvärvade ett företag, som 

tidigare var ölimportörens leverantör, som bland annat erbjöd rengöring till fatölstappar samt 

vattenanläggningar. Tidigare var det företaget en konkurrent till grossistföretaget. Nu 

samarbetar de och är således starkare på marknaden då de har gemensam produktportfölj och 

de kan även positionera sina olika varumärken på ett tydligare sätt.   

 

Dryckesleverantör A och dryckesleverantör B var de största leverantörerna av öl före förvärvet 

av ölimportören. Nu ser dryckesleverantör B grossistföretaget som en konkurrent i branschen 

då ölimportören är en av Systembolagets största leverantör. En tydlig bild av detta är att 

dryckesleverantör B öppet meddelade att de inte ville fortsätta sälja sina produkter via 

grossistföretaget på grund av förvärvet. Trots detta ökar grossistföretaget sin försäljning av öl. 

Affärsutvecklingsdirektören menar att ”Med tanke på hur försäljningen har utvecklats efter 

förvärvet, inser vi att ingen leverantör är oersättlig”. Vidare menar respondenterna att 

grossistföretagets kunder inte påverkats nämnvärt av att de nu erbjuds en annan ölsort än före 

förvärvet då alternativen i detta fall upplevs som fullgoda. Då dryckesleverantör B lämnade 

som leverantör till grossistföretaget har allt mer fokus hamnat på dryckesleverantör A och 
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affärsutvecklingsdirektören ser därför dryckesleverantör A som grossistföretagets viktigaste 

leverantör inom produktsegmentet efter förvärvet. Ölimportören var leverantör till 

grossistföretaget före förvärvet men handeln företagen emellan har blivit mer omfattande. Som 

tillägg kan nämnas att respondenterna upplevde att reaktionen från dryckesleverantör B under 

ett tag tog mycket tid och energi men att detta numera är utagerat. 

 

Grossistföretaget har tack vare förvärvet fått tillgång till ölimportörens kunder och leverantörer 

vilket har öppnat upp försäljningen till privatkunder genom Systembolaget. De har arbetat hårt 

med att ha kvar ölimportören som det var innan, vilket även innefattar att behålla deras kunder. 

Affärsutvecklingsdirektören ser inte att någon kund har lämnat företagen på grund av förvärvet 

utan det har snarare blivit bättre. Grossistföretaget har hjälpt ölimportören att utveckla den 

vinportfölj som erbjuds till Systembolaget samt att komma in och bli trovärdiga som leverantör 

till dagligvaruhandeln. Vissa av grossistföretagets gamla kundrelationer har nu förstärkts 

eftersom företaget har en helhetslösning i form av mat och dryck att erbjuda sina kunder. Efter 

förvärvet ser respondenterna fortsatt restauranger som deras viktigaste kunder. 

 

Överlag ser respondenterna att förvärvet har varit både positivt och lyckat. Något som även 

företagets ägare tycker enligt respondenterna. Nu kan de nå fler kunder och trots att de förlorade 

en stor leverantör klarar de sig bra ändå och de anser sig fortfarande vara ledande inom sin 

bransch i Sverige. 

 

4.4.2 Upplevelser av förvärvet från ett inköpsperspektiv 
Affärsområdeschefen inom VSÖ har arbetat 14 år inom företaget och respondenten har varit 

involverad i hela förvärvsprocessen förutom förvärvsanalysen av ölimportören. Respondenten 

såg att målen med förvärvet var att få kunskap och tillgång till fatölsmarknaden och ett bredare 

ölsortiment, något respondenten ansåg att grossistföretaget inte själva hade potential att växa 

inom i någon större omfattning, framförallt då företaget saknade kunskap och rätt prismässiga 

förutsättningar. Vidare sågs förvärvet kunna erbjuda grossistföretagets vinleverantörer en 

öppning till Systembolaget. Något respondenten menar att verksamheten var avskärmad ifrån 

tidigare även om de hade egen tillväxt inom vin. Grossistföretaget hade enligt respondenten ett 

bra nätverk inom producentledet före förvärvet men såg det inte som heltäckande. Vidare hade 

grossistföretaget ett lägre anseende som vinleverantör. De sågs inte som en konkurrent inom 

området och togs inte alltid på allvar enligt respondenten. 
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Affärsområdeschefen såg vissa risker med förvärvet av ölimportören. Det första var att det 

förvärvade företaget övervärderas. Med facit i hand ser respondenten att de hade en väl 

genomförd förvärvsanalys men att det fanns saker inom företaget som var tvunget att adresseras 

efter genomfört förvärv och där vissa interna processer hos ölimportören inte skedde i enlighet 

med grossistföretagets struktur. Det fanns även en övergångsfas där grossistföretaget kunde bli 

motarbetade av sina svenska leverantörer, detta var dock något som alla inom företaget var 

medvetna om. Vidare såg respondenten att det fanns en risk att de får ett företag som de tjänar 

pengar på utan att få synergieffekter. 

 

Respondenten berättar att många svenska leverantörer var överraskade av nyheten om förvärvet 

och att en del till och med blev upprörda. “Ni ska inte hålla på med sånt” var en reaktion och 

respondenten förklarar detta med att många svenska leverantörer ser grossistföretaget som en 

logistiktjänst och inte ett handelshus, vilket upplevdes problematiskt då grossistföretaget via 

förvärvet äntrade en ny marknad. 

 

Målet med en öppning till Systembolaget anser affärsområdeschefen har förverkligats och de 

har tack vare ölimportören lyckats attrahera fler vinproducenter som leverantörer. Ölimportören 

har i sin tur fått tillgång till allt grossistföretaget har att erbjuda, till exempel en mer 

professionell struktur i företaget och en ökad försäljning av vin. Genom ölimportören har 

grossistföretaget tillgång till en helt ny produktportfölj och alkohol har större fokus i företaget. 

Ölimportörens dotterbolag har hjälpt till att skapa företagets nya position inom nätverket, 

framförallt gällande fatölslösningar. Rent monetärt menar respondenten att effekterna av 

förvärvet är att grossistföretaget har ökat försäljningen gällande starköl. 

 

Enligt affärsområdeschefen är grossistföretaget alltid beroende av sina kunder men strävar efter 

att vara oberoende av sina leverantörer. På så vis får grossistföretaget en bra dynamik. Efter 

förvärvet menar respondenten att det tillkommit både nya kunder och leverantörer. Då 

grossistföretaget själva valt att smalna av sitt utbud av varumärken från olika leverantörer så är 

det svårt för respondenten att uttala sig om det finns leverantörer som lämnat grossistföretaget 

till följd av förvärvet eller inte. 

 

Före förvärvet hade grossistföretaget goda relationer till både svenska och utländska 

leverantörer. Efter förvärvet har relationerna till de utländska leverantörerna blivit ännu bättre 

medan relationerna till de svenska leverantörerna förändrats på olika sätt, vissa relationer har 
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stärkts medan andra försvagats. I och med att grossistföretaget minskat utrymmet för dessa till 

affärer i Sverige arbetar de också närmare vissa utvalda importörer än andra. En effekt av 

förvärvet är att grossistföretaget har fått ett större nätverk inom leverantörsledet. 

Grossistföretaget har börjat få ett högre anseende bland producenterna samtidigt som de har fått 

något sämre relation med de svenska vinimportörerna. Utländska leverantörer har blivit mer 

positiva eftersom de via en kontakt kan få tillgång till flera marknadskanaler. Vidare menar 

respondenten att de utländska producenterna var viktigast före förvärvet då det i kontakt med 

dessa inte finns några mellanhänder och därmed högre marginaler. Efter förvärvet ses de 

utländska leverantörerna fortfarande som de viktigaste inom vin och sprit bland annat genom 

vin- och spritleverantör C. Däremot ses ölimportören vara den viktigaste leverantören gällande 

öl tillsammans med dryckesleverantör A. 

 

Enligt affärsområdeschefen ses ingen förändring i relationerna till kunderna förutom att de 

alltmer ser grossistföretaget som en helhetslösning då även fatölslösning kan erbjudas. De har 

därför blivit en spelare på den marknaden och grossistföretaget och ölimportören har fått fler 

kunder. Respondenten tror att kundernas förstahandsval framförallt var dryckesleverantör A 

och dryckesleverantör B före förvärvet. Personligen kan inte respondenten svara på vilka som 

är de viktigaste kunderna för grossistföretaget. Utgår respondenten ifrån ett företagsperspektiv 

ses dock bland annat hotellkedjor och nöjeskoncernen D som grossistföretagets viktigaste 

kunder inom produktsegmentet, både före och efter förvärvet. 

 

Avslutningsvis berättar respondenten att det har varit ett lyckat förvärv med en bra 

”assimilation” mellan grossistföretaget och ölimportören. Ölimportören är ett självgående 

företag och det fungerar väldigt bra menar respondenten. Enligt respondenten var det bra att 

ölimportören fick en ny vd eftersom en vd kan påverka hur de anställda anpassar sig till den 

nya konstellationen. Det som enligt respondenten fungerat bra med förvärvet av ölimportören 

är att de haft en bra och öppen dialog mellan företagen. Respondenten sade också att 

perceptionen av grossistföretaget har blivit bättre och att de kontinuerligt kommunicerar med 

kunder och leverantörer för att behålla deras förtroende. 

 

4.4.3 Upplevelser av förvärvet från ett säljperspektiv 
Säljledaren inom VSÖ har arbetat inom företaget i två och ett halvt år. Före förvärvet bestod 

respondentens verksamhet i att fungera som en stödfunktion för distriktansvariga säljare. Målet 

med förvärvet var enligt respondenten att få tillgång till fatöl och fatölslösningar vilket skulle 
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ge möjlighet att konkurrera med andra aktörer inom samma bransch, så som dryckesleverantör 

A och dryckesleverantör B. I efterhand insåg respondenten att konkurrera med dessa aktörer 

var ett litet för stort mål, och det är ingenting de har uppnått i dagsläget. 

 

Säljledaren såg en risk med förvärvet gällande hur de två företagen skulle hitta ett samarbete. 

Respondenten menar att det var viktigt med samarbete för att grossistföretaget och ölimportören 

inte skulle konkurrera med varandra. En annan risk var hur leverantörerna skulle reagera vilket 

var en farhåga som tyvärr blev sann då en av de större leverantörerna lämnade grossistföretaget 

strax efter att ölimportören förvärvats. Under hela förvärvsprocessen menar respondenten att 

grossistföretaget har bemött andra aktörer med uppriktighet gällande önskemål om ökad 

egenimport. 

 

Inom segmentet vin och sprit har verksamheten inte påverkats nämnvärt efter förvärvet, 

grossistföretaget arbetar dock mer med att kunna erbjuda öl till sina kunder då denna del av 

företaget har blivit mer omfattande. Förvärvet har därmed lett till att grossistföretaget fått en 

helt annan produktportfölj, samt inköpspris vad gäller öl, men de har också konkurrerat mycket 

gällande egenimport. Grossistföretaget har, jämfört med tidigare, tagit mer plats på marknaden 

i förhållande till andra aktörer. Respondenten upplever framförallt att förvärvet har bidragit till 

att grossistföretaget blivit mer intressanta och attraktiva hos kunderna.   

 

I förhållande till sina leverantörer tror respondenten att vissa mindre aktörer ansåg att 

grossistföretaget var stora. Synen har troligtvis förstärkts efter förvärvet. Respondenten tror att 

vissa leverantörer kan ha upplevt skepticism och rädsla för grossistföretaget vilket också har 

blivit påtagligare efter förvärvet. Trots detta upplevdes relationerna till leverantörerna som bra. 

Respondenten nämner dock att det sedan några år hade börjat bli en frostig relation speciellt till 

de svenska leverantörerna, något som förstärkts efter förvärvet. Relationen till de utländska 

leverantörerna ses som bättre nu eftersom de aldrig sålt så bra i Sverige tidigare. 

 

Säljledaren såg vin- och spritleverantör C, vinleverantör E och vin- och spritleverantör F som 

de viktigaste leverantörerna före förvärvet. Även dryckesleverantör A och dryckesleverantör B 

var viktiga leverantörer vilka respondenten menar sålde sig själva tack vare deras starka 

varumärken. Respondenten ser fortfarande dryckesleverantör A samt vin- och spritleverantör 

C som viktiga leverantörer men nämner nu också det förvärvade företaget. Dryckesleverantör 

B var den leverantör som tydligt uttryckte att de lämnade grossistföretaget på grund av 
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förvärvet. Respondenten poängterar att grossistföretaget trodde att förlusten av 

dryckesleverantör B skulle vara värre än vad det faktiskt visade sig vara. Mest troligt har 

dryckesleverantör B förlorat mer på att lämna än vad grossistföretaget har gjort. Det kommer 

nog finnas leverantörer som lämnar grossistföretaget till följd av förvärvet, men respondenten 

påpekar att företaget även väljer att avsluta vissa samarbeten själva. 

 

Respondenten berättar att relationerna till kunderna var bra både före och efter förvärvet. 

Kunderna ser troligtvis grossistföretaget som ett mer intressant företag efter förvärvet eftersom 

ölutbudet har förstärkts. Det sortiment som erbjuds finns det ingen annan i branschen som har 

vilket attraherar fler kunder. Respondenten menar att det i den bemärkelsen bara varit ett 

positivt förvärv. Relationer till kunder är viktigare än till leverantörer och dessa relationer har 

förstärkts då grossistföretaget nu lättare når ut till kunder. Respondenten säger att “you buy from 

people you like” och menar att försäljning i många fall är relationsbaserad. Således är relationer 

oerhört viktiga, något som visades under förvärvsprocessen då säljarna på grossistföretaget var 

noga med att presentera ölimportören under kundmöten. Respondenten menar att det 

tillkommer och förloras kunder hela tiden och att det är svårt att se vad som beror på förvärvet. 

De viktigaste kunderna ses vara nöjeskoncernen D, restaurangföretag G och inköpsföretag H, 

eftersom de köper mest alkohol, samt den nya kunden företag I, vilken fungerar som ett 

branschnätverk för restauranger. 

 

Vad gäller grossistföretaget i förhållande till sina kunder och leverantörer svarar säljledaren att 

de inte var beroende av någon enskild leverantör före förvärvet. Vidare menar respondenten att 

om de förlorat en större kund, till exempel nöjeskoncernen D, hade det varit värre då det hade 

fått större inverkan på försäljningen än om en enstaka leverantör lämnade företaget. Det har 

förekommit krockar mellan grossistföretagets och ölimportörens säljare eftersom de mäts på 

hur mycket de säljer. Det som dock har fungerat bra är att alla strävar efter att hitta en väg som 

är bäst för kunden och därigenom koncernen. Förvärvet har lett till att respondenten och dennes 

team fått fler verktyg att använda och att de har fått specialisera sig än mer på öl. Det har bidragit 

till en mer intressant arbetsplats för de anställda. 

 

4.4.4 Upplevelser av förvärvet från ett ledningsperspektiv hos ölimportören 
Ölimportörens vd har arbetat tio år inom företaget och var vid tiden för förvärvet vice vd och 

är numera vd. Före förvärvet ägdes ölimportören av fem kollegor. På grund av att företagets 

verksamhet och storlek ökat, fanns det ingen möjlighet för kollegorna att köpa ut varandra. Det 
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var därför naturligt att ölimportören förvärvades av en extern aktör som grossistföretaget. 

Respondenten hade tre stora målgrupper att adressera i samband med förvärvet. I och med att 

ölimportörens försäljning till hälften består av importerade varumärken var ett av målen att 

ölimportörens leverantörer skulle uppfatta förvärvet som något positivt. De andra två 

målgrupperna var personalen och ägarna och deras inställning till förvärvet. Respondenten tror 

att det är väldigt viktigt att ha dessa grupper i åtanke vid alla affärer av den här typen, och att 

ölimportören kommunicerade med dem inför förvärvet. God kommunikation är centralt för att 

den här typen av processer ska bli lyckosamma menar respondenten. 

 

Ölimportören strävar efter att utmana de stora aktörerna i branschen och innovation är oerhört 

viktigt vilket visat sig i att ölimportören var bland de första inom många segment med 

ekologiska ölprodukter. Respondenten såg grossistföretaget som Sveriges största 

restauranggrossist före förvärvet och upplevde att de hade en stark position på marknaden. Det 

finns en viss skillnad i storlek mellan grossistföretaget och de aktörer som befinner sig efter 

dem rent storleksmässigt. Logistik är viktigt i branschen och respondenten menar att 

grossistföretaget har en högre leveransfrekvens än till exempel bryggerierna vilket kan vara en 

konkurrensfördel. Respondenten förklarar att grossistföretaget har en väl utvecklad 

affärsmodell där de bibehåller dotterbolagen som separata specialistföretag, till exempel inom 

frukt & grönt eller kött & chark. Genom förvärvet täcktes även dryckessidan in. 

 

Då ett förvärv äger rum kan det alltid uppstå “politiska problem i marknaden”. Ölimportörens 

vd upplever att kunder har haft många frågor gällande förvärvet, till exempel “kommer de här 

varumärkena att försvinna?”. En risk som respondenten såg med förvärvet var att vissa aktörer 

skulle se ölimportören som en konkurrent i större utsträckning och som en samarbetspartner i 

mindre utsträckning än tidigare. För att bemöta detta har både grossistföretaget och 

ölimportören varit transparenta och öppna gällande förvärvet. Internt har förändringar skett vad 

gäller redovisning, då ölimportören efter förvärvet har gått från kvartalsbokslut till 

månadsbokslut. Det har varit en större omställning än vad de först räknade med. Hade förvärvet 

inte ägt rum hade övergången till månadsbokslut inte skett lika fort enligt respondenten. De har 

rekryterat personal med högre kompetens, framförallt på ekonomisidan. I övrigt drivs 

koncernen som tidigare förutom vissa förändringar gällande kunder. En effekt av förvärvet var 

även att ett annat företag förvärvades av grossistföretaget vilket ledde till bildandet av ett 

dotterbolag som erbjuder fullservice av fatöls- och vattenanläggningar, vilket är en viktig 

samarbetspartner för ölimportören. 
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Ölimportören hade flera kontrakt med externa leverantörer och relationerna sågs som enkla. 

Leverantörerna var informerade om vad företaget tog sig för och inför förvärvet fördes möten 

med dessa gällande grossistföretaget. Ölimportörens vd såg detta som oerhört viktigt och menar 

att förvärvet var enkelt att sälja in. Förvärvet öppnade delvis upp nya försäljningskanaler för 

leverantörerna, vilket kunde tänkas leda till ökade försäljningsvolymer. Respondenten menar 

dock att det kanske inte har gått så fort att öka försäljningen som de initialt trodde men att deras 

leverantörer varit tålmodiga i processen och att effekter nu kan synas. Respondenten ser det 

som ett naturligt agerande då ölimportören alltid har arbetat nära och personligt med sina 

leverantörer vilket visas i att relationerna fortfarande är bra. De viktigaste leverantörerna före 

förvärvet ansågs bland annat vara ölleverantör J, ölleverantör K och ölleverantör L. De 

viktigaste leverantörerna är fortsatt desamma förutom att nya har tillkommit på vinsidan. Vin 

ses som ett viktigt tillväxtområde, och även om ölimportören hade vin i sin produktportfölj 

tidigare så har de fått en bredare portfölj tack vare grossistföretaget.  

 

Relationerna till kunder före förvärvet var ungefär desamma som till leverantörer, och även här 

förde ölimportören möten med kunder för att informera om förvärvet. Respondenten menar att 

personlig kontakt är viktigt eftersom information som endast ges via ett pressmeddelande kan 

leda till förlorade kontakter. Relationerna till kunderna har inte förändrats i någon större 

utsträckning dock har det tillkommit fler kunder efter förvärvet tack vare grossistföretaget. 

Bland de nya ses kedjekunder så som nöjeskoncernen D och hotellkedjan M men ölimportören 

har också ökat sin försäljning till grossistföretaget. Respondenten förklarar att de alltid haft bra 

kontakt med Systembolaget vilket de fortsatt har. Det ses som en stor utmaning att behålla nära 

relationer samtidigt som företaget växer väldigt stort. Dock anser respondenten att ölimportören 

har lyckats med detta.  

 

Förändringar gentemot vissa aktörer har skett efter förvärvet. Före förvärvet sålde ölimportören 

sina varumärken både till dryckesleverantör A och dryckesleverantör B då dessa ville bredda 

sina sortiment till restauranger. Efter förvärvet har dock detta upphört då dryckesleverantör A 

och dryckesleverantör B numera ser ölimportören som en konkurrent. Även några 

grossistkunder har försvunnit då de ser grossistföretaget som konkurrent. 

 

Enligt respondenten försöker ölimportören ständigt öka sitt nätverk, mycket via moderbolaget. 

Grossistföretaget har öppnat upp nya dörrar menar respondenten och de nya kedjekunderna är 

ett bevis på detta.  Respondenten poängterar att ölimportören också har öppnat upp dörrar för 
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grossistföretaget till exempel via Systembolaget. Respondenten såg grossistföretaget som 

oberoende av sina kunder och leverantörer före förvärvet. Efter förvärvet ses 

beroendeförhållandet mellan grossistföretaget och ölimportören ha växt betydande och det 

fortsätter att växa. Respondenten ser ölimportören som bättre på att sälja fatöl till restauranger 

medan grossistföretaget är bättre på att sälja flasköl. Vilket är en “spelplan” som passar den 

nya koncernstrukturen. Den nya konstellationen tar tid att få genomslag med och mycket arbete 

återstår men vissa positiva effekter har redan realiserats. Därmed har det varit ett positivt 

förvärv. “Vi och personalen tycker att det är positivt med förvärvet och ser det som en nystart 

och nyutveckling”. 

5. Analys av enskilda individers network pictures 
Nedan följer en analys över insamlad data. För att återkoppla till analysmodellens tre 

dimensioner kommer analysen att redovisas dimension för dimension.  

5.1 Actors/Activities/Resources 
Lenney och Easton (2009) menar att det är viktigt att särskilja vilka som är aktörer, vilka 

resurser de använder och vilka aktiviteterna är i dimensionen actors/activities/resources inom 

network pictures. I denna uppsats ses aktörer vara de kunder, leverantörer och konkurrenter 

som finns i det nätverk individerna ger en bild av. De resurser som respondenterna beskriver är 

bland annat vin, öl, logistiklösningar och personalkompetens men även kunder och leverantörer 

då det genom dessa nås nya marknader. Aktiviteterna ses vara hur arbetet och kommunikation 

fungerar mellan grossistföretaget och ölimportören men även hur förvärvet kommunicerades 

till aktörer inom nätverket. 

 

Bakgrunden till förvärvet var att grossistföretaget och ölimportören såg något hos det andra 

företaget som de var i behov av, vilket Karim och Mitchell (2000) menar är en av anledningarna 

till förvärv. Hur förvärvet kommunicerades visar vilka aktörer inom nätverket respondenterna 

anser är viktiga. Säljledaren inom VSÖ och ölimportörens vd fokuserade på att låta kunder och 

leverantörer via möten få information om vad förvärvet skulle innebära, medan 

affärsområdeschefen inom VSÖ mer fokuserade på hur konkurrenter reagerade på nyheten om 

förvärvet. Således ses en skillnad i vad som är mer viktigt för respektive respondent i deras 

yrkesroll, relationer kontra anseende. Genom de relationer som respondenterna beskriver visas 

deras individuella network pictures av nätverket. 
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Av intervjuerna framgår att målet med förvärvet skiljde sig mellan respondenterna. De mål som 

fanns med förvärvet var för ölimportörens vd förknippat med att leverantörer, ägare och 

personal skulle vara och förbli nöjda med förändringen. Vilket återigen indikerar att bibehålla 

goda relationer. Affärsområdeschefen inom VSÖ och säljledaren inom VSÖ såg bland annat en 

möjlighet att få förbättrade resurser angående fatölsanläggningar. De hade därmed materiella 

resurser som mål. Grossistföretagets ledning såg förvärvet som en möjlighet att skapa 

strategiska allianser och synergieffekter men framförallt att bli starkare i marknadsposition. 

Enligt Bower (2001) är företag i behov av strategiska förändringar och Brueller et al (2014) 

menar att förvärv är ett sätt för företagsledare att skapa förändring. Utifrån respondenterna har 

det visats att de nämnda målen med förvärvet har uppnåtts. Det kan vara en anledning till att de 

ser att förvärvet är lyckat. Detta trots att till exempel målet som säljledaren inom VSÖ hade 

gällande att konkurrera med dryckesleverantör A och dryckesleverantör B inte har uppnåtts. 

 

Vidare förvärvar företag för att växa till nya marknader (Bower, 2001) och ölimportörens vd 

berättar att genom förvärvet har ölimportören fått tillgång till grossistföretagets kunder och 

marknad och de övriga respondenterna svarar att de nu nått Systembolaget. Trots att flera av 

respondenterna menar att deras verksamhet fortsatt är densamma efter förvärvet har det skett 

förändringar som är kopplade till förvärvet. Enligt grossistföretagets ledning var det till 

exempel mer komplext än vad de först trodde att tillhandahålla fatölslösningar. Det ledde till 

att grossistföretaget genomförde ytterligare ett förvärv för att möjliggöra försäljningen av fatöl. 

Bower (2001) menar att det är viktigt att veta vad som verkligen förvärvas och i 

grossistföretagets fall framkom det då företaget till en början saknade kompetens att 

tillhandahålla fatöl till kunderna. 

 

Respondenterna har en gemensam syn vad gäller den kompetens som utbytts mellan företagen 

till exempel gällande vin och öl. Det kan bero på att förvärvsprocessen har varit enkel och 

smidig vilket Bower (2001) menar kan bero på att parter kommer överens i ett tidigt stadie. 

Grossistföretagets ledning påpekar att när de förvärvar vill de överta företags kompetens och 

även låta företag bestå i sin ordinarie form, samtidigt som de vill implementera 

grossistföretagets visioner. Detta är något som har visat sig i och med förvärvet då ölimportören 

fortsatt drivs i egen regi som ett dotterbolag till grossistföretaget. Grossistföretagets ledning 

och affärsområdeschefen inom VSÖ lade stor vikt vid att företagen skulle skapa synergieffekter 

medan säljledaren inom VSÖ och ölimportörens vd mer fokuserade på att skapa och etablera 

goda relationer till sina kunder och leverantörer. Hade inte ölimportören fått möjlighet att drivas 
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som före förvärvet kunde det ha lett till att kunder och leverantörer eventuellt lämnat dem. 

Respondenternas skilda fokus, vilket påverkas av deras yrkesroller, hade förmodligen inverkan 

på respondenternas syn om att det var ett lyckat förvärv. 

 

5.2 Centre/Periphery 
Håkansson och Ford (2002) menar att ett företagsnätverk sällan är resultatet av en aktör. 

Respondenterna i undersökningen bekräftar detta och de beskriver även grossistföretagets 

nätverk på olika sätt. Självfallet ser de vissa kunder, leverantörer samt konkurrenter som lika 

men de applicerar sin egen syn på relationerna till dessa. Till exempel har ölimportörens vd en 

annan upplevelse av nätverket då denne i huvudsak arbetar med andra produkter samt 

ursprungligen kommer från ett annat företag än de andra respondenterna. Då nätverket är ett 

resultat av förhandlingar, mål och åtgärder (Håkansson & Ford, 2002) blir det naturligt att 

respondenterna ser grossistföretagets nätverk från olika perspektiv då de har olika yrkesroller, 

även om de alla drivs av koncernens visioner. Uppsatsens resultat bekräftar således vad Ford et 

al (2002) menar med att det inte finns någon rätt eller fullständig beskrivning av nätverk men 

även vad Henneberg et al (2006) menar med att network pictures kan ha ett klart centrum, ett 

huvudföretag eller ett fokuserat förhållande. Detta då network pictures är baserat på individers 

subjektiva och distinktiva förståelse av företags nätverk (Henneberg et al., 2006).   

 

Ett företags marknadsposition och hur företaget ser sig självt och sin omgivning kan ändras i 

och med ett förvärv (Öberg et al., 2007). Samtliga respondenter ser grossistföretaget som ett 

ledande företag i branschen och det är något som har förstärkts efter förvärvet. Anderson et al 

(2001) menar att många företagsledare tycks tro att det genom förvärv även går att överta det 

förvärvade företagets marknadsställning. Även om det inte är någon lätt process ses 

grossistföretaget ha funnit ett bra sätt att fortsatt arbeta med ölimportörens kunder och 

leverantörer. Det visar sig i vad grossistföretagets ledning säger om att grossistföretaget och 

ölimportören har blivit starka tillsammans. Företagen har tillsammans skapat ett större nätverk. 

Ölimportörens vd menar att företaget försöker öka sitt nätverk via moderbolaget och 

affärsområdeschefen inom VSÖ anser att förvärvet har gjort att grossistföretaget skapat sig ett 

högre anseende i branschen. Det är något som även har resulterat i fler konkurrenter. Säljledaren 

inom VSÖ menar att grossistföretaget kan upplevas som stora vilket tyder på att företaget syns 

och hörs. Utifrån respondenternas uttalande om grossistföretaget ses samtligas upplevelser vara 

att grossistföretaget har en central roll inom sitt nätverk vilken har förstärkts efter förvärvet. 
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5.3 Power 
Dimensionen power belyser att network pictures kan bestå av maktproblem och att problemen 

indikeras av hur mycket aktörerna i nätverket känner sig självständiga eller beroende av 

varandra (Henneberg et al., 2006). Affärsområdeschefen inom VSÖ förklarar att 

grossistföretaget försöker vara beroende av kunder men oberoende av leverantörer, något som 

även säljledaren inom VSÖ påtalar då denne ser relationer till kunder som viktigare än 

relationer till leverantörer. Både säljledaren inom VSÖ och ölimportörens vd menar att 

grossistföretaget var oberoende av kunder och leverantörer före förvärvet. Ölimportörens vd 

ser numera att det finns ett beroendeförhållande mellan grossistföretaget och ölimportören. Det 

kan ses som en naturlig utveckling av förvärvet då företagen nu tillhör samma koncern. Om 

nöjeskoncernen D hade lämnat grossistföretaget som kund hade säljledaren inom VSÖ 

personligen fått problem. Det är något som indikerar att säljledaren ändå upplever ett beroende 

av nöjeskoncernen D. Det betyder inte i sig att grossistföretaget är beroende vilket belyser att 

olika individer har olika network pictures. 

 

Öberg et al (2011) menar att förändringar inom ett företag efter förvärv kan påverka 

förhållandet till affärspartners och att dessa ändrar uppfattning om ett företag. Det är precis vad 

fallstudien av grossistföretaget visar då dryckesleverantör B, enligt respondenterna, tydligt 

markerade att de avslutade samarbetet med grossistföretaget till följd av förvärvet av 

ölimportören. Även om grossistföretagets ledning genom sin förvärvsanalys före förvärvet 

undersökte om det fanns leverantörer som skulle kunna lämna företaget efter förvärvet 

förväntade de sig inte dryckesleverantör Bs agerande. Anderson et al (2001) menar att relationer 

i ett nätverk kan utvecklas på oförutsägbara sätt och ge oväntade effekter, vilket också kan 

påverka andra relationer i nätverket. Vilket är något säljledaren inom VSÖ märker då förvärvet 

fortfarande ger effekter i kund- och leverantörsrelationer. 

 

Samtliga respondenter berättar om dryckesleverantör Bs agerande vilket indikerar att det var en 

händelse som påverkade grossistföretagets verksamhet generellt. Intressant nog har följden inte 

påverkat företagen negativt vilket får affärsutvecklingsdirektören att fråga sig hur viktig 

dryckesleverantör B verkligen var. Detta visar att relationer kan uppfattas som 

beroendeförhållanden men att de i verkligheten inte är det. I detta fall har en förändring av 

organisationen genom förvärvet av ölimportören visat det. Trots att grossistföretagets ledning 

menar att företagets position inte har påverkats som sådan efter förvärvet, förutom att de nu 

äger varumärken, är upplevelsen av förvärvet hos säljledaren inom VSÖ att grossistföretaget 
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har tagit plats från andra svenska aktörer i branschen. Vilket kan ses som en ökad 

marknadsposition. Affärsområdeschefen inom VSÖ säger att de utländska leverantörerna har 

blivit mer positiva då de får mer utrymme och tillgång till den svenska marknaden genom 

grossistföretaget. Följden av dryckesleverantör Bs agerande har därmed lett till att andra aktörer 

har fått större utrymme hos grossistföretaget. Före förvärvet sågs dryckesleverantör B vara en 

leverantör till grossistföretaget men de har nu istället blivit en konkurrent. Detta kan ses i 

relation till att grossistföretaget nu är ett starkare företag då de har en helhetslösning att erbjuda 

och därmed inte är beroende av till exempel dryckesleverantör B. Förvärvet har därmed lett till 

att grossistföretaget är självständiga tack vare deras nya produktportfölj och mindre beroende 

av särskilda aktörer.  

 

6. Slutsats 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur ett företags nätverk påverkas och eventuellt 

förändras av ett förvärv genom att undersöka enskilda individers network pictures. Resultatet 

av fallstudien visar att ett företags nätverk påverkas och förändras av ett förvärv. I detta fall har 

förändringen varit till det positiva då de enskilda individerna menar att grossistföretagets 

ledande ställning inom nätverket har förstärkts, företagets nätverk upplevs större och deras 

produktportfölj har utvecklats. Det har lett till att grossistföretaget och ölimportören är mer 

intressanta för kunder och leverantörer. Förändringar i kund- och leverantörsrelationer i 

nätverket beror på hur förhållandet såg ut före förvärvet men även hur individerna vårdar dessa 

relationer under och efter förvärvet. Det är något som i sin tur påverkat utgången av förvärvet. 

 

De genomförda intervjuerna visar att anställda inom samma företag generellt sett har en snarlik 

syn på företagets nätverk och det genomförda förvärvet. Då samtliga respondenter upplever 

förvärvet som lyckat ses det vara en anledning till att deras network pictures är snarlika. De 

delar därmed en gemensam bild av förvärvet men deras bilder av nätverket skiljer sig åt 

beroende på deras yrkesroller. Olika yrkesroller leder till olika fokus vad gäller kunder och 

leverantörer då respondenterna inte arbetar med samma saker och således anses olika kunder 

och leverantörer som viktiga av individerna. Det ses som naturligt att individer med olika 

yrkesroller ger olika network pictures då de inte ser händelser från samma perspektiv. Utifrån 

ett säljperspektiv sätts kunder och leverantörer i fokus och utifrån grossistföretagets 

ledningsperspektiv betonas vikten av en ledande marknadsposition. Vidare ses det i denna 

fallstudie som positivt att de enskilda individerna har olika network pictures då det tyder på att 
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de är fokuserade på sina arbetsuppgifter samtidigt som de delar en generell bild av företagets 

nätverk. Därmed ses individernas olika network pictures som komplementära till varandra. 

Frågan är om individerna hade haft samma individuella syn gällande nätverkets förändring om 

de inte hade varit nöjda med förvärvet? 

 

Det som dock inte får glömmas bort är att det är svårt att veta vilka förändringar i koncernen 

som beror på förvärvet och vilka som beror på andra faktorer som hänt i anslutning till förvärvet. 

Därav får de resultat som framkommit av denna undersökning inte tas ur sin kontext. 

 

6.1 Vidare forskning  
Då denna uppsats endast undersökt det företag som genomfört förvärvet samt till viss del det 

förvärvade företaget kan det vara intressant för vidare forskning att inkludera fler företag, i 

form av kunder och leverantörer, som berörs av ett förvärv som sker i ett nätverk. Det skulle då 

vara möjligt att se hur network pictures beskrivs av aktörer i nätverk som är nära varandra 

jämfört med nätverk där aktörer har armlängds avstånd till varandra. Vidare kan det även vara 

intressant att undersöka flera förvärv, och därmed nätverk, för att se hur dessa skiljer sig åt. Det 

skulle då vara möjligt att inkludera företag från olika typer av branscher för att se ifall individer 

har olika network pictures beroende på bransch. Är individers network pictures mer lika i vissa 

branscher än andra?  

 

Då förvärvet av ölimportören har visat sig vara ett lyckat förvärv enligt samtliga respondenter 

vore det därmed intressant att undersöka network pictures hos individer i ett företag där 

förvärvet inte anses ha varit lika lyckat. Det kan då antas att network pictures skiljer sig mer 

mellan individer med olika yrkesroller än om det är ett lyckat förvärv. Därmed är det intressant 

att undersöka vilka yrkesroller som till störst del påverkas av ett förvärv.  
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http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Stock-Magazine/Artiklar/Utbildning/Fusioner-och-forvarv/
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Bilaga 1 
 

Intervjumall  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett företags nätverk påverkas och eventuellt 

förändras av ett förvärv. Fokus kommer att utgå från det företag som genomfört förvärvet 

genom att behandla de perspektiv enskilda individer inom företaget har gällande förvärv. 

 

Vi kommer att börja med att ställa några inledande frågor för att sedan gå vidare med några 

frågor om förvärv. Sedan följer mer specifika frågor rörande förvärvet av ölimportören som 

då går in på hur det var innan och hur det kan ha förändrats fram tills nu.  

 

Ni får om ni önskar vara anonyma och vi kan utelämna vissa uppgifter om ni vill det. Vi 

skulle dock vilja, om ni går med på det, skriva namnen på företagen i texten, och även er titel. 

Vi kommer bara att använda svaren vi får för att besvara syftet med vår uppsats.  

 

Innan uppsatsen ska lämnas in kan ni få läsa den för att försäkra er om att det vi säger 

stämmer.  

 

Inledande frågor 

1. Hur länge har du arbetat inom bolaget?  

2. Vad har du för position inom bolaget? (Anställning)  

3. Hur har din position inom bolaget förändrats/påverkats sedan grossistföretaget 

förvärvade ölimportören?   

 

Förvärv av ölimportören  

1. Vilka mål hade du med förvärvet?  

2. Har du tidigare erfarenhet av att förvärva företag? (Om ja - hur?).    

3. På vilket sätt använder du erfarenheter och kunskaper du har fått från tidigare förvärv? 

4. Hur skulle du beskriva din verksamhet innan förvärvet av ölimportören?  

5. Hur/på vilket sätt har verksamheten förändrats efter förvärvet av ölimportören?  

6. Hur såg grossistföretagets position ut inom företagets nätverk före förvärvet av 

ölimportören som du ser det? (I förhållande till kunder, leverantörer, myndigheter mm 

- Hur arbetade ni med och i det?). 
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7. Hur ser er position inom ert nätverk ut nu som du ser det? (I förhållande till kunder, 

leverantörer, myndigheter mm). 

8. Hur var relationerna till leverantörer innan förvärvet av ölimportören som du ser det? 

(Beskriv förhållandet). 

9. Hur ser relationerna till leverantörer ut nu som du ser det? (Beskriv förhållandet).  

10. Vilka såg du som era viktigaste leverantörer? 

11. Vilka ser du nu som era viktigaste leverantörer?  

12. Hur var relationerna till kunder innan förvärvet av ölimportören som du ser det? 

13. Hur ser relationerna till kunderna ut nu som du ser det? 

14. Vilka såg du som era viktigaste kunder?  

15. Vilka ser du nu som era viktigaste kunder? 

16. Hur såg du grossistföretaget i förhållande till era kunder och leverantörer innan 

förvärvet? (Beroende av, oberoende av etc).  

17. Hur ser du grossitföretaget i förhållande till era kunder och leverantörer nu? (Beroende 

av, oberoende av etc).  

18. Vilka risker/fallgropar fanns kopplade till förvärvet av ölimportören, som du ser det?  

19. Hur kommunicerades förvärvet till leverantörer och kunder, under och efter 

genomförandet?  

20. Har det tillkommit nya leverantörer och/eller kunder efter förvärvet?  

21. Har det försvunnit leverantörer och/eller kunder till följd av förvärvet? 

22. Vad känner du att effekterna av förvärvet har varit?  

 

Något mer du vill tillägga? 

 

 

  


