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SAMMANFATTNING 
 
Vid ett företagsförvärv måste båda företagets anställda integreras, så att respektive 
expertkunskap kommer båda företagen tillgodo. Frågor rörande hur anställda ska 
integreras blir dock ofta förbisedda under de förhandlingar som föregår uppköpet.  
 
I den här uppsatsen har vi studerat hur företag verksamma inom IT- och telekom-
branschen hanterar företagsförvärv och integration av det uppköpta företagets anställda, 
samt om organisationskulturen påverkar integrationsprocessen. Utifrån ett organisa-
toriskt perspektiv beskrivs vilka skillnader och likheter som kan identifieras i 
integrationsprocessen vid förvärv inom IT- och telekombranschen. Dessa skillnader 
ställs dels mot befintliga teorier, som fokuserar på tillverkande företag, och dels mot 
fallföretagens sätt att hantera integrationsprocessen. 
 
Vår studie har visat att företag verksamma inom IT- och telekombranschen hanterar 
förvärv och integration på ett moget sätt, trots att branschen är relativt ung i jämförelse 
med den tillverkande industrin. Företagen har involverat HR-funktionen från det 
uppköpta företaget väldigt tidigt, vilket vi anser är väldigt viktigt eftersom personalen är 
deras största produktionsresurs.  
 



 

 

ABSTRACT 
 
When a firm is involved in an acquisition, the organisation needs to integrate both 
companies’ employees in order to benefit from respective expert knowledge. Questions 
regarding how employees should be integrated are often disregarded during the 
negotiation phase. Most acquisitions fail due to cultural differences.  
 
In this thesis we have studied how companies in the IT- and telecom sector manage 
acquisitions and the integration of the acquired companies’ employees and if 
organisation culture affects the integration process. On the basis of an organisational 
perspective we describe what kind of differences and similarities that can be identified 
in the integration process caused by an acquisition in the IT- and telecom sector. This 
comparison is made both against existing theories who focus on manufacturing 
industries and against how the studied companies´ manage the integration process.  
  
Our conclusions from the study are that companies in the IT- and telecom sector 
manage acquisition and integration in a mature way, even though the IT- and telecom 
sector is relatively young in comparison with the manufacturing industry. Both 
companies have involved the HR-function from the acquired companies very early in 
the acquisition process, which we consider as very important because the companies 
employees are the most important production resource.   
 



 

 

FÖRORD 
 
Denna uppsats är ett examensarbete på 10 poäng för filosofie kandidatexamen och har 
genomförts på Luleå Tekniska Universitet vid Institutionen för Industriell ekonomi och 
samhällsvetenskap, avdelningen för Industriell organisation. 
 
Uppsatsen fokuserar på integration vid företagsförvärv inom IT och telekombranschen. 
Under resans gång har vi mött flera personer som med stor öppenhet delat med sig av 
sina erfarenheter eller på annat sätt bistått med information och kunskap till vårt arbete.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till de företag som gjort det möjligt för oss att genomföra 
denna studie. Vi vill även tacka de engagerade respondenterna som vi hade glädjen att 
intervjua och som bidrog med sin tid och kunskap. Till vår handledare Diana Chroneer 
vill vi framföra ett stort tack för att ha bistått med sitt stöd och engagemang.  
 
 
Luleå den 3 juni 2005 
 
 
Henrik Isaksson Lantto   Doris Lundgren 
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1 INLEDNING 
I inledningen beskrivs bakgrunden till uppsatsens ämnesområde och problem-
formuleringen, där fokus ligger på integration vid företagsförvärv samt kultur-
relaterade problem i samband med integration. Därefter redovisas studiens syfte, 
avgränsningar samt målgrupp.  
 
 
1.1 Företagsförvärv  
Marknader präglas idag av en enorm ökning av antalet förvärv hävdar Balmer (1999), 
inget land eller bransch verkar i dagsläget kunna undgå detta fenomen. Företagsförvärv 
innebär enlig Johnson och Scholes (2002) att ett företag ökar sina resurser och 
kompetenser genom att köpa ett annat företag. Balmer (1999) påpekar vidare att få 
industrisektorer är immuna för den våg av förvärv som sveper över den globala 
ekonomin, med inverkan både på privat och på offentlig sektor. De huvudsakliga 
orsakerna till denna förändringsprocess är skalfördelar, besparingar, synergieffekter 
inom distribution och marknadsföring samt ekonomiska faktorer.  
 
Det finns många olika motiv för ett företagsförvärv, men enligt Cartwright och Cooper 
(1996) kan en av orsakerna vara att två företag bestämmer sig för att samarbeta istället 
för att konkurrera. Företagsförvärv blev populärt under 1980-talet och möjligheterna till 
att överta ett annat företag presenterades ofta som en strategi till ökat värde för 
aktieägarna. Enligt författarna har företagsförvärv blivit en naturlig del i den alltmer 
globaliserade världsekonomin. Hälften av alla förvärv visar sig dock vara misslyckade. 
(Cartwright & Cooper, 1996) 
 
Anledningen till att så många förvärv misslyckas är enligt Cartwright och Cooper 
(1996) att företagsförvärv kan skapa en känsla av förlorad lojalitet och engagemang 
mot sin gamla organisation, då det ofta upplevs som att företagsidentiteten går om intet. 
Utöver detta kan dörrar till möjliga karriärvägar och möjlighet till geografisk om-
placering stängas. Det skapas enligt författarna en prestige i att behålla sin existerande 
personal och sin tidigare organisationskultur, vilken kan överskugga organisationens 
mål.  
 
Även Haspeslagh och Jemison (1991) påpekar att ett företagsförvärv kan på många sätt 
innebära en förändring som fungerar väldigt omvälvande för samtliga inblandade, 
genom att ett förvärv ofta förändrar det befintliga mönstret för de dagliga aktiviteterna. 
Detta skapar ofta osäkerhet och rädsla hos de anställda. Författarna påpekar att detta 
kan leda till att de personer som förväntas skapa ökat värde för företaget får sitt eget 
värde inom företaget minskat. Denna osäkerhet och rädsla får stor påverkan på viljan 
och förmågan att samarbeta. Haspeslagh och Jemison (1991) pekar på att denna rädsla 
hos de anställda kan vara orsakad av exempelvis oro för en utebliven befordran, eller 
för att bli avskedad. Författarna hävdar vidare att företagsförvärv orsakar ofta psykisk 
oro på grund av att det sker en förändring från säkerheten i det gamla till osäkerheten i 
det nya.  
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1.2 Integration 
En studie gjord av Chaudhuri och Tabrizi (1999) pekar på några gemensamma faktorer 
för lyckade förvärv inom IT- och telekombranschen. De hävdar att många förvärv har 
misslyckats på grund av kortsiktiga strategiska mål där köparen har fokuserat på 
produkter och marknader istället för att fokusera på kompetensen hos företaget som 
förvärvats. Chaudhuri och Tabrizi (1999) påpekar att en viktig faktor för ett lyckat 
förvärv inom IT och telekombranschen är förmågan att få de mest kompetenta 
personerna att acceptera förändringen. 
 
För att genomföra ett lyckat förvärv måste enligt Chaudhuri och Tabrizi (1999) en 
grupp av erfarna medarbetare bildas vars uppgift är att planera och genomföra 
integreringen av de båda företagen. Integration är enligt Haspeslagh och Jemison (1991) 
en interaktiv och gradvis process som sker när individer i olika företag som förvärvats 
skall lära sig att jobba effektivt med varandra, samt att föra över nyckelkompetens 
mellan företagen.  
 
 
1.3 Organisationskultur 
Vid förvärv, som är en typ av organisatorisk förändring, kan organisationskulturen vara 
en barriär mot en lyckad integration av de båda företagen. Organisationskultur innebär 
enligt Balogun och Hope Hailey (2004) en djupare nivå av grundläggande antaganden 
och övertygelser som delas av medlemmarna i en organisation, som omedvetet gör att 
medlemmarna tar för givet hur organisationen uppfattar sig själv och sin omgivning.  
 
Det är främst intressenterna i det uppköpta företaget som har svårt att ta till sig den nya 
kulturen, om ledningen inte lyckas övertyga dessa kan en integration bli svår att 
genomföra. Om den existerande organisationskulturen och de barriärer till förändring 
som finns inom kulturen inte hanteras, kommer sannolikt inte en förändring till något 
nytt att bli framgångsrikt och risken ökar att organisationen snart återgår till det gamla 
systemet. (Balogun & Hope Hailey, 2004) 
 
 
1.4 Problemdiskussion 
Nyckeln till ett framgångsrikt förvärv är enligt Habeck, Kröger och Träm (2000) en 
lyckad integration av de båda företagens anställda, samt ett lyckat efterarbete efter 
själva förvärvet. Att båda företagen jobbar medvetet med sitt integrationsarbete anses 
som väldigt viktigt av författarna. 
 
För att företag skall kunna börja arbeta tillsammans är det viktigt att de olika företagens 
anställda integreras, så att respektive expertkunskap kommer båda företagen tillgodo. 
Trots att företagsledarna oftast är väl medvetna om betydelsen av att integrera de 
anställda blir enligt Haspeslagh och Jemison (1991) frågor rörande hur anställda ska 
integreras ofta förbisedda under de förhandlingar som föregår uppköpet. Detta beror 
ofta på grund av att dessa frågor är väldigt komplicerade och stor osäkerhet kring dessa 
frågor råder. Habeck et al. (2000) och Haspeslagh och Jemison (1991) påstår att nyckeln 
till ett framgångsrikt förvärv är en lyckad integration av de båda företagens anställda, 
men detta till trots misslyckas de flesta förvärv på grund av kulturella olikheter. 
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De flesta forskare inom området företagsförvärv fokuserar på kulturella olikheter och de 
anser att integrationsproblem som uppstår till följd av kulturella olikheter är orsaken till 
att många företagsförvärv misslyckas. Även Cartwright och Cooper (1996) påpekar att 
det blir mer och mer uppmärksammat att orsaken till misslyckade förvärv ofta beror på 
samarbetssvårigheter, orsakade av krockar mellan olika organisationskulturer.  
 
Litteraturen inom ämnet integration i samband med förvärv behandlar dock mestadels 
förvärv och integration av tillverkande företag. Företagsförvärv varierar i popularitet 
och tenderar att vara populära i några branscher i taget. På senare tid har företagsförvärv 
varit mycket populärt inom IT- och telekombranschen (Chaudhuri & Tabrizi, 1999). 
Vid en genomgång av befintlig litteratur har vi funnit att det inte finns nämnvärt mycket 
forskning som inriktar sig på förvärv och integration inom IT- och telekombranschen. 
Till skillnad mot tillverkande företag är personalen IT- och telekomföretagens viktigaste 
produktionsresurs. Vidare så är IT- och telekombranschen i jämförelse med den 
tillverkande industrin en väldigt ung bransch. Vi fann det därför intressant att närmare 
studera hur IT- och telekombranschen hanterar integration i samband med förvärv. 
 
 
1.5 Syfte 
Syftet med uppsatsen är dels att undersöka hur företag verksamma inom IT- och 
telekombranschen hanterar företagsförvärv och integration av det uppköpta företagets 
anställda, och dels att undersöka om organisationskulturen påverkar integrations-
processen. Utifrån ett organisatoriskt perspektiv beskrivs vilka skillnader och likheter 
som kan identifieras i integrationsprocessen vid förvärv inom IT- och telekom-
branschen. Denna jämförelse sker dels mot befintliga teorier, såsom företagsförvärv, 
integration och organisationskultur med fokus på tillverkande företag, och dels jämför 
vi de undersökta fallföretagens sätt att hantera integrationsprocessen. 
 
 
1.6 Avgränsningar 
Vi kommer endast att studera företagsförvärv inom IT- och telekombranschen i Sverige. 
I uppsatsen kommer vi att fokusera på integrationen av det uppköpta företagets 
anställda. Integrationsprocessen undersöks utifrån båda företagens perspektiv. 
 
 
1.7 Målgrupp 
Uppsatsens primära målgrupp är de företag och organisationer verksamma inom IT- och 
telekombranschen som idag och/eller i framtiden kommer att genomföra förvärv. Vi 
vänder oss även till akademiker som är intresserad av ett studera förvärv inom IT- och 
telekombranschen, eftersom forskningen fram till idag har varit väldigt inriktat mot 
tillverkande industri. 
 
 



 METOD OCH VETENSKAPSSYN 

4 

2 METOD OCH VETENSKAPSSYN 
I detta kapitel beskrivs det tillvägagångssätt som använts under arbetet. I kapitlet 
beskrivs även motiveringar för valet av metod. Kapitlet inleds med en beskrivning av 
det angreppssätt som har använts. Därefter följer en beskrivning av de metoder som 
tillämpats vid arbetet med datainsamling, litteratur, intervjuer och analys. Kapitlet 
avslutas med en diskussion kring begreppen validitet och reliabilitet.  
 
 
2.1 Angreppssätt 
Inom ekonomprogrammet på Luleå Tekniska Universitet läste vi vårterminen 2005 en 
fempoängskurs, Effektivt förändringsarbete i företag, som till viss del behandlade 
ämnet företagsförvärv. Litteraturen inom ämnet behandlar dock mestadels förvärv av 
tillverkande företag. Företagsförvärv varierar i popularitet och tenderar att vara populära 
i några branscher i taget. På senare tid har företagsförvärv varit mycket populärt inom 
IT- och telekombranschen. Efter vårt val av inriktning på vårt arbete började vi studera 
vad som framkommit vid tidigare forskning inom denna bransch. Vid denna genomgång 
framgick att det inte fanns så mycket forskning med fokus på IT- och telekombranschen 
genomförd. Vi fann det därför intressant att närmare studera hur IT- och telekom-
branschen hanterar integration vid förvärv. 
 
Utifrån syftet med uppsatsen har vi tagit fram en relevant teoretisk referensram, där 
fokus ligger på integration vid företagsförvärv samt kulturrelaterade problem i samband 
med integration. Ur denna referensram valde vi indikatorer (exempelvis syftet med 
förvärv, förvärvsprocessen och integrationsplanering osv.) lämpliga för att undersöka 
det valda området, integration i samband med förvärv. Våra intervjuer struktureras 
utifrån dessa indikatorer. Våra intervjuresultat sorterades dels med den teoretiska 
referensramen som stöd och dels utifrån de områden som inom de undersökta företagen 
upplevts som viktiga. Detta innebär att vår ansats främst är deduktiv1 men även 
innehåller induktiva2 inslag, så kallad abduktion3. Vårt induktiva inslag består av att vi 
utifrån vår empiriska studie gick tillbaka till teorin för att komplettera vår teoretiska 
referensram med teorier kring Human Resources (HR). De befintliga teorierna såsom 
företagsförvärv, integration och organisationskultur med fokus på tillverkande företag, 
som är uppsatsen utgångspunkt, behandlar inte HR-relaterade problem, som exempelvis 
”due diligence” processen, i samband med förvärv och integration. 
 
Några av de olika undersökningsansatserna en forskare kan välja mellan är fallstudier, 
surveyundersökningar och experiment. Vid fallstudier är utgångspunkten ett helhets-
perspektiv och forskaren försöker få så täckande information som möjligt (Patel & 
Davidson, 2003). Syftet med en fallstudie är att man själv kan välja ut ett eller flera 
företag utifrån den enhet man vill studera (Lundahl & Skärvad, 1999). För fallstudier 
kan material samlas in på flera olika sätt: enkäter, intervjuer, deltagande observation och 
aktionsforskning. För en fallstudie krävs enligt Yin (1995) att forskaren använder fler än 
en datainsamlingsmetod som bevisar samma uppsättning av fakta och slutsatser, samt 
att studien pågår under en längre tidsperiod.  
                                                 
1 Deduktiv ansats är när forskaren utifrån teoretiskt kända fenomen samlar empirisk data för att på så sätt 
utveckla teorin (Hellevik, 1977). 
2 Induktiv ansats är när man utifrån empiriska observationer och går tillbaka till teorin för att därifrån 
utveckla teorin (Hellevik, 1977). 
3Abduktion är en kombination av det ovan nämnda ansatserna, dvs. när forskaren går båda vägarna 
(Hellevik, 1977).  
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I studien har vi använt en fallstudieliknande ansats. Vår studie uppfyller inte alla krav 
på ovan nämnda definition av en fallstudie. Vi studerade våra undersökningsföretag 
under en kort tidsperiod och med endast en datainsamlingsmetod. I en fallstudie skall, 
som ovan nämnts, ett fenomen undersökas med flera olika datainsamlingsmetoder.  
 
Med utgångspunkt från ovanstående ansats valde vi att basera vårt arbete på en 
kvalitativ metod, där vi fokuserar på att skapa en djupare förståelse av integrations-
processen i samband med förvärv, där vi jämför den tillverkande industrin med IT- och 
telekombranschen. Detta gjordes genom intervjuer med ett fåtal respondenter 
involverade i integrationsprocessen av det uppköpta företagets anställda. Detta val 
baserade vi på att vi avsåg att öka förståelsen samt mäta utifrån indikatorerna våra 
respondenters uppfattningar och värderingar inom området integration i samband med 
förvärv. Är forskaren intresserad av att hitta ett speciellt handlingsmönster, så är den 
kvalitativa metoden den mest lämpliga (Lundahl & Skärvad, 1999). Utifrån ovanstående 
resonemang, det vill säga en bransch tidigare relativt outforskad och där syftet är att öka 
förståelsen, är det kvalitativa angreppssättet bäst lämpat (Holme & Solvang, 1997; 
Lundahl & Skärvad, 1999). 
 
Lundahl och Skärvad (1999) anser att olika individer kan tolka samma verklighet på 
olika sätt, det vill säga forskaren kan använda flera olika perspektiv. Vi har i den här 
studien antagit ett analytiskt synsätt, eftersom vi utifrån våra respondenters 
uppfattningar och värderingar inom området integration i samband med förvärv försöker 
se mönster för att koppla dessa mot teorin. 
 
 
2.2 Datainsamlingsmetod 
Efter valt angreppssätt behövde vi bestämma vilken typ av datainsamlingsmetod vi 
skulle använda oss av. Vi utgick här ifrån arbetet gjort av Yin (1994) där olika 
datainsamlingsmetoder diskuteras. Vi valde här att använda oss av tidigare forskning 
inom området, sekundärdata och intervjuer, främst för att dessa datainsamlingsmetoder 
bäst lämpade sig för att ta fram den information vi behövde för att kunna genomföra vår 
studie (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001).  
 
 
2.2.1 Litteratur och sekundärdata 
Med tanke på att förvärv inom IT- och telekombranschen är relativt outforskat och 
därmed inte finns många omfattande studier inom branschen sammanställda i litteratur, 
har en stor del av tidigare forskning inom området sökts genom användandet av 
datorbaserade informationssökningstjänster vid Luleå Tekniska Universitet. Dessa 
utgörs av både nationella och internationella vetenskapliga databaser som exempelvis 
Libris, Lucia och artikeldatabaserna Ebsco och Emerald. Exempel på sökord vi valt är: 
företagsförvärv, integration, organisationskultur, företagsidentitet, IT- och telekom-
branschen och dess motsvarighet på engelska. Vi kompletterade även sökningen via 
referenslistor från erhållen litteratur. Denna referensram har under uppsatsens arbete 
utgjort vår analysbakgrund. 
 
Våra sekundärdata inhämtades genom en så kallad skrivbordundersökning. Dessa data 
kännetecknas av att den är insamlad för ett annat syfte än den aktuella studien. De 
sekundärdata som här används är webbaserat material som exempelvis företags-
presentationer och artiklar i dagspressen.  
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2.2.2 Intervjuer 
Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer som Lundahl och Skärvad (1999) anser 
vara bra när frågeformuleringen och ordningsföljden är bestämd på förhand. För att få 
korrekta och uttömmande svar som sedan går att sammanställa och analysera krävs dock 
att respondentens svar följs upp med tilläggsfrågor.  
 
Våra intervjuer var dels personliga och dels telefonintervjuer. Vi genomförde 
sammanlagt fyra intervjuer. Anledningen till att vi väljer att göra intervjuer är att vi 
liksom Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) anser att intervjuer går relativt lätt att 
genomföra, samt att de lätt kan följas upp om det är något som uppkommit under 
intervjun som behöver förtydligas. Intervjuerna medför att det är möjligt att använda 
komplexa frågeställningar som behandlar integrationsprocessen och organisations-
kulturen (se Bilaga A och B) och att det finns utrymme att underlätta förståelsen av 
vissa frågor, det vill säga reda ut missförstånd. Att vi även genomförde både personliga- 
och telefonintervjuer innebar att vi kunde jämföra resultaten från de båda metoderna för 
att se huruvida det innebar någon skillnad i den insamlade informationen. Vi kunde se 
att vid den personliga intervjun var respondenten mer öppen och hade mer uttömmande 
svar. Det kan givetvis inte uteslutas att detta även kan bero på personligheten hos de 
individer vi intervjuat, dock anser vi inte att skillnaderna var av den art att det 
påverkade vårt arbete med att sammanställa intervjuresultaten för att hitta eventuella 
mönster i företagens tillvägagångssätt vid integration av det uppköpta företagets 
anställda.  
 
 
2.3 Urvalsprincip 
Med utgångspunkt från ämnesområdet integration i samband med förvärv och valda 
angreppssätt skulle vi välja företag där vi kunde studera detta område. Valet här föll på 
två olika företag inom IT- och telekombranschen som genom åren genomfört ett antal 
förvärv. För att belysa problemställningen utifrån både det köpande företaget och det 
uppköpta företagets synvinkel intervjuades en respondent som varit delaktig i förvärvet 
och integrationsprocessen från respektive företag. 
 
De krav som ställdes på respondenterna vid respektive fallföretag är att de ska arbeta 
eller ha arbetat med frågor kring planering och integration av det uppköpta företagets 
anställda i samband med förvärv. Efter samråd med initiala kontaktpersoner på de två 
företagen då vi beskrev syftet med uppsatsen samt framförde dessa önskemål 
hänvisades vi till våra respondenter och tider för intervjuer fastslogs. Gemensamt för 
samtliga respondenter var att de har stor kunskap och var aktivt deltagande i 
integrationsprocesser.  
 
 
2.4 Analys av insamlad data 
Vår data finns inte sammanställd som kvantitativ information i tabeller, figurer etc. utan 
utgjordes istället av text där de intervjuade personernas respons var nedskriven. Vi 
genomförde löpande analyser av insamlad data för att på så sätt kunna säkerställa att 
något inte förbisågs, eller att respondenterna uppfattade frågorna på ett annorlunda sätt 
än vad som antagits för själva studien. Detta har medfört att vi vid den slutliga 
bearbetningen kunnat se mönster och teman i empirins delar, vilket vi sedan kunnat 
koppla till vår teori samt studiens syfte.  
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Analysen genomfördes i två steg, där vi i ett första steg analyserade de båda fall-
företagen internt, det vill säga vi analyserade vårt empiriska material utifrån både det 
köpande och säljande företagets synsätt för att kunna peka på skillnader och likheter 
mellan hur företagen har upplevt förvärvet och integrationen. I nästa steg gjorde vi en 
jämförelse mellan de båda fallföretagen för att kunna peka på skillnader och likheter i 
hur IT och telekombranschen hanterar förvärv och integration.  
 
 
2.5 Studiens trovärdighet 
Vid genomförande av studien är två delar viktiga att beakta, studiens reliabilitet och 
validitet. Forskningsresultatet får lågt vetenskapligt värde om dessa krav inte uppfylls.  
 
Med reliabilitet menas ett mätinstruments förmåga att ge tillförlitliga och stabila resultat 
samt hur väl instrumentet motstår slumpinflytande av olika slag. Forskningsmetodens 
reliabilitet grundar sig på antagandet att det finns en enda verklighet som kommer att 
föranleda samma resultat om man upprepade gånger studerar denna verklighet (Patel & 
Tebelius, 1987). Studiens reliabilitet begränsas dels till det urval som ligger till grund 
för inhämtandet av empirisk data, dels av att respondenterna kan ha missuppfattat 
frågorna i samband med intervjuerna samt att svaren kan ha tolkats på ett felaktigt eller 
ofullständigt sätt. För att minska risken för missförstånd under intervjuerna har vi dels 
kontaktat respondenterna i god tid före intervjuerna och dels använde vi oss av 
semistrukturerade frågeställningar som kunde följas upp med tilläggsfrågor. Vid den 
första kontakten har syftet med intervjun klarlagts, liksom vilka områden som ska 
behandlas. Det finns dock en nackdel med det mätverktyg vi valt och det är den så 
kallade ”intervjuareffekten”, som enligt Patel och Tebelius (1987, s.76) innebär att 
”objektiviteten sätts ur spel om forskaren under informationsinsamlingen uppträder på 
ett sådant sätt att individerna förstår, medvetet eller omedvetet, vad forskaren förväntar 
sig av dem.” För att undvika detta har vi så långt vi kunnat försökt att inte framföra 
vilka specifika förväntningar vi har på respondenten vid intervjutillfället.  
 
För analys av de genomförda intervjuerna gick vi tillväga så att vi spelade in 
respondentens svar som vi sedan skrev ner direkt efter intervjutillfället. Detta 
underlättade analysarbetet på så vis att vi hade intervjusituationen i direkt minne när vi 
skrev ner svaren. Fördelen med att analysera data löpande ligger i att man kan 
säkerställa att något inte har förbisetts eller missförståtts (Holme & Solvang, 1997). 
 
Även om vår målsättning inte är att kunna generalisera resultaten utan att skapa en ökad 
förståelse för det valda problemområdet, hade ett ökat antal företag kunnat öka 
reliabiliteten. Med utgångspunkt från vårt syfte och uppsatsens omfattning anser vi dock 
att antalet är godtagbart.  
Validitet definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det som är avsett att 
mätas. Studiens validitet beror i hög grad på om forskaren har valt lämpliga instrument 
och metoder med avseende på studiens syfte (Patel & Tebelius, 1987). Vi har försökt 
att öka validiteten genom att intervjua de personer som har mest information om det 
valda ämnet och att de aktivt var verksamma i integrationsprocessen. Vi kan dock inte 
utesluta det faktum att våra respondenter har valts ut av andra personer inom respektive 
företag kan ha medfört en viss skevhet. Intervjufrågorna har vidare utformas så att de 
inte ska vara ledande eller motsägelsefulla. För att få bekräftelse på att frågorna är 
tillräckligt tydliga och att det tydligt framgår vad vi vill ha ut av intervjun diskuterade 
vi igenom frågorna med vår omgivning (forskare, studiekamrater) innan vi genomförde 
våra intervjuer. Vidare så har vår intervjuguide struktureras utifrån valda indikatorer. 
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2.6 Analysmodell 
Vi började med att utforma ett syfte för uppsatsen, för att sedan sammanställa en utifrån 
syftet relevant teoretisk referensram. Utifrån denna referensram valde vi lämpliga 
indikatorer. Våra intervjuer strukturerades utifrån dessa indikatorer. Eftersom vårt valda 
område, integration vid förvärv, är relativt outforskat inom IT- och telekombranschen 
som vi undersöker, och teorin främst behandlar ämnet företagsförvärv utifrån till-
verkande företag, fick vi hämta information delvis från empirin, för att sedan återgå till 
teorin. Vår följande analys görs sedan genom en intern jämförelse av de båda 
fallföretagen var för sig mot den teoretiska referensramen, för att sedan analysera båda 
fallföretagen gentemot den teoretiska referensramen för att kunna se skillnader och 
likheter mellan hur företag verksamma inom IT- och telekombranschen hanterar förvärv 
och integration. När vi gjort denna jämförelse, det vill säga analyserat materialet, är vi i 
position att svara på våra forskningsfrågor och därmed uppnås syftet med vår uppsats. 
Denna process illustreras i figur 2:1.  
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Figur 2:1. Analysmodell (Egen illustration)  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel presenterar vi uppsatsens utgångspunkter och relaterar dessa till 
befintliga teorier och begrepp. Kapitlet inleds med en närmare beskrivning av 
begreppen företagsförvärv och integration i samband med förvärv. Därefter beskrivs 
organisationskulturens påverkan på integrationen. 
 
 
3.1 Företagsförvärv 
Företagsförvärv innebär enligt Johnson och Scholes (2002) att ett företag ökar sina 
resurser och kompetenser genom att köpa ett annat företag. Med företagsförvärv avser 
vi ett befintligt företags uppköp av motsvarande minst 51 % av aktier i ett annat bolag. 
Därmed har det köpande företaget beslutanderätt, till skillnad från situationen där två 
jämlika företag slås samman i en fusion.  
 
De tre vanligaste orsakerna till företagsförvärv är enligt Triantis (1999) skalfördelar i 
form av lägre kostnader, tillgång till nya marknader samt förvärv av ny kompetens. 
Även Balmer (1999) påpekar att de huvudsakliga orsakerna till ett företagsförvärv är 
skalfördelar, besparingar, synergieffekter inom distribution, synergieffekter inom 
marknadsföring och ekonomiska faktorer. 
 
Chaudhuri och Tabrizi (1999) hävdar att många förvärv inom IT och telekombranschen 
har misslyckats på grund av kortsiktiga strategiska mål, där köparen har fokuserat på 
produkter och marknader, istället för att fokusera på kompetensen hos företaget som 
förvärvats. Författarna påpekar att en viktig faktor för ett lyckat uppköp inom IT och 
telekombranschen är förmågan att få de mest kompetenta personerna att acceptera 
förändringen. För att genomföra ett lyckat förvärv måste en grupp av erfarna 
medarbetare bildas vars uppgift är att planera och genomföra integreringen av de båda 
företagen. Deras uppgift är även att skapa arbetsro hos personalen, framförallt genom att 
informera om förändringen så snart den blir känd. Det är viktigt att informationen inte 
fokuserar för mycket på belöningar, utan att anledningen till köpet klart och tydligt 
framgår samt de nya ägarnas långsiktiga målsättningar. Genom att visa hur det nya 
företaget passar in i moderbolagets strategi visar köparna entusiasm samt respekt för 
personalen hos det uppköpta företaget. 
 
Författarna hävdar att lyckade förvärv baseras ofta på graden av integration mellan 
företagen, istället för vilken typ av förmåga som förvärvas. När köparen förvärvar ett 
företag som arbetar med produkter av hög komplexitet som kräver specialistkompetens 
bör integrationen mellan företagen vara så liten som möjligt. Dotterbolag som arbetar 
med utveckling av nya banbrytande produkter bör behållas som en separat enhet inom 
moderbolaget. Integreringen mellan företagen kan ske stegvis över tiden för att skapa så 
lite störningar som möjligt. Köparen kan också få acceptans för förändringen genom att 
ge personer med nyckelkompetens inom dotterbolaget arbetsuppgifter som inte är alltför 
styrda, samt ett stort, eget ansvar. Enligt Chaudhuri och Tabrizi (1999) är en långsam 
integrering mellan de båda företagen att föredra framför snabba, omvälvande skiften. 
Det är oftast bättre att låta personalen i det köpta företaget fortsätta att arbeta 
tillsammans i en egen division utan större inblandning av köparen under en övergångs-
period. Detta för att slippa splittra de nätverk som finns inom företaget samt ge en 
känsla av förtroende och respekt gentemot de nya medarbetarna. (Chaudhuri & Tabrizi, 
1999) 
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3.1.1 Due diligence 
”Due diligence” har blivit en allt vanligare företeelse i samband med företagsförvärv. 
Anledningen kan förklaras av antalet ökade förvärv men också av att komplexiteten i 
affärerna har ökat. Så många som 50 % av alla förvärv misslyckas. En förklaring till att 
så många förvärv misslyckas är att risker och möjligheter i det uppköpta företaget inte 
har identifierats. Det leder till ett ökat behov av noggrann granskning av det säljande 
företaget innan köpet genomförs. ”Due diligence” innebär att en noggrann under-
sökning utförs av företagets verksamhet och egendom. Vid ett förvärv finns det flera 
områden som är aktuell för en ”due diligence” process, de vanligast förekommande är 
juridisk och finansiell ”due diligence” men även strategisk, kulturell och skaderättslig 
”due diligence” förekommer. (Price, 2004) 
 
Price (2004) påstår att HR-funktionen (Human Resources) involveras i själva förvärvs-
processen först när avtalet är klart, vilket är en anledning till att så många 
företagsförvärv misslyckas. Författaren framhåller att de flesta företagsförvärv 
genomförs för att kunna minska kostnaderna. Skulle anledningen till företagsförvärv 
istället bottna i strategiska visioner, skulle företagen vara tvungen att involvera HR-
funktionen i ett tidigt skede i förhandlingen. Price (2004) konstaterar att identifiering av 
nyckelkompetenser i det tänkta företaget, samt att vidta åtgärder för att förhindra att de 
personerna lämnar företaget när uppköpet tillkännages, är HR-funktionens viktigaste 
uppgift vid ett förvärv. Även Körberg (2003) påpekar att en kritisk punkt i HRM-arbetet 
är att identifiera vilka kompetenser som finns i företaget samt vilka som kommer att 
behövas. Detta är enligt författaren något som ofta inte fungerar.  
 
Syftet med en ”due diligence” process är att: 

• Upptäcka åtaganden som kan leda till framtida ekonomiska belastningar. 
• Upptäcka motsägelser i kontraktet som kan påverka tillfredsställelsen hos båda 

parter. 
• Upptäcka skillnader i policys och arbetssätt som kommer att vara nödvändiga 

att ta hänsyn till vid integrering och kommunikation till de anställda. 
 
Oftast initieras en ”due diligence” process av det köpande företaget. Processen sker 
innan kontraktet med säljaren skrivs under. För att kunna analysera det uppköpta 
företaget sammanställs en mängd information om företaget. Informationen kan delas 
upp i en hård och en mjuk del. Den hårda informationen hämtas från dokument, 
rapporter, undersökningar, nerskrivna policys och statistik. Där finns information om 
löner, förmåner, personalbonus, anställningsavtal och så vidare. Den mjuka informa-
tionen är inte lika lätt att ta fram, men kan vara kritisk för att genomföra en korrekt 
”due diligence” process. Denna information omfattar en kartläggning av nyckel-
kompetens, ledningsstil, ledningens integritet och så vidare. Det är viktigt att det 
uppköpta företagets långsiktiga åtaganden rörande ersättningsnivåer, förmånsprogram 
samt pensionsplaner granskas. Dessa kan i det långa loppet utgöra en betydande 
kostnad kopplad till pensionsavtal om det köpande företaget planerar personal-
nedskärningar. Likaså kan ersättningsnivåer påverka motivationen hos personalen om 
en sänkning av nivåerna är nödvändig vid förvärvet. Det köpande företaget måste 
besluta vilken ersättningspolicy som ska gälla för den nya organisationen. En höjd 
ersättningsnivå ökar kostnaden, medan en sänkt ersättningsnivå kan påverka 
motivationen hos personalen. (Price, 2004) 
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3.1.2 Grad av integration vid företagsförvärv 
Haspeslagh och Jemison (1991) beskriver integration vid företagsförvärv som en 
interaktiv och gradvis process som sker när individer i olika företag skall lära sig att 
arbeta effektivt med varandra, samt att föra över nyckelkompetens mellan företagen. 
Vid grad av integration pekar Haspeslagh och Jemison (1991) på två nyckelfaktorer; 
behov av strategiskt, ömsesidigt beroende och behov av organisatorisk autonomi.  
 
Behov av strategiskt, ömsesidigt beroende påverkar överföring av strategisk kompetens 
i integrationsprocessen. Uppköpet och en lyckad integration av två företag kan 
möjliggöra delning av resurserna, överföring av funktionella kompetenser, överföring 
av ledarskapskompetenser eller olika kombinationer av dessa. För att behålla sitt 
värdeskapande kräver överföring av kompetens dock en långsiktig process av inlärande 
och förståelse av den nya kunskapen. Ligger de värdeskapande processerna i det 
uppköpta företagets tillverkningsprocesser och inom organisationens struktur är en total 
integration av det uppköpta företaget fel angreppssätt. Behov av organisatorisk 
autonomi innebär till vilken grad företagen skall få agera självständigt. Haspeslagh och 
Jemison (1991) diskuterar kring ovan nämnda nyckelfaktorer genom att skilja på fyra 
olika grader av integration (se Fig. 3:1).  
 

 
 
Figur 3:1. Grad av integration (Efter Haspeslagh & Jemison, 1991, s. 145)  
 
 
Är behovet av organisatorisk autonomi låg är Absorbering bästa ansats, det vill säga en 
total konsolidering av båda företagens processer, organisation, struktur och kultur görs 
över tiden. Företagets gränser avvecklas för att åstadkomma en optimal överföring av 
resurser mellan organisationerna, samtidigt som behovet av strategiskt, ömsesidigt 
beroende är intakt.  
 
Skulle överföring av kompetens inte medföra ökat värde är en avveckling av företagets 
gränser eller behov av strategiskt oberoende mellan företagen inte nödvändigt. 
Haspeslagh och Jemison (1991) kallar denna ansats för Holding. Ökat värde åstadkoms 
genom finansiella transaktioner, gemensamt risktagande eller genom överföring av 
ledarskapskompetenser.  
 
Påverkar integrationsprocessen företagens värdeskapande processer negativt är behovet 
av organisatorisk autonomi hög, vilket innebär antingen Bevarande eller Symbios, 
beroende på behovet av strategiskt, ömsesidigt beroende.  
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Bevarande kombinerar ett högt behov av organisatoriskt autonomi med ett lågt behov 
av strategiskt, ömsesidigt beroende, vilket innebär att det köpande företaget vill 
bibehålla företagens gränser. Värde skapas genom positiva förändringar i företagens 
mål, riskhantering och genom det uppköpta företagets ledarskapskompetens.  
 
Symbios är det mest komplexa angreppssätt i ett försök att kombinera ett högt behov av 
organisatoriskt autonomi med ett högt behov av strategiskt, ömsesidigt beroende. Detta 
angreppssätt betyder underförstått att båda företagen initialt samexisterar till strategiskt, 
ömsesidigt beroende är uppnått. De båda företagens samarbete utökas successivt, vilket 
leder till ömsesidigt beroende. En viss gräns behövs dock så att det uppköpta företagets 
processer inte störs. Enligt Haspeslagh och Jemison (1991) måste organisatoriskt 
autonomi bevaras för att bibehålla det uppköpta företagets värdeskapande potential.  
 
Det finns dock inget självklart sätt hur integrationsprocessen skall hanteras beroende på 
behov av organisatoriskt autonomi och behov av strategiskt, ömsesidigt beroende.  
 
 
3.2 Integration 
Integrationsprocessen är enligt Triantis (1999) sällan en enkel, rätlinig process. 
Författaren påpekar att integrationsprocessen är tidskrävande, förbunden med osäkerhet 
och riskfyllt samt att de involverade ledarna sällan är eniga om hur integrations-
processen skall hanteras. Integrationsprocesser kan enligt Kleppestö (1993) förhindra 
inte bara utvecklingen av identifierade synergieffekter, som exempelvis ekonomiska 
fördelar, utan även hämma det löpande arbete i den ursprungliga organisationen. 
 

 
 
Figur 3:2. Integrationsprocessen (Efter Haspeslagh & Jemison, 1991, s. 107)  
 
 
Integrationsprocessen (se Fig. 3:2) är enligt Haspeslagh och Jemison (1991) nyckeln till 
ett framgångsrikt företagsförvärv. Här är det enligt författarna väldigt viktigt att de 
olika företagens anställda integreras och att respektive expertkunskap kommer båda 
företagen tillgodo. Deras undersökning har visat att de flesta företagsledare är med-
vetna om betydelsen av integration, men trots detta läggs inte grunden för själva 
integrationsprocessen vid förvärvet. En detaljerad beskrivning av integrationsprocessen 
följer nedan. 
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Överföring av strategisk kompetens 
Integrationens ”heart” är enligt Haspeslagh och Jemison (1991) att överföra strategisk 
kompetens mellan företagen. Kompetens kan överföras på olika sätt. Vidare går det att 
urskilja tre olika typer av kompetensöverförande, som beskrivs nedan. 
 
Den första typen av överföring av strategisk kompetens är delning av 
produktionsresurser. Detta handlar om värdeskapande genom skalfördelar, exempelvis 
när uppköpet handlar om att öka försäljningsstyrkan eller att öka produktionskapacitet 
och distributionskanaler. Olika kombinationer av de sammanslagna tillgångarna 
diskuteras vid integrationsarbetet. Rationaliseringar är vanliga vid denna typ av förvärv, 
vilket kan skapa stress och oro hos de anställda i företaget. Den andra typen av 
överföring av strategisk kompetens innebär en överföring av funktionella kompetenser. 
Denna typ av kompetensöverföring handlar om att överföra nyckelkompetens mellan 
företagen som ska komplettera varandra och skapar en större långsiktig konkurrens-
kraft. Överföring av kompetenser kräver en långsiktig process av inlärande och 
förståelse av den nya kunskapen. Den tredje typen är överföring av ledarskaps-
kompetenser. När ledarskapskompetens överförs blir ledarna i främst det uppköpta 
företaget påverkade av det andra företagets ledare inom frågor rörande exempelvis 
strategisk inriktning, resursallokering eller finansiell planering. Överföringen kan ske 
genom olika coachningsprogram eller genom direkt involvering med ledarna mellan 
företagen.  
 
 
Atmosfär för kompetensöverföring  
Innan kompetens kan överföras i en integration mellan företag måste ”rätt atmosfär för 
kompetensöverföring” skapas. Haspeslagh och Jemison (1991) delar in denna punkt i 
fem nyckelområden som måste beaktas. 
 
Det första nyckelområdet som Haspeslagh och Jemison (1991) beskriver är ömsesidig 
förståelse. Detta område handlar om en ömsesidig förståelse av varandras organisation 
och kultur. Ska kompetens från det ena företaget fungera i det andra företaget, krävs en 
förståelse för de värderingar och den kultur som finns. Här påpekar författarna att det är 
viktigt att företaget som skall ta emot kompetensen lär sig hur den fungerade i den 
ursprungliga organisationen. Exempelvis att sälja ett dotterbolags produkter genom 
moderbolagets distributionskanal kan kräva stor kunskap om olika kundbehov, 
prissättningar och leveransrutiner, där kunskapen återfinns hos dotterbolagets 
försäljningsstyrka. Bijlsma-Frankema (2001) påpekar att kulturrelaterade motsättningar 
mot den nya och påtvingade strukturen uppstår inom ramen för de dagliga arbets-
uppgifterna. Dessa motsättningar kan leda till en kraft som medvetet arbetar mot 
ledningens direktiv. Företagets produktivitet kan minska när den interna integrationen 
av människor leder till starka kulturella motsättningar. 
 
För att skapa en atmosfär för kompetensöverföring krävs enligt Haspeslagh och 
Jemison (1991) även samarbetsvilja efter uppköpet Detta andra nyckelområde handlar 
om svårigheten att få medarbetarna att vilja samarbeta. De anställda i företaget ser inte 
uppköpet som en möjlighet att öka företagets kompetens, utan de upplever att de 
anställda från det köpande företag kliver in i deras revir. Även viljan att värna om 
gamla arbetssätt påverkar samarbetsviljan efter uppköpet. Enligt Bijlsma-Frankema 
(2001) kan dessa problem undvikas genom att flera aspekter av den interna strukturen 
beaktas. Den externa strategin och företagets nya struktur måste stämma överens. Om 
de strukturella och strategiska faktorerna skall fungera krävs en tydlig vision och 
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tydliga mål för den nya organisationen. Även en inbördes känsla av ömsesidigt 
beroende mellan företagen krävs för att kunna uppnå de nya målen.  
 
Det tredje nyckelområdet är förmåga att överföra och ta emot kompetens. Förmågan att 
överföra kompetens är väldigt viktigt för en framgångsrik sammanslagning. Företaget 
måste ha viljan och förmågan att överföra kompetensen, samt det företag som tar emot 
den nya kompetensen måste ha tillräckligt mycket intellektuell kapacitet och en stark 
organisatorisk förmåga för att kunna förstå och implementera den nya kompetensen. 
Ytterligare nyckelområden är oinskränkta resurser och orsaksförståelse. Oinskränkte 
resurser handlar om förmågan att ge ytterligare resurser för att skapa den atmosfär som 
krävs för att överföra strategisk kompetens mellan företagen. Orsaksförståelse handlar 
om att förstå orsaken till de förväntade fördelarna med uppköpet. Innan kompetenser 
kan överföras måste uppköpets syfte i operationella termer klargöras för mellan-
ledningen och ledningen på den operationella nivån, eftersom det är dessa chefer som 
ska få uppköpet att fungera. Cheferna måste förstå beskaffenheten, ursprunget, 
tidsaspekten och förutsägbarheten av de fördelar som förväntas av uppköpet. 
(Haspeslagh och Jemison, 1991) 
 
 
Problem i integrationsprocessen 
Haspeslagh och Jemison (1991) beskriver tre olika problemområden som kan uppstå i 
en integrationsprocess och som ofta leder till att företaget misslyckas med att skapa en 
atmosfär för kompetensöverföring: 
 
Ett problem i integrationsprocessen är determinism. Problemområdet handlar om att 
företagen fortsätter att hålla fast vid de mål de hade vid affären, även om omvärlden 
ändras. Eftersom ”uppköpsidén” måste säljas till många olika grupper, har idén 
utformats så ”perfekt” att grupperna inte kan föreställa sig att processen kan 
misslyckas. Det andra problemområdet som författarna tar upp är värdeförstörelse. 
Detta problem behandlar effekter för den individuelle chefen och personalen, där de 
anställda främst i det uppköpta företaget, förlorar på uppköpet. Eftersom personalen 
kan förlora på uppköpet är det viktigt att ha en ledare som tar hänsyn till detta. 
Exempelvis kan det handla om sämre karriärmöjligheter och att statusen med att 
tillhöra en viss organisation försvinner.  
 
Det sista problemet som Haspeslagh och Jemison (1991) tar upp är ledningsvakuum. 
Problemet handlar om att ledningen missar att ändra sitt ledarskap så att det ska passa 
till de nya förhållanden som gäller efter uppköpet. Författarna påpekar att eftersom det 
finns en tendens till värdeförstörelse, är ledarskap än viktigare efter uppköpet. Detta på 
grund av att personalen från de olika företagen skall börja arbeta tillsammans. Men 
efter genomförd affär fokuserar cheferna på prestation och lämnar integrationsfrågan 
till chefer längre ner i hierarkin. Detta beror enligt författarna på att när affären gjordes 
upp, sattes främst ekonomiska mål upp som ledningen nu måste leva upp till. Dessutom 
fanns det inga riktlinjer för hur man skulle integrera det uppköpta företaget. 
Ledningsvakuum gör det svårt att skapa den atmosfär för kompetensöverföring som 
krävs för att överföra strategisk kompetens, eftersom det inte finns ett gemensamt syfte 
för det nya företaget. 
 
Två av ovan nämnda problemområden kan direkt härledas till personalen. Genom att 
personalen förlorar på affären kan enligt Cartwright och Cooper (1996) ett företags-
förvärv skapa en känsla av förlorad lojalitet och engagemang mot sin gamla 
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organisation, då det ofta upplevs som att företagsidentiteten går om intet. Utöver detta 
kan dörrar till möjliga karriärvägar och möjlighet till geografisk omplacering stängas. 
Det skapas enligt författarna en prestige i att behålla sin existerande personal och sin 
tidigare organisationskultur, vilken kan överskugga den nya organisationens mål.  
 
Haspeslagh och Jemison (1991) påpekar att ledaren måste ta hänsyn till de nya 
villkoren för att kunna lyckas med uppköpet. Genom att den högsta ledningen förklarar 
syftet med affären och vilka mål det finns kan de anställda förstå och ansluta sig till 
meningen med affären och se sin roll i den. Utan denna förståelse kommer enligt 
författaren de anställda inte att acceptera sin nya situation och företaget riskerar att 
återgå till tidigare beteenden. Även Graetz (2000) påstår att chefens roll i förändrings-
processen är av stor betydelse, eftersom dessa personer kan hämma processen och 
förändringen blir således svår att genomföra. 
 
Ett av problemen som Haspeslagh och Jemison (1991) tar upp i samband med förvärvet 
är att ledningsarbetet fokuserar på själva förhandlingen och inte på integrationsfasen 
där bra ledarskap behövs. Ledarskapets roll är dels att få de anställda i företaget att 
förstå syftet med förvärvet och dels att hjälpa de anställda förstå deras plats i 
sammanhanget. Företagets högsta ledning måste arbeta med att fastställa en över-
gripande strategi för det nya företaget. Strategin skall skapa identitet och underlätta 
överförandet av strategisk kompetens (Haspeslagh & Jemison, 1991). Även Hunt och 
Downing (1990) påpekar att ledaren spelar en viktig roll vid förvärv, vilket bland annat 
har att göra med hur själva uppköpsprocessen behandlas av det köpande företagets 
ledning. Sköts inte detta rätt så kommer relationerna mellan det köpande och det 
uppköpta företaget att infekteras för en lång tid framöver och kan i sämsta fall leda till 
fiasko.  
 
 
3.2.1 Sju steg för en framgångsrik integration 
För att möta problem som kan uppstår vid integrationsprocessen har Habeck, Kröger 
och Träm (2000) tagit fram sju steg för en framgångsrik integration. Författarna påstår 
att nyckeln till ett framgångsrikt förvärv är en lyckad mänsklig integration, men detta 
till trots misslyckas enligt författarna de flesta förvärv när människorna i de båda 
företagen skall börja arbeta med varandra. Författarna presenterar sju steg för en 
framgångsrik integration, vilka beskrivs nedan. 
 
Vision: Detta steg handlar om att båda företagen har en klar vision om vad förändringen 
skall resultera i. Målsättningarna hos de båda företagen skall vara realistiska. Ett beslut 
om förvärv baseras ofta endast på finansiella faktorer samtidigt som många andra 
viktiga faktorer inte beaktas. Företaget skall även ha klart för sig varför förvärvet skall 
genomföras. (Habeck et al., 2000) 
 
Kommunikation: Enligt författarna krävs det en effektiv kommunikation om ledningen 
skall kunna förmedla vision och mål till de anställda. Habeck et al. (2000) påpekar dock 
att det är mycket vanligt med bristfällig kommunikation vid integrationsarbetet, både i 
och före ett förvärv. Kommunikation utförs ofta bristfälligt och ineffektivt i praktiken. 
 
Riskmanagement: Enligt Habeck et al. (2000) är det väldigt viktigt att ledningen beaktar 
och kommunicerar de risker som förvärvet medför, samt att dessa risker behandlas 
proaktivt, det vill säga att de blir åtgärdade innan problemet är ett faktum. Vid ett 
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förvärv bör ledningen försöka förutse vilka risker som finns och sedan förebygger deras 
konsekvenser. 
 
Ledarskap: Ett bra integrationsarbete kräver enligt Habeck et al. (2000) bra ledarskap. 
Enligt författarna är det bra med karismatiska och beslutsamma ledare. Ledarskapet 
måste vara väldigt tydligt för att undvika att vakuum uppstår, så att ingen vet vad som 
skall göras. Eftersom situationen är ny för alla inblandade, krävs det en mer direktiv 
ledarstil som talar om för alla vad som krävs av var och en.  
 
Tillväxt: Enligt Habeck et al. (2000) krävs det att tillväxt uppnås om förvärvet skall vara 
framgångsrikt. Med tillväxt menas att de båda företagens samlade resurser frigörs samt 
att företagen satsar på att nå de positiva synergieffekterna som avsågs med förvärvet. 
 
Tidiga segrar: Med tidiga segrar avser Habeck et al. (2000) att företagsledningen ska 
agera snabbt så att de effekter förvärvet förväntats generera visar sig tidigt. Enligt 
författarna gör dock många företag felet att använda personalnedskärningar som ett 
exempel på ”tidiga segrar”. I en undersökning som författarna har gjort var 61 % av alla 
de företag som har genomfört ett förvärv fokuserade på att affären skulle ge möjlighet 
till interna kostnadsreduceringar i stil med nedläggning av fabriker och minskning av 
personal. Dessa åtgärder kan dock enligt Habeck et al. (2000) aldrig uppfattas som 
segrar av företagets anställda, samt att de uppfattas som ett symtom på svaghet av 
aktieägare.  
 
Kulturella skillnader: Denna punkt har av många författare utpekats till den största 
orsaken till att förvärv misslyckas. Habeck et al. (2000) anser att kulturell integration är 
den mest kritiska faktorn för att förvärvet skall lyckas. För att kunna lyckas med en 
kulturell integration måste de olika företagens kulturer identifieras för att kunna 
fastställa på vilket sätt kulturerna skall kombineras eller om de olika kulturerna 
överhuvudtaget går att kombinera.  
 
 
3.3 Organisationskultur 
De viktigaste förutsättningarna för att två företag skall kunna integreras är enligt 
Cartwright och Cooper (1996) inte bara att deras kultur är likartade, utan att kulturerna 
även kompletterar varandra. Detta är enligt författarna en avgörande punkt om huruvida 
företagens anställda skall kunna samarbeta med varandra. Att genomföra en kulturell 
analys innan förvärvet sker är enligt Cartwright och Cooper (1996) väldigt viktigt. Detta 
för att kunna upptäcka möjliga källor till konflikter och förebygga de under inte-
grationsprocessen. Författaren påpekar dock att även om kulturerna ser ut att passa ihop 
kan affären misslyckas om inte integrationsarbetet sköts på rätt sätt. 
 
Organisationskultur innebär enligt Balogun och Hope Hailey (2004) en djupare nivå av 
grundläggande antaganden och övertygelser som delas av medlemmarna i en organi-
sation, som omedvetet gör att medlemmarna tar för givet hur organisationen uppfattar 
sig själv och sin omgivning. 
 
 
3.3.1 Kulturell integration 
Habeck et al. (2000) hävdar att det finns tre grundstrategier för att hantera kulturell 
integration efter förvärv. Den första strategin går ut på att påtvinga den ena partens 
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kultur på personalen i det andra företaget. Nästa strategi bygger på att organisationen 
låter de olika kulturerna existera sida vid sida. Den sista strategin bygger på att organi-
sationen tar det bästa från kulturerna och skapar en ny organisationskultur. Denna 
strategi skiljer sig från de två andra, då organisationen inte måste slå ihop kulturerna 
med varandra. Vilken strategi som väljs är beroende på en mängd faktorer, till exempel 
den ursprungliga anledningen till affären, verksamhetens relativa storlek och styrka, 
överlappande affärsområden samt kulturella likheter. Vidare påpekar författarna att 
strategin måste väljas med omsorg och att den enda strategin som alltid är fel är att 
ignorera problemet. 
 
Den första strategin handlar om påtvingad kultur. Vid användning av påtvingande 
strategi måste det finnas tydliga motiv till varför personalen måste anpassa sig till en ny 
kultur. Vidare så måste det framgå varför den nya kulturen är bättre lämpad för organi-
sationens omgivning än den gamla. Den nya kulturen bör införas snabbt, tydligt och i 
sin helhet. Vidare så måste den nya kulturen effektivt kommuniceras ut i organisationen 
och organisationen måste tillhandahålla stöd till medarbetarna så att de kan anpassa sig 
till den nya situationen. Det är även av största vikt att den nya ledningen tillträder 
snabbt så att de kan i både ord och handling uttrycka de nya normerna som organi-
sationen skall arbeta efter. De nya förväntningarna som uppstår måste klart och tydligt 
kommuniceras och medarbetarna måste ges en möjlighet att besluta sig för att stanna 
kvar eller säga upp sig. (Habeck et al., 2000) 
 
Den andra strategin bygger enligt Habeck et al. (2000) på att bevara kulturer. En kultur 
som har visat sig lyckad på en marknad behöver inte nödvändigtvis vara den rätta på en 
annan. Kulturer ska oftast lämnas orörda om förvärv sker mellan verksamheter inom 
olika sektorer. Denna strategi väcker frågan vilket värde organisationen har tänkt att 
förvärvet skall tillföra. Att bibehålla två separata kulturer innebär att möjligheterna till 
en effektiv kommunikation ofrånkomligt minskar och gör att de eftersträvade synergi-
effekterna blir svåra att förverkliga. En variant på denna strategi är att låta de båda 
enheterna växa samman i sin egen takt. På så vis blir förvärvet mindre traumatiskt och 
riskfyllt än påtvingade förändringar. Nackdelen med denna strategi är att den är långsam 
samt det är osäkert när synergieffekterna uppstår, om de alls gör det. (Habeck et al., 
2000) 
 
Den sista grundstrategin är enligt författarna att skapa en ny blandad kultur. Den 
svåraste strategin men också den mest värdefulla när det gäller att lösa kulturkrockar är 
att skapa en ny blandad kultur som omfattar en ny uppsättning övertygelser, antaganden 
och regler för uppträdande som drar nytta av styrkorna i de båda organisationernas 
ursprungliga kulturer. En av de viktigaste framgångsfaktorerna vid integration är att en 
ny ledningsgrupp tillträder så snart som möjligt. Ledningsgruppen ska vara en 
kombination av de båda företagens tidigare ledningar och ska rekryteras utifrån vem 
som är mest lämpad att arbeta med den nya kulturen som organisationen vill införa. När 
den nya ledningsgruppen har börjat sitt arbete är det viktigt att bygga upp 
kommunikationskanaler mellan företagen. Det är av stor betydelse att samtliga har 
respekt för de båda företagens kulturer. Målsättningen är att skapa sig en bild av vilken 
kultur som är mest lämplig för den nya organisationen och bygga upp den utifrån 
existerande kulturer. Startpunkten för att skapa en ny blandad kultur är att genomföra en 
objektiv analys av de båda existerande organisationskulturerna samt organisationens 
framtida behov. Genom denna analys kan företagen peka på vilka områden som kan 
förändras relativt snabbt, områden där motsättningar kan uppstå samt positiva områden 
där de båda företagen visar liknande inriktning idag. Dessa områden erbjuder en ny 
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organisation en möjlighet att bygga vidare på dessa styrkor och på så vis skapa en 
drivkraft att föra företaget framåt. (Habeck et al., 2000) 
 
Tetenbaum (1999) påpekar att arbetet med organisationskulturen vid förvärv består av 
två faser. Integrationsgruppen måste dels identifiera en ny eftersträvad kultur som 
stödjer den skapade organisationens strategiska målsättningar, samt implementera 
kulturen genom hela organisationen.  
 
Den första fasen, att identifiera en kultur som stödjer organisationens strategiska 
målsättningar är en förvånansvärt svår och tidsödande process. En stor andel 
organisationer har inte tagit hänsyn till att koppla sina strategiska mål till en kultur som 
stödjer målen. Den andra fasen i arbetet är även den som ovan nämnda en svår process 
på grund av tre orsaker. Många organisationer som går samman är idag multinationella 
jättar med tiotusentals medlemmar som skall integreras till gemensamma visioner, 
värderingar, normer samt åtaganden. Den andra orsaken vid integrationen är att många 
förvärv involverar organisationer som sedan tidigare har skapats genom samman-
gåenden eller förvärv mellan organisationer. Detta leder till en förändringströtthet hos 
medlemmarna som gör de mindre mottagliga för ännu en kulturförändring. Den sista 
orsaken innefattar förändringar i organisationskultur förändringar av individers och 
organisationens övertygelser och värderingar, vilka är extremt svåra att förändra. 
(Tetenbaum, 1999) 
 
Integrationsgruppens viktigaste uppgift för att skapa en ny gemensam kultur är enligt 
Tetenbaum (1999) att skapa kulturella artefakter. En typ av artefakter som har stor 
genomslagskraft för att förändra en image är användningen av symboler, som till 
exempel logotyper, slogans, bilder, tecken samt uniformer. För att förstärka den nya 
kulturen kan organisationen använda sig av artefakter i form av aktiviteter, som till 
exempel historier, ritualer och ceremonier. Det är integrationsgruppens ansvar att 
säkerställa att de kulturella förändringar som genomförs är autentiska samt konsistenta i 
förhållande till den nya organisationens strategiska målsättningar och lämpliga för den 
nya imagen som organisationen vill leva upp till. Ytterligare ett sätt som 
integrationsgruppen kan använda för att leda kulturförändringen är att samarbeta med 
chefer på olika nivåer inom organisationen. Detta för att tydliggöra styrkan hos den 
sammanslagna organisationen samt möta eventuella störningar som till exempel facket 
kan generera. Ett sätt som integrationsgruppen kan använda sig av för att bibehålla 
produktivitet och förebygga tillbakagång till gamla rutiner är att sätta upp ett över-
gripande mål som enbart går att nå om båda organisationerna arbetar effektivt 
tillsammans. Eftersom arbetet med ett övergripande mål kommer att vara tidskrävande 
kan integrationsgruppen sätta upp några mindre delmål som är lättare att uppnå och har 
synliga greppbara resultat. Positiva resultat föder motivation, skapar trovärdighet samt 
förmedlar en handlingskraft. (Tetenbaum, 1999)  
 
För att förändra organisationskulturen vid förärv har Empson (2004) utarbetat ett 
ramverk (se Fig. 3:3). Författaren pekar bland annat på organisationens image som en 
fundamental del vid förändring av organisationskultur, om ledningen förmår med-
arbetarna att sträva efter en mer prestigefylld image kommer organisationen att kunna 
genomföra nödvändiga kulturförändringar. Ledningen kan använda flera olika sätt för 
att påverka utvecklingen av organisationskulturen, till exempel kommunicera tydliga 
motiv, göra värderingar explicita, bestämma utanförgrupper, skapa grupptillhörighet 
samt peka på organisationens konkurrenssituation.  
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Ledningens försök att styra organisationskulturen kommer endast att vara effektivt om 
den föregående kulturen innan förändringen är en integrerad del av medarbetarnas 
självuppfattning, hävdar Empson (2004). Vidare skriver författaren att graden av 
integration stiger om medlemmarna uppfattar att organisationen har utmärkande och 
positiva egenskaper, en positiv image som förstärker deras individuella image samt 
positiva värderingar som är i linje med deras egna. När det ska ske en stor förändring i 
organisationskulturen som kan vara fallet vid ett förvärv eller sammanslagning måste 
ledningen förmå medarbetarna att överge sin gamla identitet innan de kan tillgodogöra 
sig en ny kultur.  
 
 

 
 
Figur 3:3. Ramverk som beskriver kulturförändring inom en organisation (Efter Empson, 2004,    
s. 6)  
 
 
Utifrån ovanstående hävdar Empson (2004) att en förändrad organisationskultur innebär 
i förlängningen en förändring av medarbetarnas självuppfattning genom avidentifiering 
och uppbyggnaden av en ny identitet. Ramverket beskriver även det komplexa sam-
bandet mellan medarbetarnas professionella identitet och organisationskulturen. 
Människor som arbetar inom samma bransch har oftast en gemensam grundläggande 
förståelse för vad deras yrke innebär. Det är när denna förståelse skall omsättas i 
praktiken som organisationskulturen har en stor påverkan på hur arbetet utförs. Detta 
resonemang pekar på att även den professionella identiteten kan behöva förändras för att 
uppnå de kulturella förändringar som organisationen eftersträvar. 
 
 
3.3.2 Kulturella problem i integrationsprocessen 
Balogun och Hope Hailey (2004) påstår att kulturella problem kan utgöra ett kraftfullt 
hinder mot en lyckad integrationsprocess. Författarna hävdar att alla nya framtida 
visioner oftast innefattar nya strukturer, system och sätt att handla som måste 
implementeras i organisationen. Om inte hänsyn tas till existerande hinder för för-
ändringen, och gamla system förblir oförändrade kommer de att utgöra hinder vid 
förändringen. Om den existerande kulturen och de potentiella problem som kulturen 
genererar inte identifieras med hjälp av någon analysmetod kommer organisationens 
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och medlemmarnas arbetssätt att förbli oförändrat och utgå från den existerande 
kulturen istället för det eftersträvade handlingssättet. Detta gör att de kulturella problem 
som identifieras i form av invanda beteenden måste hanteras och avlägsnas. Författarna 
fortsätter dock med att påpeka att vissa delar av den existerande organisationskulturen 
kan vara positiva och av intresse att bevara, företagen måste därför vara försiktiga då en 
gammal kultur förändras så att organisationen inte kastar ut de positiva delarna i 
samband med att problemen rensas bort. 
 
Nedan presenteras några problem som kan uppstå på grund av organisationskulturen vid 
ett förvärv. 
 
Ett av problemen som kan uppstår är en så kallat struktur/kultur gap. Detta problem 
uppstår enligt Bijlsma-Frankema (2001) då det finns en tidsskillnad mellan den 
strukturella förändringen som ett förvärv innebär och förändringen av kulturen. Ofta 
kommer kulturförändringen i andra hand, vilket leder till att organisationen försöker 
arbeta efter en struktur som inte stöds av den aktuella kulturen. En motvilja bland de 
anställda mot den nya strukturen kan leda till att de motarbetar den rådande strukturen. 
Ytterligare ett problem som Bijlsma-Frankema (2001) tar upp är subkulturer, som 
behandlar motstånd och ogillande av de respektive parternas kulturer och subkulturer. 
Detta problem har sin grund i Johnson, Scholes och Whittington´s (2005) beskrivning 
av organisationskulturen som består av värderingar, övertygelser samt paradigmen. 
Värderingar finns ofta explicit i form av företagets mål, vision eller strategier. Dessa är 
lätta att identifiera men tenderar dock att vara diffust uttryckta.  
 
Den andra delen handlar om vilka övertygelser som är gemensamma inom 
organisationen. Dessa övertygelser är även de relativt lätta att identifiera då 
organisationens medlemmar uttryckligen kan peka ut dessa. Till sist består den 
organisatoriska kulturen av antaganden som tas för givet bland organisationens 
medlemmar, organisationens paradigm. Dessa beståndsdelar skiljer sig oftast åt mellan 
olika subkulturer, särskilt mellan divisioner med olika strategier som har växt genom 
förvärv eller fusion.  
 
Bijlsma-Frankema´s (2001) sista kulturrelaterade problem är avsaknaden av och kvalitet 
på ledarskap. När en organisationskultur bildas och utformas måste det enligt Bakka 
(2001) finnas en stark ledare bakom. Denna ledare behöver inte inneha en formell titel, 
även en informell ledare har inflytande på kulturen. Författaren påpekar att det beteende 
som den ledande befattningshavaren visar sätter normen för vad som är ett acceptabelt 
beteende och vad som inte är det. Även om ledaren är den drivande kraften för att forma 
organisationskulturen så är enligt Bakka (2001) ledaren styrd av organisationen och de 
spelregler som gäller inom den.  
 
De studerade författarna anser att organisationskulturen är en av de viktigaste delarna 
som företagsledningen kan påverka för att genomföra ett lyckat förvärv, en del som 
måste hanteras på ett genomtänkt sätt. Det innebär i sin tur att man måste utarbeta en väl 
genomtänkt strategi för hur den nya organisationskulturen ska integreras, som 
förhoppningsvis medarbetarna kommer att acceptera. Den nya organisationskulturen ska 
utformas efter den nybildade organisationens strategi, kulturen ska hjälpa till att 
uppfylla organisationens strategi, inte det motsatta. En kultur som inte passar den av 
ledningen uttalade strategin kommer att ge upphov till strategisk drift, det vill säga en 
strategi som bättre passar den rådande kulturen. (Bakka, 2001) 
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4 EMPIRI  
I detta kapitel ges en kort presentation av de företag inom IT- och telekombranschen vi 
har studerat samt en presentation av de empiriska iakttagelser utifrån fyra 
respondenters syn på integration vid förvärv som ligger till grund för uppsatsens 
resultat. Presentationen är fristående från såväl tillvägagångssätt som analysresultat, 
för att läsaren skall bilda sig en egen uppfattning om det vi studerat. 
 
 
4.1 Fallbeskrivning Alfa 
Företag Alfa är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare 
informationssamhälle. Närmare 14 000 anställda experter gör företaget till Nordens 
största företag inom IT-tjänster. Deras spjutspetskompetens är inriktad på att utveckla 
innovativa IT-lösningar som förverkligar och digitaliserar kunders visioner. Företaget 
har fokuserat på områden där de har den mest omfattande branschkompetensen. De 
viktigaste områdena är: bank och finans, telekom och media, offentlig sektor och vård 
samt energi och skog. Företaget har verksamhet i över 20 länder. Företag Alfa köpte i 
november 2002 produktutvecklingsenheter inom fasta nät och mobilsystem i Karlstad, 
Luleå, Umeå och Skellefteå. Affären har berört 860 personer. 
 
 
4.1.1 Respondent A 
Respondent A är HR-manager och arbetar huvudsakligen som processansvarig för HR-
frågor vid företagsförvärv, det vill säga respondenten utvecklar processer och stöd-
verktyg som används av företagets affärsenheter. Respondenten har genomfört ett flertal 
integrationer i samband med företag Alfas förvärv. 
 
 
4.1.2 Företagsförvärv 
I de allra flesta fall är enligt respondenten anledningen till förvärv tillgång till 
kompetens eller tillgång till produkter som ger synergieffekter. Exempelvis kan ett 
företag som utvecklar en produkt som adderar mervärde för företagets kunder och som 
ligger i fas med vad företaget gör förvärvas, eller att det uppköpta företaget tillför något 
nytt till företag Alfa. Är anledningen till uppköpet kompetens, handlar det oftast om ett 
företag som har byggt upp specialkompetens inom ett visst område. I vissa fall kan 
anledningen till uppköpet även vara att komma närmare en kund. Förutsättningen är att 
det redan finns en nära kundrelationen och företaget har mycket att tillföra, samt att det 
finns ett stort intresse från företagets sida att utveckla relationen ytterligare. Men den 
vanligaste anledningen till uppköp är enligt respondenten affärssynergier. Företagets 
ledning är enligt respondenten väldigt bra på att förklara varför uppköpet har skett. I det 
här fallet såg ledningen många synergieffekter med affären. Företag Alfa hade själva ett 
antal utvecklare inom samma område som det uppköpta företaget, och att slå ihop sig 
med det uppköpta företaget ger företag Alfa specifika kunskaper som tar dem närmare 
kunden. Även växandet i sig är ett mål från företagets sida. Respondenten berättar att 
företaget har stora resultatkrav från marknaden. Marknadsanalytiker förväntar sig att 
företag Alfa levererar ett väldigt högt resultat, vilket över tiden endast fungerar om 
företaget uppnår en viss volym, det vill säga att företaget har många enheter som kan 
leverera ett högt resultat. Respondent A berättar att tillväxtstrategin är en strategi inom 
branschen över huvud taget, inte endast hos företag Alfa.  
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I det här fallet blev företaget Alfa uppsökt av det säljande företaget som ville outsourca 
en del av sin verksamhet till företag Alfa. Företag Alfa visste under en längre tidsperiod 
om att det fanns ett intresse från det säljande företagets sida att bli uppköpt. I dessa fall 
påbörjas integrationsplaneringen i ett så tidigt skede som möjligt, helst tre månader 
innan avtalet sker. Vissa förvärv har ingen planeringstid alls och avtalet skrivs på med 
väldigt få involverade personer. Andra förvärv har en ganska lång planeringstid. Oftast 
börjar integrationsplaneringen redan i själva förhandlingsfasen där företaget värderas 
och priset förhandlas. I denna fas genomförs även en ”due diligence” och en ”Case-
manager” tillsätts. Företaget får tillgång till det tilltänkta företagets siffror och 
dokumentation om vilka personer som jobbar på företaget samt vilken kompetens dessa 
personer besitter. Case-managern har ansvaret för processen och informationen blir 
input för själva integrationsplaneringen. Även en integrationsorganisation tillsätts 
bestående av olika professionella områden som jobbar inom processen. Dessa är 
advokater, ekonomifunktionen, HR-funktionen, IT-sidan och kommunikationsansvarig. 
Ett projekt med deltagare från de olika funktionerna sätts upp. Beroende på förvärvets 
storlek kan antalet projektdeltagare och de involverade funktionerna varierar. Gäller 
förvärvet endast tio eller trettio personer involveras inte alltid alla funktioner i projektet. 
Case-managern har totalansvaret för samtliga delprojektledare från de olika 
funktionerna.  
 
 
4.1.3 Integration 
Företag Alfa delar upp integrationsprojekt i huvudsakligen två olika faser: Basic 
integration, som genomförs inom en till två månader, och full integration. Basic 
integration innebär att det uppköpta företaget ”pluggas in”, det vill säga företaget får 
tillgång till ekonomisystem, HR-system, nya mailadresser, det uppköpta företagets 
anställda blir anställd hos det köpande företaget, leverantörer blir underrättade och 
kontrakt skrivs om. Enligt respondent är det en sammanhållen process. Företaget räknar 
med att det tar ca tolv månader innan det uppköpta företaget är fullt integrerat. Case-
managern har det totala ansvaret för hela processen. Processen kan dock skilja sig 
väldigt mycket från fall till fall. Vid köp av hela företag finns det en befintlig 
organisation och exempelvis anställningsavtal och leverantörsavtal skrivs inte om, 
eftersom det uppköpta företagets juridiska enhet finns kvar. Vid uppköp eller insourcing 
av en del av ett företag finns ingen administration som följer med, vilket innebär att det 
krävs en snabb uppsättning av en ny organisation. Vid uppköp av hela företag, beroende 
på syftet med uppköpet, integreras i huvudsak det uppköpta företag helt och hållet.  
 
Kompetensöverföring i form av produktionsresurser, funktionella kompetenser och 
ledarskapskompetenser genomförs enligt respondenten alltid, men beroende på affären i 
olika utsträckningar. Har det uppköpta företaget en produkt som företaget vill behålla 
precis som den är, sker kompetensöverföringen mest på ledarskapssidan och på 
marknads- och säljsidan. På sikt kan det dock även bli en överföring av funktionella 
kompetenser, eftersom företaget måste lära sig mer om produkten och fler personer 
involveras i arbetet med produkten. Ska flera produkter integreras sker en total 
kompetensöverföring på alla nivåer där företaget sätter upp kompetensöver-
föringsprojekt och planer för allt ifrån chefer som skall kunna lära sig förstå och verka 
inom företagets strategi, men även för exempelvis alla systemutvecklare som ska kunna 
jobba med flera olika produkter och kunder. 
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4.1.4 Organisationskultur 
På grund av sekretessen är det inte alltid möjligt att ta hänsyn till det uppköpta 
företagets organisationskultur innan kompetensöverföring sker, påpekar respondenten. 
Oftast kan en kulturell analys inte genomföras innan själva avtalet är skrivet. Företaget 
försöker dock alltid att genomföra en kulturell analys och företag Alfa försöker även 
undvika att köpa upp företag där kulturen inte passar överens med företagets kultur. 
Enligt respondenten finns det oftast en ganska god inblick i kulturen när det gäller stora 
företag, även om en kulturell analys inte kan genomföras. Dessa frågor är enligt 
respondenten väldigt svåra, eftersom det oftast är flera spekulanter som är inblandade.  
 
Vid en kulturell analys analyseras hur exempelvis beslutsfattande ser ut; om det är en 
hierarkiskt eller en platt organisation; hur människor förhåller sig till varandra, det vill 
säga om det finns en närhet mellan kollegor eller om det är ett mer distanserat 
förhållningssätt. Vidare analyseras hur företaget förhåller sig till tid; om företaget lägger 
mycket tid vid planering eller om det finns en mer ”straightforward-process” som 
korrigeras efterhand, det vill säga den tidsaspekten som leder till handling; ledarskap; 
kommunikation i form av kommunikationskanaler samt hur budskapen formuleras; 
möteskultur; klädsel, vilket innebär ett formellt eller informellt sätt att förhålla sig till 
sig själv och sina kunder; förhållande till kunder, med andra ord ett formellt eller 
informellt förhållande och huruvida förhållandet till kunder bygger på relationer eller 
om det är ett distanserat förhållande. 
 
Ambitionen från företagets sida är att ta fram kulturfrågorna i samband med inte-
grationen för att kunna lyfta fram och diskutera eventuella problem som kan uppstå på 
grund av företagens olika kulturer. Finns det ingen möjlighet att genomföra en kulturell 
analys innan förvärvet så ska dessa frågor lyftas fram efter genomförandet. I första hand 
ska de ledningspersoner som ska verka tillsammans genom seminarier analysera ovan 
nämnda faktorerna för att avgöra var likheter och olikheter mellan företagen finns. En 
viktig aspekt är att företagen får ett gemensamt språk samt att identifiera vilka risker 
som finns i samband med integrationen. Vid dessa tillfällen ska också beslut tas om 
huruvida det finns ett behov av allmänna seminarier för alla inblandade.  
 
Företag Alfa har en särskild strategi för att kunna hantera kulturell integration. Strategin 
är dels att genomföra kulturella analyser och dels att skapa ett gemensamt ramverk. 
Inom företaget finns en god uppfattning hur deras kultur ser ut, denna kultur kan 
beskrivas inom det ramverket som finns. Uppköpta företag får en beskrivning av företag 
Alfas kultur utifrån de faktorer som ramverket beskriver. Respondenten påpekar att 
kultur är en ganska komplex sak att bygga upp och det tar väldigt lång tid att bygga upp 
en kultur. Det uppköpta företaget kommer dock in i företag Alfas sätt att styra företaget, 
vilket handlar mycket om ledarskap. Företag Alfa har ett visst sätt att styra, som det 
uppköpta företaget måste verka inom, samt befintliga styrmodeller och rapporterings-
strukturer. Ambitionen från företagets sida är att det uppköpta företaget skall så snart 
som möjligt förstå hur företag Alfa arbetar samt vad som skiljer sig från det sättet som 
det uppköpta företaget har verkat på. Utifrån det ska företagen lösa dessa skillnader på 
ett sätt som gör att båda företagen ska uppfatta ett värde i det olika. Enligt respondenten 
är detta en väldigt svår uppgift att genomföra i praktiken. Att det finns ett gemensamt 
språk och att kulturella frågor tas upp ansågs som väldigt viktigt av respondenten.  
 
Organisationskultur innebär för respondenten en gemensam uppfattning om hur 
företaget verkar, samt de gemensamma värden som finns inom företaget. Detta kan 
enligt respondenten både vara uttalat, skriftligt och inte uttalat. 
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Om det uppstår problem i integrationsprocessen så beror det enligt respondenten nästan 
alltid på kulturella problem. Företaget är en stor organisation med 14 000 anställda, 
vilket innebär att organisationen upplevs som ganska byråkratisk och tungarbetad. 
Beslutsvägar blir ganska långa i en sådan organisation, samt att företaget arbetar mycket 
med gemensamma processer och på ett väldigt strukturerat sätt med projekt och 
processer. Om det uppköpta företaget har en entreprenörkultur, vilket oftast innebär ett 
helt annat sätt att arbeta på, kan det av det uppköpta bolaget oftast upplevas som svårt 
att verka inom företag Alfas kultur. Detta beror delvis på att det saknas förståelse för 
hur de ska arbeta efter förvärvet, och dels att det kan upplevas som en försämring från 
tidigare sätt att arbeta på. Respondenten påpekar att de drivkrafter som dessa personer 
besitter kan ha svårt att komma till sin rätt inom företag Alfa. Samtidigt som respon-
denten anser att företaget inte alltid tar tillvara de drivkrafter som finns i det uppköpta 
företaget. För att förändra det uppköpta företagets kultur genomförs utbildning och 
seminarier. 
 
 
4.1.5 Respondent B 
Respondent B var personalansvarig för de enheter som såldes till företag Alfa. Respon-
denten har varit anställd inom det uppköpta företaget sedan 1998. Förvärvet skedde i 
november 2002 och respondenten fick information om uppköpet långt i förväg, mer än 
ett halvt år tidigare. 
 
 
4.1.6 Företagsförvärv 
Förvärvsprocessen var väldigt hemligt, men respondenten var med i hela ”due 
diligence” processen. Respondenten visste i ett tidigt skede att företaget ville sälja 
produktutvecklingsenheter inom fasta nät och mobilsystem i Karlstad, Luleå, Umeå och 
Skellefteå. Alternativet till försäljningen var nedläggning. Ledningen var väldigt 
angelägen att sälja verksamheten, men personalen kunde inte informeras om dessa 
planer. Enligt respondenten fanns det några olika leverantörer som var intresserade av 
ett uppköp. Hela förvärvsprocessen tog mer än ett halvt år, och respondenten var 
medveten om detta tidigare än någon annan, på grund av goda relationer med verksam-
hetens högsta chef. Han ville ha med respondentens kunskap tidigt i processen. Några 
fler personer kopplades in, men det tog långt tid innan exempelvis hela ledningsgruppen 
visste det. Processen var ytterst hemlig, och företaget ville inte oroa personalen.  
 
 
4.1.7 Integration 
För att undvika att förlora kompetens har företag Alfa bland annat tagit fram en två-
dagars utbildning för nyckelpersoner i vad det innebär att vara konsult, hela åtagande-
kulturen som är grunden i företag Alfas sätt att jobba. Vidare ska företaget genomföra 
seminarier för alla anställda och olika aktiviteter. En av de viktigaste aspekterna i inte-
grationsprocessen är enligt respondent B kulturfrågor. Dessa kräver enligt respondenten 
stor respekt, eftersom kulturfrågor är bland det svåraste som finns, men så otroligt 
viktiga. Respondenten B anser att åtagandekulturen, som konsultrollen innebär, borde 
ha tagits in mycket tidigare, samt på ett mycket tydligare sätt genom att plocka ut 
nyckelgrupper och jobba med att får cheferna att förstå skillnaden, även om de anser att 
de har gjort väldigt mycket. Men enligt respondenten borde ännu mer ha gjorts. Av de 
anställda arbetar 99 procent fortfarande mot det säljande bolaget som kund, vilket har 
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medfört att inga stora förändringar har skett i företaget. Det säljande bolaget ser dock 
företag Alfas anställda som konsulter.  
 
Företaget har under en lång tidsperiod varit en intern IT-leverantör, och företaget 
arbetar med samma saker, med samma teknikområden, även om företaget har börjat få 
lite nya kunder. Detta har tagit några år, vilket beror på att det är svårt att bygga i en 
bransch där företagen alltid har konkurrerat med varandra. Även det säljande företaget 
måste acceptera att den uppköpta enheten ska sälja kompetens till andra kunder, som 
exempelvis Nokia.  
 
En kompetensanalys genomfördes inte, eftersom det uppköpta företaget fortsatte jobba 
med samma saker. Ingen annan typ av teknisk kompetens krävdes. Vid tillfället för 
förvärvet fanns det inga andra jobb, så det var ingen risk att förlora nyckelkompetens. 
Respondenten tror att hade det varit en annan arbetsmarknad vid tillfället för uppköpet, 
så hade de förlorat väldigt mycket folk, eftersom de anställda i de alla flesta fall ville 
jobba hos det säljande företaget. En av konkurrenterna lades ner, och inga andra 
alternativ fanns. Sedan uppköpet är det mindre än 10 av 800 anställda som har slutat. 
Nu börjar det röra lite grand på sig, och företaget räknar med lite högre personal-
omsättning framöver, vilket respondenten anser naturligt.  
 
Det säljande företaget var väldigt skickligt på kompetensutveckling, och företaget har 
påverkat företag Alfa så att de arbetar med ungefär samma typ av kompetensmodell. 
Företaget arbetar med kompetensuppföljning, kompetensmanagement, strategier ses 
över varje år och analyseras utifrån vilka kompetenser som behövs. Företaget har 
personalutvecklingssamtal med alla anställda och gapanalyser genomförs. Detta gjordes 
på det säljande företaget och detta görs fortfarande inom företag Alfa. Där anser 
respondenten att det uppköpta företaget har påverkat det köpande företaget så att det 
köpande företag har blivit bättre på kompetenshantering. En form av kompetens-
överföring som har skett är exempelvis användningen av företag Alfas projektstyrnings-
modell. Det uppköpta företaget hade en egenutvecklad projektstyrningsmodell. Företag 
Alfas projektstyrningsmodell används inte så mycket, eftersom det uppköpta företaget 
jobbar i projekt mot den säljande organisationen och företaget måste följa kundens 
projektstyrningsmodell. Personalen som arbetar med nya kunder arbetar med företag 
Alfas modell. Men modellerna ser enligt respondenten ganska lika ut, det finns inte så 
många sätt att bygga upp projekt och projektgrupper på. 
 
 
4.1.8 Organisationskultur 
Företag Alfas företagsledning har enligt respondent B hanterat uppköpet generellt sett 
väldigt bra, men respondenten anser att en större satsning på kulturen borde ha gjorts. 
Detta är enligt respondenten en nyckel till framgång att förklara, att arbeta med 
kulturfrågor, eftersom det är det säljande företagets kultur som finns i väggarna och det 
är det säljande företagets kultur som fortfarande finns hos företaget, medan det köpande 
företaget har en annan kultur. Kultur tar så lång tid att ändra, så det arbetet måste 
inledas så snart som möjligt. Misstaget som skedde är enligt respondenten att ledningen 
informerade företagets anställda att det var ”business as usual”. Istället ska ledningen 
säga att företaget ska jobba precis lika bra mot kunden som företaget har gjort förut, 
men samtidigt informera om alla andra förändringar. Detta borde vara en av de första 
åtgärderna företagsledningen gör. Ledningen borde ha sagt att företaget går in i ett 
företag med en helt annan affärslogik. ”Det säljande företaget säljer och gör produkter, 
men när vi jobbar åt vår kund som underleverantör, så säljer vi kunskap. Vi säljer 
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timmar, kompetenstimmar, vilket är en helt annan affärslogik”. Detta var enligt 
respondenten något som missades, av rädsla att störa de pågående projekten gentemot 
företagets kund. Även personalen fick informationen från företag Alfas sida att det var 
”business as usual”. Istället skulle företag Alfa ha informerat att det är ”business as 
usual” såtillvida att företagets anställda ska fortsätta att arbeta som duktiga tekniker, 
men företaget har nu en tung leverantörsrelation som företaget inte hade förut. Det tog 
enligt respondenten ett tag att upptäcka att företaget borde ha informerat om det och 
arbetat mera med att utveckla konsultrollen. Där finns det fortfarande mycket jobb 
framöver för att komma dithän. 
 
När personalen kallades till ett möte var det ingen som misstänkte en försäljning, de 
anställda trodde enligt respondenten att de skulle bli uppsagda, eftersom det var den 
rådande situationen på företaget. Först var det en lättnad, men respondenten berättar att 
samtidigt kände nog många en jättesorg, eftersom alla anställda var så väldigt stolta 
över att vara anställda hos det säljande företaget. Kulturen var därmed något som det 
säljande företaget hade lyckats väldigt bra med. Respondenten tror att det finns många 
som fortfarande tycker att det är synd att de inte är anställda hos företaget längre, och 
det beror bland annat på att företag Alfa har varit dåligt på att sälja in sin kultur, vilken 
enligt respondent B också är bra. Det finns enligt respondenten väldigt mycket positivt i 
det köpande företagets kultur.  
 
Respondenten anser att uppköp är för företag Alfa ett väldigt bra sätt förvärva 
kompetens på, företaget har köpt sig marknadsandelar och fortsätter att göra det. 
Företag Alfa har växt på detta sätt. Företag Alfa växer inte så mycket organiskt, utan 
genom att köpa marknadsandelar. Har företag den strategin så är det bra, men företag 
som använder den strategin behöver bli bättre på att arbeta med de kulturella frågorna. 
 
 
4.2 Fallbeskrivning Beta 
Företag Beta är ett av nordens ledande IT-företag och är noterat på Oslobörsen. 
Företaget hade, vid utgången av september 2004, mer än 3000 anställda. Företaget 
utvecklar och driver IT-lösningar som ska öka kunders produktivitet. Företaget är 
specialiserat på att tillhandahålla säkra, stabila och kostnadseffektiva driftslösningar till 
några av nordens största företag. Företaget är en av de ledande aktörerna i Sverige och 
norden i allmänna termer av marknadsandelar, produktportfölj och utvecklingsresurser. 
Företag Beta köpte i november 2004 det uppköpta företagets driftverksamhet i Sverige. 
Innan det senaste förvärvet hade företag Beta cirka 200 anställda i Sverige, i och med 
förvärvet växte företaget med cirka 220 personer, så idag är cirka 450 personer anställda 
i Sverige. 
 
 
4.2.1 Respondent C 
Respondent C blev i samband med förvärvet ansvarig för integrationen av det uppköpta 
företagets driftverksamhet, och har därefter fortsatt arbeta med integrationsfrågor.  
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4.2.2 Företagsförvärv 
Den svenska delen av verksamheten kommer ursprungligen från SJ som delades upp i 
flera bolag vid privatiseringen av företaget. IT-delen bolagiserades under ett nytt namn. 
Detta bolag delades sedermera upp i två delar, en del som fokuserar på system-
utveckling samt en del med fokus på IT-drift.  
 
Företag Betas syfte med förvärvet var att expandera. Respondent C påpekar att företag 
Beta har väldigt tydliga expansionsmål. Branschen som företag Beta verkar inom, att 
sälja IT-drift, påverkas mycket av volym. Respondent C betonar att det finns väldig 
mycket kostnadssynergier i den här stordriften och att företag Beta är ett av de få 
bolagen som enbart är deducerade till drift. Deras stora konkurrenter är WM-data, 
TietoEnator samt ett antal globala spelare, som till exempel IBM. Men enligt 
respondenten konkurrerar oftast dessa konkurrenter om andra affärer, då företag Beta 
söker de stora nordiska bolagen, medan IBM till exempel söker de stora globala 
bolagen. Företag Betas strategi är dock att växa bland annat genom att skapa nya 
affärer, men också genom förvärv. 
 
Enligt respondenten är den första delen vid ett förvärv förknippat med väldigt mycket 
hemlighetsmakeri. Det är väldigt viktigt för företaget som förvärvar en verksamhet att 
information om förvärvet inte kommer ut. Dels så ställer börsen krav på att sådan 
information inte kommer ut, och dels är företaget rädd för konkurrens. Det är svårt att 
hantera ett förvärv utan att det uppstår rykten. Respondenten känner mycket folk på det 
uppköpta företaget och under ”due diligence” fasen är de lätt att det uppstår rykten. Det 
här är väldigt känslig information för personalen, inte bara för personalen på företaget 
som ska förvärvas, utan även för företagets ursprungliga personal. När företagen väl har 
kommit överens om köpet, så har redan en bra bit av integrationsplaneringen genom-
förts. Anledningen till att företag Beta påbörjar planeringen innan kontraktet skrivs på, 
är att väldigt mycket ska hända på kort tid.  
 
Dagen efter kontraktet med det uppköpta företaget skrevs på blev personalen på de olika 
orterna kallade till ett informationsmöte. Först informerade ledningen från det uppköpta 
företaget om vad som skulle hända, sedan informerade ledningen från företag Beta om 
vad som skulle hända. Det var enligt respondent C ganska omtumlande för personalen, 
även om de har arbetat inom samma bransch, att det står några nya människor som helt 
plötsligt förklarar att ”nu är det vi som bestämmer och nu är det en annan ledning”. 
Företag Betas ambition är att vara väldigt ödmjuk och mån om att personalen från det 
uppköpta företaget ska tycka att ”det blir spännande att hänga på den här resan som det 
kommer att innebära att arbeta för företaget". Vidare säger respondent C att företag 
Beta är väldigt mån om att alla ska få förtroende för förändringen. Människor reagerar 
väldigt olika vid den här typen av förändringar, ofta märks inte det så mycket när 
ledningen pratar inför personalen första gången, eftersom det är så många som är 
samlade och det blir lite av en chockeffekt. Många av personalens frågor kommer lite 
senare. Samma dag som företag Beta informerade personalen informerades även 
säljarna. Deras uppgift var att ringa ut till de viktiga kunderna, eftersom det är lika 
viktigt att få med sig det uppköpta företagets kunder som att få med sig personalen. 
Företag Beta informerade kunderna om vad som hade hänt, samt lämnade information 
om företaget. Syftet var att kunderna skulle känna förtroende för det nybildade bolaget. 
Respondent C förklarar detta tillvägagångssätt med att kostnaderna för IT-drift är 
väldigt höga för de flesta kunderna, om någonting går fel så är kunden benägen att byta 
leverantör relativt snabbt på grund av stigande kostnader. Därför ska kunderna inte 
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behöva känna att de blir tagna för givet bara för att företag Beta förvärvar 
verksamheten. 
 
Från det datumet då kontraktet skrevs under tills företag Beta tog över, handlade det 
mycket om att förankra köpet. Arbetet fortsatte både med de nya kunderna samt med 
den blivande personalen. Företag Beta hade ytterligare tre informationsmöten där 
ledningen fortsatte att ”pumpa ut” information till personalen. Detta beror enligt 
respondent C på att företaget bland annat måste förhandla med facket för att få över 
personalen till det köpande företaget. Övergångsregler för kollektivavtal skapas så att 
personalen skall förstå vilka ekonomiska konsekvenser övertagandet innebär. 
Personalen fick även information om företag Betas policys samt hur företaget ser på 
olika typer av personalfrågor och förmåner. Samtidigt försökte företag Beta aktivt att få 
de nya kunderna att skriftligen acceptera företaget som ny leverantör. Vidare säger 
respondent C att mycket arbete handlar om att få över alla i företagets personalregister. 
Respondenten poängterar också att en stor del av deras affärsidé handlar om tim-
rapportering, då de ofta säljer tjänster till fasta priser eller i löpande projekt. Dessa 
projekt måste då definieras i det uppköpta företagets tidsrapporteringssystem, så att 
personalen ska kunna gå in och rapportera in sin tid i det nya systemet. Alla nya kunder 
och projekt finns i detta system, så utbildning krävs för att kunna komma åt dessa. Det 
är viktigt för företaget att alla timmar kan faktureras korrekt. 
 
Enlig Respondent C startade integrationsplaneringsprocessen vartefter affären började ta 
form. Under en stor del av tiden fanns det även andra företag som var intresserade att 
förvärva det uppköpta företaget. Därefter inträffade ett skede i processen då företag 
Beta visste att de var ensamma kvar om att förhandla. Respondent C påpekar att affären 
i det skedet fortfarande kunde avbrytas, men att de kände sig ganska säkra på att 
företaget skulle genomföra förvärvet. Detta skede inträffade någon månad innan affären 
undertecknades. Vid den tidpunkten togs beslutet att respondent C skulle bli ansvarig 
för integrationen. 
 
 
4.2.3 Integration 
Alla förvärv är unika, så det är väldigt svårt att sätta ut tidsaxlar, förklarar respondent C. 
I vissa fall har företaget väldigt lång tid på sig innan det faktiska övertagandet. Vid det 
aktuella fallet hade företag Beta extremt lite tid, eftersom hela processen tog enbart en 
och en halv månad. Även om ett antal mallar och checklistor för hur integreringen ska 
gå till finns tillgängliga, måste en ny, unik integrationsprocess skapas för varje situation, 
svarar respondent C. 
 
När det gäller kompetensöverföring svarar respondent C att det vanligaste är att företag 
tar över en verksamhet med personal. I det här fallet handlade det om ett rent förvärv. 
Vid en vanlig, traditionell outsourcingaffär, där ett stort bolag tar kontakt med företaget 
i syfte att sköta deras IT-drift, sker det väldigt lite kompetensöverföring, eftersom 
företaget har en befintlig IT-avdelning med personal, hårdvara och i vissa fall fastig-
heter. Alternativet till ovanstående är att företag Beta får en outsourcingaffär där någon 
annan konkurrent redan har kört driften. I detta fall sker det en kompetensöverföring, då 
företaget ska jobba med något som de inte har kompetensen för idag, betonar 
respondent C. Respondenten hävdar dock att i det aktuella fallet kommer i princip alla 
som arbetar med de aktuella leveranserna över till företag Beta, men i ett första skede 
fortsätter personalen att arbeta precis som tidigare. 
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4.2.4 Organisationskultur 
Företag Beta gjorde en analys av det uppköpta företagets organisationskultur före 
förvärvet. Respondent C påpekar att mycket av företag Betas kommunikation baseras på 
att identifiera skillnader och likheter mellan företagen och lyfta upp och prata om dessa 
med personalen. Respondent C anser att det är viktigt att lyfta fram vad företaget som 
de förvärvar ska tillföra organisationen, både kompetensmässigt men även kultur-
mässigt. 
 
Företag Beta benämner sin kultur som jordnära. Företagets organisationskultur har en 
tydlig kundfokus, vilket innebär en klar inriktning mot ett kundnära engagemang med 
ett obyråkratiskt arbetssätt. Organisationen är platt med högsta ledningen placerad i 
Sverige och Norge, vilket ger korta beslutsvägar och snabb respons på kunders signaler. 
Respondent C konstaterar att på det sättet var företagen ganska lika, men företagen 
skilde sig ändå åt. Bland annat hade det uppköpta företaget en kultur som innebar en 
förmåga att fakturera, som företag Beta inte hade. Denna konsultkultur var något som 
företag Beta ville inkludera i den nya organisationen. Respondent C påpekar att drift-
delen som företag Beta tog över inte är så konsultifierad, men det var något som 
företaget eftersträvade att inkludera. Detta kan ses som en form av kompetens-
överföring, men enligt respondenten är det svårt att säga vad som är kultur och vad som 
är kompetens. Det är inte en dokumenterad kompetensöverföring där företaget faktiskt 
utbildar någon, utan respondenten anser att det är mer kulturrelaterat. 
 
För att hantera olikheter i kulturen har företag Beta försökt lyfta fram skillnader och 
diskuterat dessa. De har också försökt att definiera vad företag Beta vill åstadkomma 
med förvärvet. Utifrån dessa diskussioner har företaget lyft fram det positiva i båda 
organisationerna, båda vad som är positivt hos det köpande företaget och hos det 
uppköpta företaget. 
 
Företag Beta har ingen speciell strategi för att hantera integration. Till viss mån har 
företaget försökt förändra kulturen hos det uppköpta företaget så att det liknar deras 
kultur. De åtgärder som företag Beta har vidtagit är att de har haft en introduktionskurs 
för samtliga anställda, där ledningen har berättat vilka värderingar företaget står för, vad 
de vill att deras varumärke ska stå för, vart företaget är på väg och vilka visioner 
företaget har. Sedan försökte företaget att få igång kompetensbiten snabbt, genom att 
placera ambassadörer i respektive organisation. Detta gjordes genom att lyfta in ny 
kompetens som saknades i den gamla organisationen från det uppköpta företaget och 
tvärtom. Företag Beta har inte upplevt några större problem på grund av organisations-
kulturen. Respondent C påpekar att detta kan bero på att företagen hade väldigt lika 
kultur från början. 
 
Respondent C hävdar att det inte har uppstått några stora problem i integrations-
processen. Integrationsprocessen involverar många människor som under en lång tid 
arbetar heltid med det. Vissa personer har ju fått arbeta väldigt mycket med processen. 
Respondent C tror att företaget har fått över kunderna, som dessutom är ganska nöjda 
med deras arbete. Även personalmässigt gick det bra då alla som erbjöds arbete hos 
företaget tackade ja. Enligt respondenten erbjuds all personal i Sverige anställning hos 
det köpande företaget, men personalen behöver inte gå över, även om risken att bli 
uppsagd på grund av arbetsbrist är väldigt stor om de anställda stannar kvar hos det 
säljande företaget. Anledningen till att det gick bra den här gången tror respondent C 
har att göra med de mjuka faktorerna. Han nämner att det är en massa hårda frågor om 
löner och system som ska fungera, men att kommunicera och vara tydlig, att arbeta med 
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den typen av frågor så att alla förstår processen och vad det kommer att innebära det är 
viktigast. 
 
Respondent C avslutar med att poängtera att varje sådan här process är unik. Det finns 
en mängd saker som måste hanteras, men hur dessa hanteras måste analyseras från gång 
till gång. Företag Beta började redan i ”due diligence” fasen att prata med personal som 
var inblandad från deras sida, samt en del chefer som tillhör den säljande organi-
sationen. Företaget undersökte hur saker fungerar i den säljande organisationen. Frågor 
som till exempel: ”Om ni blir köpta och företag Beta kommer och informerar, vad är 
personalen intresserad att höra, vad är folk oroliga inför.” Dessa affärer handlar 
mycket om hur det uppköpta företagets historia har sett ut tidigare. Har det förekommit 
mycket nedskärningar så vill personalen veta om det kommer att ske ytterligare 
nedskärningar, har personalen haft fri sockerkaka på tisdagar vill personalen kanske 
höra att det ska fortsätta. Enligt respondenten får ledningen försöka fråga och förstå 
dessa problem, men det är svårt eftersom processen ska vara hemligt. 
 
 
4.2.5 Respondent D 
Respondent D arbetar som enhetschef med personalansvar för 120 personer av de ca 
220 som gick över till företag Beta. Företag Beta köpte upp en enhet som bestod av tre 
delar. Respondenten hade huvudansvaret för den största enheten som köptes upp av 
företag Beta. Respondenten har arbetat hos det säljande företaget sedan 1998. I nuläget 
är respondenten enhetsansvarig för tjänste- och produktutvecklingsenheten, samt att 
respondenten sitter med i Sverigeledningen för IT-drift i företag Beta.  
 
 
4.2.6 Företagsförvärv 
Enligt respondent D har företag Betas ledning hanterat uppköpet på ett väldigt bra sätt. 
Anledningen till köpet var enligt respondenten ganska enkelt, företag Beta ville växa 
och det säljande företag ville sälja av en icke lönsam affärsenhet. Respondenten påpekar 
att IT-drift bygger på volym, vilket det säljande företaget inte hade uppnått på de 
enheterna som såldes. Förvärvet hanterades genom att de högsta cheferna lämnade 
väldigt mycket information ut till alla orter, både när köpet blev klart och när över-
tagandet hade skett. Under de första två månaderna förekom väldigt mycket bra 
information. Informationen har efter hand planat ut, vilket enligt respondenten är ett 
vanligt scenario. Verksamheten måste börja sätta sig och omorganisationen gör att det 
blir väldigt tyst. Respondenten påpekar att informationen tyvärr har trappats av, men 
generellt sett ansåg respondenten att ledningen har skött uppköpet väldigt bra.  
 
I själva uppköpsprocessen var respondenten involverat i ”due diligence” processen och 
respondenten hade ansvaret för de flesta frågor kring den säljande enhetens affärer, 
kunder samt deras arbetssätt och hur leveranser har skötts. Respondenten var involverad 
under ett och ett halvt års tid, gemensamt med två andra personer som kände till 
uppköpsprocessen. Respondenten hade inte huvudansvaret för ”due diligence” men 
respondenten stod för väldigt mycket input till företag Beta. Respondenten blev 
involverad i försäljningsprocessen väldigt tidigt, han visste om att enheten var olönsam. 
Enheten tog fram ett förslag för att lämna det säljande företaget, vilket skedde redan ett 
år innan uppköpsprocessen med företag Beta började. Enligt respondenten kontaktade 
det säljande företaget olika leverantörer eftersom företaget ville sälja enheten.  
 



EMPIRI 

32 

4.2.7 Integration 
Det säljande företaget genomförde en kompetensanalys i samband med förvärvet. 
Företaget gick dels igenom samtliga anställdas CV och tittade på personalens erfaren-
heter, och dels så analyserades vilka produkter företagets anställda kunde. Den 
uppköpta enheten hade enligt respondenten väldigt bra kunskap om vilka kompetenser 
som fanns och således identifierades på vilken nivå denna kunskap fanns. Respondenten 
påpekar att denna kompetensanalys kunde eventuellt ha genomfört lite mer ingående, 
men processen var väldigt hemligt och det medförde att denna typ av samtal inte kunde 
föras med det uppköpta företagets anställda. Processen var hemligt ända fram tills 
konkurrensverket godkände uppköpet.  
 
Från den uppköpta enhetens sida identifierades vilka personer som var nyckelpersoner, 
och framförallt höga chefer från företag Beta pratade med dessa personer innan deadline 
för övertagandet. I dessa samtal togs exempelvis upp vilka framtidsutsikter de anställda 
förväntade sig hos företag Beta. Enligt respondenten gjordes detta lite för sent, men 
företaget klarade alla personer. Det var endast fem personer av 220 personer som inte 
följde med, vilket respondenten ansåg vara ”grymt bra”. Respondenten påpekar att inga 
nyckelpersoner försvann.  
 
Eftersom uppköpet har skett ganska nyligen finns fortfarande ingen gemensam organi-
sation. Båda företagen kör sina separata spår. Personalen sitter dock med i varandras 
ledningsgrupper. Respondentens roll har i nuläget inte förändrats, men han sitter med i 
Sverigeledningsgruppen. Respondenten kommer att byta roll, vilket dock är självvalt. 
Rutinerna kring fakturering och ekonomisk hantering är den största förändringen. 
Timrapportering som enheten arbetar mycket med är en stor skillnad i det dagliga 
arbetet. Enheten fick dock gå in och styra projektnummerstrukturen som skulle 
användas och byggas upp, vilket enligt respondenten var väldigt lyckat. Enheten fick ta 
in sitt sätt att tänka och bygga upp en struktur på nytt. Detta har enligt respondenten 
medfört att hela processen har gått relativt smärtfritt. Halva ledningsgruppen består av 
det uppköpta företagets enhet, vilket har påverkat företag Betas sätt att arbeta på.  
 
 
4.2.8 Organisationskultur 
Respondenten berättar att driftverksamheten kom från ett stort globalt företag till ett 
litet, svenskt företag. Företag Beta känns enligt respondenten som ett litet svensk 
företag, vilket har medfört stora förändringar. Hos det säljande företaget var enligt 
respondenten allting på plats, exempelvis rutiner för tidsredovisning och informations-
system för projektstyrning, medan hos företag Beta var ingenting på plats, det vill säga 
det har varit mycket manuellt arbete jämfört med tidigare. Detta har enligt respondenten 
lett till en del frustration från de anställdas sida. Personalmässigt, det vill säga kemin 
mellan personalen från den gamla organisationen och personalen från företag Beta är 
positiv. Både företag Betas personal och det säljande företagets personal är positiva till 
förändringen. Enligt respondenten har integrationen inte medfört några större problem, 
vilket enligt respondenten beror på att enheten hade det väldigt tufft hos det säljande 
företaget. Cheferna i det säljande företaget satsade inte på enheten. Enheten fick sänka 
kostnaderna väldigt mycket, och ”inte gasa nånting”. Det har enligt respondenten skett 
mycket uppsägningar och respondenten påpekar att det säljande företaget inte har 
förstått enhetens verksamhet, IT-drift. Företag Beta pratar om IT-drift, till och med 
företagets VD pratar om att IT-drift skall öka omsättningen och företaget skall växa 
inom denna sektor. Detta har enligt respondenten medfört att de små problemen i 
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samband med övertagandet inte kändes så viktigt när personalen känner att man tillhör 
en huvuddel av det nya företaget. I samband med förvärvet pratades det mycket om att 
företag Beta ska dra nytta av företagets unika kompetens, eftersom enheten kommer 
från ett konsultbolag och är duktiga på att merdebitera, att hitta extra faktureringar, osv. 
Enligt respondenten har enheten fått tillbaka lite stolthet. Företag Beta ordnade en stor 
”come-together” eftersom företag Beta hade köpt upp enheten där respondenten 
kommer ifrån, både i Sverige och i Norge, samt IBM och Telenor i Norge. Företag Beta 
samlade samtliga inblandade i Oslo på ett väldigt stort evenemang i februari som enligt 
respondenten var väldigt lyckat.  
 
Respondenten berättar att de största skillnaderna i företagens kultur ligger i företagens 
ursprung. Företag Beta kommer från SJ-data, det vill säga tankesättet att skapa 
mervärde för kunden, att tänka merdebitering, att hitta vinna-vinna situationer fanns inte 
i företag Beta. Skapas enligt respondenten mervärde för kunden, i forma av exempelvis 
ökad funktionaliteten, kan företaget merdebitera. Detta är enligt respondenten en väldigt 
stor skillnad. IT-avdelningen hos företag Beta hade inte detta tankesätt. Från företag 
Betas sida försöker ledningen hantera dessa skillnader genom att vara medveten om de 
och lyfter fram skillnaderna vid olika samlingar och informationsmöten. Vidare har 
företaget startat upp ett ledarprogram där samtliga ledare inom företaget tittar på vad 
framtidens ledare skall tänka på. I programmet ingår som en viktig del kulturskillnader 
och det uppköpta företagets värdeord tas in. Den uppköpta enheten är nästan lika stor 
som företag Betas gamla organisation, vilket enligt respondenten har underlättat för den 
uppköpta enhetens anställda. Ytterligare en anledning till att uppköpet och integrationen 
lyckades är enligt respondenten att uppköpet hade förankrats hos ledningen samt de 
skillnader som finns medvetandegörs.  
 
Respondenten anser att uppköp är enda sättet att växa på, men han påpekar att företag 
skall vara väldigt noggranna med vem de köper upp. Det är enligt respondenten extremt 
viktigt att företagskulturerna och kompetenserna matchar. Endast genom att dubblera 
kompetensen ska företag inte förvänta sig stora synergier. Genom att bli dubbelt så stort 
blir företag inte nödvändigtvis effektivare. Företag skall enligt respondenten överväga 
noggrant om ett uppköp är rätt sätt att växa på. Företag skall ha möjlighet att kunna 
tacka nej även i ”due diligence” fasen, om kulturerna och kompetenserna misstämmer. 
Respondenten påpekar att den information som förekommer i samband med förvärv och 
förändringar är väldigt viktigt, samt att det köpande företagets ledning syns. Även 
ärlighet är viktigt i samband med förvärvet, vilket fanns från företag Betas sida. Detta är 
enligt respondenten nyckeln till framgång vid ett förvärv.  
 



ANALYS OCH DISKUSSION 

34 

5 ANALYS OCH DISKUSSION 
I detta kapitel analyserar och diskuterar vi vår empiriska studie tillsammans med den 
teoretiska referensramen. Kapitlet inleds med interna analyser av de båda fallföretagen 
för att presentera skillnader och likheter mellan de båda inblandade företagens 
erfarenheter av förvärvet och integrationen i samband med det. Därefter presenteras en 
jämförelse av de båda fallföretagen  
 
 
5.1 Fallbeskrivning Alfa 
Fallbeskrivning Alfa analyseras utifrån både det köpande och säljande företagets synsätt 
för att kunna peka på skillnader och likheter mellan hur företagen har upplevt förvärvet 
och integrationen. 
 
 
5.1.1 Företagsförvärv 
Ledningen såg många synergieffekter med förvärvet. Syftet med uppköpet var dels att 
få tillgång till specifika kunskaper, och dels att få en närmare relation till en kund. Detta 
är enligt Triantis (1999) och Balmer (1999) två av de vanligaste orsakerna till förvärv.  
 
I det här fallet initierade det säljande företaget själva förvärvet. Det säljande företaget 
var enligt respondent B väldigt angelägen att sälja en del av sin verksamhet, eftersom 
alternativet var nedläggning. Detta hade enligt respondent A betydelse för planeringen 
av integrationsprocessen. Företag Alfa visste under en längre tidsperiod om att det 
säljande företaget var angelägen om en försäljning. Initialt fanns det dock enligt 
respondent B flera olika leverantörer som var intresserade av ett uppköp. Integrations-
planeringen kunde påbörjas i ett tidigt skede, vilket bland annat visar sig i att respondent 
B, som arbetar hos det uppköpta företaget som personalchef, har varit involverat i hela 
”due diligence” processen.  
 
Price (2004) påstår dock att HR-funktionen involveras i förvärvsprocessen först när 
avtalet är klart. Enligt författaren är detta en anledning till att så många företagsförvärv 
misslyckas. Vår empiriska studie visar på motsatsen. HR-funktionen involverades 
väldigt tidigt i processen. Även en noggrann granskning av det säljande företaget 
genomfördes, där företag Alfa fick tillgång till det säljande företagets siffror och 
dokumentation om vilka personer som arbetar på företaget, samt vilka kompetenser 
dessa personer besitter, vilket Price (2004) beskriver som syftet med ”due diligence” 
processen. 
 
Vi anser att det faktum att det säljande företaget har initierat förvärvet har påverkat att 
HR-funktionen har involverats i förvärvsprocessen i ett väldigt tidigt skede, vilket i sin 
tur har påverkat integrationsplaneringen. Även om HR-funktionen har involverats i ett 
tidigt skede kan dock inga kopplingar göras till huruvida förvärvet var lyckat på grund 
av detta. 
 
 
5.1.2 Integration 
Haspeslagh och Jemison (1991) påstår att integrationsprocessen är nyckeln till ett fram-
gångsrikt företagsförvärv, men enligt författarna läggs inte grunden för integrations-
processen vid förvärvet. Vår empiriska studie har dock visat på motsatsen. Enligt 
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respondent A börjar integrationsplaneringen oftast i förhandlingsfasen. Integrationen 
kan dock enligt respondenten inte alltid planeras i ett tidigt skede, eftersom 
uppköpsprocessen kan vara hemligt och sekretessen måste beaktas.  
 
Enligt författarna är integrationens ”heart” att överföra strategisk kompetens mellan 
företagen. Enligt respondent A sker kompetensöverföring i form av produktionsresurser, 
funktionella kompetenser och ledarskapskompetenser alltid. Respondenten påpekar att 
kompetensöverföring sker på alla nivåer när fler produkter skall integreras, eftersom 
chefer skall lära sig förstå och verka inom företagets strategi, och systemutvecklare 
skall kunna jobba med flera olika produkter och kunder. Enligt respondent B har det 
tagit lång tid innan företaget har fått nya kunder. Företaget har under en lång tidsperiod 
varit en intern IT-leverantör och arbetat inom samma teknikområde, vilket kan ha med-
fört att kompetensöverföringen har försvårats. Viss kompetensöverföring har dock skett 
i och med att det uppköpta företaget använder företag Alfas projektstyrningsmodeller. 
 
Att överföra nyckelkompetens mellan företagen skapar enligt Haspeslagh och Jemison 
(1991) en större långsiktig konkurrenskraft. Författaren påpekar att överföring av ledar-
skapskompetens påverkar främst det uppköpta företaget. I den empiriska under-
sökningen har det dock framkommit att det uppköpta företaget har påverkat det köpande 
företaget gällande de anställdas kompetensutveckling.  
 
Företag Alfa genomförde ingen kompetensanalys, vilket beror på att företaget fortsatte 
att arbeta mot det säljande företaget precis på samma sätt som tidigare. Vidare så fanns 
vid tillfället för förvärvet inga andra jobb, så risken att förlora nyckelkompetens var 
liten. Sedan uppköpet 2002 har dock mindre än 10 av 800 anställda slutat hos företag 
Alfa. 
 
Vi anser att en större satsning på kompetensöverföring, främst på ledarskapsnivå, för att 
få in det köpande företagets åtagandekultur borde ha genomförts. Detta försvårades 
dock av att det uppköpta företaget fortsatte att arbeta mot det säljande företag som kund. 
Vi anser att det är positivt att det köpande företaget påverkades av det uppköpta 
företaget och tog in deras sätt att kompetensutveckla personalen. 
 
 
5.1.3 Organisationskultur 
Enligt respondent B fortsatte företaget efter uppköpet att arbeta på samma sätt mot det 
säljande företaget. Respondent B påpekar att detta var ett misstag som gjordes, eftersom 
det uppköpta företaget gick in i en helt ny kultur. Det köpande företagets ledning 
informerade personalen att det var ”business as usual”. Detta innebär att företaget inte 
blev fullt integrerat. 
 
Habeck et al. (2000) påpekar att det krävs en klar vision om vad förändringen skall 
resultera i, samt att visionen och de nya målsättningarna kommuniceras till de anställda 
i det uppköpta företaget. Vidare anser författarna att kulturella skillnader är den mest 
kritiska faktorn för att förvärvet skall lyckas. Även om respondent B berättade att 
företag Alfa hanterade uppköpet generellt sätt väldigt bra, påpekar respondent B att en 
större satsning på kulturen borde ha genomförts.  
 
Precis som litteraturen vidhåller (se Chaudhuri & Tabrizi, 1999, Habeck et al., 2000 
samt Cartwright & Cooper, 1996) ansåg även respondent A att problem i integrations-
processen beror nästan alltid på kulturella problem. Respondenten berättar att företag 
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Alfa har som ambition att lyfta fram kulturfrågor i samband med integrationen. Detta 
för att förhindra att eventuella problem skall uppstå. Respondent B ansåg dock att det 
köpande företag borde ha arbetet mycket mer med kulturen. Företag Alfa har en helt 
annan affärslogik än det uppköpta företaget. Det uppköpta företaget borde mycket 
tidigare ha fått in företag Alfas åtagandekultur. Även det säljande bolaget hade större 
förväntningarna, de såg den säljande verksamheten som ett konsultbolag.  
 
För att undvika kulturella problem i integrationsprocessen genomför företag Alfa 
kulturella analyser och skapar ett gemensamt ramverk. Nyförvärvade företag får en 
beskrivning av företag Alfas kultur, eftersom ambitionen är att det uppköpta företaget 
skall verka inom företag Alfas kultur. Båda respondenterna påpekade att kultur är en 
väldigt komplex sak att bygga upp och det tar väldigt lång tid att bygga upp en ny 
kultur. Respondent B påpekade dock att arbetet med kulturfrågor var ett stort problem i 
samband med förvärvet. Företagets ledning informerade personalen att de skulle arbeta 
precis som förut, vilket har medfört att en ändring av kulturen har försvårats. Det 
uppköpta företaget hade dessutom en mycket stark kultur. 
 
Balogun och Hope Hailey (2004) påpekar att kulturella problem som identifierats i form 
av invanda beteenden måste hanteras och avlägsnas för att integrationen ska bli lyckat. 
Enligt Empson (2004) kan ledningen använda flera olika sätt för att påverka ut-
vecklingen av organisationskulturen, genom att exempelvis kommunicera tydliga motiv. 
Vidare måste ledningen förmå medarbetarna att överge sin gamla identitet, innan de kan 
tillgodogöra sig en ny kultur.  
 
Vi anser att företagsledningen borde ha kommunicerat en tydligare vision och tydligare 
målsättningarna till det uppköpta företagets anställda. Detta är något vi finner stöd för i 
litteraturen (se Habeck et al., 2000, Balogun & Hope Hailey, 2004, Empson, 2004). 
Företag Alfas målsättning är att integrera det uppköpta företaget fullt ut. Vi ställer oss 
frågan om huruvida detta alltid är det bästa angreppssätt att hantera kulturen. I vissa fall, 
precis som Haspeslagh och Jemison (1991) och Chaudhuri och Tabrizi (1999) hävdar, 
är det kanske bättre att låta det uppköpta företaget verka inom sin egen kultur. 
Företagets unika egenskaper som eftersöktes vid förvärvet kan elimineras vid en 
påtvingad kultur. 
 
 
5.2 Fallbeskrivning Beta 
Fallbeskrivning Beta analyseras utifrån både det köpande och säljande företagets synsätt 
för att kunna peka på skillnader och likheter mellan hur företagen har upplevt förvärvet 
och integrationen. 
 
 
5.2.1 Företagsförvärv 
Syftet med förvärvet som respondent C pekar på var att expandera. Att växa är 
nödvändigt för fallföretag Beta, eftersom den nisch som företaget verkar inom kräver 
stora volymer. Detta kan i sin tur resultera i stora kostnadssynergier. Synergieffekter är 
enligt Triantis (1999) och Balmer (1999) ett av de vanligaste syftena till förvärv. 
 
Enligt respondent D tog det säljande företaget kontakt med köparna, eftersom det 
säljande företaget ville sälja bort driftdelen. I enlighet med vad respondent C säger om 
stordriftsfördelar inom IT-driftsbranschen hävdar respondent D att detta var an-
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ledningen till varför företaget avyttrade den delen. Företaget kunde inte komma upp i de 
volymer som krävdes och ville inte heller satsa tillräckliga resurser för att göra det. 
Integrationsplaneringen startade relativt sent, i detta fall blev respondent C ansvarig för 
integrationen av de båda företaget någon månad innan affären undertecknades. Respon-
dent C påpekar att tidsaspekten är något som skiljer sig från fall till fall. Ovanstående 
kan kopplas till Price (2004) som påstår att HR-funktionen involveras i själva förvärvs-
processen först när avtalet är klart, vilket är en anledning till att så många företags-
förvärv misslyckas. Respondent D var tillsammans med två andra personer från det 
uppköpta företaget involverad i integrationsplaneringen genom att förse företag Beta 
med nödvändig information under ”due diligence” fasen. Respondent C poängterar att 
denna typ av information är ytterst viktig för att kunna analysera det säljande företagets 
rutiner och förstå vilken information som är relevant för personalen. 
 
Trots att fallföretag Beta hade kort om tid för att planera integrationsprocessen 
involverades flera personer från det uppköpta företaget i planeringen. Företaget genom-
förde även en noggrann ”due diligence”, vilket vi anser som extremt viktigt för ett 
lyckat förvärv.  
 
 
5.2.2 Integration 
Integrationsprocessen har enligt båda respondenterna på fallföretag Beta gått bra. I 
enlighet med Chaudhuri och Tabrizi (1999) och Habeck et al. (2000) framhäver respon-
dent C vikten av att vara generös med information, samt att vara tydligt. I det aktuella 
fallet arrangerades flera informationsmöten med de anställda när förvärvet blev känt. 
Företag Betas ambition med dessa möten var att få personalen att känna förtroende för 
förändringen. Informationen på dessa möten omfattade bland annat övergångsregler för 
kollektivavtal så att personalen skulle förstå vilka ekonomiska konsekvenser förvärvet 
innebar. Vidare så innehöll mötena information om företagspolicys och diverse 
personalfrågor. Även respondent D anser att informationen i samband med förvärvet har 
varit bra, dock hävdar han att den med tiden tyvärr har planat ut något.  
 
På frågan om det har skett någon kompetensöverföring i samband med förvärvet svarar 
respondent C att så inte skett. Här skiljer sig respondentens svar ifrån Haspeslagh och 
Jemisons (1991) syn på kompetensöverföring som integrationens ”heart”. Detta hävdar 
respondent C beror på att det var ett rent förvärv, där företag Beta lyckades få med sig i 
princip hela personalen samt pågående projekt över till den nya organisationen. Detta 
faktum har enligt respondenten fört med sig att personalen i ett första skede har fortsatt 
att arbeta precis som vanligt. En viss kompetensöverföring mellan företagen kan dock 
urskiljas i respondentens svar då han senare hävdar att företaget har lyft över 
ambassadörer mellan företagen för att fylla identifierade kompetensgap.  
 
Även respondent D påtalar en viss kompetensöverföring. Framförallt handlar det om 
kompetens på ledningsnivå då halva företagsledningen idag består av det uppköpta 
företaget. Att halva ledningsgruppen kommer från det förvärvade företaget kan dock 
inte likställas med Haspeslagh och Jemisons (1991) sätt att se på överföring av 
ledarskapskompetens då ledarna i det uppköpta företaget inte har blivit påverkade av 
ledarna i företag Beta rörande frågor som strategi, resursallokering eller finansiell 
planering. Ovanstående kan även ha påverkats av att organisationerna var storleks-
mässigt likvärdiga vid förvärvet.  
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Respondent D hävdar att det uppköpta företaget genomförde en kompetensanalys i ”due 
diligence” fasen för att kunna kartlägga vilken nyckelkompetens företaget besitter, samt 
på vilken nivå inom organisationen kompetensen finns. Företaget förde därefter 
diskussioner med nyckelmedarbetare om hur de såg på att arbeta åt företag Beta. Detta 
förfarande stämmer väl överens med vad både Price (2004) och Körberg (2003) 
förespråkar för att behålla nyckelkompetens vid förvärv. 
 
Även om företag Beta hade relativt kort om tid för att genomföra integrationen av det 
uppköpta företaget har det fungerat bra. Detta anser vi beror på den omfattande 
informationen från ledningens sida samt att respondenter från det uppköpta företaget var 
involverad i integrationsprocessen. Företaget har inte genomfört en kompetensöver-
föring av produktionsresurser, vilket vi i det här fallet anser vara ett helt korrekt 
tillvägagångssätt. Detta på grund av att båda företag arbetar med IT-drift och det 
uppköpta företaget fortsätter att arbeta mot tidigare kunder och inom befintliga projekt. 
I framtiden kan dock en viss kompetensöverföring av produktionsresurser vara nöd-
vändigt för att kunna ta tillvara båda företagens specialistkompetens.  
 
 
5.2.3 Organisationskultur 
Båda respondenterna påpekar att det är viktigt att ta hänsyn till både kompetens och 
kultur vid förvärv. Precis som Habeck et al. (2004) förespråkar, genomförde företag 
Beta en kulturell analys innan förvärvet för att identifiera skillnader och likheter. Vidare 
så är respondenterna överens om att företagen hade relativt likvärdiga kulturer. Den 
stora skillnaden enligt båda respondenterna var det uppköpta företagets förmåga att 
skapa mervärde för kunden och därigenom kunna hålla en högre faktureringsgrad. Detta 
är något som företag Beta försöker inkludera i den nya organisationskulturen.  
 
Till en viss mån har företag Beta försökt att förändra kulturen hos det uppköpta 
företaget genom att hålla introduktionskurser för personalen där de informerar om vilka 
värderingar företag Beta har, vad deras varumärke står för och så vidare. Respondent D 
tar upp ytterligare några skillnader mellan kulturerna, som ett negativt exempel påtalar 
han skillnaden att det säljande företaget hade mer automatiserade och strukturerade 
rutiner, vilket personalen saknar i företag Beta. Något som respondent D uppfattar som 
positivt hos företag Beta är att ledningen har en tydligare fokus på just IT-drift, vilket 
ledningen inte hade hos det säljande företaget. Nu känner personalen att de passar bättre 
in i företagets verksamhet, vilket har skapat en positiv stämning.  
 
Detta påstående stöds av Empson (2004) som skriver i sin artikel att graden av 
integration stiger om organisationen har utmärkande och positiva egenskaper. Företag 
Betas sätt att hantera organisationskulturen har många likheter med en av Habeck et als. 
(2000) strategier för hantering av organisationskultur som bygger på att skapa en ny 
blandad kultur. Denna liknelse bygger bland annat på att företag Beta har tagit delar 
från de båda ursprungliga kulturerna för att bygga upp en ny kultur. Vidare så utgör den 
nuvarande företagsledningen en sammansättning av de båda tidigare företagen. 
 
Vi anser att fallföretag Beta har hanterat de olika företagens kulturer på ett bra sätt. 
Skillnaderna i kulturen har lyfts fram. Vidare hade de båda företagen en ganska likartat 
kultur och en likartad verksamhet samt en vilja att lämna det säljande företaget, vilket 
har underlättat den kulturella integrationen.  
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5.3 Fallbeskrivning Alfa och Beta 
I nedanstående analys sker en jämförelse mellan de båda fallföretagen, för att kunna 
peka på skillnader och likheter hur IT- och telekombranschen hanterar förvärv och 
integration.  
 
 
5.3.1 Företagsförvärv 
Företag Alfas huvudsakliga syfte med förvärvet var tillgång till kompetens och ett 
närmare samarbete med en av företagets kunder, medan företag Betas syfte med 
förvärvet var att växa. En tydlig skillnad vi ser är de olika företagens verksamheter. 
Företag Beta, som arbetar med IT-drift, påverkas mycket av volym, medan företag Alfa 
arbetar inom många olika områden. Företag Alfas tillväxtstrategi fokusera på att uppnå 
volym i företagets olika enheter. 
 
Dessa två syften med förvärv är enligt Chaudhuri och Tabrizi (1999) anledningen till att 
många förvärv inom IT- och telekombranschen lyckas eller misslyckas. Ett lyckat 
förvärv skall enligt författarna i huvudsak baseras på kompetens, och inte på produkter 
och marknader. Trots ovanstående anser företag Beta att deras förvärv har varit väldigt 
lyckat. Detta kan dels beror på att den uppköpta enheten inte passade in i det säljande 
företagets affärsstrategi. Även företag Alfa anser att förvärvet har varit lyckat. Både 
företag Alfa och företag Beta initierade köpet genom att ta kontakt med olika företag. 
Vidare var båda företagen vid tillfället för försäljningen hotade av nedläggning. 
Gemensamt för båda företagen var dessutom att de var enheter och inte en hel 
organisation som såldes. 
 
Företag Alfa genomförde en ”due diligence” väldigt tidigt i processen, medan företag 
Beta hade väldigt lite tid på sig att genomföra en ”due diligence” innan kontraktet 
skrevs på. Båda företagen involverade det uppköpta företagets HR-ansvariga, som båda 
var engagerade genom hela ”due diligence”. Detta sker enligt Price (2004) endast när 
anledningen till förvärvet bottnar i strategiska visioner. Författaren framhåller att de 
flesta företagsförvärv genomförs för att kunna minska kostnaderna. Skulle anledningen 
till företagsförvärv istället bottna i strategiska visioner, skulle företagen vara tvungen att 
involvera HR-funktionen i ett tidigt skede i förhandlingen. Båda företagen använde 
information från denna process till input till integrationsplaneringsprocessen. I likhet 
med vad Price (2004) påstår har ”due diligence” initierats av det köpande företaget 
innan kontraktet skrevs på. Båda företag har fått tillgång till information som 
exempelvis personalpolicys och övriga förmåner.  
 
De båda fallföretagens förvärvssyften skiljer sig åt. Företag Alfas syfte anser vi är mera 
komplext och kan uppfattas som mera otydligt än företag Betas syfte. Företag Beta gick 
in i ett företag som arbetar inom samma nisch, medan företag Alfa gick in ett företag 
med en för företaget delvis ny kompetens. Vi finner det intressant att båda företagen har 
genomfört en ”due diligence”, men vid väldigt olika tidpunkter. Trots att företag Beta 
har genomfört en ”due diligence” väldigt sent, har företag Beta lyckats väl med 
integrationen av det uppköpta företaget.  
 
Företag Alfa är ett stort företag som har genom åren genomfört väldigt många förvärv, 
medan företag Beta är ett litet företag med få förvärv bakom sig. Vi anser att detta kan 
påverka företagens sätt att hantera förvärv och integration. Att ha genomfört många 
förvärv anser vi ha både positiva och negativa konsekvenser. Företag Alfas erfarenhet 
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av förvärv borde påverka sättet att hantera integrationsprocessen, dock kan ett stort antal 
tidigare förvärv även medföra företaget styrs för mycket av mallar och tidigare 
erfarenhet. 
   
Utifrån båda fallföretagens beskrivning av hur förvärvet och integrationen har 
genomförts, anser vi med hänvisning till Haspeslagh och Jemisons (1991) resonemang 
om grader av integration att båda företagen har valt att absorbera det uppköpta 
företaget, vilket innebär en total konsolidering av båda företagens processer, 
organisation, struktur och kultur över tiden. Företag Alfa har som syftet att alltid fullt 
integrera det uppköpta företaget. Även företag Beta vill integrera företaget i sin struktur.  
 
 
5.3.2 Integration 
För att underlätta integrationsprocessen i fallföretag Alfa ansåg främst respondent B att 
en större satsning på kulturen borde ha genomförts, även om en utbildning för vissa 
nyckelpersoner i vad det innebär att vara konsult har tagits fram. Informationen som det 
uppköpta företagets anställda fick från ledningens sida har varit relativt begränsat. 
Däremot anser respondenterna från företag Beta att integrationen har varit lyckad. Detta 
kan enligt respondenterna härledas till hur de mjuka faktorerna såsom kompetens och 
kultur har hanterats. Ytterligare en framgångsfaktor som respondenterna lyfter fram är 
hur det köpande företaget informerade personalen för att minska osäkerheten inför 
framtiden.  
 
Företag Betas lyckade integrering kan härledas till flera faktorer som Habeck et al. 
(2000) framställer. Bland annat så hade både det köpande och det säljande företaget en 
tydlig vision om varför förändringen var nödvändig. Personalen informerades om varför 
förvärvet hade genomförts och vilken plats de skulle få i den nya organisationen. Den 
sista faktorn som kan ha påverkat den lyckade integrationen var att det genomfördes en 
kulturell analys av de båda företagen för att identifiera skillnader och likheter. Detta gav 
en bild av huruvida det överhuvudtaget var möjligt att integrera de båda företagen. Detta 
är precis vad Cartwright och Cooper (1996) vidhåller. Även Haspeslagh och Jemison 
(1991) påpekar att syftet med förvärvet och vilka mål det finns måste klarläggas för de 
anställda för att det uppköpta företagets anställda skall kunna ansluta sig till affären och 
se sin roll i det nya företaget.  
 
Här ser vi en väldigt tydligt skillnad hur de båda företagens ledning har hanterat 
förvärvet. Habeck et al. (2000) tar upp ledarskap som en av ”Sju steg för en framgångs-
rik integration”. Författarna påpekar att ledarna skall vara tydligt samt tala om för alla 
vad som krävs av var och en. Företag Betas ledning har uppfyllt detta på ett tydligare 
sätt än företag Alfa. Vår empiriska studie visar att företaget Alfas ledning borde ha 
informerat på ett tydligare sätt om alla förändringar som förvärvet innebar.  
 
Både företag Alfa och företag Beta har vid förvärvet lyckats behålla sin personalstyrka 
mer eller mindre intakt. I företag Alfas fall beror detta dock delvis på marknadens 
situation. Respondent B påpekat att vid en bättre arbetsmarknad hade företaget säkert 
förlorat många anställda eftersom personalen ville jobba hos det säljande företaget. 
Företag Alfa genomförde ingen kompetensanalys eftersom företaget fortsatte att arbeta 
mot det säljande företaget på samma sätt som tidigare.  
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Här kan vi se en skillnad mot företag Betas sätt att hantera personalen. Företag Beta 
genomförde en kompetensanalys, där de anställdas erfarenheter och deras kompetens 
om produkter analyserades.  
 
Vid en jämförelse av de båda fallföretagen kan vi se att företag Beta har uppfyllt flera 
nyckelområden än företag Alfa i Haspeslagh och Jemisons (1991) ”Atmosfär för 
kompetensöverföring”. Dessa är: Ömsesidig förståelse, Samarbetsvilja efter uppköpet, 
Förmåga att överföra och ta emot kompetens och Orsaksförståelse. Företag Alfa har 
uppfyllt följande nyckelområden: Ömsesidig förståelse, Förmåga att överföra och ta 
emot kompetens och Orsaksförståelse. Anledningen till att vi inte anser att företag Alfa 
har uppfyllt punkten Samarbetsvilja efter uppköpet ligger i det uppköpta företagets 
starka kultur samt personalens vilja att jobba hos det säljande företaget. Precis som 
Bijlsma-Frankema (2001) påpekar kan problem med samarbetsvilja efter uppköpet 
undvikas genom att kommunicera en tydlig vision och tydliga målsättningar för den nya 
organisationen. 
 
Haspeslagh och Jemison (1991) beskriver ett antal problem som kan uppstå i inte-
grationsprocessen. I vår empiriska studie framkom dock att inga av de problem som 
författarna tar upp har uppstått. Samtliga respondenter påpekar att de problem som 
eventuell uppstår i integrationsprocessen beror nästan alltid på kulturella problem. 
 
 
5.3.3 Organisationskultur 
Utifrån den empiriska studien har vi kunnat konstatera att fallföretagens sätt att hantera 
kulturell integration skiljer sig åt. Kopplat till Habeck et al. (2000) teorier om olika 
strategier vid kulturell integration anser vi att fallföretag Alfa inte har någon tydlig 
strategi. Även om företag Alfa har som ambition att integrera de uppköpta företagen 
fullt ut, har i det aktuella fallet ingen tydlig satsning på kulturen genomförts. Detta är 
något som respondent B har påpekat som ett misstag från företaget Alfas sida. Företag 
Alfa har dock som målsättning att alltid genomföra en kulturell analys innan ett förvärv 
genomförs, men respondent A hävdar att detta är inte alltid möjligt på grund av 
sekretessen kring förvärvet.  
 
Företag Beta har däremot en tydligare strategi som kan kopplas till Habeck et al. (2000) 
strategi om att ”Skapa en ny blandad kultur”. Detta visar sig bland annat i företagets 
nya ledningsgrupp, som består av en blandning av de båda företagens tidigare ledningar, 
samt att ledningen lyfter fram de olika företagens kulturer.  
 
Vid jämförelse av de både fallföretagen mot Empsons (2004) ramverk som beskriver 
kulturförändring inom en organisation ser vi en skillnad i de uppköpta företagens attityd 
till det säljande företagets kultur. Det uppköpta företaget i fallbeskrivning Alfa hade en 
väldigt stark kultur. Respondent B berättade att de anställda i företaget var väldigt stolta 
över att vara anställd hos det säljande företaget. De anställda i det uppköpta företaget i 
fall Beta däremot var väldigt positiva till en försäljning. Detta beror dels på att enheten 
hade det väldigt tufft hos det säljande företaget, där inga satsningar på enheten gjordes, 
och dels var de båda företagens kultur ganska lika. Konsekvensen av ovanstående är att 
det har varit lättare för fallföretag Beta att överge sin gamla identitet och tillgodogöra 
sig en ny kultur. Detta är precis vad Empson (2004) vidhåller.  
 
Samtliga respondenter har påtalat vikten av att genomföra en kulturell analys och hur 
viktigt det är att lyfta fram kulturella frågor i samband med förvärv och integration. 
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Även litteraturen anser att kulturella problem är den enskilt största anledningen till att 
företagsförvärv misslyckas.  
 
Vi anser att företag Alfa borde på ett mycket tydligare sätt samt tidigare i processen ha 
tagit hänsyn till det uppköpta företagets kultur. Detta med tanke på det säljande 
företagets starka kultur. Även informationen från ledningens sida borde ha fokuserat på 
de kulturella olikheterna mellan det köpande och det säljande företaget. Företag Alfa 
skulle ha satsat på att utbilda nyckelpersoner i konsultrollen för att underlätta för det 
uppköpta företaget att tillgodogöra sig en ny kultur. Vi anser att en påverkande faktor 
vid hanteringen av organisationskulturen i fall Beta kan härledas till de båda företagens 
storlek och det faktum att båda företagen arbetar med IT-drift, samt att företagens kultur 
var likartad.  
 
 



SLUTSATS 

43 

6 SLUTSATS 
I det avslutande kapitlet presenteras slutsatser. Avslutningsvis tar vi upp de idéer och 
områden för fortsatt forskning som väckts i samband med studiens genomförande.  
 
 
Syftet med uppsatsen är dels att undersöka hur företag verksamma inom IT- och 
telekombranschen hanterar företagsförvärv och integration av det uppköpta företagets 
anställda, och dels att undersöka om organisationskulturen påverkar integrations-
processen. Utifrån ett organisatoriskt perspektiv beskrivs vilka skillnader och likheter 
som kan identifieras i integrationsprocessen vid förvärv inom IT- och telekom-
branschen. Denna jämförelse sker dels mot befintliga teorier, som fokuserar på 
tillverkande företag, och dels jämför vi de undersökta fallföretagens sätt att hantera 
integrationsprocessen. 
 
 
6.1 Företagsförvärv 
Syftet med förvärvet skiljer sig åt mellan de båda fallföretagen, men trots att företag 
Betas syfte inte grundar sig på att förvärva kompetens eller produkter, ansågs båda 
förvärven som lyckade. Detta motsäger vad Chaudhuri och Tabrizi (1999) vidhåller. 
Båda fallföretag har genomfört och involverat HR-ansvariga från det uppköpta företaget 
i en ”due diligence”. Företagen har dock genomfört processen vid olika tidpunkter i 
förvärvsprocessen.  
 
I båda fall har företagen valt att absorbera det uppköpta företaget, vilket innebär en total 
konsolidering av båda företagens processer, organisation, struktur och kultur. Vi ställer 
oss frågan till om absorbering alltid är rätt sätt att hantera ett förvärv. I likhet med vad 
Chaudhuri och Tabrizi (1999) skriver anser vi att företag som arbetar med produkter av 
hög komplexitet som kräver specialistkompetens bör integreras så lite som möjligt. 
Detta för att inte störa företagets värdeskapande processer. 
 
 
6.2 Integration 
Integrationsplaneringen av de uppköpta företagen genomförs vid olika tillfällen, i vissa 
fall redan i förhandlingsfasen. Tidpunkten för integrationsplaneringen beror dock oftast 
på sekretessen kring förvärv. Inga av de studerande författarna tar dock upp sekretessen 
som ett problem för integrationsplaneringen. 
 
För att underlätta integrationen av det uppköpta företagets anställda ska företags-
ledningen informera på ett tydligt sätt om vilka förändringar förvärvet innebär samt 
vilka visioner och målsättningar det köpande företaget har. 
 
Viss kompetensöverföring har skett, men på olika nivåer. Vi anser att en större 
tyngdpunkt på kompetensöverföring skulle leda till större långsiktig konkurrenskraft; 
eftersom de anställdas expertkunskap kommer båda företagen tillgodo. Den kompetens-
överföring som har skett har påverkat både det köpande och det uppköpta företaget. 
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6.3 Organisationskultur 
Det största problem som upplevs i samband med integrationen beror på organisations-
kulturen. Framför allt om målsättning är att alltid integrera det uppköpte företaget fullt 
ut, krävs att en större satsning på kulturen genomförs.  
För att förändra organisationskulturen anser vi att utbildningar bör genomföras i ett 
tidigt skede av integrationsprocessen. Utbildningen bör lyfta fram kulturella olikheter 
mellan det köpande och det uppköpta företaget, vilket bör underlätta för personalen att 
tillgodogöra sig en ny kultur. 
 
Båda fallföretagen har genomfört en kulturell analys av det uppköpta företaget, vilket vi 
anser helt nödvändigt för att i förlängningen kunna förändra kulturen. 
 
Strategier gällande kulturell integration borde anpassas från fall till fall, vilket inte har 
skett i vår empiriska studie.  
 
 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att företag verksamma inom IT- och telekom-
branschen hanterar förvärv och integration på ett moget sätt, trots att branschen är 
relativt ung i jämförelse med den tillverkande industrin. Företagen har involverat HR-
funktionen från det uppköpta företaget väldigt tidigt, vilket vi anser är väldigt viktigt 
eftersom personalen är deras största produktionsresurs. De befintliga teorierna med 
fokus på tillverkande företag, som var uppsatsen utgångspunkt, behandlar inte HR-
relaterade problem, som exempelvis ”due diligence” processen, i samband med förvärv 
och integration. I övrigt har mycket av vad teorin förespråkar följts av företagen. 
 
 
6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Vi uppfattar tre tänkbara spår för fortsatt forskning inom detta ämnet: 
 
Ett kvantitativt angreppssätt för att kunna identifiera grad av integration inom IT- och 
telekombranschen. 
 
En djupare studie med fokus på ”due diligence” processen vid förvärv inom IT- och 
telekombranschen. 
 
Studera hur IT- och telekombranschen hanterar internationella förvärv och problem med 
de olika ländernas kultur. 
 



KÄLLFÖRTECKNING 

 

KÄLLFÖRTECKNING 
Bakka, J.F. (2001). Organisationsteori: struktur, kultur, processer. Malmö: Liber 
ekonomi. 
 
Balmer, J.M.T., & Dinnie, K. (1999). Corporate identity and corporate communications: 
the antidote to merger madness. Corporate Communications: An international journal, 
4(4), 182-192. 
 
Balogun, J., & Hope Hailey, V. (2004). Exploring Strategic Change. London: Prentice 
Hall. 
 
Bijlsma-Frankema, K. (2001). On managing cultural integration and cultural change 
processes in merger and acquisitions. Journal of European industrial training, 25(2), 
192-207. 
 
Cartwrigt, S., & Cooper, C.L. (1996). Managing mergers, acquisitions & Strategic 
alliances: integrating people and cultures. Oxford: Butterworth-Heinemann. 
 
Chaudhuri, S., & Tabrizi, B. (1999). Capturing the real value in high tech acquisitions. 
Harvard Business Review, 77(5), 123-131. 
 
Empson, L. (2004). Organizational identity change: Managerial regulation and member 
identification in an accounting firm acquisition. Academy of management best 
conference paper, OMT:D1. 
 
Eriksson, L. T., & Wiedersheim-Paul, F. (2001). Att utreda, forska och rapportera. 
Malmö: Liber Ekonomi. 
 
Graetz, F. (2000) Strategic change leadership. Management Decision, 38(8), 550-
562. 
 
Habeck, M., Kröger, F., & Träm, M. (2000). After The Merger. London: Biddles Ltd. 
 
Haspelagh, P., & Jemison, D. (1991). Managing acquisitions. New York: Free Press. 
 
Hellevik, O. (1977). Forskningsmetoder i sociologi och statsvetenskap, Lund: 
Universitetsförlaget. 
 
Holme, I., & Solvang, B. (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Lund: Studentlitteratur. 
 
Hunt, J., & Downing, S. (1990). Mergers, acquisitions and human recourse 
management. International Journal of Human Resource Management, 1(2), 195-
210. 
 
Johnson, G., & Scholes, K. (2002). Exploring corporate strategy. Harlow: Prentice 
Hall. 
 
Johnson, G., Scholes, K., & Wittington, R. (2005). Exploring corporate strategy. 
Harlow: Prentice Hall. 



KÄLLFÖRTECKNING 

 

Kleppestö, S. (1993). Kultur och identitet vid företagsuppköp och fusioner. 
Stockholm: Nerenius & Santérus. 
 
Körberg, I. (2003). Fusionen Samgåendet mellan Föreningsbanken och Sparbanken 
Sverige. Falun: Ekerlids Förlag. 
 
Lundahl, U., & Skärvad, P-H. (1999). Utredningsmetodik för samhällsvetare och 
ekonomer. Lund: Studentlitteratur. 
 
Patel, R. & Davidsson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genom-
föra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 
 
Patel, R., & Tebelius, U. (1987). Grundbok i forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 
 
Price, A. (2004). Human resource management in a business context. London: 
Thomson. 
 
Tetenbaum, T.J. (1999). Beating the Odds of Merger & Acquisition Failure: Seven Key 
Practices That Improve the Chance for Expected Integration and Synergies, 
Organizational Dynamics. 28(2), 22-36. 
 
Triantis, J.E. (1999). Creating Successful Acquisition and Joint Venture Projects. 
Westport: Greenwood Publishing Group, Inc. 
 
Yin, R.K. (1995). Case Study Research Design and Methods. London: Sage 
Publications, Inc. 
 
Yin, R.K. (1994). Case Study Research Design and Methods. London: Sage 
Publications, Inc. 
 
 
  
 



Bilaga A 

 

Intervjuguide till det köpande företaget 
 
 
Vilken befattning har du? 
 
Vilken roll hade du i integrationsprocessen? 
 
 

1. Beskriv syftet/målsättningen med förvärvet. 
-Skalfördelar 
-Nya marknader 
-Kompetens 
 
 

2. I vilket skede i förvärvsprocessen började integrationsplaneringen av företagen? 
 
 

3. Beskriv integrationsplaneringsprocessen samt varför valt sätt att gå tillväga. 
 
 

4. Skedde det någon kompetensöverföring i form av produktionsresurser, 
funktionella kompetenser eller ledarskapskompetenser? 
Om Ja: På vilket sätt/nivå? 
Om Nej: Varför inte? 
 
 

5. Tog ni hänsyn till varandras organisation och kultur innan kompetensöverföring 
skedde? 
 
 

6. Hur har eventuell ny kompetens hanterats av företagen? 
 
 

7. Uppstod det några problem i integrationsprocessen? 
Om Ja: Vilka? 

 
 
8. Genomfördes det någon kulturell analys innan förvärvet? 

Om Ja: Vilka faktorer analyseras? 
Om Nej: Varför inte?  

   Genomfördes det någon kulturell analys innan integrationen? 
 
 

9. Hur hanterades företagens olika kulturer i samband med integrationen? 
 
 
10. Vilken strategi hade ni för att hantera kulturell integration? 

-Påtvingad 
-Bevara 
-Ny blandad kultur 



Bilaga A 

 

 
 

11. Kan du definiera vad organisationskultur innebär för dig? 
 
 

12. Vilka åtgärder genomfördes för att förändra den tidigare organisationskulturen? 
 
 



Bilaga B 

 

Intervjuguide till det uppköpta företaget 
 
 
Vilken befattning har du? 
 
 

1. Hur länge har du varit anställd inom företaget? 
 
 
2. När i uppköpsprocessen fick du information om att företaget skulle köpas upp? 

 
 

3. Hur tycker du att det köpande företagets företagsledning har hanterat uppköpet 
samt informerat personalen?  

 
 
4. Blev du involverad i integrationsprocessen ? 

- Om Ja: När blev du involverad samt vilken roll hade du? 
- Om Nej: Varför inte? 

 
 

5. Har ni upplevt några problem/svårigheter i samband med integrationen? 
- Om Ja: Hur har dessa problem/svårigheter hanterats?  
- Om Nej: Varför har integreringen avseende personal varit lyckat enligt 

dig? 
 
 

6. Kan du beskriva de största skillnaderna i de olika företagens kultur? 
 
 
7. Genomfördes det någon kompetensanalys i samband med köpet? 
 
 
8. Vilka åtgärder har ni vidtagit för att behålla nyckelkompetensen inom företaget? 

 
 

9. Anser du att uppköp är ett bra sätt att växa och förvärva kompetens? 
 




