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Abstract  

There is a growing interest in mergers and acquisitions (M&A) and the main reason for 

this is that companies want to create synergies. Many companies fail to make it and 

previous studies demonstrate the difficulties in integration. Lack of strategic fit and 

leadership has not given an explanation as to why companies fail integration. Human 

and cultural aspects have been shown to be relevant to study to achieve the integration. 

The study aims to increase understanding of the institutional mechanisms for the inte-

gration of corporate cultures in M&A. The study identifies factors for a successful inte-

gration in of corporate cultures in M&A. The study also identifies institutional mecha-

nisms based on institutional theory and cognitive dissonance theory and then develops 

an analytical model that will provide an understanding of the integration process in cor-

porate acquisitions. The study was conducted through in-depth interviews with 14 par-

ticipants who have experienced M&A. 

Factors that the actors felt to be important for successful integration were: Knowledge 

of business cultures, integrating the cultures at an early stage and quickly, integration 

manager, quantitative and qualitative communication, set aside time for integration and 

learn from past M&A. The mechanisms that affect the integration process are: Compa-

nies values shape the social structures and create congruence. Companies imitate each 

other when two companies become one. Companies develop values through various 

activities that companies have towards achieving goals. Informal compelling force as 

profitability, skills and certifications affect the integration process. Lack of information, 

different organizational structures and ways of working creates cognitive dissonance 

that affect the integration process. 

 

Keywords: Mergers and Acquisitions (M&A), Post-merger Integration (PMI), cultural 

fit, institutional theory, cognitive dissonance, successful integration. 

  



 

 

Sammanfattning 

Det finns ett ökat intresse för företagsförvärv och huvudanledningen till det är att före-

tag vill skapa synergieffekter. Många företag misslyckas med att göra företagsförvärv 

och tidigare studier visar på svårigheter vid integration. Bristande anpassning av strategi 

och ledarskap har inte gett förklaring till varför företag misslyckas med integrationer. 

Mänskliga och kulturella aspekter har visat sig vara relevanta att studera för lyckade 

integrationer. 

Studiens syfte är att öka förståelsen för institutionella mekanismer vid integration av 

företagskulturer vid företagsförvärv. Ett delsyfte är att identifiera framgångsfaktorer för 

en lyckad integration av företagskulturer vid företagsförvärv. Det andra delsyftet är att 

identifiera institutionella mekanismer utifrån institutionell teori och kognitiv dissonans 

teori för att sedan utveckla en analysmodell som ska ge förståelse för integrationspro-

cessen vid företagsförvärv. Studien har genomförts genom djupintervjuer med 14 aktö-

rer som har upplevt ett eller flera företagsförvärv.  

 

Framgångsfaktorer som aktörerna anser som viktiga för en lyckad integration är: Kun-

skap om företagskulturerna, integrera kulturerna i ett tidigt skede och snabbt, integrat-

ionsansvarig, kvantitativ och kvalitativ kommunikation, avsätta tid för integration och ta 

lärdom av tidigare förvärv. De mekanismer som påverkar integrationsprocessen är: 

Värderingar formar den sociala strukturen och skapar samstämmighet. Företagen imi-

tera varandra då två företag ska bli till ett. Inom företag utvecklas normer genom olika 

aktiviteter mot att uppnå företagens mål. Informellt tvingande krafter som lönsamhet, 

kompetens och certifieringar påverkar integrationsprocessen. Bristande information, 

olika organisationsstrukturer och förändrat arbetssätt skapar kognitiva dissonanser som 

påverkar integrationsprocessen. 

 

 

Sökord: Mergers and Acquisitions (M&A), Post-merger Integration (PMI), cultural fit, 

institutional theory, cognitive dissonance, successful integration. 
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1. Företagsförvärv 
Kapitlet ger en bakgrundsbeskrivning till studien där vi kommer att beskriva vilka företag 

som berörs av företagsförvärv samt problematisering kring varför många företag har pro-

blem med integrationsfasen. Kapitlet ger även en beskrivning av forskningsgapet studien är 

ämnad att fylla. Kapitlet avslutas med studiens disposition. 

1.1 Popularitet med företagsförvärv 

Företagsförvärv är ett vanligt och viktigt svar på vår tids globalisering och föränderlig mark-

nad (Weber, 1996; Ashkenas, DeMonaco & Francis, 1997). En anledning till varför företag 

gör företagsförvärv är att de vill uppnå synergieffekter och där genom att skapa konkurrens-

fördelar på marknaden (Porter, 2004). Företagsförvärv berör inte bara de stora företagen utan 

företag av varierande storlek. Orsaken till det är att konkurrensen är hård och möjlighet till att 

växa på den upparbetande marknaden är begränsad för många företag. Det innebär att före-

tagsledare letar efter nya tillväxtmöjligheter på marknader och produktionsområden utanför 

den egna marknaden (Orrbeck, 2006). Affärsvärden (2014) rapporterade under 2013 en ök-

ning av antalet företagsaffärer. Av de 140 affärerna som gjordes under 2013 var 104 stycken 

företagsförvärv, vilket är en ökning på 11 procent från 2012. Ökningen av företagsaffärer för-

väntas att fortsätta stiga under 2014. Ökningen beror främst på en ökad ekonomisk aktivitet på 

utvecklingsmarknader som förväntas påverka antalet transaktioner positivt. Trots ökad popu-

laritet för företagsförvärv visar det sig att mer än två tredjedelar av de större företagsförvärven 

misslyckas med att leverera värde för aktieägarna på medellång sikt som genomsnitt är 7-8 år 

och även lönsamheten för de uppköpta bolagen minskar efter förvärv (Ravenscraft & Scherer, 

1989). 

 

På ett övergripande plan kan ett företagsförvärv delas in i tre faser: Strategifasen, transakt-

ionsfasen och integrationsfasen. Strategifasen är ägnad åt bakomliggande motiv till förvärvet, 

transaktionsfasen är formellt genomförande av köpet och i integrationsfasen börjar samord-

ningen av köparföretagets och målföretagets organisationer (Sevenius, 2003).  Ett målföretag 

är ett företag som blir förvärvat av ett köparföretag. Studien inriktar sig på integrationsfasen 

som är en av de mest fundamentala förändringar ett företag kan genomgå. Det involverar ofta 

stora förändringar i företagets strategi och mål, förändring av operativa processer samt föränd-

ring av företagskulturen i den sammanslagna organisationen. Företagsförvärv kännetecknas 

av omstruktureringar och ofta nedskärningar av organisationen för att uppnå förväntade sy-

nergieffekter vid förvärv (Marks, 2006). 

1.2 Problematik med integration av företagsförvärv 

Ett antal studier pekar ut bristande anpassning av strategi och bristande ledarskap i integrat-

ionsprocessen som huvudorsak till otillfredsställande resultat av förvärv. Det är dock relevant 

att påpeka att den förklaringen är för generell och har inte helt fångat vad som anses med bris-

tande ledarskap (Lodorfos & Boateng, 2006; Chatterjee, Lubatkin, Schweiger & Weber, 

1992) menar att det inte finns något tydligt stöd för strategisk anpassning vid företagsförvärv. 

Tidigare forskning inom managementlitteraturen visar på ett stort intresse för att studera de 

mänskliga och kulturella aspekterna vid företagsförvärv eftersom de traditionella förklaring-
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arna som nämndes ovan inte har förklarat den stora andelen misslyckande företagsförvärv 

(Lodorfos & Boateng, 2006). Forskare som Fralicx och Bolste (1997) samt Cartwright och 

Cooper (1993) anser att kultur kan vara den avgörande faktorn för att lyckas eller misslyckas 

med företagsförvärv. 

  

Organisationskultur kan definieras på många liknade sätt och vi har utgått från Edgar H. Sche-

ins (1992) definition. Vår definition av organisationskultur: Ett dynamiskt fenomen, det vill 

säga som ständigt finns i vår omgivning och som skapas av interaktion med andra vilket for-

mas av ledarskap, strukturer, rutiner, regler och normer som styr och begränsar vårt beteende. 

Vid företagsförvärv har kulturen en betydelse i hur anställda reagerar på den nya strukturen i 

deras arbetsmiljö, med allt ifrån hur snabbt individerna anpassar sig och hur engagerade de är 

på de nya förväntningarna av förvärvet till allt från motstånd, uppsägning och andra former av 

ett improduktivt beteende (Lubatkin & Lane, 1996). Nahavandi och Malekzadeh (1988) anser 

att anpassning av kultur vid företagsförvärv är en viktig faktor för att skapa värde för aktieä-

garna då kulturbarriärer och oförenliga kulturer motverkar de förväntade vinsterna vid före-

tagsförvärv. 

  

Appelbaum, Gandell, Yortis, Proper och Jobin (2000) betonar att företagskulturer kan vara 

starkt emot förändringar. Motståndskraften kan bero på att företag med dess kultur är institut-

ionaliserad. Det innebär att de anställda är vana att göra på ett visst sätt som har utvecklats till 

normer. Den institutionella teorin ligger till grund för denna möjliga förklaring, vilket innebär 

att ett företag agerar efter det som tas för givet (Scott, 2001). Teorin är lämplig att använda för 

att identifiera vilka institutionella mekanismer som påverkar vid integrering av företagskul-

turer. Enligt Festinger (1957) strävar individen efter samstämmighet i sin kognition, det vill 

säga samstämmighet mellan tankar och attityder i en viss händelse. Vid företagsförvärv sker 

förändringar som kan skapa en obehagskänsla och obehagskänslan kan förklaras av kognitiv 

dissonans därför kommer kognitiv dissonans teori att användas för att identifiera vilka mekan-

ismer som påverkar individens kognition i integrationsprocessen. 

  

Tidigare forskning visar på komplexitet vid sammanslagning av företag (Buono, Bowditch & 

Lewis, 1985; Weber, 1996; Lauser, 2010). Vissa forskare liknar företagsförvärv vid äktenskap 

(Dooley & Zimmerman, 2003; Al-Laham, Schweizer & Amburgey, 2010). Företagsförvärv 

liksom äktenskap kan bli komplext när individer ska gå ihop och interagera med varandra. 

Många av problemen som uppstår i samband med företagsförvärv uppkommer i integrations-

fasen när två företag blir till ett (Leighton & Tod, 1969; Lodorfos & Boateng, 2006). Den 

tidigare forskningen har hjälpt till att öka förståelsen inom området men långt ifrån att förstå 

helheten. För att få en ökad förståelse för komplexiteten med företagsförvärv och integrations-

fasen behövs det mer forskning om integration av företagskulturer. Vi har formulerat två 

forskningsfrågor för att precisera vad som ska studeras i studien. 

  

– Hur hanterar företag integrationsprocessen där två företagskulturer slås samman till en? 

– Hur upplever anställda integrationsprocessen och sammanslagningen av två företag? 
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1.3 Syfte 
Syftet med studien är att öka förståelsen för institutionella mekanismer vid integration av fö-

retagskulturer vid företagsförvärv. 

  

För att besvara huvudsyftet har vi brutit ner det i tre delsyften vilka är att: 

– Identifiera vad anställda upplever som viktiga framgångsfaktorer vid integrering av före-

tagsförvärv 

– Identifiera institutionella mekanismer som påverkar integrationsprocessen 

– Utveckla en analysmodell för att förstå integrationsprocessen och dess mekanismer vid före-

tagsförvärv 

1.4 Disposition 
Första kapitlet inleder med en beskrivning av företagsförvärv och varför företagsförvärv före-

kommer, för att sedan övergå till vilka problem som kan uppkomma i integrationsfasen samt 

vad dem kan bero på. Avsnittet avslutas med ett informationsgap i forskningen som ska fylla 

studiens syfte. Andra kapitlet ger en beskrivning av studiens ramverk innehållande: Littera-

turöversikt, institutionell teori, kognitiv dissonans teori och viktiga faktorer vid företagsför-

värv utifrån tidigare forskning, vilket är relevant för att förstå vad som påverkar en integre-

ring. Kapitlet avslutas med en analysmodell som är baserad på det ramverk som sedan an-

vänds för analys av empirin. Tredje kapitlet behandlar den metod som studien använder sig av 

och varför metoden användes för att fylla studiens syfte. De olika delarna kapitlet berör är 

tillvägagångssättet för hur data samlas in, urvalet av aktörer, intervjuteknik och avslutats med 

en analysmodell. Fjärde kaplitet presenterar empiri och en empirinära analys som är grundad 

på intervjuerna med aktörerna. I femte kapitlet lyfts analysen mot tidigare forskning och ana-

lysmodellen har utvecklats. Den utvecklade analysmodellen har lett fram till två proposition-

er. Sjätte kapitlet redogör svar på forskningsfrågor och besvarar studiens syfte. Studiens bidra 

både teoretiskt och praktiskt. Kapitelet avslutats med en diskussion samt förslag till fortsatt 

forskning. 

 
 

Figur 1 Disposition  
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2. Referensram för integration av företagskulturer vid företagsförvärv 
Kapitlet presenterar referensramen som används vid analys av de empiriska resultaten för att 

uppnå huvudsyftet som är att öka förståelsen för institutionella mekanismer vid integration av 

företagskulturer vid företagsförvärv. Kapitlet inleder med en litteraturöversikt för att fast-

ställda vad tidigare forskning har kommit fram till. Sedan redogör kapitlet för den institution-

ella teorin och den kognitiva dissonans teorin som används för att besvara delsyftet att identi-

fiera institutionella mekanismer som påverkar integrationsprocessen. Utifrån tidigare forsk-

ning inom området kommer kapitlet ge en redogörelse för viktiga faktorer vid företagsförvärv. 

Det görs som ett första steg för att besvara delsyftet med att identifiera vad de anställda upp-

lever som viktiga framgångsfaktorer vid integrering. Kapitlet avslutas med en analysmodell 

som binder samman referensramens tre delar för att ge en helhetsbild av integrering av före-

tagskulturer för att besvara huvudsyftet. 

2.1 Litteraturöversikt 

Litteraturöversikten visar på en komplexitet i integrationsprocessen vid företagsförvärv där 

företagskulturer har en stor roll i hur lyckade integrationer blir. Artiklarna visar på olika an-

ledningar till varför många företag misslyckas med förvärv och hur individer påverkas i integ-

rationsfasen. Litteraturöversikten tyder på att anställda påverkas av företagets normer och 

regler som råder vilket skapar stabilitet inom företagen. Detta kan göra att individer har en 

motståndskraft till förändring i form av förvärv, vilket då kan skapa kognitiva dissonanser hos 

de anställda. 

År Författare Område Resultat Tidskrift Rating1 

1969 Leighton  

& Tod 

Företagsförvärv, 

integrationsfasen. 

I integrationsfasen är det viktigt att ha 

kompetent ledarskap. 

Harvard 

Business 

Review 

A 

1981 Graves Företagsförvärv, 

integrationsfasen.  

Studerade anställdas reaktioner i ett för-

värv mellan två mindre företag inom 

försäkringsindustrin. Identifierade olika 

faser som de anställda går igenom. 

Journal Of 

Management 

Studies 

32 

1985 Buono et al. Företagsförvärv, 

integrationsfasen. 

Studerade en sammanslagning mellan två 

sparbanker ur en organisations kulturella 

perspektiv. Kom fram till att det är svårt 

att sammanslå två kulturer. 

Human relations A 

1985 Mirvis Företagsförvärv, 

förhandlingar 

efter förvärvet. 

Fallstudie där konflikter studerades efter 

förvärvet. I studien togs fram en modell 

som bestod av mänskliga reaktioner och 

konflikter i förhandlingar efter förvärvet.  

Journal of Or-

ganizational 

Behavior, 

A 

1986 Shrivastava Företagsförvärv, 

integrationsfasen. 

Utvecklade ett ramverk för hantering av 

integrationsfasen. Den viktigaste utma-

ningen för den integrationsansvarige är 

att utveckla strategier för integrering. 

Journal of busi-

ness strategy 

C3 

1987 Bastien Företagsförvärv, 

kommunikation 

vid förvärv. 

Studerar vanliga mönster i kommunikat-

ion och beteende vid företagsförvärv. 

Human 

Resource 

Management 

A 

1989 Ravenscraft 

& Scherer 

Företagsförvärv, 

lönsamhet. 

Studerade lönsamhet före och efter för-

värv, där ⅔ av förvärven misslyckas med 

att leverera värde för aktieägarna på 

medellång sikt. 

International 

journal of indus-

trial organiza-

tion 

A 

                                                 
1
 WIE01 – WU Wien Journal Rating 2001 

2
 RAE Rating 

2
 RAE Rating 

3
 NL94 
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1992 Chatterjee et 

al. 

Företagsförvärv, 

kulturella skillna-

der. 

Företag bör lägga minst lika mycket 

fokus på kulturell anpassning som strate-

gisk anpassning innan förvärvet.  

Strategic Mana-

gement Journal 

A 

1993 Cartwright 

& Cooper 

Företagsförvärv, 

företagskultur. 

Studerade olika företagskulturers kom-

pabilitet vid en sammanslagning och 

vilka problem som kan uppstå mellan 

dem. 

The Academy of 

Management 

Executive 

A 

1994 Olie, R. Företagsförvärv, 

internationella 

förvärv. 

I en fallstudie studerades internationella 

förvärv och vilka problem som uppstår på 

företagsnivå samt nationell nivå. Identifi-

erade fyra faktorer som har påverkan. 

Kom fram till att ledarskap är viktigt i 

integrationsprocessen.  

Organization 

Studies 

A 

1996 Weber Företagsförvärv, 

företagskulturell 

anpassning och 

prestationer.  

Studerade företagskulturer, chefers arbete 

och förväntningar på förvärv och såg 

komplexitet mellan variablerna. 

Human relations A 

1997 Ashkenas et 

al. 

Företagsförvärv, 

förvärvsproces-

sen. 

En fallstudie på General Electrics där det 

beskrivs hur de hanterar förvärvsproces-

sen och deras lärdommar. 

Harvard  

Business Review 

A 

1999 Kramer Förtroende och 

misstro i organi-

sationer. 

En litteraturöversikt inom förtroende och 

misstro i organisationer. Summerar bevis 

om fördelar med förtroende. Vilka typer 

av förtroende det finns i en organisation 

samt hur man får fram förtroende.  

Annual Review 

of Psychology 

A4 

2001 Vermeulen 

& Barkema 

Företagsförvärv, 

förvärv i utveckl-

ingsländer. 

Studerade företags tillväxt genom egna 

öppnade enheter och genom förvärv. Såg 

att över tid blir det en balans mellan egna 

öppnade enheter och förvärv och att 

företag tar lärdom genom att förvärva. 

Academy  

of 

Management   

Journal 

A+ 

2001 Marks 

& Mirvis 

Företagsförvärv, 

strategiska och 

psykologiska 

förberedelser. 

Studerade över 70 erfarenheter vid före-

tagsförvärv. Studien fokuserade på strate-

giska och psykologiska förberedelser 

innan företagsförvärv. De strategiska 

förberdelser handlar om skapa synergier 

och de psykologiska förberedelser hand-

lar om människors tankar. 

The Academy of 

Management 

Executive 

A 

2001 Stanwick  

& Stanwick 

Företagsförvärv, 

användning av 

Human Resources 

Använda sig tidigt av HR för att få en bra 

integration både före och efter processen. 

Journal of Cor-

porate Account-

ing & Finance 

B5 

2004 Aguilera & 

Dencker 

Företagsförvärv, 

internationella 

förvärv. 

Studien studerar den mänskliga sidan vid 

företagsförvärv. Hur den mänskliga sidan 

påverkar vid företagsförvärv i den strate-

giska anpassningen. Ser att HR spelar roll 

i resurser, processer och värderingar som 

både reflekterar strategisk anpassning 

nationellt och internationellt. 

The Internation-

al Journal of 

Human  

Resource  

Management 

A 

2004 Shimizu 

et al. 

Företagsförvärv, 

internationella 

förvärv. 

Studien går igenom tidigare forsking om 

internationella företagsförvärv och identi-

fierar tre perspektiv för ett internationellt 

företagsförvärv. Sedan ger forskarna fem 

förslag till vidare forskning.  

Journal of In-

ternational 

Management 

B 

2005 Brock Företagsförvärv, 

kulturell anpass-

ning.  

Studien studerade kulturell anpassning 

vid företagsförvärv. Kulturell anpassning 

har påverkan på hur lyckad en integrering 

blir samt förmågan att skapa synergier. 

International 

Business Review 

A 

2006 Marks Företagsförvärv, 

post merger. 

En fallstudie på en arbetsplats som drab-

bats av stora nedskärningar efter ett före-

tagsförvärv. Studien har bidragit med ett 

ramverk för hantering av individuell 

anpassning efter stora förändringar. 

Organizational 

Dynamics 

B 
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 Department of Finance Targeted Journal List (as of March 30, 2006) 



6 

 

2006 Lodorfos & 

Boateng 

Företagsförvärv, 

företagskultur. 

Studerade kulturens roll i företagsförvärv. 

Studien fann att kulturen spelar stor roll i 

hur effektiv integrationsprocess företaget 

kan ha. Kultur skapar utmaningar för 

företagsledare men ändå arbetas det lite 

med integration av kultur.  

Management 

Decision 

B-6 

2006 Bligh Företagsförvärv, 

företagskultur. 

Studerade kulturkrockar inom företags-

förvärv. Hur kulturellt ledarskap påverkar 

integreringen av företagskultur. Bra 

ledarskap är viktigt för integrering av 

kultur. 

Leadership 121/172 in 

Manage-

ment7 

2007 Björkman, 

Stahl 

& Vaara 

Företagsförvärv, 

internationella 

förvärv 

Studien har tagit fram en modell som 

visar hur kulturella skillnader har möjlig-

het att förflytta sig över landsgränser.   

Journal of  

International 

Business Studies 

A 

2010 Lauser Företagsförvärv, 

integrationsfasen. 

Studerade integration och förändrings-

processen ur ett komplexitetsperspektiv. 

Kom fram till att integration är väldigt 

komplext och skapar spänningar i organi-

sationen. 

Baltic Journal of 

Management 

C8 

1959 Festinger  

& Carlsmith 

Kognitiv  

dissonans. 

Testade hypotesen om att dissonans 

uppstår när en person agerar i motsatt till 

sina attityder. Testpersonerna skulle 

utföra en meningslös uppgift och säga till 

nästa person att den var intressant. För-

sökspersonerna blev betalda hög eller låg 

summa. De försökpersonerna som blev 

betalda låg summa ställde sig mera posi-

tiv till uppgiften. 

Journal of  

Abnormal and  

Social  

Psychology 

7/126 in 

Psycho-

logy, 

Multidi-

sciplinary9 

1964 Chapanis & 

Chapanis 

Kognitiv  

dissonans. 

Kritisk granskar forskningen som stödjer 

kognitiv dissonans. Resultaten av forsk-

ningen är ofullständig. 

Psychological 

bulletin 

A 

1982 Frey Kognitiv  

dissonans. 

Reproducerade Festingers (1957) studie 

med lite förändringar i metod. Resultaten 

visade att försökspersonernas preferenser 

för information var förenligt med beslu-

tet. Det var högst när de hade varken 

vann eller förlorat stora summor pengar. 

Journal of  

Personality and 

Social Psychol-

ogy 

3/60 in 

Psycho-

logy, 

Social10 

2001 Jermias Kognitiv  

dissonans,  

motstånd  

till förändring. 

Undersökte varför människor har mot-

stånd till förändring och vilka faktorer de 

använder för att rationalisera sina beslut. 

Accounting, 

Organizations 

and Society 

A 

2007 Harmon- 

Jones & 

Harmon-

Jones 

Kognitiv  

dissonans, 

litteraturöversikt. 

Studerade utveckling av kognitiv disso-

nans under en 50 års period. Författarna 

undersökte en modell och testade den. 

Zeitschriftfür 

Sozialpsycholo-

gie 

B11 

1977 Meyer & 

Rowan 

Institutionell teori, 

isomorfism. 

Hur institutionella regler ger legitimitet, 

resurser och stabilitet i en organisation. 

American jour-

nal of sociology 

A+ 

 

1983 DiMaggio 

& Powell 

Institutionell teori, 

isomorfism. 

Hur de isomorfistiska mekanismerna 

påverkar att organisationer blir mera lika 

varandra. 

American socio-

logical review 

A 

1996 Deephouse, 

D. L. 

Institutionell teori, 

legitimitet  

Ger isomorfism legitimitet? Kom fram till 

att isomorfism i banksektorns strategier 

ger legitimitet av regering, kommun, 

beslutsfattare och folket. 

 

Academy   

of 

Manage-

ment  Journal 

A+ 

1987 Scott, W. R. Institutionell teori, 

tidigt stadium. 

Institutionell teori befinner sig i ett tidigt 

stadium och det behövs mer forskning för 

att tydliggöra och utveckla teorin. 

Administrative 

Science Quar-

terly 

A+ 
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2006 Lammers & 

Barbour 

Institutionell teori, 

kommunikation. 

Undersökte kommunikation ur ett makro-

perspektiv med hjälp av institutionell 

teori för att öka förståelsen för kommuni-

kation. Fann att formell kunskap, rat-

ionalitet och oberoende som de viktigaste 

faktorerna i en organisations kommuni-

kation.  

Communication 

Theory 

212 

2008 Judge, 

Douglas 

& Kutan 

Institutionell teori, 

legitimitet.  

Studerade data från 50 länder för att på 

nationell nivå förstå prediktorer för bo-

lagsstyrningens legitimitet. 

Journal of  

Management 

A 

 

Tabell 1 Sammanställning av litteraturöversikt 

2.2 Institutionell teori 
Enligt institutionell teori är organisationer inte bara producenter av varor och tjänster. Organi-

sationer är också sociala och kulturella system (Judge, Douglas & Kutan, 2008), vilket inne-

bär att företag inte bara ses som tillverkare av sina varor eller tjänster. De ses även som indi-

vider som interagerar med varandra och som tillsammans skapar företagets normer och kultur. 

Institutionell teori menar även på att sociala system i form av organisationer och individer inte 

bara konkurrerar om resurser utan även om att uppnå legitimitet. Legitimetet uppnås då de 

anses göra rätt utifrån de normer och värderingar som råder (Judge et al., 2008). Enligt Scott 

(2001) är det viktigt att företag att lyckas i sin sociala miljö, det vill säga företag behöver 

social acceptans och trovärdighet för att anses som legitimt. 

  

Institutioner består av kulturell-kognitiva, normativa och reglerande pelare. De tre pelarna 

tillsammans med förenade aktiviteter och resurser ger stabilitet och mening till det sociala 

systemet. Institutioner kan betecknas av stabilitet men kan ändras av processer som antingen 

kan vara stegvisa eller osammanhängande. Institutionens sociala struktur kännetecknas till att 

ha motståndskraft mot förändringar (Scott, 2001). Enligt Hedlund (2007) är en orsak till 

denna motståndskraft att företag i mycket hög grad fortfarande vilar på informella nätverk 

samt sociala sanktioner. 

  

Den kulturell-kognitiva pelaren handlar om att individers uppfattningar ska vara samstäm-

miga, vilket formar den sociala strukturen. För att uppnå samstämmighet kan företag använda 

sig av till exempel symboliska ord som skapar mening med företagets mål och vägen dit. Me-

ning växer fram genom interagerande mellan individerna och sprids inom företaget. När ruti-

ner följs uppnås stabilitet på grund av att rutinerna tas förgivet och ger inga alternativ, då rå-

der samstämmighet (Scott, 2001). Utifrån samspelet som råder inom företag vävs individers 

uppfattningar ihop och utvecklar företagets sociala struktur. 

  

Den normativa pelaren relaterar till värderingar och normer. Värderingar säger hur något bör 

vara och normer hur något bör utformas. Värderingar utgör önskvärda beteenden och struk-

turer som utvecklas till standarder för företaget. Normerna är ett legitimt medel för att uppnå 

mål. Den normativa pelaren syftar till att klargöra institutionens mål och hur den ska ta sig dit. 

Till exempel om ett företags mål är att göra vinst ska företaget arbeta efter god affärssed för 
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att lyckas (Scott, 2001). Enligt Hedlund (2007) utgörs normerna av allt från kulturella tradit-

ioner och nedärvda sedvanor till offentliga normer, till exempel affärsetik och mänskliga rät-

tigheter. Hedlund (2007) anser även att vissa normer förs vidare från en generation till nästa 

medan andra normer förmedlas via formell utbildning. 

  

Den reglerande pelaren bygger på att institutioner reglerar och begränsar beteenden. Institut-

ioner behöver sätta upp belöningar eller sanktioner för att påverka beteenden till önskad effekt 

(Scott, 2001). Enligt Hedlund (2007) kan syftet med formella regelverk vara att förstärka och 

förtydliga normer till exempel för att reducera transaktionskostnader. Syftet med formella 

regelverk kan även vara revidera, modifiera eller ersätta befintliga normer, det vill säga en 

reform över att ändra inriktningen på den ekonomiska eller politiska utvecklingen. 

2.2.1 Isomorfistiska mekanismer 

Meyer och Rowan (1977) var först med att använda termen institutionell isomorfi. Meyer och 

Rowan (1977) baserade termen på Hawleys (1968) arbete som sedan vidareutvecklades av 

DiMaggio och Powell (1983). Utifrån den institutionella teorin och de tre pelarna utvecklade 

DiMaggio och Powell (1983) det centrala begreppet: Isomorfism. Utvecklingen uppkom ge-

nom frågan om varför organisationer blev allt mer homogena. De hävdade att företagsledare, 

chefer och anställda blev allt mer lika varandra genom institutionella regler och anpassning. 

DiMaggio och Powell (1983) fann förklaringen i isomorfismen. Isomorfism definieras som en 

begränsad process som tvingar en enhet i en population att likna andra enheter som står inför 

samma förhållanden. Enligt Eriksson-Zetterquist (2009) finns det tre olika isomorfier som 

påverkar företag: Mimetiska, normativa och tvingande isomorfismer (se figur 2). I studien 

innebär isomorfism att företag blir alltmer lika varandra, till exempel vid företagsförvärv blir 

organisationskulturerna mer lika varandra då de integreras. Enligt Deephouse (1996) anses 

banker som efterliknar varandras strategier som mer legitima av samhället till exempel av 

regering, kommun, beslutsfattare och folket än de banker som avviker från det som anses som 

normalt. 

  

Mimetiska isomorfier innebär att företag imitera andra företag för att efterlikna dem. Det kan 

till exempel vara att de efterliknar ett företags system eller struktur. En anledning till varför 

företag imiterar andra är osäkerhet. Företag väljer ofta att imitera andra företag som befinner 

sig i samma bransch som dem själva. Det är inte nödvändigt för det imiterande företaget 

komma fram med egna lösningar på problem om de kan imitera andra framgångsrika företag. 

Det kan minska företagets kostnader för att komma fram med en egen lösning (DiMaggio & 

Powell, 1983). Vid ett företagsförvärv kan det till exempel vara att det ena företaget efterlik-

nar det andra företagets affärssystem och rutiner. 

  

Normativa isomorfier kommer ursprungligen från professionalismen, vilket definieras som 

individer inom samma yrke som har en gemensam strävan att tydliggöra de metoder och för-

hållanden som ska gälla inom deras arbete. Det har inverkan på vad som anses vara det ‖rätta 

sättet‖ att göra saker på. Till exempel individer inom ett företag skapar tillsammans ett sätt att 

arbeta på som anses som det ‖rätta sättet‖ att arbeta på inom det företaget. Det finns två vik-

tiga aspekter inom den normativa isomorfin. Den första aspekten är formella utbildningar hos 
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anställda som blir alltmer viktiga då det är ett sätt att öka legitimiteten på. En formell utbild-

ning utvecklar en kognitiv bas inom den yrkesgruppen, vilket skapar vad som anses vara det 

‖rätta sättet‖ att arbeta på, det vill säga normer. Den andra aspekten är socialisering och 

bildande av professionella nätverk som växer och sprider sig inom branschen. Universitets 

och andra yrkesutbildningar är en central del i utvecklandet av en organisations normer bland 

chefer och anställda. Vid nyanställning tenderar företag att välja individer inom samma 

bransch som de själva verkar inom, vilket leder till att företag blir mer lika varandra (DiMag-

gio & Powell, 1983). 

  

Tvingande isomorfier är krafter som är tvingande från exempelvis staten och från politiska 

påtryckningar som kontrollerar och reglerar företagens verksamheter. Det kan till exempel 

vara att staten tvingar ett företag att anta annan teknik som minskar miljöutsläpp, dessa anses 

som formellt tvingande krafter. Det finns även informellt tvingande krafter som kommer från 

samhället som har vissa kulturella förväntningar på företag (DiMaggio & Powell, 1983). 

 

teori 

 

Figur 2 Den institutionella teorins tre isomorfier 

2.3 Kognitiv dissonans 
För att uppnå delsyftena att identifiera institutionella mekanismer som påverkar integrations-

processen och till utveckling av analysmodellen kommer den kognitiva dissonans teorin an-

vändas. Begreppet kognitiv dissonans fick sitt stora genomslag när Leon Festinger (1975) 

publicerade sin bok: A Theory of Cognitive Dissonance. Festinger utvecklade en modell för 

att organisera tankar och uppfattningar, där han fann att det går att förutsäga utfallet i en soci-

al situation. För att finna stöd till modellen samlade han bland annat tillsammans med 

Carlsmith (Festinger & Carlsmith, 1959) data från en mängd olika områden och experimen-

tella studier. Sedan har modellen testats i ett antal andra studier av honom själv och andra 

forskare (Chapanis & Chapanis, 1964; Frey, 1982; Harmon-Jones & Harmon-Jones, 2007). 

Över 900 artiklar har blivit publicerade inom området efter Festingers (1975) genomslag 

(Frey, 1982). 

 

Teorin om kognitiv dissonans grundar sig på att individer strävar efter samstämmighet mellan 

sina tankar och attityder i en viss händelse. I denna studie innebär en viss händelse en integ-

rationsprocess. Kognition utgörs av individens uppfattningar, agerande samt värderingar och 

dissonans är ett neutralt uttryck för obalans. När samstämmighet saknas skapas det en spän-

ning, det vill säga kognitiv dissonans. Dissonans utgör ett psykologiskt obehag som leder till 

att individen strävar efter att förändra attityderna eller handlingarna för att minska dissonans-

en. Enligt Frey (1982) innebär desto större beslut en individ utsätts för desto mer dissonans 

blir det. Till exempel skapar beslut om uppköp av ett företag större dissonans än beslut om 
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inköp av kontorsmaterial. 

 

Det finns två huvudsakliga anledningar till varför dissonans förekommer. Den första anled-

ningen är en ny händelse eller ny information som skapar dissonans i individens kognition. På 

grund av att individen inte har full kontroll över den nya händelsen eller informationen och 

inte heller på vad som händer i individens omgivning är det lätt att dissonans uppstår. Den 

andra anledningen är även om det inte förekommer någon oförutsedd händelse eller ingen ny 

information finns dissonans i vardagen eftersom få saker är självklara. Det blir därför lätt att 

en individs kognition inte är i samstämmighet och dissonans uppstår (Festinger, 1957). Till 

exempel kan dissonans uppstå hos en anställd som får information om att företaget ska göra 

ett företagsförvärv. Dissonans kan även uppstå i själva integrationsprocessen då det är en ny 

händelse som skapar störning i individens kognition. 

  

Enligt Festinger (1957) kan dissonans reduceras på tre sätt. Det första sättet är att ändra sin 

kognition så att den går i samstämmighet med den information som skapade dissonansen. Det 

andra sättet är att ändra sin handling, det vill säga sluta med handlingen som skapar dissonan-

sen. Det sista sättet som en individ kan reducera dissonans på är att ändra uppfattning om de 

förväntade negativa effekterna av information genom att ta in ny information så ändrar indivi-

den sin uppfattning om de positiva effekterna så individen kan försumma de negativa effek-

terna vid en jämförelse mellan effekterna (Festinger, 1957). Exempel på det är vid nya rappor-

teringsrutiner. Det första sättet att är att acceptera de nya rutinerna för att kognitionen ska gå i 

samstämmighet. Det andra sättet är att sluta med rapportering som arbetsuppgift, vilket gör att 

den anställde inte utsätter sig för handlingen som skapar dissonans. Sista sättet är att den an-

ställde samlar på sig information som visar på att de nya rutinerna är bättre än de gamla. 

 

Vid ett företagsförvärv integreras företagens kulturer med varandra, vilket kan skapa disso-

nans i aktörens kognition (Figur 3). Aktören kommer att sträva efter att reducera den kogni-

tiva dissonansen för att uppnå en samstämmighet i kognitionen igen. De tre sätten som indivi-

den kan reducera dissonansen på är genom att ändra: Kognitionen, handlingen eller uppfatt-

ningen. 

 
 

Figur 3 Kognitiv dissonans 

  

Integrering av 
företagskulturer 

Störning i kognition Reducera dissonans Sam-
stämmighet 
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2.4 Viktiga faktorer vid integrering utifrån tidigare forskning 
För att uppnå delsyftet att identifiera vad anställda upplever som viktiga framgångsfaktorer 

vid integrering av två företag vid företagsförvärv och till analysmodellen har tidigare forsk-

ning studeras om vad de har identifierat som viktiga faktorer för en lyckad integrering. De 

viktiga faktorerna från tidigare forskning har summerats i en tabell i slutet av denna del (tabell 

2). I en fallstudie på General Electrics (GE) studerades hur GE hanterade integration av före-

tagsförvärv och det framkom fyra lärdomar (Ashkenas et al., 1997). Den första lärdomen var 

att se integrationen som en process och inte som olika faser samt börja med integreringen i ett 

tidigt skede. Integreringen kan då ske snabbare och mer effektivt än om företaget börjat med 

integreringen senare. Andra lärdomen var att integration är tidskrävande och företag behöver 

avsätta tid för den samt ha en speciell avdelning avsatt för integration. Lärdom nummer tre 

var att det är viktigt att få ut information som påverkar individerna och att introducera föränd-

ringar för individerna snabbt för att undvika ångest och stress hos de anställda. Sista och 

fjärde lärdomen var att integrera kulturerna snabbt och få individer att arbeta tillsammans för 

att lösa problem och uppnå resultat som inte annars skulle uppnås (Ashkenas et al., 1997). 

Utöver Ashkenas et al. (1997) fallstudie om lärdommar menar även Vermeulen och Barkema 

(2001) att företag tar lärdom av förvärv som de sedan har med sig vid framtida förvärv. Lär-

domen behöver inte vara den medvetna tanken med förvärvet utan kan ske som bieffekt av 

förvärvet.  

 

Enligt Bastien (1987) uppkommer utmaningar i samband med företagsförvärv där kommuni-

kation i form av både kvantitativ och kvalitativ inom företaget är en viktig faktor för att han-

tera utmaningar vid företagsförvärv. Kvalitativ kommunikation kan vara både formell och 

informell. Företag ska vara medvetna om sin egen samt det andra företagets kultur för att 

undvika olikheter i värderingar och ageranden som motverkar varandra. Otillräcklig kommu-

nikation både kvantitativ och kvalitativ kan leda till: Ryktespridning, minskad produktivitet 

och ökad personalomsättning. De inblandade individerna vid företagsförvärv behöver ta hän-

syn till och förstå företagskulturer (Buono et al., 1985). Enligt Leighton och Tod (1969) forts-

ätter utmaningen efter ett företagsförvärv, till exempel är det viktigt att ha en kompetent led-

ning som effektivt hanterar förhållandet mellan företaget och dess förvärv. Enligt Stanwick 

och Stanwick (2001) är en framgångsfaktor att ha en kompetent HR-avdelning som ska an-

vändas vid integrering så att denna process sker smidigt. Företag ska se HR-avdelningen som 

en viktig resurs och ska nyttjas av ledningen vid integration. Enligt Shrivastava (1986) ska en 

integrationsansvarig utveckla en sammanhållen strategi där alla strävar mot ett gemensamt 

mål för integrationen.  

 

Baserat på tidigare studier har vi identifierat sex stycken centrala framgångsfaktorer som är 

viktiga för en lyckad integrering. I studien kommer integrationsansvarig relaterar till en eller 

flera personer som är viktig för integrering av kulturer. Utifrån den tidigare forskningen kan 

denna person vara en kompetent chef, leding och/eller HR-avdelning (Leighton & Tod, 1969; 

Stanwick & Stanwick, 2001). De sex centrala framgångsfaktorerna har vi summerat nedan i 

tabell 2. 
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Tabell 2 Summering av framgångsfaktorer vid integrering utifrån tidigare forskning 

2.5 Analysmodell för att förstå integrationsprocessen och dess mekanismer 

vid företagsförvärv 
För att uppnå huvudsyftet som är att öka förståelsen för institutionella mekanismer vid integ-

ration av företagskulturer vid företagsförvärv utvecklas en analysmodell där den institution-

ella teorin ligger till grund för modellen. Pelarna, isomorfierna samt individernas kognitiva 

dissonanser och dissonansreducering utgör de institutionella mekanismerna som identifieras i 

kapitel 4. De institutionella mekanismerna kommer vidare analyseras med hjälp av analys-

modellen. 

 

Analysmodellen (figur 4) relaterar till integrationsfasen vid företagsförvärv. (1) Integrationen 

ses som en process med en input av företag A och B. Företag A och B betraktas som två före-

tag som är uppbyggda av institutionell teoris tre pelare och isomorfier, där företagen är in-

stitutionaliserade på sitt företags normer och sätt att vara på. I företag A och B är aktörernas 

kognitioner samstämmiga, det vill säga att det råder samstämmighet mellan aktörernas tankar 

och attityder. Samstämmigheten råder för att aktörerna inte fått någon information om integ-

rationen eller upplevt integrationen. (2) Integrationsprocessen börjar när sammanslagningen 

av företagens kulturer integreras. Den nya informationen om företagsförvärvet eller själva 

integrationsprocessen kan skapa störningar i aktörernas kognitioner, vilket skapar dissonanser. 

Aktörerna kommer att försöka reducera sina dissonanser genom att ändra sina kognitioner, 

handlingar eller uppfattningar för att få sina kognitioner i samstämmighet igen. (1) och (2) 

grundar sig på att uppnå delsyftet att identifiera institutionella mekanismer som påverkar in-

tegrationsprocessen. (3) Framgångsfaktorerna ovanför integrationsprocessen är faktorer som 

har en viktig roll för att integrationen ska upplevas som lyckad hos aktörerna. (3) grundar sig 

på att uppnå delsyftet att identifiera vad anställda upplever som viktiga framgångsfaktorer vid 

integrering av företagsförvärv. (4) Integrationen kan anses som genomförd med output av 

företaget AB. De två företagskulturerna har gått ihop till en och utvecklat företag AB:s nor-

mer och sätt att vara på, det vill säga blivit institutionaliserad. Individernas kognitioner har 

även blivit i samstämmighet igen då aktörerna har reducerat dissonanserna.  

Kunskap om företagskulturerna 

Integrera kultur i tidigt skede & snabbt 

Integrationsansvarig 

Kvantitativ & kvalitativ kommunikation 

Avsätta tid för integration 

Ta lärdom av tidigare förvärv 
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Figur 4 Analysmodell 

 

Congratulations. You have just discovered the secret message. 
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3. Metod 
Kapitlet beskriver den valda metoden för att uppnå studiens syfte som är att öka förståelsen 

för institutionella mekanismer vid integration av företagskulturer vid företagsförvärv. Ka-

pitlet beskriver tillvägagångssättet för studiens genomförande med redogörelse för de urval 

som gjorts, vald datainsamlingsmetod och utformningen av intervjufrågor. Kapitlet ger även 

en förklaring till analysprocessen och avslutas med en diskussion om studiens tillförlitlighet. 

3.1 Aktörsynsätt 
För att besvara huvudsyftet användes aktörsynsättet för att fånga och tolka varje aktörs sub-

jektiva verklighetsbild av integrationsprocessen av företagskulturerna. I studien är aktörerna 

anställda som har upplevt ett eller flera företagsförvärv. Inom aktörsynsättet benämns indivi-

der som aktörer som är skapande, handlande och reflekterande (Arbnor & Bjerke, 1994). I vår 

studie innebar det att varje aktörs upplevelser blev intressant då det skiljer sig åt hur olika 

aktörer har agerat och känt under integrationsprocessen. 

3.2 Ansats 
Studien har en deduktiv ansats som enligt Halvorsen (1992) innebär att teorierna har varit 

utgångspunkt för de empiriska observationerna. Institutionell teori, kognitiv dissonans teori 

och tidigare studier om framgångsfaktorer vid företagsförvärv har sammanställts i en referens-

ram som sedan testades empiriskt på aktörerna. 

 

För att uppnå syftet som är att öka förståelsen för institutionella mekanismer vid integration 

av företagskulturer vid företagsförvärv användses en kvalitativ metod i form av djupinter-

vjuer. Djupintervjuerna speglande aktörernas individuella kognitioner och upplevelser av fö-

retagsförvärv. Insamlingsmetoden valdes för att skapa en djupare förståelse för aktörernas 

beteende och motiv (Halvorsen, 1992) i samband med integrationsprocessen och därmed 

uppnå studiens huvudsyfte. 

3.3 Litteraturöversikt 
Vi inledde arbetet med att läsa vetenskapliga artiklar och böcker om företagsförvärv och in-

tegration för att få information samt för att klargöra vad som fanns forskat om inom ämnet 

sedan tidigare. Vi tog hjälp av Napiers (1989) litteraturöversikt som är en genomgång om vad 

som finns forskat om inom ämnet fram till 1988. Därefter använde vi oss av Luleå Tekniska 

Universitets egna bibliotekssökmotor PRIMO samt Google Scholar för att få en bild av forsk-

ningen fram till idag inom ämnet. Vi fann att det behövs forskas mer om integrering av före-

tagskultur vid företagsförvärv. Litteraturöversikten består av 35 stycken vetenskapliga artiklar 

publicerade i 31 stycken tidskrifter som behandlar de tre delar i referensramen. Första delen i 

litteraturöversikten är företagsförvärv och dess integrationsprocess, där litteraturen visar på 

komplexitet samt svårigheter med att lyckas med företagsförvärv. Litteraturen studerar olika 

faktorer för att finna varför det är många företag som misslyckas med deras förvärv. Exempel 

på studerade faktorer är: Företagskultur, ledarskap, kommunikation, strategi och HR. Andra 

delen behandlar kognitiv dissonans där litteraturen går igenom hur människors kognition på-

verkas i olika situationer. Tredje delen behandlar litteraturen inom institutionell teori om hur 

företag skapar legitimitet och genom isomorfism blir företag allt mer homogena. 
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3.4 Urval av aktörer 
Vid studier av kvalitativ karaktär är ett strategiskt urval av aktörer att föredra och därför 

grundrar sig denna studies urval på ett strategiskt urval. Enligt Halvorsen (1992) innebär det 

att det är kvalitéten på informationen som är det intressanta och strävan var att få intervjuer 

med aktörer inom sociala systemet som har största kunskapen. I denna studie är det anställda 

inom företagen som har upplevet integration av företagskulturer. Urvalet har även grundat sig 

på ett rekommendationsurval. Enligt Arbnor & Bjerke (1994) innebär det att aktörerna får 

rekommendera andra aktörer som kan vara intressanta för studien. Studiens urval består av 14 

aktörer som alla har upplevt en eller flera integrationer av företagskulturer samt arbetat i före-

taget innan och efter förvärvet. Studien behandlar totalt 24 stycken upplevelser av integrat-

ionsprocesser vid företagsförvärv. Vi har valt att intervjua aktörer inom både köparföretag och 

målföretag inom olika branscher, för att fånga olika aktörers uppleverser av integrationspro-

cessen för att bättre kunna kristallisera bilden. I studien gjordes ingen uppdelning av köparfö-

retag och målföretag utan analysenheten var företag oberoende på om det hade blivit upp-

köpta eller köpt upp företag. Studien har aktörer från olika företag och branscher därför låg 

fokus på att analysera likheter mellan företagens integrationsprocesser av företagskulturer.  

3.5 Datainsamling 
Studiens data är insamlat genom semistrukturerade intervjufrågor där aktörerna fick berätta 

om sina upplevelser av integrationsprocessen av företagskulturer. Insamlingsmetoden valdes 

för att få aktörernas syn på integrationen av företagskultuerna och för att undvika att dem 

skulle anamma vår syn på integration av företagskulturer (Merriam, 1994). Genom att kon-

takta företag som gjort företagsförvärv valdes lämpliga aktörer ut och tider för intervjuer be-

stämdes. Intervjuerna genomfördes enskilt med varje aktör och ägde rum på respektive ar-

betsplats för att de skulle känna sig trygga i den miljön. Anledningen till det var att aktörerna 

kunde öppna sig och vi skulle kunna få en djupare förståelse för hur aktörerna upplevde integ-

rationsprocessen. Vi valde att spela in intervjuerna för att det skapade ett naturligt samtal utan 

anteckningar. Vid intervjuerna fick aktörerna en beskrivning av intervjun, hur lång tid den 

beräknades att ta, att intervjun skulle bli inspelad och att aktörerna är anonyma, vem som 

skulle ha tillgång till materialet och att aktörerna kommer att få tillgång till studien efteråt om 

de vill. Det gjordes för att skapa ett förtroende mellan oss och aktörerna (Halvorsen, 1992). 

Aktörerna hade möjlighet att bryta intervjun när som helst under intervjun men samtliga in-

tervjuer fullföljdes. Möjligheten gav vi aktörerna för att det skapade en tillförlitlighet i inter-

vjun (Lantz, 2007). Totalt genomfördes 14 intervjuer och genomsnittstiden på varje intervju 

var 49 minuter. Efter inspelade intervjuer transkriberades data för vidare bearbetning och to-

talt transkriberades 147 sidor. Datainsamlingen utgör en del av analysprocessen (figur 5). 

3.6 Utformning av intervjufrågor 
Vi valde att ställa semistrukturerade frågor där aktörerna personligen beskrev uppleverser och 

erfarenheter av integrationen med företagskulturerna. Frågorna utformades för att besvara 

syftet som är att öka förståelse för institutionella mekanismer vid integration av företagskul-

turer vid företagsförvärv. Intervjuerna började med att vi berättade om oss själva och vår ut-

bildning. Vi berättade också om kort om studien för att sedan be aktören berätta kort om före-

tagets historia, vilket gjorde att vi och aktörerna fick en lättsam start som vidare skapade ett 
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bra intervjuklimat (Lantz, 2007). Frågorna baserades sedan på analysmodellens delar (se bi-

laga för intervjuguide). Vi ställde frågor som berörde aktörernas dissonanser i samband med 

integreringen av företagskulturerna. Sedan ställdes frågor om pelare och isomorfier som har 

påverkat företagens integrationsprocesser. Avslutningsvis ställdes frågor om framgångsfak-

torer, både vad aktörerna själv upplevt som framgångfaktorer från sina uppleverser av integ-

rationsprocessen samt utifrån de identifierade framgångsfaktorerna av den tidigare forskning-

en. 

3.7 Analysprocess av kvalitativ data 
Studien har inspirerats av Miles och Huberman (1994) analysprocess för den kvalitativa data-

bearbetningen. Miles och Hubermans (1994) analysprocess innebär att data analyseras på ett 

systematiskt sätt. Analysprocessen ska inte ses som en stegvis process utan analysmodellens 

delar görs löpande genom hela analysen för att inte dra allt för snabba slutsatser utan gå till-

baka och ställa sig frågan om det finns någon alternativ tolkning. Vi valde att göra en modifie-

rad version av deras modell för att det passade bättre till vår studies syfte och analysmodell. 

Den modifikationen vi gjorde var att döpa fältet 3.7.2 till: Identifiera mekanismer och faktorer 

istället för data display som Miles och Huberman (1994) använder sig av. Teorierna om in-

stitutionell teori, kognitiv dissonans teori samt identifierade framgångsfaktorer från tidigare 

forskning har varit grunden i analysen för att identifiera institutionella mekanismer och fram-

gångsfaktorer som varit viktiga vid integration av företagskulturer.  

 

 

 

 
 

Figur 5 Analysprocess 

3.7.1 Datareduktion 

Datareduktion är en del av analysprocessen (figur 5) där all data som inte var föremål för att 

svara på huvudsyftet som är att öka förståelsen för institutionella mekanismer vid integration 

av företagskulturer vid företagsförvärv reducerades bort. Datareduktionen innebar att på ett 

systematiskt sätt reducera mängden data för att förenkla och abstrahera rådata. Vilket gjordes 

genom att gå igenom varje transkriberad intervju på ett systematiskt sätt och reducera bort 
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data som inte tillförde något till syftet. Det var viktigt att datareduktionen överensstämmande 

med studiens syfte och referensram om institutionell teori, kognitiv dissonans teori och fram-

gångsfaktorer från tidigare forskning. Datareduktionen var inget som gjordes en gång för alla 

utan har var en kreativ process som följde med under hela analysens gång (Miles & Huber-

man, 1994) för att besvara huvudsyftet. 

3.7.2 Identifiera mekanismer & faktorer 

Vi har tillsammans gått igenom de transkriberade intervjuerna stycke för stycke för att koda 

och kategorisera in data i: Pelare, isomorfier, kognitiva dissonanser, dissonansreducering samt 

vad aktörerna upplever som framgångsfaktorer vid en integration av företagskulturer. Utifrån 

det har vi i löpande text skrivit om och lagt in citat av de identifierade mekanismerna och fak-

torerna för att lyfta fram aktörernas upplevelser av integration av företagskulturerna. Genom 

kodning och kategorisering har vi identifierat aktörernas uppkomna dissonanser in samband 

med integration av företagskulturerna och tolkat aktörernas sätt att reducera dissonans (tabell 

8). Vi har även ställt upp pelare, isomorfier och framgångsfaktorer i tabeller (kapitel 4) för att 

göra de mera överskådliga för bearbetning mot syftet att öka förståelsen för institutionella 

mekanismer vid integration av företagskulturer vid företagsförvärv. Identifiera mekanismer & 

faktorer utgör en del av analysprocessen (figur 5). 

3.7.3 Slutsatser och verifikation 

Utifrån analysen (kapitel 4 och 5) har slutsatser dragits för att besvara huvud – och delsyften 

samt forskningsfrågorna (kapitel 6.1). I kapitel 4 identifieras institutionella mekanismer och 

framgångsfaktorer vilket besvarar delsyftena: Identifiera vad anställda upplever som viktiga 

framgångsfaktorer och identifiera institutionella mekanismer som påverkar integrationspro-

cessen. I kapitel 5 görs en verifikation av de identifierade mekanismer från kapitel 4 samt 

svarar på det tredje delsyftet vilket är att utveckla en analysmodell som har lett fram till två 

propositioner. Sedan ställde vi oss frågan om det fanns någon annan tolkningsmöjlighet och 

gick tillbaka till de transkriberade intervjuerna för slutlig verifikation av slutsatserna. Slutsat-

ser och verifikation utgör en del av analysprocessen (figur 5). 

3.8 Validitet, reliabilitet och källkritik 
Arbnor och Bjerke (1994) har utvecklat en modell för validering vid ett aktörsynsätt och den 

modellen används i studien. Modellen tar upp fyra olika delar vilka är: Praktiska resultat- och 

processvalidering samt vetenskapliga resultat- och processvalidering. När det kommer till den 

praktiska resultatvalideringen har det visat sig att det finns ett intresse hos de beslutsfattande 

aktörerna i denna studie att ta del av slutsatserna för att få kunskap och använda kunskapen 

vid nya företagsförvärv. Den teoretiska resultatvalideringen hanterades genom att studien gick 

igenom tidigare forskning i form av en litteraturöversikt inom ämnet samt validerat forsk-

ningen mot empirin. Den praktiska processvalideringen avsåg att skapa ett förtroende hos 

intervjuaktörerna där aktörerna fick information om hur intervjun skulle ske. Vem som skulle 

ta del av materialet samt att intervjuaktörerna är anonyma. Intervjuerna har skett på en plats 

där respektive aktör kunnat berätta om sina upplevelser enskilt för att de skulle känna sig 

trygga att uttrycka sig. Intervjufrågorna var utformade så att intervjuaktörerna lätt skulle 

kunna ta till sig frågorna och förstå frågorna utan att misstolka dem. Det gav möjligheten att 

ge förklaring av frågorna om det var någon fråga som aktörerna inte förstod. Citat har använts 
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i presentationen av empirin för att ge en trovärdig och autentisk bild. För att stärka den teore-

tiska processvalideringen har operationalisering skett genom personliga intervjuer med inter-

vjuguiden som utgångspunkt, där det fanns möjlighet att ställa följdfrågor och få förtydli-

gande av frågor för att reducera missförstånd. Sedan har empirin systematisk kodats och kate-

goriserats med hjälp av en analysprocess i pelare, isomorfier, kognitiva dissonanser samt 

framgångsfaktorer vilket utgjorde grunden för analysen. Nedan följer en tabell med samman-

ställning av studiens validering (tabell 3). 

 

  

 Praktisk Teoretisk 

Resultatvalidering  Praktisk nytta hos be-

slutsfattare 

 Använda till nytt för-

värv 

 Litteraturöversikt 

 Koppling mot tidigare 

forskning 

Processvalidering  Förtroende 

 Trovärdig bild 

 Operationalisering 

 Systematisk kodning 

och kategorisering 

 

Tabell 3 Studiens validitet 

  

Reliabiliteten påverkar hur pass reproducerbar en studie är om den skulle göras om. Aktör-

synsättet påverkar studiens reliabilitet då det är aktörens subjektiva verklighetsbild som tolkas 

och varje aktör har sin tolkning av verkligheten. Aktörsynsättet gör det svårt att få en objektiv 

syn då synsättet lägger vikt vid personliga bedömningar, vilket gör att det inte går att få exakt 

samma resultat om studien skulle göras om (Arbnor & Bjerke, 1994). Det finns en slags inter-

subjektivitet som innebar att det gick att identifiera mönster till exempel normer i företag, 

vilket Arbnor och Bjerke (1994) ändå anser vara grundläggande föreställningar som är rele-

vanta inom aktörsynsättet. För att stärka studiens reliabilitet har metodavsnittet gett en utförlig 

beskrivning av studiens genomförande för att underlätta om studien skulle reproduceras (Mer-

riam, 1994). 

 

Vetenskapliga artiklar har används som källa och de har genomgått en referensgranskning 

även kallat peer review och källorna är publicerade i högt rankade tidskrifter. Vi har själva 

kritiskt granskat källorna för att hålla en hög kvallitet och stärka studiens trovärdighet och 

därmed studiens validitet och reliabilitet. Genom denna granskning har vi identifierat vad som 

behövs forskas mer om för att driva forskningen framåt.  
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4. Pelare, isomorfier, kognitiva dissonanser & framgångsfaktorer 
Kapitlet behandlar empiri och en empirinära analys av aktörernas upplevelser av integrat-

ionsprocessen. Kapitlet är indelat i fyra kategorier: Pelare, isomorfier, kognitiva dissonanser 

och framgångsfaktorer som bidrar till att uppnå syftet som är att öka förståelsen för institut-

ionella mekanismer vid integration av företagskulturer vid företagsförvärv. Först presenteras 

pelarna där aktörerna berättar om det som skapat stabilitet och mening till den sociala struk-

turen. Andra delen presenter isomorfierna där aktörerna berättat hur förvärvet påverkat dem 

till att efterlikna eller bli efterliknad av det andra företaget. Tredje delen redogör för aktörer-

nas upplevda kognitiva dissonanser i samband med förvärvet och hur de reducerat dessa för 

att få samstämmig kognition igen. Sista delen ger en sammanställning av vad aktörerna anser 

sig vara viktiga framgångsfaktorer för ett lyckat företagsförvärv utifrån sina erfarenheter och 

upplevelser av företagsförvärv och integration. 

4.1 Kulturell-kognitiva, normativa & reglerande pelarna 

De tre pelarna skapar tillsammans med förenade aktiviteter och resurser stabilitet och me-

ning till den sociala strukturen. Nedan ges exempel från aktörernas upplevelser om vad som 

skapat legitimitet och mening till företagens sociala strukturer för att uppnå två av studiens 

delsyften som är att identifiera mekanismer som påverkar integrationsprocessen och till ut-

veckling av analysmodellen för att förstå integrationsprocessen och dess mekanismer vid fö-

retagsförvärv. Tabell 4 visar en summering av de institutionella pelarna: Värderingar, nor-

mer, rutiner, belöningar och ordningsregler. 

En aktör upplever att det blir vanligare och vanligare med företag som använder sig av värde-

grunder och värdeord i samband med företagsförvärv. Köparföretag försöker kommunicera ut 

vad företaget står för och vad dem vill göra till målföretaget. Aktören tror att det är viktigt för 

de anställda i målföraget att veta vad köparföretaget har för värdegrund för att skapa trygghet 

hos de anställda ”Tror att det är en trygghet för dem som blir förvärvade att veta vad det fö-

retaget som köper verkligen har som värdegrund och vad för vision de har, det tror jag är 

viktigt”. En aktör berättade att efter förvärvet anpassade de sig till koncernens processer och 

tar som exempel den finansiella rapporteringen. Aktören berättade att det inte fanns en chans 

att koncernen skulle förändra sina rapporteringsrutiner utan aktörens företag fick anpassa sig 

till koncernens sätt att rapporetera och redovisa på. ‖Det gjorde att i vissa fall så är det så att 

där fanns inget annat alternativ för oss att göra… Vi var tvungen att anpassa oss till deras 

sätt att rapportera och deras sätt att redovisa resultat och så vidare”. 

En aktör berättade att det är viktigt att köparföretaget kommunicerar ut vilka värderingar före-

taget har och hur de skulle arbeta efter dessa vid företagsförvärv. Aktören berättade att denne 

höll utbildning för målföretagets anställda om hur de ska arbeta för att matcha andra enheter i 

koncernen så att kunden vet vad den kan förvänta sig. ”Vilken service vi ska ha, vad vi står 

för, hur vi hanterar en reklamation, hur vi bemöter kunder, hur vi lagerhåller logistiken, det 

är en del av servicen också att alltid kunna ha det du vill ha hemma i lager så du får det 

snabbt, det är jätteviktiga bitar”. 

En aktör berättade att företaget satte upp ett belöningssystem för att uppnå omsättningsmål 

efter förvärvet. Aktören berättade vidare om företaget lyckades uppnå omsättningsmålet fick 
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de anställda en gemensam belöning till exempel en fest eller resa. De anställda får också ta 

fram och komma med förslag på belöningar. Efter förvärvet har de nya ägarna satt upp ett 

dokument med ordningsregler om hur olika saker ska hanteras och dokumentet uppdateras 

ständigt ”Det är ett levande dokument eftersom att verksamheten förändras allt eftersom om-

världen förändras och människor förändras”. 

 

 

 

 

 

Tabell 4 Summering av de identifierade institutionella pelarna 

4.2 Isomorfier 
I studien utgör isomorfierna den process som gör att ett företags kultur blir alltmer likt det 

andra företagets kultur i samband med företagsförvärv. Det finns tre isomorfier som påverkar 

att företagen blir alltmer homogena: Mimetiska, normativa och tvingade (DiMaggio & Po-

well, 1983). Isomorfierna identifieras för att uppnå två av studiens delsyften som är att identi-

fiera mekanismer som påverkar integrationsprocessen och utveckla en analysmodell för att 

förstå integrationsprocessen och dess mekanismer vid företagsförvärv. 

4.2.1 Mimetiska isomorfier 

Nedan identifieras fyra stycken mimetiska isomorfier: Imitera rapporteringsrutiner, imitera 

processer, imitera arbetssätt och imitera andra enheter i koncernen beskrivs genom exempel 

av aktörernas upplevelser. De mimetiska isomorfierna summeras i tabell 5.  

4.2.1.1 Imitera rapporteringsrutiner 

En aktör beskriver förvärvet som tufft, det som har var lättast var att anpassa den ekonomiska 

rapporteringen till det sätt som koncernen kräver ”De ekonomiska bitarna och rapporte-

ringsmässigt har det varit en självklarhet att följa koncernens redovisningsprinciper och reg-

ler”. En annan aktör beskriver de ekonomiska bitarna som ganska generella och uppstyrda 

därför upplever aktören att de är lättare att integrera. Ytterligare en aktör berättade att deras 

ekonomiansvarige upplevde de förändrade rapporteringsrutinerna som ganska besvärliga. En 

aktör berättade att de hade en annan kultur vad det gäller redovisningsekonomi där personalen 

fick en större inblick i ekonomin. Den nya personalen visste hur det gick för företaget och 

kunde se hur de gjorde sitt jobb till skillnad från tidigare “Det är viktigt, oavsett om det går 

bra eller dåligt att personalen vet hur det går för företaget”. 

 

Samtliga aktörer inom ett företag upplevde förvärvet som lyckat och en av aktörerna berättade 

‖Jag tror att det är en ganska bra lösning det här. Jag menar: Hade vi gått ihop med någon 

som kräver att vi ska jobba med ett visst affärssystem och att vi ska byta ut vårt arbetssätt att 

jobba på och det här sättet som vi ska rapportera på det blir väldigt mycket mer runt i kring 

4.1 Institutionella pelarna 

Värderingar 
Normer 
Rutiner 
Belöningar 
Ordningsregler 
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och det blir ju en helt annan omställning‖. Om aktörerna skulle vara med om ett nytt förvärv 

vill samtliga att de skulle gå till på samma sätt. Aktörerna berättade att det inte blev några 

större förändringar efter förvärvet. Koncernen som köpte upp dem har den strategin att inte 

röra så mycket i företagen och låter de jobba ganska självständigt. En förändring som blivit är 

dock ändrade rapporteringsrutiner vid bokslutet då de nu rapporterar in till koncernen. En av 

aktörerna berättade ”Vi rapporterar in bokslutet till koncernen men annars verksamhetsmäss-

igt så jobbar vi mot våra mål sätter upp mål i omsättning per år och så vidare”. En annan 

aktör var däremot med om ett förvärv där det mest förändrades och sammanfattade integrat-

ionsprocess med att det som har varit uppstyrt har funkat bra att integrera så som regler och 

rutiner ”Det är bara att följa det och det är inget snack om saken, så det är väl klart att det 

fungerar bäst, medan de mjukare bitarna som kultur inte funkat bra alls eftersom det inte 

finns tydligt sätt att göra det på”. 

4.2.1.2 Imitera processer 

En aktör berättade att det blivit skillnader i kulturen sen företaget förvärvades, efter förvärvet 

tar processer längre tid. Aktören gav exempel på offereringsprocessen då den tidigare sköttes 

snabbt och flexibelt där försäljningen skedde internt av företaget själv. ―Utmaningen för de 

stora företagen är att kunna vara snabba och rappa, det är inte så enkelt.” Aktören berättade 

att idag tar offereringsprocessen längre tid och all försäljning sköts enbart via externt säljbo-

lag. En annan aktör berättade även att i samband med förvärvet blev det förändringar i säljar-

nas sätt att arbeta. Efter förvärvet blev de en del av en marknadsgrupp, vilket var en skillnad 

från tidigare då det hade gjort lite av allt “De kunde knappt stava till marknadschef innan -

Vad är det?”. Aktören berättade att säljarna upplevde att det var mycket möten, protokollfö-

rande och bestämmelser om hur de ska göra. Om en säljare presenterar företagets varumärke 

på ett bra sätt bör även nästa säljare göra det och inte köra sitt eget race. Aktören berättade att 

säljarna upplevde det som spännande att få komma in i ett företag som hade mer ordning och 

reda med en stabil ekonomi. En aktörs företag förvärvades av ett amerikanskt bolag där aktö-

ren tidigare gick till ägaren direkt och frågade om de skulle göra den affären och det gick väl-

digt snabbt ―Det finns en hink pengar använd dem och kör‖. Efter förvärvet fick aktören upp-

rätta business case och presentera projektet upp på ledningsnivå, innan ett beslut tas kan det 

gå ett år. Aktören upplever att det är mycket mera välgrundade beslut och det blir nu mindre 

misstag vilket aktören upplever som positivt.  

 

En aktör berättade att de bedriver sin verksamhet i landsort och inte storstad, där målföreta-

gets kundkrets värdesätter deras sätt med en nära kundkontakt. Efter förvärvet skulle det lilla 

målföretagets kultur paras ihop med köparföretagets kultur som har betydligt högre krav på 

produktivitet i alla led och i allt företaget säger, gör, rutiner, dokumentationer och allt med 

kvalitetsäkring. Det var viktigt att företaget skulle kunna behålla den personliga produkten, 

den anpassade produkten som värdesattes. “För kunden såg det likadant ut bara det att vi 

kunde köra igenom 1 miljon med den mallen utan att behöva göra någon manuell handpå-

läggning”. En annan aktör berättade att innan förvärvet arbetade målföretaget med att en per-

son gjorde allt från början till slut, till skillnad från nu när de fokuserar på en arbetsuppgift. 

“Du måste själv ta ansvar för den egna arbetsuppgiften och lita på att nästa del i kedjan gör 

sitt‖. Alla målföretagets manuella listor, whiteboard-tavlor och alla gula lappar och sådant 
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försvann. De bakades in i customer relationship management (CRM)-program och i produkt-

ions programvaror som är automatiserade “CRM-program är ganska dyra att köpa så sådana 

köper inte ett litet bolag, utan då gör man hellre det manuellt”. Ett problem som uppstod var 

dokumentation av varje kunds önskemål i CRM-programmet. Aktören upplever att säljarna 

var vana vid att ta hand om hela processen själva, där de då hade allt i huvudet för de hade 

aldrig jobbat med CRM-program tidigare och tänkte därför inte på att dokumentera allt, vilket 

skapade problem i kedjan. “Är man van vid att ha hand om en kund själv så har man mycket 

av det i huvudet och plötsligt skall du släppa till någon annan i kedjan” Aktören upplevde att 

det fungerade bra överlag med att förena kulturerna ―Om det var väl kommunicerat eller om 

dem var väldigt anpassningsbara. Men det blev aldrig några stora problem med det”. 

4.2.1.3 Imitera arbetssätt 

En aktör berättade att de anställda i målföretaget hade svårt att förstå att de tillhörde och var 

en del av köparföretaget. Aktören berättade att det inte fanns någon ‖vi-känsla‖ utan de an-

ställda upplevde de som två företag, vi och dem. Aktören berättade att den förvärvade perso-

nalen hade svårt att anpassa sig till de nya arbetsrutinerna, framför allt att använda datorn och 

lita på datorn “Om det stod att vi skulle ha 10 stycken kollegieblock i datorn så trodde de inte 

på det. De gick och räknade själva att det var 10 stycken.” Aktören berättade att de inte var 

vana att arbeta efter dessa arbetsrutiner och hade svårt att förhålla sig till dem. Innan förvärvet 

hade det uppköpta företaget varit ett relativt litet företag där de arbetade manuellt och gjort 

lite som de ville och det som passade dem bäst. “När vi gör en order, en beställning från en 

leverantör så lägger man in en bevakning i datorn. De ringde in order, gjorde aldrig bevak-

ningar och la aldrig in det och det blir väldigt stora fel det i lagersaldot.” 

  

“Ta bort det där sitt inte och skriv för hand, gör det i datorn, jobba effektivare, för då har du 

mer tid för att koncentrera dig på försäljningen och kunden”. Aktören upplever att det är vik-

tigt att företaget har rutiner som följs vilket aktören upplevde som svårt att implementera hos 

målföretaget. “Där kom ju vi som storebror och talade om att så här ska ni göra och har du 

jobbat länge med eget företag så kanske det inte är så lätt att ta emot de direktiven då”. Aktö-

ren berättade att de införde nya rapporteringsrutiner i målföretaget vilket var något som de 

inte hade haft tidigare. Målföretaget tyckte inte att dessa rutiner var viktiga och kunde 

glömma att gör inrapportering på det. Aktören berättade att de fick förklara hur viktigt det är 

att rutiner följs. 

 

En aktör berättade om ett fall där ett svenskt företag skulle ta efter ett amerikanskt företags 

rutiner och rapporteringssätt, vilket skapade en kulturkrock. Det var stora skillnader i hur 

mycket kontrollager företagen vill ha. Det amerikanska företaget ville inför ytterligare en 

tredje kontroll. Företaget utgick från att personalen skulle stjäla pengar och hade en mera pa-

ranoid kultur. Personalen reagerade väldigt illa på det och upplevde att de hade ett fullgott sätt 

att hantera rutinerna på. Informationen om de nya rutinerna kom ut via ett internmemo utan 

någon kommunikation, förhandling eller motivering till de nya rutinerna. Aktören berättade 

att svenskar är vana vid att förhandla till exempel genom medbestämmandelagen och fackliga 

förhandlingar. ―Svenska kulturen är väldigt mycket så att vi är vana att få sitta kring ett bord 

och diskutera och komma överens. En annan aktör berättade att det ledde fram till att svens-
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karna blev missnöjda och stretade emot vilket gjorde att effektiviteten minskade. Aktören tror 

att det är viktigt att man förankrar förändringar i den svenska kulturen för de ska acceptera 

det. Ytterligare en aktör beskrev att svenskar är vana vid att förhandla och diskutera innan de 

fattar ett beslut “Jag har ingen aning men -Vi kanske kan göra såhär? Eller ta reda på det? 

Kan vi få reda på mera information?” medan aktören upplever att andra kulturer är ovana 

dessa förhandlingar.   

4.2.1.4 Imitera andra enheter i koncernen 

En aktör berättade att det är viktigt att alla koncernens enheter liknar varandra oavsett om det 

är i Stockholm, Luleå eller Kiruna. Aktören berättade vidare att det är viktigt att deras målfö-

retag efterliknar de andra av koncernens enheter för att skapa legitimitet hos kunden. “Frågar 

man kunder så säger det att vi är grymt duktiga på att leverera snabbt och det är sällan rest-

order och att de litar på oss. Det spelar ingen roll var i Sverige det är“ 

  

En aktör berättade att när det gäller att ta efter arbetssätt och rutiner så har det skett båda 

vägarna “Jag ville alltså inte bara köpa över den kompetensen utan också ta vara på den så 

att säga och inte sudda ut den och säga nu gör vi så här.” En annan aktör berättade om att 

imitation av arbetssätt och rutiner har skett båda vägarna ―Där är det faktiskt så att vår idé 

har anammats av koncernen. Tidigare hade koncernen individuell bonus och när vi kom in i 

koncernen hade vi en gemensam bonus som de tagit efter”. Ytterligare en aktör berättade att 

de var tvungna att följa köparföretagets ekonomiska rapporteringsrutiner men på andra delar 

ville köparföretaget lära sig av målföretaget. Aktören berättade att köparföretaget undrade hur 

de kunde vara framgångsrika ―Hur har ni lyckas tjäna så mycket pengar? – Lär oss”. 

 

En aktör berättade då deras företag förvärvades letade köparföretaget efter den som var bäst i 

värden på att tillverka och utveckla en speciell produkt. Efter förvärvet fick aktören höra av 

köparföretaget “Vi har försökt tillverka dessa produkter men misslyckats. Hur kan ni lyckas 

med inte vi? – Visa oss hur man gör.” En annan aktör berättade att japaner är väldigt duktiga 

på att göra fusioner med andra företag “Suga ut know-how kompetens och teknologi från 

andra samarbetspartnern de har”. Aktören tar som exempel ett svenskt och ett japanskt tele-

kommunikationsföretag som gick ihop där japanerna lärde sig allt om det svenska företaget 

och till slut var det inte mycket kvar av det svenska företaget. 

 

4.2.1 Mimetiska isomorfier 

Imitera rapporteringsrutiner 
Imitera processer 
Imitera arbetssätt 
Imitera andra enheter i koncernen 

 

Tabell 5 Summering av de identifierade mimetiska isomorfierna 

4.2.2 Normativa isomorfier 

Nedan ges exempel av aktörernas uppleverser av de normativa krafterna som har främjat 

homogenitet som skapat vad som anses vara det ”rätta sättet” att arbeta på inom deras före-

tag och det har utvecklat företagets normer. Detta summeras i tabell 6 med normer genom 
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aktiviteter som företagen använder för normer mot att uppnå mål för att skapa legitimitet. 

 

En aktör berättade att det har blivit förändringar i arbetssätt efter förvärvet. Tidigare arbetade 

företaget på en lokal marknad medan företaget nu levererar över hela världen, vilket ställer 

helt andra krav på processer. ―Tidigare så var det så att alla satt här och när produkten var 

klar så kunde alla produkten. Nu är det så att om vi gör en ny produkt här så kommer stort 

jobb med att utbilda våra säljare, utbilda vår servicepersonal runt om i världen.” En annan 

aktör berättade att aktören höll i utbildningar med personalen i målföretaget, där de fick ut-

bildning i hantering av det köparföretaget datasystem. “De fick lära sig vårt datasystem för de 

hade nästan inget datasystem. De hade inte ett integrerat system med lager, kassa och sådant, 

utan de gick manuellt på hyllorna och nu ska jag beställa en sådan och sådan.” Aktören be-

rättade att aktören lärde de anställda att bli självgående genom att aktören visade dem hur de 

skulle göra. “Jag har varit ute och lärt medarbetarna hur man leta fram leverantörerna. Jag 

har lärt dem hur man tar fram kalkylerna – Vad skall den kosta? Sedan att dem skall bli 

självgående.” Aktören gjorde en liknelse med att lära sig köra bil “Om du bara åker med och 

inte kör så skall du helt plötsligt köra själv. Det är inte lika lätt att komma ihåg hur du körde, 

det är lättare om man själv har fått köra bilen”. 

 

En aktör upplever att kommunikationsmönstret har förändras från en platt organisation till en 

mer hieratisk organisation. “Nu finns det chefer och mellanchefer medan vi inte har nästan 

inte haft några chefer alls innan”. En annan förändring är sättet kommunikationen sker på 

inom företaget. En annan aktör tog e-post som ett exempel ‖Kommunikationen där finns det 

många oskrivna regler som man inte riktigt hade kläm på innan förvärvet och det är till ex-

empel vem man skickar e-post till som mottagare och som man cc:ar.” Efter förvärvet har det 

blivit mycket viktigare att välja ut den person som sändaren ska skicka e-post till och vilka 

som ska cc:as. Aktören förklarade att den e-posten riktar sig till är den personen som sändaren 

vill ska göra något och den sändaren cc:ar är den sändaren vill ska ta del av informationen. 

Aktören berättade att det fanns kulturskillnader i hur beslut fattas på möten. Inom aktörens 

företag fattades ett beslut och alla följde det men efter förvärvet gjordes de på ett annat sätt 

―Då gör vi såhär, och så kör vi! Då trodde vi att nu gör alla som vi kom överrens om. – Oh 

no!” Idag har aktören lärt sig att det är så det fungerar i ett stort företag. “Ett stort företag går 

inte i takt i alla stycken, så är det”. 

 

Aktörerna inom ett företag berättade att sättet de styr på är förändrat från innan förvärvet. 

Aktörerna berättade att de har en annan syn på människan där de tror att människan alltid vill 

göra sitt bästa medan den tidigare ägaren ser människan som lat av naturen. Efter förvärvet 

har aktörerna infört mjuka värden samt ordning och reda i form av gemensamma spelregler 

och ordningsregler. En av aktörerna sa ”Vi sitter ju väldigt nära och försöker bygga en kultur 

där det är öppet till tak”. Aktörerna vill att varje station ska ses som ett eget företag i sig och 

ska kunna ställa krav på leverantörerna till sin station “Den som står vid kapen ska ställa krav 

på traktorföraren. – Nu har du gjort en försenad leverans”. I samband med förvärvet och 

denna syn på människan har aktörerna börjat använda sig av värdeord där värdeorden finns 

inramade med en stor guldram i företagets fikarum så att alla kan se dem. “Försöka åter-

koppa det till varför vi gör det vi gör. Som sagt i måndags när vi tog in tre nya berättade vi 
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att vi måste hjälpa kunden och om det kommer en lastbil på fikat så måste vi ta det då. För vi 

måste göra det för att kunden måste få sin byggsats”, berättade en av aktörerna och pekade på 

tavlan med värdeorden.  

 

En aktör berättade att koncernen har ett häfte som heter Code of Conduct, där koncernens 

värdegrund finns nedskriven. Aktören berättade att det togs upp när de blev uppköpta och att 

den integrationsansvarige utbildade de på koncernens värdegrund. Aktören berättade vidare 

att tanken är att de anställda årligen ska repetera värdegrunden men aktören upplever att det 

har blivit bortglömt ”Jag tror det är jättesvårt det här med kultur. Det är lätt att underskatta 

tror jag. Det är en svår grej men tror i grund och botten måste man ha någon slags värde-

grund.” En annan aktör upplever att det blir allt vanligare att företag försöker kommunicera 

genom värdeord vad företaget står för “Jag tror det är en trygghet för dem som blir förvär-

vade att veta vad det företaget som köper verkligen har som värdegrund och vad de har för 

vision. Det tror jag är viktigt”. 

 

En aktör berättade då företaget förvärvade ett annat hade de i samband med förvärvet 

teambuilding, där de åkte iväg på en resa “Vi reste iväg och gjorde grejer tillsammans för 

teambuilding och för att sammansvetsa företaget”. På resan lärde personalen känna varandra 

och nätverka med syftet att integrera kulturerna med varandra. 

 

Nedan visas en tabell med normativa isomorfier. Tabellen visar aktiviteter som företag an-

vänder sig av för skapa normer hos de anställda för att uppnå företagets mål och där med 

skapa legitimitet. 

 

4.2.2 Normativa isomorfier 

Genom aktiviteter Mot mål 

Utbildning 
Kommunikation 
Värdeord 
Teambuilding 

Effektivisering 
Ordning och struktur 
Självständiga anställda, trygghet och gemenskap 
Sammansvetsa företaget 

 

Tabell 6 Summering av de identifierade normativa isomorfier 

 

4.2.3 Tvingande isomorfier 

Nedan ges exempel från aktörernas upplevelser av informellt tvingade krafterna som tvingat 

företagen att bli allt mer lika varandra i integrationsprocessen. Tabell 7 visar en summering 

av de tvingande isomorfierna: Lönsamhet, kompetens och certifieringar. 

 

En aktör berättade att det förekommer 100-dagars planer i amerikanska företag och där före-

tagen kommunicerar ut avkastningskrav och personalnedskärningar i samband med företags-

förvärv. Aktören berättade när aktörens företag blev uppköpt fick de anställda göra en extra 

utvärderingsrunda där de skulle utvärdera varandra. “Man skulle försöka uppfylla planen och 

snabbt göra sig av med viss del av personalen. Det var väldigt konstigt och väldigt hårt, just 
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krav på lönsamheten och personalnedskärningar.” Aktören berättade att det är ganska vanligt 

i den amerikanska kulturen att anställda får sex månadslöner om de frivilligt räcker upp han-

den och ber om att få sluta i samband med personalnedskärningar. “Då uppfyller man det här 

målet att man minskar personalstyrkan och då får man ju en belöning om man är snäll och 

räcker upp handen”. Aktören berättade även att det finns retentionbonus där företag försöker 

knyta kvar viss del av personalen i företaget. Den personalen som är jätteviktig att ha kvar får 

en bonus för att stanna i företaget “Den här måste vi absolut ha kvar och då ger man 3 årsga-

ranterad bonus liksom 3 år i rad om du skriver på att du ska stanna här så här lång tid”.   

 

En aktör berättade om ett mindre förvärv som aktören var involverad i och frågan som aktören 

ständigt ställde sig var -Har ni några certifieringar? För de gjorde många olika saker och till 

vissa av momenten behövdes vissa certifieringar som företaget inte hade. Aktören berättade 

att företaget lät andra företag utföra de momenten som krävde certifieringar trots att företaget 

själv hade kunnat göra de momenten om de hade certifierade en anställd. Företaget certifie-

rade inte någon för de visste inte vem det skulle certifiera. Aktören berättade vidare om att 

större företag oftast har certifieringsstandarder. När ett mindre företag blir förvärvat av ett 

större företag måste de mindre företaget certifieras för annars blir det större företaget av med 

sin certifiering “Då är det bara basta och då ska de certifieras för annars tappar huvudföre-

taget sin certifiering”.  

 

4.2.3 Tvingande isomorfier 

Lönsamhet 
Kompetens 
Certifieringar 

 

Tabell 7 Summering av identifierade informellt tvingade krafter 

4.3 Kognitiv dissonans 
Kognitiv dissonans uppstår när det saknas samstämmighet i individens kognition. Nedan har 

kognitiva dissonanser i samband med integration av företagskulturer hos aktörerna identifie-

rats för att uppnå två av studiens delsyften som är att identifiera mekanismer som påverkar 

integrationsprocessen och utveckla en analysmodell för att förstå integrationsprocessen och 

dess mekanismer vid företagsförvärv. Vi har klassificerat tre huvudsakliga kognitiva disso-

nanser: Bristande information, olika organisationsstrukturer och förändrat arbetssätt. Tabell 

8 visar en summering av kognitiva dissonanser och dissonansreducering. 

4.3.1 Bristande information 

När aktörerna får bristande information kan kognitiv dissonans skapas i form av rädsla för 

att förlora jobbet, rädsla för att företaget ska läggas ned, oro för ny vd och bristande inform-

ation om målföretaget. Nedan ges exempel från aktörernas upplevelser av bristande informat-

ion.   

En aktör upplevde dissonans när aktören fick information om att ett utländskt företag hade 

förvärvat företaget, eftersom att aktörens företag tidigare hade köpt upp företag och nu skulle 

de bli uppköpta. Aktören tänkte att verksamheten skulle flyttas utomlands ―Oj, kanske ska leta 
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ett annat jobb. De kommer flytta allt till USA det var första tanken”. De anställda fick succes-

sivt mer information om att de skulle fortsätta som vanligt, vilket reducerade dissonansen hos 

aktören. En annan aktör berättade att aktören upplevde en oro när företaget skulle säljas. Ak-

tören var orolig över att företaget som skulle köpa dem bara skulle se kortsiktigt på köpet 

“Det finns ju en viss risk att man köps upp och man egentligen sugs ut på pengar och sen 

läggs man ner”. När koncernchefen kom och presenterade företaget kunde personalen ställa 

frågor, vilket gjorde att aktören kände sig trygg med svaren som aktören fick och kunde då 

reducerade sin uppkomna dissonans. En annan aktör berättade att aktören kände oro inför att 

en ny VD skulle tillträda. “För det kände ju vi, kommer det en vilt främmande människa uti-

från någonstans hur duktig som helst jag säger det men ändå. Med den familjära känsla vi 

har haft i det här företaget så var ju det en sådan grej man funderade över och då sen när vi 

fick veta att det var en inom företaget som skulle bli VD då var det -Ja!” Den aktören reduce-

rade sin dissonans genom att den VD:n som tillträde gick i samstämmighet med aktörens 

kognition. I samband med ett företagsförvärv där ett företag var tvungna att minska på perso-

nalen fick en annan aktör vara med om att personalen skulle utvärdera varandra. Det skapade 

dissonans hos de anställda på grund av osäkerhet. “Osäkerheten är ju värre än hunger och 

törst. Det blir ju liksom olidligt att jobba för man vet inte vad som händer”. Aktören upplevde 

att företaget inte gjorde något för att försöka reducera de anställdas dissonanser “Det värsta 

tror jag är i det här fallen har de inte brytt sig om att försöka lindra det på något sätt utan de 

har haft sin plan som ska löpa över 100 dagar som de ska göra det på och de är fokuserade 

på de här målen”. Många av de anställda valde därför att sluta i samband med detta för att 

inte utsätta sig för det som skapade dissonansen.  

En aktör berättade att det skapades dissonans hos de anställda i köparföretaget då de hade 

mycket frågor till aktören om målföretaget och deras kultur. Aktören berättade att aktören 

flög till USA och satt i ett konferensrum i cirka en veckas tid och svara på de köparföretagets 

frågor, vilket reducerade deras dissonanser. Aktören berättade att frågorna handlade om allt 

ifrån hur mycket stormar har orten? Vad händer om det slår ner en blixt? Vad händer om det 

blir ett vulkanutbrott eller jordbävning? till frågor om försäljning “Vi fick förklara allt från 

hur vi kulturmässigt jobbade med de här grejerna till som jag sa om jordbävningar”.   

4.3.2 Olika organisationsstukturer 

Vid företagsförvärv kan företagets organisationsstruktur förändras vilket skapar kognitiva 

dissonanser hos aktörerna i form av otrygghet vid skillnader i organisationsstrukturen före 

och efter förvärvet. Oskrivna regler i olika organisationsstrukturerna skapar kognitiva disso-

nanser hos de anställda. Nedan ges exempel på aktörernas upplevelser av detta.  

En aktör upplevde en dissonans i samband med förvärvet i Tyskland på grund av olika organi-

sationsstrukturer. I Sverige kan alla prata med alla och aktören upplever att det är en väldigt 

platt organisation jämfört med Tyskland där det är hieratiska och uppstyrda organisationer 

―Om en VD i Tyskland pratar med någon på lagret så är han egentligen körd, all kommuni-

kation sker via hans chef”. Aktören upplever att den hieratiska strukturen fungerar i Tyskland 

för där skapar det en trygghet hos de anställda “Medan i Sverige om människor kommer till 

jobbet och mår bra och är delaktiga alla pratar med alla, det är trygghet för oss och då fun-

kar det bra”. När de svenska köparföretaget kom till Tyskland ville de sätta den som var bäst 
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på engelska som chef för integrationen och det visade sig vara en kille på lagret. Det skapade 

dissonanser hos de andra “Anställda blev otrygga och frågade sig själv -Vart är det här på 

väg? Det här kommer inte fungera så jag kliver av det här tåget”. De anställa kunde inte för-

stå att de tog en kille från lagret för att vara chef över integrationen. För att reducera disso-

nansen kunde de anställda antingen accepterade det eller sluta, vilket var då upp till varje an-

ställda att välja dissonansreduceringssätt. En annan aktör berättade att efter förvärvet fick det 

anställda uppleva att kommunikationen skedde på ett annat sätt i koncernen än vad de var 

vana vid “I koncernen finns det många oskrivna regler gällande kommunikationen som man 

inte riktigt hade kläm på innan förvärvet och det är till exempel vem man skickar e-post till 

som mottagare och som man cc:ar det kändes lite osäkert”. Det skapade dissonans eftersom 

det var inget som stod formellt hur det skulle hanteras. Mottagaren kan uppleva att sändaren 

är missnöjd då den har cc:at mottagarens chef fast i själva verket vill sändaren informera mot-

tagens chef om att mottagaren har gjort ett bra jobb eller har en kanon affär på gång. Aktören 

lärde sig hur kommunikationen funkade och reducerade sin dissonans genom att acceptera 

det. 

4.3.3 Förändrat arbetssätt 

Vid företagsförvärv kan förändrade arbetsätt hos de anställda skapa dissonanser i form av 

osäkerheter i nya rapporteringsrutiner, personalansvar, konkurrerande produkter, samarbete 

med konkurrenter och nya arbetsrutiner. Nedan ges exempel på aktörernas upplevelser av 

detta. 

En aktör upplevde att den nya informationen om företagsförvärvet var både spännande och 

nervöst i och med att de nu skulle tillhöra en stor global koncern där koncernspråket är eng-

elska. ”Jag som bara är gymnasieekonom kommer aldrig klara av det här jobbet när man ska 

börja rapportera på engelska och börja följa uppställningar och månadsstängning på 4:e 

arbetsdagen varje månad.” Aktören kände att den inte hade tillräckligt hög utbildning för de 

nya rapporteringsrutinerna, vilket skapade en dissonans hos aktören. Dissonansen reducerade 

aktören genom sin långa arbetslivserfarenhet inom yrket. Aktören fick hjälp med det som 

rörde aktörens arbete av företagets integrationsansvarige som hjälpte aktören att reducera dis-

sonansen som uppkom vid osäkerheter om arbetet. Den integrationsansvarige satt med aktö-

ren under de första månaderna när månadsstängningen skulle göras och den integrationsan-

svarige arbetade även aktivt med integreringen under två års tid. Aktören reducerade även 

dissonansen genom att ändra sin uppfattning om de nya inrapporteringsrutinerna genom att 

aktören tycker det är bättre att göra klart rapporteringen redan på 4:e arbetsdagen istället för 

att dra ut på den in i halva månaden som tidigare. En annan aktör upplevde också att ekono-

miavdelningen på aktörens företag tyckte det var positivt att få det klart på tre dagar för då får 

de ett avslut utan att hålla på att dra ut på det och jaga folk. Ytterligare en aktör berättade gäl-

lande den finansiella rapporteringen att det inte fanns en chans i världen att koncernen skulle 

rätta sig efter deras rapporteringsprocess. De fick acceptera rapporteringsprocessen för att få 

samstämmig kognition.  

 

En dissonans som skapades på en aktörs företag var hos en av cheferna som själv var ganska 

ny med bara någon månads anställning när den chefen fick informationen om att de hade för-
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värvat deras argaste konkurrent på marknaden. Den nya personalen låg under chefens ansvar 

och informationen kom som en chock. ―Va? Jaha, alright, hur ska vi väl lösa det här?‖ Aktö-

ren valde därför att ta hand om den nya personalen ―Det är ingen fara jag tar hand om dem‖ 

vilket reducerade den nya chefens dissonans genom att chefen inte behövde ha ansvaret som 

skapade dissonansen. Aktörerna inom ett företag fick efter förvärvet uppleva att koncernen 

har internt konkurrerande produkter, då den stora koncernen köpte upp sin huvudkonkurrent 

på marknaden ―Det har gått 13 år och fortfarande är det stor fight om vems programvara som 

ska användas‖. Det är något som skapade dissonans hos de anställda då deras kognition var 

inställd på att det var deras produkter som skulle säljas. För att reducera dissonansen har kon-

cernen genom olika kvalitetsdata försökt komma fram till vilka produkter som är bäst att an-

vända ―Så visar det sig vi har betydligt färre fel i produkterna, vi har betydligt nöjdare kunder 

och så vidare. – Hur gör vi nu?” 

 

 En aktör berättade att innan förvärvet kände aktören till den svenska delen av koncernen men 

var inte riktigt medveten om hur den internationella delen fungerade. Framförallt på mark-

nadssidan blev det en stor förändring att gå från att vara huvudkonkurrenter till sammarbets-

partners. Aktören berättade att företagen tidigare argumenterade om varför deras produkter 

var bättre än det andra företagets till att plötsligt börja samarbeta ―Även kunder tyckte det var 

märkligt från början och kunde inte riktigt förstå hur det här hängde ihop”. Aktören upplever 

att det efter förvärvet inte var helt enkelt att börja arbeta som ett företag eftersom de tidigare 

hade varit konkurrenter. Aktören fick acceptera förändringen och ändra sin kognition. En an-

nan aktör berättade att efter förvärvet byttes målföretagets artikelnummer ut mot köparföreta-

gets artikelnummer, vilket skapade dissonanser hos de anställda där de hade svårt att veta 

vilka de nya artikelnumren var “De var vana och de kunde rabbla sina artikelnummer men så 

helt plötsligt så kom vi med våra artikelnummer de fick ju error totalt.” De hade kundskap om 

produkterna eftersom de hade jobbat många år med dem. Däremot att hitta produkterna i det 

nya systemet blev problem “Dem visste såväl vad produkten heter men – Hur hittar jag den 

här i datasystemet?” Vissa anställda accepterade det medan andra hade så svårt att lära sig 

datasystemet så att de fick sluta med den arbetsuppgiften som skapade dissonansen och andra 

anställda fick istället sköta det. 

 

Tabellen nedan visar en summering av de tre huvudkategorierna av kognitiva dissonanser som 

har identifierats: Bristande information, olika organisationsstrukturer och förändrat arbetssätt. 

Tabellen visar på vilka sätt dissonans har reducerats. Första sättet är att ändra sin kognition, 

vilket innebär att aktören accepterar det. Det andra sättet är att ändra handlingen, vilket inne-

bär att sluta med det som skapade dissonansen. Sista sättet är att ändra sin uppfattning, vilket 

innebär att aktören ändrar uppfattning om de förväntade negativa effekterna till att de anses 

som mer positiva 
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 Sätt att reducera genom att ändra 

Identifierade kognitiva dissonanser Kognition Handling Uppfattning 

4.3.1 Bristande information 
Rädd att förlora jobbet 
Rädd för att företaget ska läggas ned 
Oro för ny VD 
Bristande information om målföretaget 
4.3.2 Olika organisationsstukturer 
Otrygghet 
Oskrivna regler 
4.3.3 Förändrat arbetssätt 
Osäkerheter i nya rapporteringsrutiner 
Personalansvar 
Konkurrerande produkter 
Samarbete med konkurrent 
Nya arbetsrutiner 

 
 
 
 

X 
 

X 
X 
 

X 
 
 

X 
X 

 
X 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
 
 

X 

 
X 
X 
X 
X 
 
 
 
 

X 
 

X 
 

X 
 

Tabell 8 Summering av identifierade kognitiva dissonanser och dissonansreducering 

4.4 Framgångsfaktorer 
Nedan ges exempel av aktörernas uppleveser om vad de har ansett som viktiga framgångsfak-

torer vid integrationsprocessen. Det gjordes för att besvara delsyfte: Identifiera vad anställda 

upplever som viktiga framgångsfaktorer vid integrering av företagsförvärv. Framgångsfak-

torerna är: Kunskap om företagskulturerna, integrera kulturerna i ett tidigt skede och snabbt, 

integrationsansvarig, kvantitativ och kvalitativ kommunikation, avsätta tid för integration och 

ta lärdom av tidigare förvärv. Framgångsfaktorerna kommer att behandlas i texten nedan och 

summeras i tabell 9. 

4.4.1 Kunskap om företagskulturerna 
En aktör berättade att innan förvärvet var det bristande kunskap om varandras företagskul-

turer. I integrationsprocessen upplevde aktören att företaget underskattade kulturens roll ―Jag 

tycker att man har missat integrera där och man verkligen underskattat kulturens betydelse i 

en sådan här stor organisation.‖ En annan aktör tror att det blir en mer lyckad integrering om 

företagen har kunskaper om varandras företagskulturer. “Jag tror att de som köper upp före-

tag har rätt bra koll på det företag som de köper upp, men de som blir uppköpta har nog inte 

alltid så bra koll som bolaget som köper upp”. En annan aktör berättade att aktören hade kun-

skaper om målföretagets kultur och visste att de inte jobbade på samma sätt som på aktörens 

företag “Jag förstod att det var stora skillnader mellan oss och jag förstod att dem egenskap-

er av att vara ett litet bolag som var betydligt närmare kunden”. 

 

En aktör berättade om en upplevelse där ett företag inte hade kunskap om kulturerna. Det var 

ett företag som ville skicka ut signaler om sparande för att förbättra företagets lönsamhet. Det 

var ett svenskt företag som blev uppköpt av ett amerikanskt företag. Efter förvärvet började de 

amerikanska företaget frysa löner vilket de anställda inte hade något problem med. Företaget 

bestämde sig även för att ställa in julfesten och julgåvan och då blev det anställda riktigt för-

bannade. Aktören berättade vidare om de hade fryst lönerna i USA hade de anställda där blivit 
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förbannade. ”Om man i Sverige ställer i julfesten och tar bort den här personalförmånen som 

folk ser framemot blir det värre. Det hade det amerikanska företaget inte riktigt förstått, så 

det var ett problem”. 

 

En aktör berättade att aktören innan förvärvet intervjuade de potentiella anställda enligt över-

enskommet med den förra ägaren för att få kunskap om deras kultur. Efter intervjuerna visste 

aktören vilka av personerna som aktören behövde och som passade in i företag. Aktören upp-

levde inte det som det bästa sättet att göra det på men det var den förra ägaren som ville göra 

på det sättet. Aktören var med om en likande situation där denne informerade personalen från 

första dagen. “I ett litet företag så kan man inte plötsligt komma och säga att de senaste två 

månaderna har jag förhandlat med de och de, så nu blir det så här”. 

 

En aktör berättade om när de förvärvade ett företag i Tyskland “Det vi hade glömt bort var att 

förstå företagskulturen egentligen. Tysklands företagskultur är otroligt svårtolkad och hierar-

kisk. Den har vi än idag svårt att förstå på försäljningssidan.‖ Aktören upplever att det finns 

en orsak till varför det inte finns många stora utländska bolag i Tyskland som har lyckats med 

att göra förvärv i landet. Aktören berättade att det tyska målföretaget tog för givet att det 

svenska köparföretaget hade koll på hur saker fungerade i Tyskland. För dem var det lika 

självklart som att andas, när aktören var i Tyskland pratade de aldrig om det för “Javisst det 

finns luft här men vi sitter inte och pratar om det”. En annan aktör berättade att de efter för-

värvet skickade en tillfällig svensk vd för att observera och samla in data om hur olika proces-

ser fungerade i det tyska företaget och hur marknaden fungerade för att kunna anställa en tysk 

vd därefter. Aktören berättade att de även gjorde samma sak i USA där de skickade en tillfäl-

lig vd för att observera och samla in kunskaper.  

 

En framgångsfaktor som en aktör upplevde var att köparföretaget spenderade en månad i mål-

företaget för att finna målföretagets inofficiella ledare som fick verksamheten att fungera bra. 

Sedan bjöd köparföretaget in målföretagets inofficiella ledare till sig för att visa dem hur 

köparföretaget jobbar med bland annat försäljning, lager och ekonomi. Aktören berättade att 

tanken inte var att de skulle säga hur målföretaget skulle arbeta utan de ville förstå hur dem 

gjorde och att företagen skulle lära sig av varandra. För problem som det ena företaget hade 

kunde de andra ha lösning och vice versa. “Du nu har vi sett något. Det här som du har kla-

gat på det har du löst där borta”. Aktören upplevde att den delaktigheten blev en framgångs-

faktor “Det handlar om människor. För oss är det bara ett ord som gäller när vi förvärvar 

och det är trygghet” aktören berättade att det är viktigt skapa trygghet vilket är olika för olika 

länder. En annan aktör berättade att målföretaget ville ha förändring för de hade sett hos 

köparföretaget att de kunde göra på ett effektivare sätt så aktören berättade att de inte behövde 

tvinga i dem någon förändring för de visste att de skulle bli något positivt ―Du måste få ac-

ceptans för dina processer och rutiner. Du måste förstå vad de göra i deras verksamhet innan 

du försöker förändra den”. Ytterligare en aktör berättade att denne tycker att en viktig fram-

gångsfaktor är att den som ska förvärva ett företag ska ha varit inne i verksamheten under en 

längre tid innan. Aktörer tror att det annars blir mycket mer komplicerat. ―Det blir inte lika 

bra att bara komma in och köra‖.  



32 

 

4.4.2 Integrera kulturerna i ett tidigt skede och snabbt 

En aktör berättade att de började integrationen samma dag som de köpte upp målföretaget ―Ut 

med det gamla och in med nytt. Det är klart att det bara smäller till och när det väl är gjort 

då har du inga alternativ‖. En annan aktör upplevde att det är viktigt att inte vänta för länge 

med integrationen för det kommer blir förändringar och ju längre man väntar ju mer osäkerhet 

blir det vilket leder till att produktiviteten minskar ―Folk är upptagna med att oroa sig, så får 

man inte snabbt ordning på det kan man förlora ganska mycket på det.” 

4.4.3 Integrationsansvarig 

En aktör tycker att det är viktigt att ha en strukturerad plan och därför bör företag ta profess-

ionell hjälp av konsulter eller någon specialist med integrationsprocessen. Aktören tror att det 

är svårt att göra det helt själv om inte företaget dagligen arbetar med förvärv och har det som 

en intern process. En aktör berättade beroende på vilken typ av hjälp företaget behövde för att 

integrera kulturerna med varandra så kunde hjälp antingen tas från kompetens inom bolaget 

eller extern hjälp. “Jag kan ta hjälp internt hos styrelsen och genom mina egna erfarenheter. 

Externt kan jag ta hjälp av min revisor och hos min ekonomibyrå, hade också kunnat tänka 

mig att ta hjälp av en konsult gällande HR-sidan”. Efter förvärvet valde aktören att ta ansvar 

för den nya personalen. Aktören hade även arbetsledaransvar för dem och aktören höll i ut-

vecklingssamtalen och lönesamtalen med dem och om den nya personalen hade några frågor 

eller funderingar var det till aktören de skulle vända sig till.  

 

En aktör berättade att de fick bra hjälp från koncernen med det som rörde den ekonomiska 

rapporteringen. Koncernen hade en integrationsansvarig som åkte runt och hjälpte målföreta-

gen i integrationsprocessen ―Han hjälpte mig de första månaderna och gav stöd till hur man 

skulle göra månadsstängningar”. Ytterligare en aktör berättade att koncernen skickade exper-

ter på ekonomirapportering för att målföretaget skulle anpassa sig till köparföretagets rutiner. 

Det gjorde köparföretaget för att målföretaget skulle kunna anpassa sina processer så det gick 

snabbare att hantera osäkerheter vid månadrapporteringar ―De gjorde exakt samma grejer men 

att lära sig göra valen hur man kan göra det snabbare”. En aktör upplevde att den integrat-

ionsansvarige chefen var en viktig del i integrationsprocessen “Integrationschefen var jätte-

viktig han hjälpte oss med integrationen. Var som en länk till koncernavdelningar. Han har 

varit jätteviktig och tack vare honom så har det ändå fungerat rätt så bra”. Aktören upplever 

att integrering av kulturer har varit den svåraste delen ―Kultur är det som är allra svårast och 

där är vi då långt ifrån i hamn ännu.‖ Aktören berättade att koncernen inte jobbade aktivt 

med integrering av kulturerna ―Det blev effekter som man inte hade räknat med‖.  

4.4.4 Kvantitativ och kvalitativ kommunikation 

En aktör berättade att det måste finnas en tydlig logik till varför de två företagen skall gå ihop 

och att de ska vara någorlunda lika varandra för att passa ihop “Det ska finnas en tydlig plan 

till förvärvet och varför de här två bolagen passar ihop. Det är en grund för att det ska bli ett 

lyckat förvärv”. Aktören tror att det blir väldigt svårt att göra en bra integration om företags-

kulturerna är väldigt olika varandra. En annan aktör berättade ―Oavsett vad man gör så måste 

man spendera tid innan för att förstå vad som för det första vad man vill göra, vad är syftet 

med det? Sedan måste anställda i olika delar i världen förstå vad man vill göra.‖ Aktören 
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berättade att det är viktigt att företag vet varför de gör förvärv och aktören berättade att det är 

viktigt att hela tiden ställa sig frågan -varför? “Vi hade ambassadörer i USA som tror på upp-

köpet som förstår varför och kan förklara det. Kan man inte förklara varför man gör det på 

något sätt, det kan vara vad som helst till exempel vi hade pengar och ville köpa något men 

man måste i alla fall säga någonting”. En annan aktör berättade att det passade de väldigt bra 

med ett sammarbete men aktören förklarade att de två parterna hade olika syften med förvär-

vet. Aktören berättade om köparföretaget “De ville väl bara bli av med en konkurrent på 

svenska markanden för vi var ett riktigt pain in the ass på dem”. Det blev inte som någon av 

parterna tänkt sig, utan det blev något helt annat “För vår del i slutändan så blev det väldigt 

bra, det får man säga.” 

 

En aktör berättade att “Det finns en uppsjö med anledningar till varför man köper företag som 

kan ställa till det.” En annan aktör berättade att syfte med förvärvet beror på vad man vill 

komma åt, operationellt eller finansiellt. Aktören tar små företag inom Sverige som exempel, 

när det gäller dem kan det göras av finansiella skäl då det är ett börslistat företag som handlats 

på 15 gånger rörelsevinsten på börsen. Privata företag handlas oftast på 5 gånger rörelsevins-

ten då är det en finansiell synergi att köpa upp de företagen även om det operationellt sätt 

finns mycket att vinna på. Köper ett företag någonting för 5 gånger vinsten så får det handlas 

för 15 gånger vinsten på börsen, lägger man till topline på företaget och sen blir det bra för 

börskursen. “Då kanske man inte är så himla intresserad vad de här bolagen egentligen hade 

att tillföra. De får gärna kanske jobba på som vanligt”. En annan aktör berättade att företag 

kan köpa upp andra företag, där de inte rör så mycket i dem. Det fick samtliga aktörer inom 

ett företag uppleva när de blev uppköpta av en sådan koncern. En av aktörerna berättade ”Ja 

jag trodde väl att vi skulle påverkas av det men de försäkrade oss att det inte kommer att bli 

några förändringar som beror på uppköpet. Utan koncernen köper upp företag med den före-

satsen att alla företag sköter sig själva”.  

 

En aktör berättade att tungindustrier påverkas mer då företagen oftast vill få ner kapaciteter, 

minska antalet konkurrenter eller skära i administrationen och sådana saker jämfört med före-

tag där köparföretaget inte rör lika mycket i verksamheten. Aktören berättade att rational-

iseringar är lite beroende på om det går att hämta synergier vid företagsförvärv. Aktören tar 

som exempel ett kraftföretetag som förvärvade i syfte att blir större och öka företagets volym. 

I det exemplet köpte företaget upp verksamheter i andra länder för att bli större och öka före-

tagets volym. I det fallet lät bolaget de förvärvade enheterna vara ganska självständiga. An-

ledningen till det var att de inte hade stora synergier med varandra rent operationellt “Finns 

det inga synergier finns det ingenting man egentligen rationalisera utan man lägger till en till 

flagga på kartan”.  

 

En aktör berättade i samband med ett företagsförvärv kan företag köpa sig en kundstock för 

att öka sina marknadsandelar “Framförallt när vi köpte dem fick vi massor med nya kunder 

och det var därför vi gjorde ett företagsförvärv, vi köpte en kundbas helt enkelt.” En annan 

aktör berättade att konkurrenterna plockade marknadsandelar “Jag tyckte ju bara att det var 

positivt. Jag menar att få tillbaka de marknadsandelar man hade förlorat plus ett gäng enhet-

er till”. Aktören upplevde förvärvet som något positivt för aktören ville komma åt en viss 
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kompetens för vissa tjänster fick köpas in externt då den kompetensen saknades inom företa-

get. Efter förvärvet hade aktören en anställd med den kompetensen som kunde jobba med det 

”Det fanns några nyckelpersoner där som jag behövde och som passade väldigt bra in i min 

profil. Sen fanns det andra personer i det bolaget som inte alls passade in”. En aktör berät-

tade om en teknisk installationsfirma där ett svenskt företag samlade ihop och köpte upp alla 

små företagen och integrerade dem. De små företagen fick under en viss tid behålla sitt varu-

märke och de anställda fick jobba kvar under denna tid. Sen köptes hela konsolideringen upp 

av ett utländskt företag. Aktören tror att det blev lättare för de utländska företaget att förvärva 

när det fanns ett mellanled i den svenska konsolideringen. 

 

En aktör berättade att det är viktigt att det finns en bra personkemi mellan olika chefer, viktiga 

personer och ledningen inom företag. Fungerar kemin bra så kommer det att fungera bra. Ak-

tören tar två telekomföretag som exempel där de hade planer på att sammanslås. Det var ägar-

na som hade gjort upp affären men ledningen var inte alls med på noterna. ―Det fanns bra 

logik, man hade kompromissat på värderingarna, jag tror att det hade varit väldigt liten di-

rekt påverkan på personalen men ledningarna drog inte jämt. Det saknades förutsättningar 

för dem kunde inte sammarbeta” En annan aktör berättade om en fransk vd som endast var vd 

ett kort tag. Aktören berättade att aktören kom överens med den franske vd men det gjorde 

inte många andra för fransmannens sätt och attityd inte passade in. Den franske vd var ganska 

forcerande och det blev en kulturkrock. Idag är han vd för tre länder inom koncernen och det 

fungerar bra, men det fungerade inte i Sverige.  

 

En aktör berättade om “Hur det kommuniceras från organisation A till B är nyckeln” för att 

det ska fungera. En annan aktör fick veta väldigt tidigt om förvärvet ―När vi var på mötet så 

fick vår chef ett telefonsamtal och när chefen lade på luren så vände chefen sig till mig och sa 

-Det var koncernen och de vill samarbeta med oss. Det utmynnade i slutändan de köpte upp 

hela företaget.‖ Aktören upplevde förvärvet som något positivt ―-Yes! Nu har vi möjlighet att 

expandera― för på den tiden hade de ca 70 % av den svenska markanden och de sökte efter en 

global samarbetspartner för att ―Det är inte så tvärenkelt för ett företag med 15-20 anställda 

som sitter i en liten stad att börja serva och supporta system över hela världen.” Ytterligare 

en aktör upplevde förvärvet som något positivt “Oh shit! vilket kontaktnät vi får tillgång till, 

det här måste vi använda på något sätt”. En aktör berättade innan förvärvet var den dåva-

rande ägaren öppen med hur det gick i diskussionerna från första kontakten tills allt var klart. 

Kommunikation som kom till de anställda var relevant och kom löpande. Aktören tycker att 

den dåvarande ägaren arbetade hårt med att få integrationen att fungera och han hade kun-

skaper om hur man jobbar mot en större koncern. ―Han visste hur vi skulle positionera oss för 

att vi skulle få en bra position in i koncernen, det gjorde han jättebra.” Om aktören hade 

några funderingar kunde aktören vända sig till dåvarande chefen ―vi pratades vid nästan varje 

dag under flera år”. 

  

En aktör berättade ―Jag tror det handlar mycket om att få folk känna sig trygga i det bolaget 

man förvärvar.‖ Det är därför viktigt att kommunicera väldigt tydligt till egna personalen men 

framför allt till personalen i målföretaget om vad det är som händer, vilka är vi, vad som är 

planen och varför gör vi det här och vad kommer att hända nu och hur snabbt kommer det att 



35 

 

gå. En annan aktör ―Jag tror att det är en viktig bit att man kan ingjuta förtroendet att vi för-

söker tala om precis allt vi vet och vi försöker inte hålla någonting hemligt i det här. För då 

tror jag att folk accepterar det på ett helt annat sätt”. Aktören upplevde två bidragande fak-

torer till att integreringen blev bra ―Vid integreringen så var ledningen öppen och sen lät vi 

ingen trampa på oss utan vi stod för vår åsikt och drev våra frågor och kämpade för vår sak, 

det tror jag var viktigt”. Aktören tycker att integrationen är färdig och att det blev bra till slut 

men det har varit en lång resa. 

 

En aktör berättade att aktören tyckte att kommunikation var viktigt, både den formella som 

skedde via möten men även den informella. ―Uppmana personal att komma och prata med 

dig som människa och person. Ta kaffekoppen och gå en sväng på morgonen och bjuda in till 

konversation är väldigt viktigt för att skapa god företagskultur”. En annan aktör tyckte också 

kommunikationen var viktig “Kommunikation tror jag är det viktigaste, egentligen, spelar det 

ingen roll vilka eller vem som är ägare så länge det liksom blir bra och jag känner att det blir 

bra och inte påverkar mitt jobb negativt och så där”. Ytterligare en aktör berättade att det är 

viktigt att kommunikationen sker löpande. Aktören anser att det inte räcker med ett stort möte 

utan att det ska ske uppföljningar löpande genom integrationsprocessen gång. 

  

En aktör upplevde att kommunikation var en viktig framgångsfaktor, när kommunikationen 

kom och hur den skedde. Aktören berättade att det dels är den kommunikationen som ges till 

de anställda, där aktören anser att de ska se förvärvet som något positivt. Aktören berättade att 

det är viktigt som köparföretag att göra det på rätt sätt. “Vi kommer dit och presenterar oss 

och visar att vi är vanliga människor. Innan vi kommer dit så måste de tidigare ägarna sälja 

in det till sin personal på ett bra sätt”. Ytterligare en aktör upplevde att de tidigare ägarna 

lyckades berätta om förvärvet på ett bra sätt som gjorde att aktören kände sig trygg med vad 

som skulle ske att det inte skulle bli några förändringar “Ägarna har alltid varit så måna om 

oss anställda så att man kände sig trygg i det. De förklarade för oss väldigt tydligt vad det var 

för företag de skulle sälja till”. Aktören hade ett starkt förtroende för de tidigare ägarna och 

“visste att dem aldrig skulle sälja till en lyxsökare”. En aktör berättade om sin dåliga upple-

velse av kommunikation vid förvärv ”Hur dem hanterade den processen var katastrof. De 

skickade ut internmemo och sa att det kommer att göra 10 500 personer övertaliga över de tre 

närmaste åren och sen inget mera. Det är ett företag som hade 50 000 anställda så det var 

inte så roligt‖. Aktören berättade att köpet om förvärvet gjordes upp under en helg och före-

taget befann sig i en krissituation, detta gjordes för att försöka rädda företaget. När informat-

ionen nådde de anställda var det många som försökte sluta ―det var som en blöt filt överallt 

det var katastrof”. Förvärvet gick igenom där ―firman räddades men företagskulturen vart 

helt demolerad fullständigt”. 

 

Samtliga aktörer inom ett företag berättade att de fick veta om förvärvet via ett möte som all 

personal blev kallad till. Aktörerna berättade att de kände på sig att något var på gång för det 

var nya människor med kavajer som vandrade omkring på arbetsplatsen. Det var något som de 

anställda inte vara vana vid. En av aktörerna var medveten om att förr eller senare kunde ett 

förvärv ske ”tre av fyra ägare var på väg att gå i pension och jag kände på mig att någonting 

var på gång”. Efter förvärvet upplevde aktörerna ingen skillnad ―Ingen skillnad egentligen 
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för de anställda så att säga. Vi jobbar på samma sätt och det är ett företag som inte är nere 

på detaljnivå och styr”. En av aktörerna berättade att tanken bakom koncernens förvärv inte 

var att ändra på företagets verksamhet utan att låta dem fortsätta arbeta som de gjorde tidi-

gare. Aktörerna inom ett annat företag berättade att personalen förstod att någonting var på 

gång då den tidigare ägaren började jobba mindre och mindre. Aktörerna berättade att de pre-

senterade informationen om förvärvet genom ett möte som personalen i förväg fick veta att de 

skulle ha. På mötet fick personalen en presentation om var de var och vart de skulle samt möj-

lighet att ställa frågor om de ville. En av aktörerna sa att “dialogen har varit ganska öppen, 

har de frågor så pratar vi om det”. 

  

En aktör berättade att aktören anser att det bästa sättet att ge personalen information på är 

genom att samla alla till ett stort möte. På några av de bolagen som aktören har jobbat på 

tyckte aktören att det allra bäst sättet att få informationen på var de gångarna då högsta chefen 

för företaget samlade så många som möjligt som han kunde i det största samlingsrummet som 

fanns på företaget. De som inte var på samma kontor, var i en annan stad eller inte kunde få 

plats där kunde antingen se det på intern-TV eller höra det på intern-radion. “Alla stannade 

upp och lyssnade på det samtidigt, det var absolut bäst. Folk hade chans att ställa frågor via 

telefonsluss och sådana saker, det tyckte jag var absolut bäst”. Aktören berättade om ett 

sämre sätt att ge information på ”jag tror det är sämre med något interncirkulär eller e-post 

som går runt. Jag tror också det är sämre med någon mellanchef som står och presenterar 

någonting för de vet i alla fall ingeting och kan inte svara på frågor”. 

4.4.5 Avsätta tid för integration 

En aktör berättade att företaget avsatte tid för integrationen för de jobbade aktivt med integre-

ringen under ca två års tid. “Jag kan prata med integrationsansvarige ibland men det är inte 

så ofta nu. Integrationsansvarige arbetade med oss minst ett år och följde oss om inte två år 

kanske. Hjälpa mig med den ekonomiska rapporteringen och satt med mig i tre-fyra månader. 

Men det var nog mist ett år som integrationsansvarige kom upp minst en gång i månaden”. 

En annan aktör berättade att de avsatte tid för att integrera kulturerna mellan köparföretag och 

målföretaget “Det var en väldigt lång process som det handlade om. Det handlade om 2,5-3 

års tid som jag fick jobba ganska hårt med det här”. Ytterligare en aktör berättade att det fö-

rekommer 100-dagars planer, där företag avsätter 100 dagar för att integrera företagskulturer-

na med varandra. 

4.4.6 Ta lärdom av tidigare förvärv 

En aktör upplever att företag hela tiden lär sig av att göra förvärv. Aktören har både upplevt 

att förvärva företag och blivit förvärvad. Aktören berättade i de företag som aktören var med 

och köpte upp kunde de ha gjort på jättemånga andra sätt som var bättre. Vid de senare för-

värven hade aktören lärt sig av tidigare förvärv men ser ändå att de kunde ha gjort det bättre. 

“Å andra sidan, hade vi inte gjort det där misstagen så hade vi inte lärt oss av dem. Det är 

lite moment 22” Aktören upplever integration av kulturer som komplext “Varför finns det 

ingen bok man kan plocka upp att läsa hur man ska göra?” Aktören berättade då de blev 

uppköpta fanns det 1000 saker som kunde ha gjorts annorlunda. Aktören berättade att det är 

lätt att vara efterklok och företag lär sig av tidigare förvärv “Om jag hamnar i den här situat-
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ionen i framtiden då ska jag tänka på de här grejerna”. Aktören anser att det handlar om 

kunskap och ett kreativt tänkande för att få en lyckad integration av kulturer. 

 

En aktör berättade att deras företag har gjort några förvärv i olika länder. Från varje förvärv 

har de tagit med sig erfarenheter och lärdomar som de haft i bagaget in i nästa förvärv. Aktö-

ren berättade att för varje förvärv gick integrationsprocessen smidigare på grund av de tidi-

gare erfarenheterna men det uppkom andra problem, kulturkrockar mellan länderna. ―Vi visste 

att försäljningskoncept mot kund funkade men allt annat i bakgrunden försökte vi köra in en 

svensk modell med svenska kulturer och värderingar, det blev ju bara kaos. Det tog 3-4 år 

innan vi hade städat upp det där‖. Dessa erfarenheter tog företaget med sig i bagaget sen när 

de blev uppköpta. 

 

4.4 Identifierade framgångsfaktorer från empirin-
ära analys 

Kunskap om företagskulturerna 
Integrera kulturerna i ett tidigt skede och snabbt 
Integrationsansvarig 
Kvantitativ och kvalitativ kommunikation 
Avsätta tid för integration 
Ta lärdom av tidigare förvärv 

 

Tabell 9 Summering av identifierade framgångsfaktorer  
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5. Utveckling av analysmodell 
Kapitlet inleds med att lyfta analysen från kapitel 4 genom att analysera del för del: Pelare, 

isomorfier, kognitiva dissonanser och framgångsfaktorer mot tidigare studier. Vidare ges en 

utveckling av analysmodellen samt propositioner.  

5.1 Kulturell-kognitiva, normativa och reglerande pelarna 

Studien visar på att det blir vanligare att företag använder sig av värdeord och värdegrunder i 

samband med företagsförvärv. Företag gör det för att kommunicera vad företaget står för och 

vad de vill göra. Det styrks av Scott (2001) som anser att det är viktigt inom den kulturell-

kognitiva pelaren att individers uppfattningar ska vara samstämmiga och det formar den soci-

ala strukturen inom företaget. Scott (2001) anser att symboliska ord skapar mening för företa-

get och att det leder till att samstämmighet kan uppnås. I studien har det framkommit att före-

tag som blir uppköpta av koncerner ser de det som en självklarhet att börja följa samma ruti-

ner som koncernen för att hela koncernen ska arbeta på samma sätt. Vilket är i linje med vad 

Scott (2001) anser då rutiner tas förgivet och inga alternativ ges råder det samstämmighet.  

Studien visar på att det är viktigt köparföretaget är tydliga med sina värderingar och hur an-

ställda bör arbeta så att alla anställda arbetar i enlighet med företagets värderingar för att 

uppnå företagets mål. Målet kan till exempel vara att kunden ska kunna gå in på vilken enhet 

som helst och veta vad kunden kan förvänta sig av företaget. Vilket kan kopplas till den nor-

mativa pelare som enligt Scott (2001) innebär att värderingar säger hur något bör vara och 

normer hur något bör utformas för att uppnå mål. Det gjordes via formella utbildningar hos 

målföretagets anställda vilket enligt Hedlund (2007) är ett sätt att föra normer vidare.  

I studien framkommer det att det inte är vanligt med belöningar och sanktioner i samband 

med företagsförvärv. I ett företag har vi sett att de efter förvärvet använder belöningar för att 

uppnå mål på omsättning. Om företaget lyckas med att uppnå omsättningsmålet får de an-

ställda en belöning. I studien framkom det även att företag använder sig av ordningsregler för 

att begränsa vad de anställda får göra. Det kan kopplas till den reglerande pelaren som enligt 

Scott (2001) bygger på att institutioner använder sig av belöningar och begräsningar för att 

uppnå önskad effekt.    

5.2 Isomorfier 
Nedan ges en analys av varje isomorfi: Mimetisk, normativ och informellt tvingande. 

5.2.1 Mimetiska isomorfier 

Studien visar på att företag imiterar varandra, i vissa fall sker imitationen ena vägen med den i 

andra fall sker båda vägarna. Studien visar på att mindre företag arbetar mer flexibelt och när 

de blir uppköpta av större företag börjar de arbeta mer uppstyrt och strukturerat, det vill säga 

imitera det stora företaget. Det framkommer i kapitel 4 att det är viktigt för större företag att 

följa och ha tydlig arbetsstruktur och därav blir det viktigt för målföretaget imiterar denna 

struktur. När det gäller system och processer har det framkommit att imitation kan ske anting-

en ena eller båda vägarna, vilket är i linje med DiMaggio och Powell (1983) som anser att den 

mimetiska isomorfin påverkar företag genom att det ena företaget imiterar det andra. Studien 

visar tydligt på att det uppköpta företag tar efter köparföretagets ekonomiska rapporteringsru-
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tiner i samtliga fall, vilket styrks av Marks och Mirvis (2001) som också sett det. Det fram-

kom i studien att företag ibland förvärvar andra företag för att skaffa sig en viss kompetens 

vilken är en anledning till att företag imiterar andra. Det styrks av DiMaggio och Powell 

(1983) som anser att företag imiterar det företaget som är mest framgångsrikt inom samma 

bransch som de själva. Det har visat sig i studien att köparföretag ibland letar efter det företag 

som är mest framgångsrikt inom samma bransch som de själva för att sedan köpa upp det. 

Anledningen till det är att komma åt kompetensen och uppnå önskad synergieffekt, vilket 

enligt Porter (2004) är huvudanledning till företagsförvärv att få synergier. 

5.2.2 Normativa isomorfier 

I vår studie framkom det att företag strävar efter att anställda inom samma yrkeskategori ska 

arbeta på samma sätt, framförallt gällande koncerner. Anledningen till det är att det finns flera 

personer inom koncernen som har samma yrke och titel, till skillnad från mindre företag där 

det kanske endast är en anställd som har den titel. I koncernerna är det framför allt ekonomer-

nas arbetsuppgifter och arbetssätt som klargjorts för att alla ekonomer i koncernen ska arbeta 

på samma sätt. Studien visar på att det ‖rätta sättet‖ att arbeta på kan spegla sig i alltifrån hur 

företaget arbetar med processer och system till hur kommunikationen sker informellt.  Vilket 

enligt DiMaggio och Powell (1983) skapas av professionalismen, det vill säga vad som anses 

vara det ‖rätta sättet‖ att arbeta på inom företag.  Det framkom i studien att sättet att styra 

företag påverkas av de värderingar och normer som företaget har. Det framkom även att det är 

bra att ha en värdegrund som bottnar sig i det som enligt företaget anses vara ‖rätta sättet‖ att 

arbeta på. Det styrks av Kramer (1999) som också anser att det är viktigt att företag har en 

gemensam identitet som leder till tillit och samtidigt begränsar risken för konflikter inom fö-

retaget men i studien visar det sig att det inte är många företag som aktivt arbetar med det i 

integrationsfasen. Det visade sig att det vid integrationsprocessens början finns en motstånds-

kraft mot förändringar vilket kan förklaras av att de anställda är institutionaliserade av företa-

gets normer. Det styrks av Appelbaum et al. (2000) som anser att företagskulturer kan ha en 

motståndskraft till förändringar.  

 

I studien framkom det att utbildningar som är relevanta i integrationsfasen är utbildningar som 

behövs för att passa det ‖rätta sättet‖ att arbeta på inom företaget. Anledningen till det är att 

anställda ska lära sig nya arbetsuppgifter som de får i samband med förvärvet samt utbild-

ningar som behövs för att lära sig nya system och processer. Det skiljer sig från DiMaggio 

och Powell (1983) som anser att formella utbildningar är en viktig aspekt inom den normativa 

isomorfin, vilket i denna studie inte framkom som viktigt i integrationsfasen. I studien har vi 

sett att socialisering och bildande av professionella nätverk i samband med integrationsfasen 

skett genom bland annat att företaget annordar resor och träffar tillsammans för att socialisera 

och bilda nätverk. Enligt DiMaggio och Powell (1983) är socialisering och bildande av pro-

fessionella nätverk en viktig aspekt inom den normativa isomorfin.  

5.2.3 Tvingande isomorfier 

Vår studie visar på att det i samband med företagsförvärv och integrationsfasen är mest före-

kommande med informellt tvingande krafter från köparföretaget som vill att målföretaget ska 

rätta sig efter dem för att de ska anses som legitimt av samhället. Ofta har större företag en 
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viss standard och krav på certifiering för att säkra kvalitén på produkter och processer. Om ett 

företag med certifiering köper upp ett företag utan certifiering tvingas målföretag att certifie-

ras annars förlorar köparföretaget sin certifiering och tappar sin legitimitet. Certifieringar an-

ses som legitima av samhället och framför allt från sina kunder som ofta kräver certifieringar. 

Enligt DiMaggio och Powell (1983) kan företag tvingas att anpassa sig till externt tryck. Både 

formellt i form av regler men även informellt i form av att samhället som har kulturella för-

väntningar på företagen.  

 

Studien visar att omstruktureringar görs med hjälp av en plan där köparföretaget kommunice-

rar ut avkastingskrav och personalnedskärningar. För att företaget skall uppfylla planen 

tvingas företaget göra sig av med personal eller behålla en viss personal, detta görs för att 

skapa legitimetet hos företagets intressenter. Enligt Marks (2006) kännetecknas företagsför-

värv av omstruktureringar och ofta nedskärningar för att företag ska uppnå förväntade syner-

gieffekter. Enligt Scott (2001) reglerar och begränsar institutioner beteende med belöningar 

eller sanktioner för att påverka beteendet i önskad effekt.  

5.3 Kognitiva dissonanser 
I studien har vi identifierat tre huvudsakliga anledningar som skapat kognitiva dissonanser i 

samband med företagsförvärv och integration: Bristande information, olika organisations-

strukturer och förändrat arbetssätt. Det har visat sig att individer upplever bristande informat-

ion om företagsförvärv som en obehagskänsla. Denna obehagskänsla upplever individer fram 

till att företaget får information till exempel i form av möte där individerna får information 

som kan reducera den kognitiva dissonansen. Enligt Festinger (1957) är obehagskänslan en 

störning i individens kognition, det vill säga kognitiv dissonans. I studien har vi sett att bris-

tande information har skapat en otrygghet hos individen tills individen har fått informationen 

den behövde för att reducera dissonansen.  Enligt Lubatkin och Lane (1996) är information 

om förvärvet och vad som händer med individens jobb viktigt för att individerna ska känna 

sig trygga.  

 

Det har framkommit i vår studie att olikheter i organisationsstrukturer från företag i olika län-

der har skapat dissonanser. Enligt Buono et al. (1985) behöver företagen ha kunskap om 

varandras kulturer, vilket vi kan koppla till ett sätt att undvika uppkomna dissonanser. I stu-

dien har vi sett att avsaknaden för förståelse av varandras strukturer leder till att integrationen 

blir problematisk och skapar dissonanser hos individer. Enligt (Olie, 1994; Aguilera and 

Dencker, 2004; Shimizu, Hitt, Vaidyanath & Pisano, 2004) kan olika språk, annat rättsystem, 

rättsliga hinder och kulturbarriärer över olika länder vara stora hinder för att uppnå en bra 

integration. 

 

Studien visar på att i samband med företagsförvärv får många individer nya arbetsuppgifter 

som skapar kognitiv dissonans. Kognitiva dissonanserna reduceras ofta med hjälp av kun-

skaper från en integrationsansvarig, vilket kan vara i form av till exempel en vd eller integrat-

ionsavdelning. Med hjälp av den integrationsansvarige lär sig individer att acceptera de nya 

arbetsuppgifterna eller ändra uppfattning om att det nya sättet är bättre än det gamla. I vissa 

fall har det framkommit att individerna slutade med handlingen för att de inte lyckades lära 
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sig de nya arbetsuppgifterna. Det kan styrkas av Leighton och Tod (1969) som anser att det är 

viktigt att företag har en kompetent ledning som kan hantera förvärvet på ett effektivt sätt. 

Enligt Festinger (1957) finns det tre sätt reducera dissonans på och studien visar på att alla 

sätten används i praktiken. Cooper och Fazio (1984) anser till skillnad från Festinger (1957) 

på att obehagskänslan inte skapas av en samstämmighet i kognitionen utan att individen själv 

lyfter fram de oönskade effekterna.  

5.4 Framgångsfaktorer 
I studien har det framkommit att företagen haft bristande kunskaper om varandras kulturer 

innan förvärvet. I de fall där de funnits lite kunskap om det andra företagets kultur är främst 

köparföretaget som har haft kunskap om målföretagets kultur. Studien visar tendenser till att 

integrationen skulle ske smidigare om företagen hade kunskaper om varandras kulturer, men 

företagskultur är svårtolkat och det är svårt att få fram information. Vi har sett i de fall där 

företag försöker samla in information bjuder de in eller skickar en observatör till det andra 

företaget för att samla in kunskap om kulturen. Ett annat alternativ är att en person har jobbat 

inom företaget innan förvärvet och sedan köper upp företaget då har den personen kunskap 

om företagets kultur. Buono et al. (1985) anser att företag behöver ta hänsyn till och förstå 

företagskulturer. De anser att det är svårt då även företag inom samma bransch kan ha svårig-

heter med att förstå varandras kulturer. 

 

I det flesta fall har vi sett att företag börjar integreringen i ett tidigt skede men att den ändå 

inte går så effektivt som företgen hoppas på. Det skiljer sig en del från Ashkenas et al. (1997) 

som kom fram till att integreringen bli mer effektiv och att integrationen blir klar snabbare om 

företag börjar integrera kulturerna i ett tidigt skede. I vår studie har vi sett att det är vanligt att 

produktiviteten går ner vid förvärv. Det blir viktigt att företag börjar integrera kulturerna i ett 

tidigt skede där de kommunicerar ut vad som kommer hända med individerna. Då behöver 

anställda inte har fullt upp med att oroa sig över vad som kommer hända med deras anställ-

ning och kan istället fokusera på att göra sitt arbete. Enligt Lubatkin och Lane (1996) har före-

tagskulturen stor betydelse för hur de anställa reagerar i integrationsprocessen där de visar sig 

att det förekommer olika typer av improduktivt beteende. Stanwick & Stanwick (2001) anser 

också på att produktiviteten går ner i samband med företagsförvärv på grund av osäkerhet 

kring de anställdas anställning. Det kan vara en förklaring till varför lönsamheten går ner i det 

uppköpta företaget efter förvärvet som Ravenscraft och Scherer (1989) pekar på. 

 

Studien visar tydligt på att det är viktigt att ha en person som hjälper till att integrera kulturer-

na, det vill säga en integrationsansvarig. Enligt Ashkenas et al. (1997) behövs det avdelningar 

som arbetar med integreringen, vilket vi också har sett i studien men vem denna person är kan 

variera. Variationen kan förklaras av storleken på företaget. Ofta är det en kompetent chef 

eller en person från köparföretaget som hjälper målföretagets anställda men det har även visat 

sig att företag kan ta extern hjälp om denna kompetens inte finns inom företaget. Studien in-

dikerar att målföretagets anställda som arbetar med ekonomin finner den integrationsansva-

rige som viktig eftersom det ofta blir förändringar i de ekonomiska rapporteringsrutinerna. 

Det framkom i studien att många företag har en HR-avdelning som hjälper till med personal-

frågor men inte med själva integreringen av kulturerna, vilket är något som upplevs som bort-
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glömt. I mindre företag är det vanligare att det är en person som arbetar med integreringen, 

ofta en vd. Stanwick och Stanwick (2001) anser att det är viktigt att företag har en HR-

avdelning som jobbar aktivt med integreringen redan innan integrationen börjar men även 

efter.  

 

Kommunikation är en framgångsfaktor som visat sig i högsta grad var viktig för en lyckad 

integrering. Kvalitativ information i form av ett möte där anställda får information och chans 

att ställa frågor samt kvantitativ kommunikation längst hela integrationsprocessen upplevs 

som viktigt. Vi har sett att kommunikationen ger en känsla av öppenhet där anställda känner 

sig trygga när de får tillräcklig kommunikation löpande. Det kan styrkas av Bastien (1987) 

som också kommit fram till att kommunikation är viktigt, både kvalitativ och kvantitativ för 

om anställda får otillräcklig kommunikation minskar produktiviteten. Vi har dragit samma 

slutsatser som Bastien (1987) där studien visar att det i vissa fall där det förekommit otillräck-

lig kommunikation har produktivitet minskat för att de anställda lägger mer tid på att oroa sig 

än att utföra sina arbetsuppgifter.  

 

En framgångsfaktor som framkom som viktig är att kommunicera ut syftet med förvärvet. Det 

finns två olika typer av syften med förvärv, finansiellt eller operationellt. Vid finansiellt syfte 

har vi sett att det inte händer något med företaget utan köparföretaget förvärvar målföretaget 

och låter det fortsätta precis som vanligt, vilket gör att det inte sker någon kulturintegrering. 

Medan det vid operationellt syfte kan påverka mycket beroende på hur stora kulturskillnader 

som råder i de två företagen innan förvärvet. Vilket styrks av Shrivastava (1986) som anser att 

det vid orelaterade förvärv där målet är att uppnå finansiella synergier kräver det väldigt lite 

om annat ingen integrering. Det är också viktigt att företagen kommunicera ut förändringen 

för att individerna ska minskar sin motståndskraft till förändringen och kan förstå syftet med 

förvärvet, därav stödja integrationsprocessen av företagskulturerna. Vilket styrks av Bounos 

(1985) studie som visar att individer är motståndskraftiga till förändringar i allmänhet men om 

individen förstår behovet att förändringen kommer den att stödja förändringen. Det framkom i 

vår studie att även om företagen kommunicerar ut syftet med förvärvet gäller det att det finns 

en bra personkemi mellan chefer, ledning och viktiga personer. Om kemin fungerar bra kom-

mer integrationsprocessen mest troligt också att fungera bra. Chatterjee et al. (1992) anser att 

investerare är generellt skeptiska till förvärv där kulturen i företagen upplevs som ej kompa-

tibla men positiva till förvärv där kulturen mellan ledningen setts som kompatibla med 

varandra. 

 

Det framkom att företag lär sig av de förvärv de gör och att det är viktigt att ha med de erfa-

renheterna till kommande förvärv. Till exempel visar forskning som utförts av Vermeulen och 

Barkema (2001) att skillnader i företagskulturen och processer mellan företagen kan främja 

kreativitet och innovation hos målföretaget vilket företagen tar lärdom av. Det har vi sett i vår 

studie där företag lär sig av förvärv och gör på andra sätt vid nästa förvärv.  

 

Nedan presenteras en tabell med en avstämning mellan de framgångsfaktorer som vi har iden-

tifierat från tidigare forskning (tabell 2) samt framgångsfaktorer som vi har identifierat från 

intervjuerna med aktörerna i kapitel 4.3 (tabell 9). 
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2.4 Identifierade framgångsfaktorer  4.4 Identifierade framgångsfaktorer från tabell 9 

Kunskap om företagskulturerna 
Integrera kultur i tidigt skede och snabbt 
Integrationsansvarig 
Kvantitativ och kvalitativ kommunikation 
Avsätta tid för integration 
Ta lärdom av tidigare förvärv 

 Kunskap om företagskulturerna 
 Integrera kulturerna i ett tidigt skede och snabbt 
 Integrationsansvarig 
 Kvantitativ och kvalitativ kommunikation 
 Avsätta tid för integration 
 Ta lärdom av tidigare förvärv 

 

Tabell 10 Avstämning av framgångsfaktorer 

5.5 Utveckling av analysmodell för att förstå integrationsprocessen och dess 

mekanismer vid företagsförvärv 
Utifrån studiens resultat och analys har en utveckling av analysmodellen (figur 4) gjorts för 

att tydliggöra integrationsprocessen vid företagsförvärv (figur 6 nedan). Integrationsprocessen 

påverkas av institutionella mekanismer från institutionell teori (tabell 11) och från kognitiv 

dissonans teori (tabell 12). De institutionella mekanismer är viktiga att ta hänsyn till vid integ-

ration men utöver dem finns det framgångsfaktorer som påverkar integrationsprocessen. Före-

tag A och B är sociala strukturer och har sina sätt att vara på med sina företagskulturer. I sam-

band med förvärvet är det viktigt att kommunicera ut syftet med förvärvet till de anställda så 

de vet vad som kommer att hända och hur de kommer att påverkas. Denna framgångsfaktor är 

mycket viktigt att ta hänsyn till innan integrationsprocessen börjar, vilket är anledningen till 

placeringen av framgångsfaktorn. Kommunikationen om företagsförvärv eller själva förvärvet 

kan leda till att det uppstår kognitiva dissonanser hos anställda, det vill säga störning i kognit-

ion. Det finns tre huvudkategorier av kognitiva dissonanser: Bristande information, olika or-

ganisationsstruktur och olika arbetssätt. De anställda kommer då att sträva efter att reducera 

sina dissonanser för att få sina kognitioner i samstämmighet. Det finns tre olika sätt att redu-

cera kognitiva dissonanser på genom att ändra: Kognitionen, handlingen eller uppfattningen. 

Det är viktigt att ta hänsyn till framgångsfaktorer för att få lyckade företagsförvärv, därför har 

de en central roll i analysmodellen. När företag A och B har gått ihop till ett företag som det 

skapats en homogenitet i företagskulturen och där individernas kognitioner är i samstämmig-

het kan integrationen av företagskultuter anses som genomförd. Integrationsprocesser är kom-

plexa och det uppstår oväntade svårigheter under processens gång. Företagen lär sig av de 

svårigheterna det utsattes för och om företagen gör fler företagsförvärv i framtiden har företa-

gen med sig de lärdomarna som förvärvet gav för att undvika att svårigheterna uppstår igen. 
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Institutionella pelarna 

Värderingar, Normer, Rutiner, Belöningar, Ordningsregler 

Mimetiska isomorfier Normativa isomorfier Tvingande isomorfier 

 Genom aktiviteter Mot mål  

Imitera rapporterings-
rutiner 
Imitera processer 
Imitera arbetssätt 
Imitera andra enheter 
i koncernen 

Utbildning 
Kommunikation 
Värdeord 
 
Teambuilding 

Effektivisering 
Ordning och struktur 
Självständiga anställda, 
trygghet och gemenskap 
Sammansvetsa företaget 

Lönsamhet 
Kompetens 
Certifieringar 

 

Tabell 11 Företags institutionella mekanismer utifrån institutionell teori 

 

Kognitiva dissonanser 

Bristande information 
Olika organisationsstrukturer 
Förändrat arbetssätt 

Sätt att reducera dissonanser genom att ändra 

Kognition 
Handling 
Uppfattning 

 

Tabell 12 Institutionella mekanismer utifrån kognitiv dissonansteori 

 

 
 

Figur 6 Utveckling av analysmodell 
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5.6 Propositioner 
I studien har institutionella mekanismer och centrala framgångsfaktorer utvecklats för att öka 

förståelsen för integrationsprocessen av företagskulturer. Analysen av studiens resultat har lett 

fram till två propositioner.   

 

Studien visar på att det är viktigt att företag är tydliga med att kommunicera ut syftet med 

förvärvet till de anställda. Annars blir de anställda upptagna med att oroa sig inför vad som 

kommer hända med dem istället för att fokusera på sina arbetsuppgifter. Detta har utmynnat i 

den första propositionen: 

● Ju högre grad av kommunikation av syftet med förvärvet desto högre grad av ökad 

produktividet 

 

I studien framkom det att företag arbetar med olika aktiviteter för att uppnå företagets mål, 

vilket gör att normer utvecklas inom företaget och det i sin tur skapar det ‖rätta sättet‖ att ar-

beta på inom det företaget. Detta har utmynnat i den andra propositionen: 

● Ju högre grad av genomförda aktiviteter mot att uppnå företagets mål desto högre grad 

av lyckad integration av företagskulturer 
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6. Slutsatser 
Kapitlet presenterar forskningsfrågor och slutsatser gällande studiens syfte. Kapitlet tar även 

upp studiens teoretiska och praktiska bidrag. Vidare ges en diskussion om studien och avslu-

tas med att ge förslag till vidare forskning.  

6.1 Forskningsfrågor 

 Hur hanterar företag integrationsprocessen där två företagskulturer slås samman till 

en? 

Företag hanterar integrationsprocessen på olika sätt beroende på företagets struktur och syftet 

med förvärvet. Vissa företag har en avdelning som hanterar sammanslagningen av företagen 

medan ansvaret i andra företag ligger på en enskild person att hantera integrationen. Vi har 

sett att syftet med förvärvet påverkar hur företag hanterar integrationsprocessen. Vid finansi-

ella syften sker liten eller ingen integrering av företagskulturerna utan köparföretaget låter 

målföretaget fortsätta som vanligt. Vid operationella syften hanterar företagen integration av 

ekonomistyrningssystem, rapporteringsrutiner och arbetsprocesser. 

 

 Hur upplever anställda integrationsprocessen och sammanslagningen av två företag? 

Anställda upplever integrationsprocessen med blandade känslor från oro och frustration till 

spännande, utevecklande och förväntansfullhet. De anställda har ofta många frågor och funde-

ringar på hur de kommer att påverkas av förvärvet. Beroende på vilka svar och hur mycket 

information de får under processens gång påverkar hur de upplever sammanslagningen. Hur 

drivande de varit till förvärvet och hur deras arbetsuppgifter har förändrats påverkar också. 

6.2 Slutsatser kopplat till studiens syfte 
Studien har ett huvudsyfte samt tre delsyften. Nedan ges en redogörelse för dessa syften och 

de viktigaste slutsatserna för respektive syfte. 

 

● Syftet med studien är att öka förståelsen för institutionella mekanismer vid integration 

av företagskulturer vid företagsförvärv. 

I studien framkom det att det finns institutionella mekanismer utifrån institutionell teori och 

kognitiv dissosans teori som påverkar integrationen av företagskulturer vid företagsförvärv. 

Under integrationsprocessen skapas homogenitet och den sociala strukturen mellan företagen 

när dem går ihop till en. I integrationsprocessen skapas kognitiva dissonanser hos aktörer och 

de kommer att sträva efter att reducera dissonanserna för att få samstämmighet i kognitioner. 

Framgångsfaktorer visade sig ha en central roll i integrationsprocessen. Studiens delsyften har 

bidragit till att öka förståelsen för hur mekanismer och faktorer påverkar företags integrat-

ionsprocesser. 

 

● Identifiera vad anställda upplever som viktiga framgångsfaktorer vid integrering av 

företagsförvärv 

Framgångsfaktorer som aktörerna ansåg som viktiga för en lyckad integration var: Kunskap 

om företagskulturerna, integrera kulturerna i ett tidigt skede och snabbt, integrationsansvarig, 

kvantitativ och kvalitativ kommunikation, avsätta tid för integration och ta lärdom av tidigare 

förvärv. Dessa sex faktorer är i enlighet med tidigare studier utifrån referensramen. Två av de 
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sex faktorerna framkom ha en betydande roll i studien. Ena är kommunikation, i form av att 

kommunicera ut syftet till de anställda som är centralt för att få en lyckad integration. Den 

andra betydande faktorn är lärdomar av tidigare förvärv då företagen lär sig av sina misstag 

och det har företagen med sig vid senare förvärv för att få smidigare integrationer. 

 

● Identifiera institutionella mekanismer som påverkar integrationsprocessen 

Utifrån analysen har vi identifierat institutionella mekanismer som påverkat integrationspro-

cessen utifrån institutionell teori och kognitiv dissonans teori. De mekanismer som påverkar 

integrationsprocessen är: Värderingar formar den sociala strukturen och skapar samstämmig-

het. Företagen imitera varandra då två företag ska bli till ett. Inom företag utvecklas normer 

genom olika aktiviteter som företagen har mot att uppnå mål. Informellt tvingande krafter 

som lönsamhet, kompetens och certifieringar påverkar integrationsprocessen. Bristande in-

formation, olika organisationsstrukturer och förändrat arbetssätt skapar kognitiva dissonanser 

som påverkar integrationsprocessen 

 

● Utifrån det teoretiska ramverket utveckla en analysmodell för att förstå integrations-

processen och dess mekanismer vid företagsförvärv. 

Utifrån studiens resultat har en utveckling av analysmodell gjorts som kopplar samman det 

teoretiska ramverket med studiens resultat. Denna modell är användbar som redskap för före-

tag som ska integrera företagskulturer vid förvärv samt för att skapa förståelse för integrat-

ionsprocessen. 

6.3 Studiens bidrag 

Studien bidrar teoretisk med en analysmodell bestående av institutionell teori tillsammans 

med kognitiv dissonans teori som är kopplat med framgångsfaktorer för en lyckad integrering 

av företagskulturer. Studien har gjort en utveckling av analysmodellen med utgångspunkt i 

studiens referensram och det har utmynnat i två propositioner. Analysmodell används teore-

tiskt för att öka förståelsen för institutionella mekanismer vid integration av företagskulturer 

vid företagsförvärv.  

 

Studien bidrar praktiskt genom att företag kan använda den utvecklade analysmodellen i prak-

tiken för att underlätta integreringsprocessen av företagskulturer. Analysmodellen innehåller 

olika delar i integrationsprocessen som företag praktiskt stöter på när företag gör förvärv. De 

olika delarna påverkas av institutionella mekanismer som gör att företagskulturerna börjar 

likna varandra. Modellen täcker in framgångsfaktorer som är centrala för att lyckas med in-

tegrationsprocessen. Utifrån analysmodellen och beaktning av de institutionella mekanismer-

na och centrala framgångsfaktorerna kan företag göra smidigare integrationsprocesser av före-

tagskulturer. 

6.4 Diskussion och förslag till fortsatt forskning 
Studien visar på att institutionella mekanismer påverkar hur lyckad en integration av kulturer 

blir vid företagsförvärv. Det är därför viktigt att företag är medvetna om dessa mekanismer 

när de ska genomgå denna process. Om företag är bra på att kommunicera ut vad som kom-

mer att ske längst integrationsprocessens gång kan kognitiva dissonanser reduceras och styra 



48 

 

in anställda på att lägga fokus på arbetsuppgifter istället för att oroa sig. I den utvecklade ana-

lysmodellen beskrivs den ‖optimala‖ integrationsprocessen av företagskulturer. Det kan i 

verkligheten ta tid att nå fullständig integration där samstämmighet råder. Olika delar tar olika 

lång tid på sig att nå samstämmighet för att se integrationsprocessen som fulländad. En anled-

ning till det är att det handlar om människor och alla människor är olika och reagerar olika i 

samma situation, vilket gör integration av kulturer och styrning komplext. Företag behöver 

därför ta hänsyn till dessa mekanismer i företagens ekonomistyrning i samband med integrat-

ionsprocessen för att få en lyckad integration av företagskulturer. 

 

Under studiens gång har vi sett tendenser till att företag anpassar sin integration av kulturerna 

beroende på situationen företaget är i. Företag lär sig av sina förvärv och tar med sig det till 

andra förvärv som företaget gör. Alla förvärv är olika och det som gick bra att integrera i ett 

förvärv kan vara problematiskt vid ett annat förvärv. Ett förslag till vidare studie är därför att 

studera detta ur ett contingency perspektiv som innebär att företag anpassar sitt agerande efter 

omgivningen.  

 

Denna kvantitativa studie utgörs av aktörs subjektiva verklighetsbild av integrationsprocessen 

av företagskulturerna och kan ses som en förstudie till en kvantitativ studie. Vidare studier 

kan utifrån en objektiv verklighetssyn ta denna studies identifierade mekanismer och göra 

dem kvantifierbara, vilket möjliggör undersökning av en större mängd data för att identifiera 

sambandet mellan institutionella mekanismer och integrationsprocessen. 
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Bilaga: Intervjuguide 

Introduktion 
o Intervjupersonerna kommer att vara anonyma.  

o Intervjupersonerna kommer ha möjlighet att bryta intervjun när som helst under tiden 

som intervjun pågår. 

o Vi och handledaren kommer ha tillgång till det inspelade materialet för handlednings-

syfte. 

o Kan ni berätta kort om företagets historia fram till idag 

Kognitiv dissonans 
o Hur kände ni när ni fick den nya informationen om företagsförvärvet? 

o Hur agerade ni på den nya informationen om företagsförvärvet? 

o Hur kände ni när ni befann er i själva integreringen av företagskulturerna? 

o Hur agerade ni när ni befann er i själva integrationsprocessen? 

o Hur upplever ni att det är idag? 

Institutionell teori 

Kulturell-kognitiva pelare och mimetiska isomorfier 
o Upplevde ni någon kulturkrock vid integreringen? I så fall kan ni berätta om det. 

o Har företaget någon definierad värdegrund och/eller värdeord? I så fall arbetade före-

taget aktivt med dessa under integreringsprocessen? 

o Upplever ni att det förvärvade företaget har tagit efter det andra företagets sätt att ar-

bete och vara på? 

Normativa pelare och normativa isomorfier 
o Upplever ni att företagets värderingar har förändrats efter integreringen? I så fall kan 

ni berätta om det? 

o Upplever ni att företagets normer har förändrats efter integreringen? I så fall kan ni 

berätta om det. Med normer menar vi hur något ―bör‖ utformas eller göras. 

o Har ni fått förändra sättet att arbeta och kommunicera på efter förvärvet? 

o Har det varit någon typ av utbildning i samband med förvärvet? 

Reglerande pelare och tvingande isomorfier 
o Har det blivit några nya regler och rutiner? I så fall kan ni berätta vilka? 

o Använder sig företaget av belöningar och/eller sanktioner för att uppnå önskade mål 

och beteenden? I så fall upplever ni någon skillnad innan och efter integreringen? 

o Har ni upplevt några påtryckningar från det andra företaget som ni måste rätta er ef-

ter? 

Framgångsfaktorer 
o På vilket sätt fick ni information innan och under integrationsprocessen? 

o Var informationen tillräcklig? 

o Upplever du att integreringen blir mer lyckad om man har mer kundskap om andra 

företaget innan integrationsprocessen? 

o Hur tyckte ni ledningen hanterade förvärvet och integreringsprocessen? 

o Var det någon speciell person som arbetade aktivt med integrering? 

o Upplever ni att företaget arbetade med integrering av kulturerna snabbt och vid ett ti-

digt skede? 

o Tyckte ni att integrering blev lyckad? 
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o Vilka faktorer tycker ni har varit viktiga vid integrering av förvärvet? 

o Om ni skulle få vara med om ett nytt förvärv idag, hade ni önskat att det gick till på 

ett annat sätt? 

 

 

 
 


