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Sammanfattning 
 

Titel Local roots, global reach – En fallstudie av Pernod Ricards förvärv 
av Vin&Sprit. 

 
Författare  Carina Ericsson, Malin Noresved 
 
Handledare  Göran Grape, Hans Zimmerlund 
 
Nyckelord  Fusioner och förvärv, internationalisering,  
 
Bakgrund I och med globalisering och teknisk utveckling så har 

konkurrensen på den internationella marknaden ökat. Detta har lett 
till att antalet internationella fusioner och förvärv ökat, men många 
misslyckas dock. Ofta anses mänskliga och kulturella aspekter 
vara en orsak till detta.  

 
Problemformulering Vilka faktorer är viktiga för att ett företag ska lyckas med ett 

internationellt förvärv? 
 
Syfte  Syftet är att analysera integrationen i förvärvsprocessen mellan 

Pernod Ricard och Vin&Sprit genom att göra en fallstudie för att 
se vilka förutsättningar de har för att lyckas.  

 
 
Metod Undersökningen är en fallstudie och har en kvalitativ ansats. 

Metoden i denna uppsats kommer att bestå av intervjuer och 
skriftliga källor. Till största delen används primärdata men även 
sekundärdata kommer att förekomma.  

 
 
Slutsats Erfarenhet och tidigare kunskap om internationella förvärv spelar 

en stor roll vid internationella förvärvsprocesser. Kulturella 
skillnader verkar inte spela en så stor roll som det ofta sägs. En 
decentraliserad affärsmodell kan dock förhindra att de eventuella 
kulturella skillnader som finns inte påverkar förvärvsprocessen 
negativt. Andra viktiga faktorer vid ett internationellt förvärv är 
ledarskap, kommunikation och utformandet av en ny vision. 
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Abstract 
 
Title Local roots, global reach – A case study of Pernod Ricard’s 

acquisition of Vin&Sprit. 
 
Authors  Carina Ericsson, Malin Noresved 
 
Advisory professors Göran Grape, Hans Zimmerlund 
 
Keywords  Mergers and acquisitions, internationalisation 
 
Background With globalization and technological development has led to 

increased competition on the international market. This has also 
increased the number of international mergers and acquisitions, but 
many of them fail. The human and cultural aspects are often 
considered as one of the reasons for this.  

 
Problem formulation Which factors are important for a company in order to succeed an 

international acquisition? 
 
Purpose The purpose is to analyze the integration of the acquisition process 

between Pernod Ricard and Vin&Sprit by making a case study to 
see what conditions they have to succeed.  

 
Method This study is a case study with a qualitative approach. The method 

in this paper consists of interviews and written sources. For the 
most part primary data is used, but secondary data will also occur. 

 
Conclusion Experience and previous knowledge of international acquisitions 

play a major role in international acquisition processes. Cultural 
differences do not seem to play as large a role as it is often said. A 
decentralized business model can, however, prevent potential 
cultural differences from affecting the acquisition process in a 
negative way. Other important factors in an international 
acquisition process are leadership, communication and the creation 
of a new vision. 
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1. Bakgrund 
___________________________________________________________________________ 

Denna uppsats handlar om förvärvande företags strategival under integrationsprocessen vid 

internationella förvärv. 

___________________________________________________________________________ 

 

De senaste 150 åren har man kunnat urskilja tre perioder av ökad globalisering, som i det här 

fallet innebär internationell integration sett ur ett ekonomiskt perspektiv. De tre så kallade 

vågorna är formulerade av Anders Johnson på uppdrag av regeringskansliet och är alltså ur ett 

svenskt perspektiv.1 Den första vågen inföll under åren 1865-1914. Kännetecken för denna 

period är kolonialism, delvis frihandel och fria kapitalrörelser. Senare under perioden blev 

handeln dock mer kontrollerad. Den andra vågen, åren 1950-1971, kännetecknas av det kalla 

kriget, gradvis minskade industritullar och reglerad kapitalrörelse. Den tredje vågen som 

börjar vid 1989 och fortfarande pågår, kännetecknas av demokratisering, ökad frihandel för 

både varor och tjänster och fria kapitalrörelser. På ett europeiskt plan är utvecklandet av EU 

en del i detta. Medlemsantalet i EU har kontinuerligt ökat, från 6 länder 1951 till 27 länder 

2007.2 EU verkar bland annat för en ökad frihandel, en ökad fri konkurrens och en ökad 

rörlighet av människor.  

I och med globaliseringen och den ökade demokratiseringen i världen har fler länder kunnat 

delta på den internationella marknaden och eftersom antalet aktörer har ökat så har även 

konkurrensen ökat.  

  

Även teknologins utveckling följde de tre vågorna. Den tredje vågen har präglats av den så 

kallade informationsrevolutionen, med elektroniken i fokus.3 Exempel på elektronik från 

denna period är: Internet, e-post och elektronisk aktiebörs. Denna utveckling av teknologin 

innebär för företagen nya och ökade möjligheter vad gäller internationell handel och 

internationellt företagande. Många kostnader för företagen har minskat tack vare 

informationsrevolutionen. Ett exempel är de varor och tjänster, så som utbildning, bank och 

försäkring, som kan överföras elektroniskt och därmed kräver mindre distribution, tid och 

plats. Även kostnader för att fysiskt transportera varor har sjunkit till följd av utvecklad 

transportteknik och avregleringar av transportväsendet. 

                                                 
1 Johnson, 2007:7 
2 http://europa.eu/abc/12lessons/lesson_2/index_sv.htm, 2008-09-22 kl. 13:17 
3 Johnson, 2007:66 
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Tack vare den teknologiska utvecklingen har det blivit enklare och billigare att bedriva 

internationell handel och internationellt företagande. Samtidigt leder detta också till en ökad 

konkurrens på den internationella marknaden.   

 

Trots de ökade möjligheterna för handel mellan olika företag över nationsgränserna så har det 

visat sig att istället för att expandera utomlands så har företag valt att slå sig ihop med 

utländska företag och därmed skapat större globala företagsstrukturer.4 Dessa 

omstruktureringar kallas för fusion och förvärv, det som på engelska kallas för M&As 

(mergers and acquisitions). En fusion innebär att två företag går ihop och blir en ny 

organisation som antar ett gemensamt namn. Ett förvärv innebär att ett företag köper ett annat 

företag där det förvärvande företaget behåller all kontroll. Fusioner och förvärv blir en allt 

mer populär strategi för företag och syftet är att öka sin tillväxt genom att få en plats på den 

globala marknaden. Detta kan man göra genom att i och med förvärvet uppnå skalfördelar 

eller att få specialkunskap så att man kan inrikta sig på anpassning.5  

Fusioner och förvärv är en ökande företeelse på den internationella marknaden, och målet är 

att uppnå skalfördelar eller anpassningsförmåga. Uppnås dessa mål anses fusionen eller 

förvärvet vara lyckat. 

 

Det finns forskning som indikerar att sannolikheten för att en fusion eller ett förvärv lyckas 

inte är så hög; i 55-70 % av fallen så uppfylls inte de förväntade målen. Forskare har börjat 

intressera sig för mänskliga och kulturella aspekter då det inte funnits några andra förklaringar 

till att så många fusioner och förvärv misslyckas.6  

Majoriteten av alla fusioner och förvärv lyckas inte. Mänskliga och kulturella aspekter verkar 

spela en stor roll i detta. 

 

Inom forskningen så har man behandlat nationella och internationella M&A’s på samma sätt. 

Man har dock märkt att det finns en skillnad när det gäller internationella förvärv och 

fusioner; företagsledare är vid ett internationellt M&A mer medvetna om att det finns fler 

skillnader mellan de fusionerande företagen, än när det gäller en nationell affär.7 Skillnader 

mellan företag från olika länder kan exempelvis vara juridiska, språkliga, kulturella. 

                                                 
4 Borg (red.) 2004:17 
5 Schraeder, Self 2003:511 
6 Schraeder, Self 2003:511 
7 Risberg, 1999:47-49 
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Vid internationella fusioner och förvärv är man i högre grad medveten om att det finns 

skillnader mellan företagen.   

 

Ett exempel på ett företag som genomgått två stycken fusioner med utländska företag de 10 

senaste åren är Telia.1999 försökte man sig på en fusion med norska Telenor som 

misslyckades, och 2001 gick Telia samman med finska Sonera, och blev det bolag som finns 

idag. Anledningarna till att fusionen mellan Telia och Telenor inte lyckades ansågs vara att de 

bägge företagen var statligt ägda och att företagsintressen ställdes mot politiska 

nationsintressen. De bägge länderna verkade ha olika syften med fusionen och det verkade 

inte finnas något förtroende mellan företagen. 8 På grund av alla dessa olika problem så 

sprack affären redan i slutet samma år. År 2002 köpte Telia finska Soneras aktier och även om 

det fanns vissa problem t.ex. vad gäller styrelsesammansättning så var de inte så allvarliga att 

de inte gick att lösa och bolaget som bildades då är samma som existerar idag.  

 

1.1 Problemdiskussion 
I och med globaliseringen och den ökade demokratiseringen i världen har fler länder kunnat 

delta på den internationella marknaden och eftersom antalet aktörer har ökat så har även 

konkurrensen ökat. Konkurrensen på den internationella marknaden har även ökat till följd av 

den teknologiska utvecklingen som gjort det enklare och billigare att bedriva internationell 

handel och internationellt företagande. För att möta konkurrensen på den internationella 

marknaden så använder sig företag allt mer av strategier som fusioner och förvärv.  

Majoriteten av alla fusioner och förvärv lyckas dock inte. Mänskliga och kulturella aspekter 

verkar ha en stor inverkan på detta fenomen. När det gäller internationella fusioner och 

förvärv är man i högre grad medveten om att det finns skillnader mellan företagen då de 

kommer från olika länder med till exempel olika språk, juridiska och administrativa system.  

Vid förvärv behåller det köpande företaget all kontroll och hamnar därmed i en maktposition 

gentemot det uppköpta företaget. Anledningen till ett förvärv är att man vill uppnå antingen 

skalfördelar eller få tillgång till något unikt (t.ex. ett varumärke eller spetskompetens). För att 

uppnå något av dessa två mål är det viktigt att företaget har en integrationsstrategi.  

1.2 Problemformulering 
Vilka faktorer är viktiga för att lyckas med ett internationellt företagsförvärv? 

                                                 
8 Dagens Industri, 1999-12-11  
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1.3 Syfte  
Syftet är att analysera integrationen i förvärvsprocessen mellan Pernod Ricard och Vin&Sprit 

genom att göra en fallstudie för att se vilka förutsättningar de har för att lyckas.  

 

1.4 Perspektiv 

Perspektivet för uppsatsen är ett lednings- och organisationsperspektiv eftersom fokus ligger 

på de interna processer som syftar till att två företag integreras till en ny organisation.  

 

1.5 Begreppsdefinitioner 

Fusion/Förvärv (M&A) : På generell nivå behandlas de två begreppen förvärv och fusion som 

ett samlat fenomen därför att de flesta forskare gör inte någon skillnad mellan dessa två 

begrepp.9 Det engelska begreppet M&A (mergers and acquisitions)  kommer i de fallen att 

användas eftersom i det engelska språket används begreppet M&A som en gemensam 

benämning på båda fenomenen. 

Däremot kommer endast ordet förvärv att användas när det handlar specifikt om uppsatsens 

problem och syfte.  

 

1.6 Avgränsningar 
Fallstudien behandlar endast interna faktorer som kan påverka M&A processer. Det vill säga 

att externa faktorer så som politik eller samhällsfenomen inte tas upp i denna uppsats.  

 

                                                 
9 Risberg, 1999:10 
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2. Metod 
___________________________________________________________________________ 

I metodkapitlet presenteras strategin och de metoder som valts för denna undersökning. Här 

redogörs även för metodkritik.  

___________________________________________________________________________ 

 

2.1 Val av metod och undersökningsobjekt 
Valet av metod grundar sig i problemet: Vilka faktorer är viktiga för att lyckas med ett 

internationellt företagsförvärv? 

Undersökningen är en fallstudie och har en kvalitativ ansats. Metoden i denna uppsats 

kommer att bestå av intervjuer och skriftliga källor. Till största delen används primärdata men 

även sekundärdata kommer att förekomma.  

 

Fallstudier är en forskningsstrategi som ger möjlighet att studera en undersökningsenhet på 

djupet och på så sätt se fallet i sin helhet med den komplexitet som sociala relationer kan 

innebära. En fallstudie uppmuntrar till att använda flera olika sorters metoder, så kallad 

metodtriangulering.10 I den här uppsatsen lämpar sig en fallstudie bra då det är viktigt att 

kunna använda flera metoder och gå in på djupet för att få svar på problematiken som rör 

M&A processer.  

Intervjuer är en metod som ger en möjlighet att samla in mer detaljerad och djupgående 

information om fallet.11 Skriftliga källor är oftast lättillgängliga och kan kontrolleras av 

andra.12  

 

Företagen som har valts att analyseras är Pernod Ricard (som nu även innefattar Vin&Sprit).  

Anledningen till att just dessa har valts är att de idag genomgår en förvärvsprocess, franska 

Pernod Ricard har köpt svenska Vin&Sprit. I och med att företagen är mitt inne i den här 

processen så är det intressant att göra en fallstudie på en högst aktuellt händelse. Ytterligare 

en anledning till valet av fallstudie är att författarna har franska som tillvalt språkområde i 

utbildningen och därför ansågs det vara relevant att välja ett fall som berörde Sverige och 

Frankrike.  

                                                 
10 Denscombe, 2000:41-43 
11 Denscombe, 2000:132 
12 Denscombe, 2000:201 
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Personlig intervju kommer att göras med Per Anesten, f.d. VD på Pernod Ricard Sweden och 

nuvarande informationsansvarig på Pernod Ricard Nordic. Intervjun kommer att vara 

semistrukturerad med några fasta frågor som kommer att kompletteras med följdfrågor 

efterhand under intervjun beroende på vad som anses vara intressant och hur utförligt 

respondenterna berättar. Intervjun spelas in med en diktafon och transkriberas sedan.  

De skriftliga källorna kommer att bestå av tidningsartiklar, pressmeddelanden från Pernod 

Ricard, Vin&Sprit och Regeringen, samt Pernod Ricards företagsmagasin.  

 

2.2 Dataanalys 
Uppsatsen har en kvalitativ ansats vilket innebär att den insamlade data, som består av 

transkriberade intervjuer och övriga texter, analyseras utifrån de variabler som härleds ur 

teoretiska syntesen. 

 

2.3 Metodkritik 
Generaliserbarhet – Fallstudier har generellt sett den nackdelen att generaliserbarheten anses 

som låg eftersom det kan diskuteras hur representativt fallet är för andra fall. Även om denna 

studie redogör för ett unikt fall så är fallet ändå ett av de många andra fall av M&As på den 

internationella marknaden.  

 

Validitet – Validitet innebär att man har mätt rätt sak som är relevant för studien. I uppsatsen 

används både primära och sekundära data. Detta gör att validiteten ökar.  

 

Reliabilitet – Reliabilitet innebär att om man gör om studien så ska man kunna få samma 

resultat igen. Uppsatsens sekundära data ger en hög reliabilitet i och med att de kan 

kontrolleras av andra. Reliabiliteten för intervjuerna är däremot svårare att bedöma.   

 

Vår egen roll - Då vi ska göra intervjuer är det viktigt att reflektera över vår egen roll och hur 

vi inverkar på respondenternas svar. Vid analysen av de kvalitativa data är även vårt synsätt 

en faktor som kan påverka resultatet. Eftersom vi läser det tvärvetenskapliga programmet 

Språk, Kultur och Marknad så tror vi att vårt synsätt skiljer sig något från ett rent 

företagsekonomiskt synsätt. Vi har förutom företagsekonomi även läst språk och etnologi. 

Detta ser vi som positivt för vår uppsats då problemet är M&A mellan olika länder och 

därigenom kommer även aspekter som kultur och språk in i bilden.  

 10



3. Teori  
___________________________________________________________________________ 

I teorikapitlet presenteras de teorier och tidigare forskning som är relevant i förhållande till 

problemet. Sedan görs en teoretisk syntes utifrån valda delar av teorin. Kapitlet avslutas med 

en referensram där variablerna som används i empirin och analysen beskrivs. 

___________________________________________________________________________ 

 

3.1 Inledning 
I och med globaliseringen, den ökade demokratiseringen och den teknologiska utvecklingen 

har fler länder kunnat delta på den internationella marknaden. Till följd av detta har det blivit 

enklare och billigare att bedriva internationell handel och internationellt företagande och 

konkurrensen har därmed ökat. För att möta konkurrensen på den internationella marknaden 

så använder sig företag allt mer av strategier som fusioner och förvärv.  Majoriteten av alla 

fusioner och förvärv lyckas dock inte. Mänskliga och kulturella aspekter verkar ha en stor 

inverkan på detta fenomen. När det gäller internationella fusioner och förvärv är man i högre 

grad medveten om att det finns skillnader mellan företagen då de kommer från olika länder 

med till exempel olika språk, juridiska och administrativa system. Vid förvärv behåller det 

köpande företaget all kontroll och det man vill uppnå är antingen skalfördelar eller få tillgång 

till något unikt (t.ex. ett varumärke eller spetskompetens). För att uppnå något av dessa två 

mål är det viktigt att företaget har en integrationsstrategi. Uppsatsens problemformulering är: 

Vilka faktorer är viktiga för att lyckas med ett internationellt företagsförvärv? 

Perspektivet för uppsatsen är ett lednings- och organisationsperspektiv eftersom fokus ligger 

på de interna processer som syftar till att två företag integreras till en ny organisation.  

 

3.2 Teoriområden 
Internationella 

förvärv 

Förvärvande 
företag 

Uppköpt 
företag 

Integrationsstrategi 
för förvärvsprocess 

Denna uppsats handlar om 

integrationsprocessen vid 

internationella förvärv och 

om de faktorer som är viktiga 

för att kunna bilda en ny och 

framgångsrik organisation. 

I den här uppsatsen är 

teorierna indelade i de tre teoriområdena;  
Figur 1. Teoriområden 
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internationella förvärv, förvärvande företag och uppköpt företag. 

I teoriområdet internationella förvärv behandlas olika strategier som kan användas då man vill 

expandera utomlands. Företaget kan antingen sikta in sig på att uppnå stordriftsfördelar eller 

anpassningsförmåga, vilket även påverkar hur man förhåller sig till det uppköpta företagets 

arbetssätt. 

Teoriområdet förvärvande företag handlar om företagets strategier under förvärvsprocessen, 

hur man hanterar integrationen av det uppköpta företaget och formar den nya organisationen. 

Det tredje teoriområdet uppköpt företag handlar om hur det uppköpta företaget är, vad gäller 

kultur och grad av internationalisering, anpassningsförmåga och stordrift. 

Varje teoriområde består av ett antal teorier. En teori kan dock passa in i flera av 

teoriområdena.  

 

Grunden för teoridelen består av ”The seven rules of merger success” som Habeck, Kröger 

och Träm (2000) har utarbetat. Denna teori tillhör teoriområdet förvärvande företag och 

internationella förvärv. Ett M&A är en ytterst konkret process som beslutas och drivs av 

högsta ledningen och denna modell har ett toppmanagement perspektiv som syftar till ett 

lyckat M&A genom att hantera relationerna till interna och externa aktörer på rätt sätt. ”The 

seven rules of merger success” är en konkret modell som visar på vad man bör och inte bör 

göra för att ett M&A ska vara lyckosamt, vare sig affären sker på internationell eller nationell 

nivå.  

 

M&A har dock blivit en strategi som företag allt mer använder sig av för att expandera och nå 

nya marknader internationellt sett. Här kommer teorin om psykiskt avstånd samt Hofstedes 

fyra dimensioner in, som tillhör teoriområdet uppköpt företag. De synliggör skillnader 

mellan olika länder, till exempel vad gäller kultur, och därmed hur deras förutsättningar för att 

samarbeta med varandra ser ut. Psykiskt avstånd har tidigare bl.a. använts för att förklara var 

svenska företag väljer att etablera sig utomlands. 

 

När ett företag väljer att expandera utomlands så finns det olika tillvägagångssätt i 

internationaliseringsprocessen. Två teorier som beskriver två olika tillvägagångssätt är 

Produktlivscykelteorin och IP-modellen som tillhör teoriområdet internationella förvärv. 

Produktlivscykelteorin är inriktad på tillvägagångssättet företag med stordrift medan IP-

modellen berör företag som är mer inriktade på anpassning. 
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Humankapitalet är en annan viktig del vid M&A och man bör ta tillvara på den kunskap som 

redan finns i organisationen. Detta är någonting som modellen ”The Lucky Seven: Best 

Practices for Successful Mergers” fokuserar på. Denna teori tillhör därmed teoriområdet 

uppköpt företag.  

 

Även affärsrelationer, det vill säga relationer på företagsnivå och inte individnivå, är 

självklart också viktigt att ta med i beräkningen när det gäller M&A. Det 20:e R:et i teorin om 

marknadsföringens 30R kommer därmed att behandlas då det tar upp allianser som kan leda 

till M&A. Denna teori tillhör teoriområdet internationella förvärv. 

 

3.2 Teorier  
 

3.2.1 The seven rules of merger success 

Habeck, Kröger och Träm (2000) menar att det finns sju stycken områden som är viktiga för 

att M&A’s ska bli framgångsrika.13 De är viktigt att dessa områden sköts på rätt sätt, men det 

är också oftast inom dessa områden som problem uppstår. De sju områdena är: vision, 

leadership, growth, early wins, culture, communication och risk management. Se figur 2 

Vision – det är viktigt att ha en klar vision och strategi som man sen kan utgå ifrån i 

fortsättningen gällande alla beslut. Det viktigaste är inte att börja med att hitta en lämplig 

partner, utan man måste börja med en vision för att det är utifrån den man sedan måste se 

vilka man ”passar ihop med”. 

Leadership – Ledarskapet måste tidigt/snabbt bestämmas och etableras för att undvika ett 

ledarskapsvakuum då problem och konflikter kan uppstå om det inte finns en tydlig ledare 

som har ansvaret. 

Growth – Innebär att lyfta fram det mervärde (1+1=3) som uppstått i och med M&Aet. Ofta 

fokuserar man allt för mycket på kostnadsbesparingar och effektivisering istället för att 

poängtera hur man med företagens gemensamma resurser kan få nya tillväxtmöjligheter. 

Early wins – Det är viktigt att komma med positiva resultat fort, då långsiktiga mål ofta inte 

räcker till för att undvika osäkerhet bland alla berörda (anställda, leverantörer etc.). För att 

göra detta måste man handla snabbt och kommunicera de positiva resultaten direkt när de 

uppnåtts. Early wins ska vara konkreta och tydliga för alla. 

                                                 
13 Habeck, Kröger, Träm, 2000 
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Cultural differences – Kulturella skillnader är ofta det man anser vara orsaken till varför ett 

M&A inte lyckas. Den vanligaste strategin hur man hanterar olika kulturer är ”imposition”, 

vilket innebär att den ena kulturen tar över den andra, oavsett om det är den mest lämpade 

strategin för det specifika M&Aet. Det finns även två andra strategier; att låta kulturer förbli 

separerade eller glida samman på lång sikt samt att skapa en ny kultur med en mix av det 

bästa från båda sidor. Det gäller att redan innan ett M&A skapa en strategi för kulturell 

integration som är anpassad till den specifika situationen. 

Communication – Kommunikation är viktigt för att nå ut med vision och mål och för att på så 

sätt motivera och integrera alla berörda parter i den nya organisationen, på alla nivåer. Det 

kan verka enkelt men många företag uppger att de har misslyckats med kommunikationen 

under M&A processen. För att lyckas är det viktigt att ha en tydlig kommunikationsplan som 

innehåller målgrupp, mål, innehåll och media. 

Risk management – Med tillväxtmål och förväntningar på framgång så kommer även risker. 

Genom att känna igen och erkänna dessa risker, istället för att blunda för dem så ökar 

chanserna för att tillväxtmålen faktiskt uppnås. Riskerna ska kategoriseras och rangordnas 

utefter vilket stort eller litet hot de utgör. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. The seven rules of merger success 
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3.2.2 Uppsalaskolan – psykiskt avstånd 

Forskarna på Uppsalaskolan ville mäta de faktorer som försvårar eller hindrar 

informationsflödet mellan länder och utvecklade då ett index som kallas psykiskt avstånd.14 

Det psykiska avståndet tar hänsyn till skillnader mellan Sveriges och andra länders 

utvecklingsnivå, utbildningsnivå, affärslagstiftning, affärsspråk, vardagsspråk och kultur.  

Forskarna menar att det här indexet kunde svara på frågan i vilka länder företag väljer att 

etablera sig om dem vill söka sig utomlands. Uppsala skolan har även utarbetat en teori som 

delvis förklaras av det psykiska avståndet. Den beskriver företagens 

internationaliseringsprocess i fyra steg.15 I det första steget börjar företaget med sporadisk 

export, för att sedan i det andra steget gå via en oberoende säljrepresentant och utveckla en 

beständig exportverksamhet. Steg tre innebär att företaget etablerar ett utländskt 

säljdotterbolag för att sedan i det fjärde och sista steget etablera produktion utomlands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Psykiskt avstånd 

 

                                                 
14 Johanson, et al. 2002:46 
15 Hollensen, 2001:46-48 
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3.2.3 Hofstedes fyra dimensioner 

Geert Hofstede gjorde på 1970-talet en studie vid det multinationella företaget IBM. Han 

intresserade sig för kulturella skillnader både mellan nationer och mellan organisationer och 

ville se om det fanns skillnader i nationella värdesystem. Därför gjorde han en omfattande 

enkätundersökning som de anställda på IBM i olika länder fick svara på angående människors 

värderingar. Resultatet visade på att det fanns gemensamma problem mellan de olika länderna 

men att de löstes på olika sätt. Dessa gemensamma problem indelas i fyra olika områden eller 

dimensioner: Maktdistans, Individualism/Kollektivism, Maskulinitet/Feminitet och 

Osäkerhetsundvikande.16 Varje dimension består av ett antal fenomen i ett samhälle. Varje 

land har utefter undersökningen tilldelats ett värde för varje dimension och länderna kan 

därmed jämföras med varandra. 

Maktdistans – Denna dimension beskriver hur de anställda har svarat på frågor om hur 

förhållandet mellan anställda och chefer ser ut.17 T.ex. Hur ofta uppkommer följande 

problem, enligt din erfarenhet: att anställda är rädda att utrycka missnöje med sina chefer?  

Höga poäng i denna dimension visar på stor maktdistans och en hög grad av centralisering.  

Individualism/kollektivism – Handlar om relationen mellan gruppen och individen, antingen 

har man svaga eller starka band mellan individer.18 Denna dimension baseras på frågor 

rörande prioriteringar och mål i arbetslivet. Kollektivistiska samhällen fick här låga värden 

och individualistiska samhällen fick höga. Man kan se att länders välstånd ofta hänger ihop 

med denna dimension. Rika länder är i allmänhet mer individualistiska. 

Maskulinitet/feminitet – Handlar om vilka värderingar och symboler som är viktiga i 

samhället, maskulina eller feminina.19 I maskulina samhällen ska män vara tuffa och fokusera 

på materiell framgång. I feminina samhällen ska både män och kvinnor vara blygsamma och 

ömsinta. Den här dimensionen var den enda där könen konsekvent svarade olika på frågorna 

(undantaget de mest ”feminina” länderna). Män tyckte i större utsträckning att det var viktigt 

med hög inkomst och karriär medan kvinnor tyckte det var viktigare med samarbete och bra 

relationer. Höga poäng i maskulinitetsindexet har de mest maskulina länderna. 

Osäkerhetsundvikande – Dimensionen handlar om hur människor hanterar osäkerhet och om 

man känner sig hotad eller inte vid nya situationer.20 Ett exempel på en fråga inom den här 

dimensionen kan vara: hur ofta känner du dig nervös eller stressad på jobbet? Ett högt värde i 

                                                 
16 Hofstede, 2005:37 
17 Hofstede 2005:54-60 
18 Hofstede 2005:89-92 
19 Hofstede 2005:132-135 
20 Hofstede 2005:179-184 
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osäkerhetsundvikandeindexet tyder på att man blir stressad eller känner ångest i nya 

situationer. 

En femte ytterligare dimension har tillkommit efter en annan studie genomförd av Michael 

Bond i 23 olika länder. Hofstede ser denna dimension som ett viktigt komplement till sina 

fyra tidigare dimensioner:  

Långsiktighet/kortsiktighet – Handlar om samhället är inriktat på framtid eller nutid.21 En 

långsiktig inriktning värdesätter framtida belöningar, uthållighet och sparsamhet medan en 

kortsiktig inriktning vill bevara respekt för traditioner och sociala skyldigheter. 

 

Land Maktdistans 

(104/11) 

Individualism 

/Kollektivism (91/6) 

Maskulinitet 

/Feminitet (95/5) 

Osäkerhets- 

undvikande (112/8) 

Sverige 31 71 5 29 

Frankrike 68 71 43 86 

Figur 4: Sammanställning grundad på Hofstede (2005). 

 

Tabellen ovan visar Sveriges respektive Frankrikes värden på de fyra olika dimensionernas 

index. Siffrorna inom parantes motsvarar det högsta/lägsta uppmätta värde bland alla länder 

som fanns med i IBM-undersökningen. 

 

3.2.4 Produktlivscykelteorin 

Produktlivscykelteorin utvecklades genom ett forskningsprogram om internationellt 

företagande vid Harvard i USA.22 Teorin menar att för att utveckla en produkt krävs 

tvåvägskommunikation mellan tillverkare och konsument. För att sedan marknadsföra 

produkten när hemmamarknaden växer och produktionen ökar räcker det med 

envägskommunikation. När man uppnått stordriftsfördelar och hemmamarknaden mättats kan 

man exportera till andra länder. Efter att efterfrågan i dessa länder vuxit lönar det sig för 

företaget att starta upp tillverkning där. När tillverkningen i de nya länderna blir 

konkurrenskraftig i jämförelse med hemmamarknaden flyttar man hela produktionen dit, och 

exporterar till hemlandet. 

 

                                                 
21 Hofstede 2005:224-227 
22 Johanson et al. 2002 :49 
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Då detta är en amerikansk teori så behandlar den företag med stora hemmamarknader, där 

företaget kan bygga upp en internationell konkurrenskraft innan de genomgår en 

internationaliseringsprocess. 

 

3.2.5 IP-modellen 

IP-modellen utvecklades av Uppsalaskolan då produktlivscykelteorin inte var applicerbar på 

svenska företag. Modellen består av fyra begrepp som är kopplade till varandra för att förklara 

internationaliseringsprocessen. Dessa begrepp är; marknadsengagemang, marknadskunskap, 

engagemangsbeslut och marknadsengagemang. De två första begreppen beskriver hur eller till 

vilken grad ett företag är internationaliserat, de beskriver alltså ett tillstånd. 

Marknadsengagemang handlar om hur involverat företaget är i en viss marknad. 

Marknadskunskapen är den kunskap företaget har om en viss marknad, vad gäller till exempel 

leverantörer eller myndigheter. De andra två begreppen avser förändring, de beskriver på 

vilket sätt företaget internationaliserar sig. Engagemangsbeslut innebär att företaget gör 

satsningar inom samma verksamhet på marknader man redan har kunskap om och erfarenhet 

ifrån. Löpande aktiviteter handlar om att man genom det löpande arbetet på marknaden får 

erfarenhetsbaserad kunskap som är viktig för det internationella företagandet. 

Teorin bygger på en grundläggande mekanism som innebär att genom att arbeta på en 

marknad så får man kunskap om den och därigenom även större framtida möjligheter att göra 

nya affärer på nya marknader. Tack vare den kunskap företaget har om marknaden så kan de 

också anpassa sig till sin omgivning. 

Marknads-
engagemang 

Marknads-
kunskap 

Engagemangs-
beslut 

Löpande 
aktiviteter 

Tillståndsaspekter Förändringsaspekter

 
Källa: Johanson et al. 2002:51 

Figur 5. IP-modellen 
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3.2.6 The Lucky Seven: Best Practices for Successful Mergers 

Carey beskriver sju stycken hjälpmedel som anses vara viktiga för ett lyckat M&A.23 Dessa 

hjälpmedel är inriktade på humankapitalet i M&A’s. Dessa sju är; 

Improve the odds – För att förbättra sina odds så rekommenderas att man förutom att titta på 

tidigare lärdomar även måste vara realistisk och medveten om att det kommer att krävas 

mycket jobb för att nå målen. Dessutom ska man vara medveten om de många betydande 

hinder för integration som kan uppstå.  

Take stock of human capital – Ledarskap och kompetens är viktiga faktorer vid ett M&A. 

Man får i förvärvsprocessen inte ”tappa bort” de anställdas kompetens i den nya 

organisationen då det oftast är just den som är anledningen till förvärvet.  

Create a new vision – Den nya organisationens kultur måste vara kompatibel med den nya 

organisationens vision och mål eftersom visionen realiseras i vardagen genom kulturen. Att 

definiera kulturen och vision är en komplex process.  

Retain and motivate key players – Det är viktigt att ha ett bra management team med rätt 

person på rätt plats. Man måste bestämma vem som ska ha vilken roll och vilka 

ansvarsområden och kommunicera ut det. Man måste även se till att de man vill behålla vill 

stanna kvar i den nya organisationen, genom olika sorters kompensation.  

Integrate deliberately and swiftly – All aktivitet som syftar till integration vid ett förvärv 

måste ske effektivt och snabbt genom löpande kommunikation och olika forum på alla nivåer 

i organisationen. Den information som ges ut ska vara lättförståelig och relevant.  

Survive the regulatory process – Den här punkten behandlar tiden från det att M&Aet 

offentliggjorts till det att de två företagen blir till en ny organisation. Man väntar då på att 

affären ska bli godkänd enligt lag, samtidigt som mycket måste göras och förberedas inför 

sammanslagningen trots att det är en osäker tid. 

Beef up the board – Vid ett M&A ges en möjlighet till att förnya styrelsen både vad gäller 

dess medlemmar och dess praktiker/praxis. En anledning till att utnyttja den möjligheten kan 

vara att få in nya kunskaper och förmågor i styrelsen som kan hjälpa företaget att uppfylla sin 

vision.    

 

3.2.7 Marknadsföringens 30R 

Gummesson beskriver relationsmarknadsföring i ett mer komplett managementsammanhang 

genom att dela upp relationsmarknadsföringen i 30 stycken konkreta affärsrelationer.24 Dessa 

                                                 
23 Carey, 2004:158-167 

24 Gummesson, 2002:44 
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kallar han för de 30R:en. De 30 relationerna är uppdelade i fyra olika grupper; de klassiska 

marknadsrelationerna, de speciella marknadsrelationerna, megarelationerna och 

nanorelationerna.  

Den 20:e relationen tillhör gruppen megarelationer och kallas ”allianser förändrar 

marknadsmekanismerna”.25 Med allians menas här ett formellt eller informellt samarbete 

mellan olika parter. Allianser kan vara av varierande karaktär vad gäller omfattning, tid och 

intensitet. Till exempel så kan det vara alltifrån ett engångsprojekt till någonting så 

omfattande så att det leder till M&A. Två viktiga faktorer för en allians framgång, oavsett 

dess omfattning, är värderingar och ledning. Med värderingar avses att man ska vara 

uppmärksam på att det kan bli kulturkrockar i relationerna mellan människor, företag och 

lagstiftningssystem. Ledning handlar om att det är viktigt att definiera vilka som tar besluten i 

alliansen och att dessa är autonoma så att de kan anpassa sig till omvärlden. 

 

3.3 Teoretisk Syntes 
Med tanke på problemet vilka faktorer är viktiga för att lyckas med ett internationellt 

företagsförvärv? så har valda delar ur varje teori använts för att skapa en syntes. De valda 

delarna berör interna förhållanden och hur dessa påverkar integrationen och om det blir ett 

lyckat förvärv eller ej. Se figur 6 

  

Grunden för de faktorer som valts som viktiga för ett lyckat internationellt förvärv kommer 

från huvudteorin, the seven rules of merger success, men deras innebörd har även utökats med 

innehåll från de andra teorierna. De två övriga faktorerna stordrift och anpassning, som även 

de påverkar ett internationellt förvärv baseras på produktlivscykelteorin och IP-modellen. Alla 

dessa faktorer leder fram till en integrationsstrategi. 

 

Vision: Innan ett förvärv är det viktigt att ha en vision och tydliga mål innan man börjar leta 

efter en partner. Sedan är det är viktigt för den nya organisationen att utarbeta en ny vision. 

Det är viktigt att denna nya vision passar in på den nya organisationen.  

Ledarskap: För att undvika förvirring under förvärvsprocessen bör man så fort som möjligt 

tillsätta chefspositionerna så att det blir tydligt vem som har ansvar för vad. Vid ett förvärv 

kan man även ändra sammansättningen på styrelsen och anpassa den efter den nya 

organisationen.  

                                                 
25 Gummesson, 2002:194-200 
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I styrelsen men även i den övriga organisationen bör man hitta och ta tillvara på den kunskap 

och kompetens som finns inom företaget. För att lyckas med detta måste man motivera de 

anställda och försäkra sig om att de är nöjda och faktiskt vill stanna kvar i organisationen.  

Tillväxt: Vid ett förvärv bör man fokusera på det mervärde som den nya organisationen kan 

skapa. Huvudorsaken till ett förvärv bör vara visionen om tillväxt snarare än en vision om 

kostnadsbesparingar. Mervärdet är något som kommer leda till att öka kundnöjdheten och 

därmed tillväxten.  

Snabba resultat: För att bibehålla en positiv inställning inom företaget till förvärvsprocessen 

så är det viktigt att man kan visa upp tidiga positiva resultat då visionen och de övriga målen 

är mer långsiktiga.  

Kulturella skillnader: Olika företag har olika företagskulturer. Vid ett förvärv är det viktigt 

att välja en integrationsstrategi (imposition, separation eller mix) som passar situationen och 

de båda företagen. Vid internationella förvärv bör man även ta hänsyn till olika nationers 

kulturer. Om det är ett förvärv mellan ett svenskt och ett utländskt företag kan man använda 

sig av indexet psykiskt avstånd för att få en uppfattning om det kulturella avståndet mellan 

länderna. Ett annat index som man kan använda sig av för att se skillnader mellan olika länder 

är Hofstedes fyra dimensioner: Maktdistans, Individualism/kollektivism, 

Maskulinitet/feminitet och Osäkerhetsundvikande.   

Kommunikation: Kommunikationen är viktig för att integrationen till en ny organisation ska 

fungera snabbt och smärtfritt. Kommunikationen spelar också en viktig roll vad det gäller att 

nå ut med nya visionen. Budskapet man kommunicerar ska vara tydligt, relevant och nå ut till 

alla berörda nivåer.  

Risk Management: Denna del går ut på att man vid ett förvärv måste använda sig av tidigare 

kunskaper och vara medveten om risker och beredd på eventuella hinder som kan uppstå 

under processen.  

 

Allianser: Det är möjligt att företagen som genomgår en förvärvsprocess tidigare har haft 

samarbete, t.ex. i form av en joint venture. Har man haft ett sådant samarbete bör man 

använda sig av de kunskaperna och erfarenheterna i den aktuella processen. 

 

 

Stordrift och Anpassning: Orsakerna bakom en internationalisering genom förvärv kan vara 

olika. Det förvärvande företaget vill antingen uppnå stordriftsfördelar eller så vill de få en 

spetskompetens genom att vara kundanpassad. Det uppköpta företaget kan antingen vara 

 21



inriktat på stordrift eller på anpassningsförmåga. Detta påverkar integrationen mellan de två 

företagen. 
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Figur 6. Syntes 
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3.4 Teoretisk referensram 
Syftet med uppsatsen är: att analysera integrationen i förvärvsprocessen mellan Pernod 

Ricard och Vin&Sprit genom att göra en fallstudie för att se vilka förutsättningar de har för 

att lyckas. I den teoretiska referensramen kommer faktorerna från den teoretiska syntesen att 

göras till variabler som sedan ska användas i empirin. Dessa variabler är oberoende gentemot 

den beroende variabeln, ett lyckat internationellt förvärv. 

 

Faktor:    Variabel: 

Vision Har företagen någon vision om vad man vill uppnå med ett M&A 

innan man söker efter en partner som man vill förvärva eller gå 

ihop med? Har den nya organisationen skapat en ny vision som 

passat ihop med den nya organisationen? 

  

Ledarskap Har styrelsen och ledningen förändrats i och med M&A 

processen? När tillsattes de eventuellt nya chefspositionerna? Har 

man tagit till vara på den kompetens och kunskap som finns i 

företaget? Hur motiveras de anställda? 

 

Tillväxt  Vilket mervärde kan skapas i den nya organisationen? 

 

Snabba resultat Har den nya organisationen kunnat visa upp några tidiga positiva 

resultat? 

 

Kulturella skillnader Har de två företagen olika företagskulturer och vad händer med 

företagskulturen under och efter M&A processen (imposition, 

separation eller mix)? Finns det någon kulturell skillnad mellan de 

två olika länderna som påverkar M&A processen? 

 

Kommunikation Har man kommunicerat ut information om M&A processen inom 

och utanför organisationen? Hur har kommunikationen fungerat? 
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Risk Management Har företagen någon tidigare erfarenhet av M&A processer? Är 

man medveten om vilka risker man tar och vilka hinder som kan 

uppstå? Har man förberett sig på något sätt? 

 

Allianser Har företagen tidigare haft kontakt med varandra innan M&A 

processen? Har man använt sig av dessa eventuella tidigare 

kunskaper? 

 

Stordrift Har det förvärvande företaget stordriftsfördelar som mål med 

förvärvet? Är det uppköpta företaget inriktat på stordrift? 

 

Anpassning Har det förvärvande företaget anpassning som mål med förvärvet? 

Är det uppköpta företaget inriktat på anpassning? 
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4. Empiri 
___________________________________________________________________________ 

Kapitlet inleds med en presentation av de företag som behandlas i fallstudien. Sedan 

redovisas de insamlade data. 

___________________________________________________________________________ 

 

4.1 Företagspresentation 
Här presenteras först företaget Pernod Ricard följt av företaget Vin&Sprit som de båda såg ut 

innan M&A processen inleddes. Sedan följer en presentation av den nya organisationen som 

den ser ut idag. Sist presenteras en tidslinje över förvärvsprocessen. 

 

4.1.1 Pernod Ricard 

Pernod Ricard är ett franskt vin- och spritföretag som är noterat på Parisbörsen. Företaget 

bildades år 1975 då två pastistillverkande företag (Pernod och Ricard) gick ihop.26 Sedan dess 

har de växt och utökat sin märkesportfölj både genom organisk tillväxt och genom förvärv. 

Redan under det första året köptes den skotska whiskyproducenten Campbell Distillers. Under 

1980-talet fortsatte Pernod Ricard att expandera på den internationella marknaden genom att 

de skapade ett distributions nätverk i stora delar av Europa och gjorde uppköp i USA. I slutet 

av 1980-talet och 1990-talet klev Pernod Ricard även in på den östeuropeiska och asiatiska 

marknaden genom att bilda dotterbolag i ett flertal länder. Även på dessa marknader gjordes 

uppköp och man utökade sitt distributionssystem ytterligare. I början av 1990-talet ansåg 

Pernod Ricard att de behövde ett starkt internationellt känt romvarumärke. Därmed inledde 

man ett samarbete med Havana Club och 1993 skapade de tillsammans dotterbolaget Havana 

Club International. År 2001 köpte Pernod Ricard 40 % av det kanadensiska företaget 

Seagram’s vin och sprit del (Seagram hade även andra produktområden). På våren år 2005 

fortsatte expansionen genom uppköpet av Allied Domecq gruppen och därmed blev Pernod 

Ricard det näst största företaget på vin och sprit marknaden i världen och störst utanför USA. 

Pernod Ricards omsättning för bokföringsåret 2006/2007 (1 juli – 30 juni) uppgick till 6,443 

miljarder € och de hade 17 684 anställda världen över.27

                                                 
26 http://www.pernod-ricard.com/en/pages/160/pernod/Group/History.html 2008-11-20 kl.15.25 
27 Pernod Ricard Årsredovisning 2006/2007: http://www.pernod-
ricard.com/medias/Finance/PDF/RapportAnnuel/0607AR-financial%20section%20uk.pdf sid.160-161 2008-11-
20 kl.15:05 
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Företagets affärsfilosofi är: ”Local roots, Global reach” 

och deras strategi för internationell framgång är att ha 

varumärken med stark anknytning till dess geografiska 

ursprung och traditioner. Gruppen har en 

decentraliserad affärsmodell och är uppdelad i ett 

holdingbolag och flertalet dotterbolag. Dotterbolagen är 

uppdelade i två grupper: varumärkesägare och 

distributörer. Se figur 7   

                 

 

 

Figur 7 

4.1.2 Vin&Sprit 

År 1917 grundades företaget Vin&Sprit.28 Det var ett statligt företag som hade monopol på 

tillverkning, import, export och partihandel med alkoholhaltiga drycker i Sverige.  

Företagets mest kända varumärke Absolut Vodka produceras i Åhus i Skåne och 

introducerades 1879.29 Märket lanserades för första gången utomlands 1979 på den 

amerikanska marknaden. Senare började Vin&Sprit även att exportera Absolut Vodka till 

andra länder.  

I och med Sveriges inträde i EU år 1995 så upphör företagets monopol på den svenska 

marknaden. Vin&Sprit expanderar genom att bl.a. 1999 förvärva det danska företaget De 

Danske Spritfabrikker och genom att 2001 bygga upp ett globalt distributionsnät. 

Expansionen fortsätter då företaget förvärvar flera polska varumärken, bl.a. Luksusowa 

(2003), samt Cruzan Rum (2006). År 2007 köpte Vin&Sprit de resterande aktierna i den 

norska vin- och spritimportören Amundsen AS, där man sedan 2001 ägt 50 % av aktierna.30

Vin&Sprits organisation är uppdelad i tre affärsområden: Absolut Spirits, Distillers och 

Wine.31 Deras strategi är att moderbolaget äger koncernens varumärken.32 Omsättningen år 

2007 uppgick till drygt 10 miljarder kronor och antalet anställda var 2 300.33  

                                                 
28 http://www.vsgroup.com/sv/Om-VS/ 2008-11-20 kl.15:55 
29 http://www.absolut.com/about/qna 2008-11-27 kl.15:44 
30 http://www.vsgroup.com/sv/Press/Pressreleaser/Foretagsnyheter/3075/ 2008-11-21 kl.11:50 
31 http://www.regeringen.se/sb/d/8792/a/77311 2008-11-21 kl.11:53 
32 http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/73/11/8fa23b08.pdf  sid.2 2008-11-21 kl.12:00 
33 http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=998290&lid=puff_998270&lpos=lasmer 2008-11-21 
kl.9:45 
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Regeringens proposition om att sälja det statliga Vin&Sprit, som en del i utförsäljningen och 

privatiseringen av statliga bolag, godkändes av Riksdagen våren 2007. När beslutet att sälja 

tillkännagavs beräknades företagets värde till 40 miljarder kronor. Försäljningen gjordes 

genom en aktion där intresserade fick lämna anbud. De företag som hade de högsta buden 

erbjöds sedan att få tillgång till information om företaget Vin&Sprit genom en due 

diligence.34 Den 30 mars 2008 tecknade svenska staten ett avtal med Pernod Ricard att de 

skulle få köpa Vin&Sprit för 55 miljarder kronor. EU-kommissionen godkände detta avtal den 

17 juli 2008.35

 

4.1.3 Den nya organisationen 

Den 24 juli 2008 slutfördes affären och Vin&Sprit blev en del av Pernod Ricard.36 Vin&Sprit 

delades enligt Pernod Ricards decentraliserade organisationsstruktur in i företagets två 

enheter. Man skapade två svenskbaserade enheter: The Absolut Company som går under 

varumärkesägare och Pernod Ricard Nordic som går under distributörer. The Absolut 

Company består av före detta V&S Absolut Spirits. Pernod Ricard Nordic består av före detta 

V&S Wine och V&S Distillers samt Pernod Ricards länderorganisationer i Norden, en av dem 

är Pernod Ricard Sweden. Se figur 7 s.26 

Produktionen av Absolut Vodka kommer att finnas kvar i Sverige och The Absolut Company 

är globalt ansvarig för produkten. Pernod Ricard Nordic kommer att ansvara för 

marknadsföringen av övriga internationella och lokala varumärken i Norden samt i de baltiska 

länderna.  

Distribution av Absolut Vodka i USA har tidigare skötts av Fortune Brands enligt ett avtal 

mellan dem och Vin&Sprit. Pernod Ricard har valt att avsluta detta avtal i förtid, vilket 

innebär att de själva från och med 1 oktober 2008 sköter all distribution av Absolut Vodka i 

hela världen. För att bryta avtalet som gällde till och med 2012 så fick Pernod Ricard betala 

$230 miljoner.37

Fram till 31 oktober 2008 var Vin&Sprits VD Bengt Baron med i förvärvsprocessen för att 

integrera Vin&Sprit i den nya organisationen, men sedan valde han att lämna koncernen. 

Pernod Ricards definition av ett lyckat förvärv är när de får den ekonomiska utvecklingen 

som de hade planerat av de produkter som de har köpt. 

                                                 
34 Intervju med Per Anesten 2008-10-31 
35 http://www.vsgroup.com/sv/Press/Pressreleaser/Foretagsnyheter/5009/ 2008-11-21 kl.12:35 
36 http://www.vsgroup.com/sv/Press/Pressreleaser/Foretagsnyheter/5009/ 2008-11-24 kl. 12:06 
37 http://www.harpers.co.uk/news/news-headlines/7007-pernod-pays-fortune-for-us-distribution-of-absolut.html  
2008-12-17 kl.15:52  
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Källa: Egen figur efter information från http://www.vsgroup.com/sv/Press/Pressreleaser/VS-Absolut-
Spirits/5030/
 
Figur 8. Organisationsschemat ovan kan ses som en fortsättning på figur 7. Här visas Pernod 

Ricards organisation efter integrationen av Vin&Sprit. Här visas även ledningen för The 

Absolut Company. I de två nästföljande figurerna visas organisationerna för Pernod Ricard 

Nordic och Sweden. 

 

 

 
 
 
 
 

 28

http://www.vsgroup.com/sv/Press/Pressreleaser/VS-Absolut-Spirits/5030/
http://www.vsgroup.com/sv/Press/Pressreleaser/VS-Absolut-Spirits/5030/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Källa: Per Anesten 

Figur 9. Pernod Ricard Nordic består av 7 svenskar och 7 av andra nationaliteter. 7 från 

gamla V&S och 6 från Pernod Ricard. 
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Källa: Per Anesten 

Figur 10. Pernod Ricard Sweden består av 4 personer varav 2 svenskar, 1 fransyska och en 

vakans. 2 kommer från Pernod Ricard och 1 från gamla V&S. 
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Figur 11. Tidslinjen visar viktiga händelser under förvärvsprocessen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2004 
Pernod Ricard 
intresserar sig 
för V&S. 

2007 
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sälja V&S.  
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VD besöker 
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2008 
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Pernod Ricard 
Nordic skapas.

24 juli 2008 
Affären 
slutförs. 
Köpesumma:
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SEK. 

 

 

4.2 Insamlad data 
Här presenteras den insamlade empirin som består av en intervju och skriftliga källor i form 

av en intervju. Empirin är strukturerad utefter variablerna. 

 

4.2.1 Intervju med Per Anesten Pernod Ricard 

Intervjun genomfördes på Pernod Ricard Swedens kontor i Stockholm, fredagen den 31 

oktober. För intervjufrågorna, se bilaga 1 

 

Vision 

Redan år 2004 tittade Pernod Ricard på Vin&Sprit som en potentiell möjlighet för tillväxt. 

Man ansåg att det var ett välskött företag som ägde ett av de internationellt största 

varumärkena inom spritindustrin, nämligen Absolut Vodka.  

Målet för detta budgetår (2008/2009) för koncernen blir att integrera och konsolidera Absolut 

Vodka som blir det största internationella varumärket i volym. Absolut Vodka blir en utav 

Pernod Ricards 15 strategiska produkter.  

Målet för Pernod Ricard Nordic är att även fokuserad på integrationen av andra regionala 

varumärken t.ex. Blossa glögg från Sverige och Minttu från Finland. Den strategiska visionen 
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är att vara en kraftfull spelare på den nordiska marknaden och ta till vara på de 

tillväxtmöjligheter som finns.  

 

Ledarskap 

Pernod Ricard Holdings styrelse har inte förändrats något i och med förvärvet. Vin&Sprits 

styrelse har dock genomgått förändringar. En första naturlig del är att de nya ägarna vill ha 

kontroll över företaget och därmed ändrar man styrelsen. Eftersom att styrelsen ska 

representera ägarna och spegla deras intressen. I vissa fall ändrar man även ledningen då 

ledningsgruppen kan välja att inte vara kvar. Bengt Baron till exempel valde att inte vara kvar 

i den nya organisationen. Det blir alltid förändringar i toppen. Från dag ett när man betalade 

pengarna för Vin&Sprit meddelade man officiellt vem som skulle vara chef för Absolut 

Vodka och vem som skulle vara chef för Pernod Ricard Nordic och de två personerna har 

sedan byggt sina organisationer.  

 

Affärsidéen är att eftersom Pernod Ricard själva ska distribuera allt de säljer så äger de sina 

egna distributionsbolag som är 70 till antalet runt om i världen. Alla rapporterar inte direkt till 

Paris. I och med den nya organisationen så rapporterar alla nordiska länder till Pernod Ricard 

Nordic i Stockholm. De rapporterar i sin tur till Pernod Ricard Europe.  

 

Per Anesten tror att alla Pernod Ricard anställda är positivt inställda till förvärvet och tycker 

att det är jättespännande att man ”vann” och att företaget blir större och starkare. Han säger 

även att de Vin&Sprit anställda sitter i en annan sits, där deras ägare har sagt att de ska säljas. 

Vissa kanske tycker att det är spännande att få nya ägare, medan andra säkert har känt oro.  

 

Vin&Sprit har varit fyra till fem gånger större i omsättning i varje nordisktland än vad Pernod 

Ricard har varit. Vin&Sprit har varit nästan 2000 anställda och Pernod Ricard Nordic ungefär 

200 anställda.  Dessutom har Pernod Ricard nu fått så många nya produkter vilket gör att det 

inte är rimligt att endas Pernod Ricard personal sköter allt i fortsättningen. Därför måste 

kunskapen som finns hos de anställda på Vin&Sprit tas till vara på. Principen har varit att man 

tittar på personal från de båda företagen i de båda länderna och sedan sättar man ihop den 

bästa organisationen utifrån det. Man har börjat från början och blandat folk från olika 

organisationer. Pernod Ricard har inte sagt att Vin&Sprit går till Pernod Ricard eller tvärtom, 

utan man har sagt att Pernod Ricard och Vin&Sprit går ihop. Man har i arbetsgrupper sett 

vilka framtida organisationer man behöver och hur många anställda som behövs till respektive 
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organisation. Man får ett schema med ett ungefärligt antal som man tror är rimligt. Sen blir 

det HR och de nyutnämnda chefernas uppgift att se hur man hittar de bästa. Pernod Ricard har 

genomfört intervjuer med samtliga anställda som berörs av omläggningen. De som inte 

berörts av omläggningen är de som jobbar ute i fabrikerna. Intervjuerna har genomförts för att 

ta till vara på kompetensen och de har baserats på vilken position de anställda har. Till 

exempel har alla som jobbat med marknadsföring både på Vin&Sprit och Pernod Ricard, 

intervjuats och då ser man vilka som passar bäst för de olika positionerna. Från den svenska 

sidan var det ett 80-tal anställda som inte kom med i den nya organisationen.  

 

Tillväxt 

Pernod Ricard har ett starkt distributionsnät därför tror de att varumärket Absolut Vodka 

kommer att växa snabbare än det tidigare gjort. Volymerna kommer att öka och då även 

förtjänsten. Per Anesten tror därför att för Absolut Vodka och för produktionen i Sverige så är 

affären det bästa som kunde hända. 

 

Snabba resultat 

Det är lite för tidigt än att säga att man kan se effekter av affären, men Absolut Vodka, som är 

den absolut viktigaste produkten internationellt sett inför köpet, den går mycket bra. Det 

positiva är att integrationen går enligt våra planer. Per Anesten säger att det är ganska 

fantastiskt att tre månader efter köpet av ett så stort företag så har de organisationer redan 

färdiga på pappret. De tror att den positiva effekten kommer att komma under en tre års 

period. Men de har i förtid löst upp avtalen med distributionen för till exempel Absolut Vodka 

internationellt sett, så att man kan använda sig av sitt eget distributionsnät och så snabbt som 

möjligt få effekter.  

 

Kulturella Skillnader 

Det är helt klart att det är Pernod Ricards företagskultur som kommer att gälla, det är de som 

är köparen. I integrationen så är det den decentraliserade affärsmodellen som kommer att 

gälla. Pernod Ricard har en företagskultur som de talar om, konvivialitet, det vill säga, de vill 

upplevas som trevliga och anständiga och arbetsmiljön hos dem ska ha en positiv känsla. Det 

ska inte vara flummigt, det ska vara positivt och klar fokus på vårt arbete. Man jobbar med att 

skapa mervärde i form av livskvalitet och guldkant, detta ska också genomsyra det dagliga 

jobbet. Så företagskulturen är också att de arbetar öppet och transparent, att man förstår varför 

man gör på ett visst sätt.  Men Per Anesten tror också att det är något man är van vid i 
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Norden, att ställa sig frågan varför gör vi på det här sättet? Han menar att det är lätt att ställa 

frågan vad som skiljer oss åt, men är inte säker på att det är så lätt att ge ett riktigt svar. Men 

han menar att de tveklöst kommer att bli Pernod Ricard. 

Pernod Ricard har franska rötter men agerar lokalt. De tycker att det har varit förvånansvärt få 

kulturkrockar, diskussionen är mer att se Vin&Sprits affärsmodell kontra Pernod Ricards 

affärsmodell. Pernod Ricard har ett litet holdingbolag och jobbar mycket decentraliserat. 

Pernod Ricard jobbar landsbaserat medan Vin&Sprit har jobbat funktionsbaserat. Enligt 

Pernod Ricards affärsmodell är varje land är mycket autonomt och bestämmer själva hur man 

hanterar saker på bästa sätt i sitt land för att kunna möta marknadens olika villkor och 

kundernas olika krav och önskemål. Detta tycker Per Anesten är den stora utmaningen idag 

men att det har gått fantastisk bra. Inställningen hos alla inblandade har varit positiv och alla 

vill lära sig och är beredda att ställa upp och pröva det nya. Per Anesten tror att det är så med 

oss människor, vi är rädda i början när man inte vet vad som ska komma, men att vi sen ser att 

det inte är farligt, man inser att så här kan man också göra. Det finns oftast fler sanningar än 

en.  

Även om det är den franska affärsmodellen som gäller så menar Per Anesten att de som 

jobbar på Pernod Ricard Nordic måste vara medvetna om att det finns i en nordisk kontext. 

Det finns nordiska företeelser och sätt att arbeta som man måste respektera, inte bara vad 

gäller allmänna lagkrav men även vad gäller kultur, till exempel så anser Per att svensk kultur 

handlar mycket om konsensus.    

 

Kommunikation 

När Pernod Ricard bestämde sig för att vara med i budgivningen så offentliggjordes det helt 

externt, det är inget som de ansåg sig ha anledning att dölja. Det är viktigt att vara tydlig och 

visa vart man är då de är ett börsnoterat bolag och har informationsplikt. Vad gäller intern 

kommunikation gick högsta chefen ut och berättade att de är en av budgivarna och att de 

hoppades på att vinna. På så sätt visste alla inom Pernod Ricard i alla länder att de skulle få 

förfrågningar från huvudkontoret om hur det ser ut på deras marknader för Vin&Sprits 

produkter. Till exempel vilka produkter som finns, hur de säljer och om det går bra eller 

dåligt.  Ett sådant här uppköp måste informeras och man måste aktivera alla resurser i de olika 

länderna för att få riktig kunskap om det, annars kan man inte ge det rätta budet och göra de 

rätta framtidsplanerna. Det har varit en fortlöpande information från högsta ledningen ner till 

alla. Det har varit olika arbetsgrupper, till exempel har finansavdelningarna eller 

marknadsavdelningarna i de olika länderna pratat med varandra. Efter köpet går man ut med 
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information att man har lyckats och att nu börjar arbetet. Från dag ett när man betalade 

pengarna för Vin&Sprit meddelade man officiellt vem som skulle vara chef för Absolut 

Vodka och vem som skulle vara chef för Pernod Ricard Nordic och de två personerna har 

sedan byggt sina organisationer.  

 

Risk Management 

Pernod Ricard är vana vid M&A processer. De har tidigare köpt Seagram, en annan stor vin- 

och spritfirma år 2001, och Allied Domecq för 88 miljarder år 2005. Så det finns en 

erfarenhet på huvudkontoret och inom gruppen att arbeta med de här stora frågorna. Just nu är 

gruppen inne i en integrationsfas, och det går bra för att de har en vana för det.  

De enda riskerna som Pernod Ricard såg med affären var att de inte skulle få köpa eller att 

någon annan skulle komma med ett bättre bud. De hanterade det genom det enda sättet Per 

Anesten menar att man kan göra, genom att göra sina kalkyler. De köpte Vin&Sprit för 55 

miljarder och de måste kunna tjäna in de pengarna på något sätt, betala räntorna på lånen och 

se att det är möjligt helt enkelt. Det var mycket skriverier under budprocessen i svensk press, 

bland annat om en svensk lösning som skulle köpa Vin&Sprit. Det fanns flera konkurrenter 

men Pernod Ricard konstaterade att det enda de kunde göra var att räkna så att de räknat rätt 

och sedan lägga budet. De kände sig ganska trygga i att de kunde komma med ett 

konkurrenskraftigt bud eftersom de är det företag i världen som har den största egna 

distributionsstrukturen. Det innebär att de äger sina egna distributionsbolag vilket ger dem en 

fördel i och med att alla pengar som de får in i alla led kommer dom till handa, det är ingen 

annan som tjänar pengar på att distribuera deras produkter. Risken som Pernod Ricard såg var 

om svenska staten skulle sätt in andra värderingar än de ekonomiska. Pernod Ricard kände sig 

trygga att de kunde vara med och slåss.  

Pernod Ricard har förberett sig inför uppköpet genom att ha en plan för framtiden som bygger 

på sammanställd information från alla marknader där produkterna säljs idag och kan säljas i 

framtiden. För att kunna tala om vilka pengar man har att köpa för måste man ha en plan och 

göra sina analyser. På det sättet kan man säkerställa att det kommer att fungera och man ger 

en bakgrund till den finansiella situationen. Per Anesten anser att det riktigt stora jobbet är att 

ge prognoser om framtiden. Innan affären tittade man även på Vin&Sprits affärsplan och vad 

de tror om sina märken framöver, om de kommer att växa eller att möta motstånd.  

Pernod Ricards högsta chef var även med i förberedelserna med att studera marknaden och 

han gjorde i mars 2007 ett besök i Skåne för att se hur det fungerade där. Senvintern 2007 var 

man aktiv och gjorde besök för att lära sig hur det ser ut och vad man ska tänka på.  
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Det har varit en lång process men Per Anesten tycker att den har gått bra eftersom företaget är 

vana vid den här processen.  

 

Allianser 

Pernod Ricard har tidigare inte haft något distributionssamarbete med Vin&Sprit, vilket 

ibland förekommer mellan internationella producenter. Vin&Sprit har haft samarbete med 

andra bolag för att distribuera sina produkter, men Pernod Ricard har inte haft anledning 

eftersom de har varit tillräckligt stora för att ha egen distribution.  

Även om man inte har haft samarbete tidigare så har Pernod Ricard haft kontroll och visste 

vad Vin&Sprit sysslade med. Per Anesten är övertygad om att även deras konkurrenter hade 

koll på Vin&Sprit, så han vill inte påstå att Pernod Ricard hade några andra vägar in till 

Vin&Sprit. Han menar att alla internationella firmor av rang, oavsett bransch, har i sina staber 

folk som tittar på konkurrenterna och deras verksamheter, hur de arbetar och hur det går.  

Vin&Sprit har ju haft sin stora marknad i den nordiska delen av världen, det vill säga 

monopolländerna som de kallar dem, Sverige, Norge och Finland, och där är det många 

gånger en öppen kultur. Det vill säga man kan få ut siffror och statistik helt lagligt och 

därmed se hur det går för konkurrenterna. Per Anesten tror även att Vin&Sprit hade ganska 

bra koll på Pernod Ricard och hur de arbetar.  

 

4.2.2 Skriftlig källa – Intervju med Patrick Ricard och Pierre Pringuet 

I Pernod Ricards företagsmagasin Entreprendre (Vår/Sommar 2008) intervjuas Patrick Ricard, 

ordförande i bolagsstyrelsen, och Pierre Pringuet, VD.38 De intervjuas angående företagets 

uppköp av Vin&Sprit. 

 

Vision 

I och med detta tredje stora uppköp är Pernod Ricard på väg att bli en av världsledarna inom 

vin- och spritbranschen. Absolut är det perfekta komplementet till gruppens 

varumärkesportfölj bestående av ”Premium products”. Samtidigt stärks Pernod Ricards 

position på flera marknader, speciellt i USA men även i de nordiska länderna tack vare många 

lokala varumärken som man tagit över efter uppköpet av Vin&Sprit. Detta är ett led i deras 

strategi som utgörs av två huvuddelar; ”premiumization” av varumärken och ökad närvaro på 

tillväxtmarknader som exempelvis Kina, Indien och Ryssland. Företagets mål är att öka 

                                                 
38 The acquisition of V&S will strengthen Pernod Ricard’s growth profile. Entreprendre, no.52, sid.4-7 
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produkternas värde (genom ”premiumization”) samt att bli erkänd som en stor aktör på 

lyxmarknaden.  

 

Ledarskap 

Inga uppgifter rörande denna faktor fanns i materialet. 

 

Tillväxt 

Pernod Ricard räknar med en knapp påverkan på vinst per aktie under det första året efter 

förvärvet. Efter det räknar man med en signifikant positiv påverkan och att få en avkastning 

på investeringen senast det fjärde året. De planerade synergieffekterna efter uppköpet av 

Vin&Sprit beräknas bli mellan 125 till 150 millioner € per år vilket kommer att bidra till att 

snabbt möjliggöra ett positivt kassaflöde. 

 

Snabba resultat 

Inga uppgifter rörande denna faktor fanns i materialet. 

 

Kulturella skillnader 

Enligt Pernod Ricard så har de en decentraliserad organisation och en förmåga att integrera 

och utveckla internationella varumärken. 

 

Kommunikation 

Inga uppgifter rörande denna faktor fanns i materialet. 

 

Risk management 

Köpet av Vin&Sprit finansierades med ett lån vilket gjort att företagets skuldsättningsgrad har 

ökat från 3,9 till 6 gånger nettoomsättningen. Pernod Ricard tvekade inte att skuldsätta sig i så 

hög grad eftersom de hade gjort det förut vid förvärven av Seagram och Allied Domecq. Inom 

tre år kommer skuldsättningen att minska till mindre än 4 gånger nettoomsättningen. Patrick 

Ricard menar att den finansiella risken på kort sikt är extremt blygsam i förhållande till den 

oerhörda strategiska fördelen på inte allt för lång sikt. 

 

Allianser 

Inga uppgifter rörande denna faktor fanns i materialet. 
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4.2.3 Skriftlig källa – Intervju med Isabelle Ducellier 

I Svenska Dagbladet Näringsliv den 8 december 2008 intervjuas den nya VDn för Pernod 

Ricard Sweden, Isabelle Ducellier, av reporter Hanna Dunér. 

 

Vision 

Det var viktigt för Pernod Ricard att köpa en vodka och ett stort internationellt varumärke 

eftersom det saknades i deras portfölj och det var det segment som växte mest. Man ville 

också öka sin marknadsandel i USA och då var Absolut perfekt. Satsningen på Absolut är en 

av huvuduppgifterna framöver. 

 

Ledarskap 

Isabelle Ducelliers första uppgift blev att tillsätta en ny ledningsgrupp då vd:arna för V&S 

Wines och V&S Distillers valde att sluta efter affären. Nu består ledningen av 60 % av folk 

från V&S. Isabelle Ducellier menar att det var en stor utmaning att integrera tre bolag i ett på 

ett snyggt sätt så att man respekterar alla kulturer i V&S Wines, V&S Distillers och Pernod 

Ricard Sverige. Det var viktigt att agera snabbt men samtidigt respektera alla anställda, 

kunder, konsumenter och våra varumärken. Det var även viktigt med en diversifierad ledning 

som kunde presentera de olika kulturerna.  

Hon säger att perioden fram till den kick-off Pernod Ricard Sverige hade i slutet av november 

var tuff och präglad av snabba omstruktureringar, avskedad personal, ny ledningsgrupp och 

uppbyggnaden av en annan kultur som de på kort tid förväntats anpassa sig till. På kick-offen 

tyckte sig Isabelle Ducellier se en glimt av hopp och förväntan i de anställdas ögon. Hon 

hoppas att de anställda delar hennes hopp om att detta kommer att bli ett bra företag och en 

bra organisation. Det är mycket förändringar som är svåra att hantera för alla men hon är till 

500 % övertygad om att det kommer att bli bra, säger hon med eftertryck.  

Enligt reportern har Isabelle Ducellier en smittande entusiasm och ett uppenbart engagemang 

för det nya uppdraget. 

 

Tillväxt 

Pernod Ricard kommer att kunna öka distributionen avsevärt av Absolut Vodka, vilket 

motiverar det pris som man betalade för Vin&Sprit.  

 

Snabba resultat 

Inga uppgifter rörande denna faktor fanns i materialet. 
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Kulturella skillnader 

De tre bolagen V&S Wine, V&S Distillers och Pernod Ricard Sverige har olika kulturer som 

nu ska integreras i ett samtidigt som man ska respektera alla. 

Reportern frågar om det kan skapas trovärdighetsproblem för Absolut eftersom Isabelle 

Ducellier är fransk och varumärkets styrka ligger i dess svenska rötter. Hon menar då att 

gruppens strategi ”local roots, global reach” och man använder sina varumärkens lokala rötter 

för att kunna göra dem riktigt stora. Produktionen kommer att stanna i Sverige eftersom den 

lokala produktionen är styrkan i varumärket. Pernod Ricard har 170 produktionsställen över 

hela världen för att kunna producera lokalt. Det är fundamentet i verksamheten, säger Isabelle 

Ducellier. 

 

Kommunikation 

Inga uppgifter rörande denna faktor fanns i materialet. 

 

Risk management 

Inga uppgifter rörande denna faktor fanns i materialet. 

 

Allianser 

Inga uppgifter rörande denna faktor fanns i materialet. 
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5. Analys 
___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel sammanställs och analyseras fallstudiens empiri utefter de oberoende 

variablerna som redovisats i referensramen. 

___________________________________________________________________________ 

 
5.1 Vision 

Pernod Ricards vision innan förvärvet var att man ville utöka sin portfölj med ett 

internationellt känt vodkavarumärke samt utöka sin marknadsandel i USA. Denna vision 

passade ihop med vad Absolut Vodka, och därmed Vin&Sprit, kunde erbjuda. Det är däremot 

svårt att säga om Pernod Ricard hade denna klara vision innan man bestämde sig för att köpa 

Vin&Sprit (om man hade haft samma vision även om Vin&Sprit inte var till salu) eller om 

visionen helt enkelt är anpassad för att motivera köpet.  

Det verkar inte som att en helt ny vision har skapats, däremot fortsätter man att jobba i samma 

linje som den ursprungliga visionen. Pernod Ricard Nordic har dock utvecklat denna vision 

för att den ska gälla den nordiska marknaden. Den innebär att man ska integrera regionala 

varumärken, stärka sin plats på marknaden och ta tillvara på de tillväxtmöjligheter som finns. 

 

5.2 Ledarskap 

På huvudkontoret i Frankrike har inte ledningen eller styrelsen förändrats. Det har dock 

skapats tre nya ledningar i och med förvärvet, en för The Absolut Company, en för Pernod 

Ricard Nordic och en för Pernod Ricard Sweden.  

I Absolut Companys ledning kommer sju av åtta personer från V&S (en av dessa är den 

norske VDn) och en kommer från Pernod Ricard.  

Pernod Ricard Nordics ledning består av sju svenskar och av sju andra nationaliteter, varav 

sju kommer från V&S och sex från Pernod Ricard (varav en är den franske VDn).  

Pernod Ricard Swedens ledning består av fyra personer, varav två svenskar, en fransk och en 

vakans. Två av dem kommer från Pernod Ricard (en av dem är den franska VDn) och en 

kommer från V&S. 

När affären var officiellt avslutad så meddelade man direkt vilka som skulle tillsättas som 

chefer för The Absolut Company och för Pernod Ricard Nordic. 

För att ta till vara på den kunskap som finns hos de anställda så har man börjat med att i 

arbetsgrupper planera vilka framtida strukturer som behövs. Sedan har man genomfört 

intervjuer med alla anställda från både Pernod Ricard och Vin&Sprit för att placera dem 
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utefter kompetens i den nya organisationen. Anställda från de båda företagen har blandats och 

man har sagt att Pernod Ricard och Vin&Sprit har gått ihop, inte att Vin&Sprit blivit uppköpt.  

Ur empirin kan utläsas att Pernod Ricard motiverar de anställda genom att visa dem respekt i 

integrationsprocessen samt att man bygger upp en positiv stämning i företaget och på 

arbetsplatsen.  

 

5.3 Tillväxt 

Pernod Ricard räknar med att de, tack vare sitt distributionsnät, kommer att öka volymerna 

och förtjänsten av Absolut Vodka. (1+1=3, distributionsnät+starkt varumärke=$) 

Synergieffekterna planeras bli mellan 125 till 150 miljoner € per år. 

 

5.4 Snabba resultat 

Pernod Ricard har inte några snabba resultat att visa upp och har inte heller planerat för några. 

Man förväntar sig att positiva resultat kommer att visa sig under en treårsperiod. 

 

5.5 Kulturella skillnader 

Vad gäller företagskultur så är det tydligt att det finns skillnader mellan Vin&Sprit och 

Pernod Ricard och att det efter fusionen är Pernod Ricards kultur och affärsmodell som ska 

gälla (imposition). De anställda från Vin&Sprit måste anpassa sig till Pernod Ricards 

decentraliserade modell men det verkar också finnas plats för och tolerans mot olika 

företagskulturer (mix), tack vare den decentraliserade affärsmodellen.  

Det verkar inte som att det finns några större kulturella skillnader mellan länderna som har 

påverkat förvärvsprocessen. Det antyds dock i empirin att det finns viss skillnad mellan 

franskt och svenskt sätt att arbeta som har med kulturella skillnader att göra, däremot verkar 

Pernod Ricard vara beredd att acceptera dessa skillnader.  

 

5.6 Kommunikation 

Internt har Pernod Ricard haft fortlöpande information från högsta ledningen ner till alla 

nivåer. Alla landsorganisationer har fått förfrågningar om hur deras marknad ser ut för 

Vin&Sprits produkter. Olika arbetsgrupper inom Pernod Ricard har kommunicerat med 

varandra, även över landsgränser, inom olika områden som t.ex. ekonomi eller marknad. Det 

verkar som att Pernod Ricard har tyckt att det är viktigt att kommunicera ut information under 

processen för att de även behöver få tillbaka information från olika delar av organisationen.  

 40



Externt så har de, i enlighet med informationsplikten som ett börsnoterat bolag har, 

kommuncerat ut det som behövs på ett tydligt sätt. Ett av de kommunikationsmedel som 

använts är företagets egen tidning ”Entreprendre” till aktieägarna. Det verkar som att 

informationen har nått fram genom organisationen. 

 

5.7 Risk management 

Pernod Ricard har tidigare genomfört ett flertal förvärv. De anser att det här förvärvet går bra 

tack vare detta.  

De har förberett sig på uppköpet genom att de gjort en framtidsplan och en analys som bygger 

på information från de olika marknaderna där Vin&Sprits produkter säljs eller kan säljas. På 

det sättet anser de sig ha försäkrat sig om en bra bakgrund till den finansiella situationen och 

det bud de gav. Pernod Ricard gjorde även en analys av Vin&Sprit och framtiden för deras 

produkter. De har även gjort besök på plats för att få mer information och lära sig.  

Det enda hindret som Pernod Ricard verkade se var att de inte skulle få köpa Vin&Sprit. De 

anser även att den finansiella risken (skuldsättningsgraden är nu 6 gånger nettoomsättningen) 

är liten jämfört med den strategiska fördelen. 

 

5.8 Allianser 

Det har inte funnits något samarbete, vad gäller t.ex. distribution, mellan Pernod Ricard och 

Vin&Sprit. Däremot hade Pernod Ricard ändå tidigare kunskap om Vin&Sprit då de som alla 

stora företag håller koll på sina konkurrenter.  

 

5.9 Stordrift 

Ett av Pernod Ricards mål verkar vara att de vill uppnå stordriftsfördelar genom att utöka 

distributionsnätet. Även det faktum att de vill öka sin marknadsandel i USA genom att köpa 

Absolut Vodka tyder på stordrift. Utifrån empirin finns det inga tecken på att det uppköpta 

företaget Vin&Sprit är inriktat på stordrift.  

 
5.10 Anpassning 

Pernod Ricard vill i och med förvärvet utöka sin produktportfölj med flera varumärken och 

flera olika sorters produkter. De har även i och med förvärvet fått flera lokala produkter. Detta 

tyder på att det finns viss anpassningsförmåga som mål. Utifrån empirin verkar det inte som 

att det uppköpta företaget Vin&Sprit är inriktat på anpassning.  
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6. Resultat 

___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel redovisas fallstudiens resultat som bygger på analysen av empirin som gjorts 

utifrån flera olika faktorer. Resultatet kopplas samman med syftet att analysera integrationen 

i förvärvsprocessen mellan Pernod Ricard och Vin&Sprit genom att göra en fallstudie för att 

se vilka förutsättningar de har för att lyckas. 

___________________________________________________________________________ 

 

Vision: Pernod Ricard hade en tydlig vision innan förvärvet om vad man ville uppnå. 

Analysen visar dock att det finns en möjlighet att valet av partner föregick eller påverkade 

visionen. Vad gäller en ny vision för den nya organisationen så visar analysen att det inte 

finns någon sådan, Pernod Ricard fortsätter enligt den tidigare visionen. Pernod Ricard har 

inte skapat någon ny vision, vilket kan göra att integrationen av Vin&Sprit försvåras.  

 

Ledarskap: I och med Vin&Sprits integrering i Pernod Ricard så har två nya bolag bildats. 

Då även Pernod Ricard Swedens ledning har ändrats, så betyder detta att tre nya ledningar har 

bildats. I de tre nybildade ledningsgrupperna på totalt 26 personer så kommer 15 personer från 

Vin&Sprit och 8 personer från Pernod Ricard. Det uppstod aldrig något ledarskapsvakuum 

eftersom chefsposterna tillkännagavs direkt efter att förvärvet var officiellt slutfört.  

Analysen visar att Pernod Ricard har tagit till vara på kunskapen och kompetensen både inom 

Pernod Ricard och inom Vin&Sprit. Det enda sättet som de anställda motiveras genom är 

visionen om att Pernod Ricard ska vara en bra arbetsplats. Pernod Ricard har sett till att det 

inte skapats något ledarskapsvakuum och de har tagit till vara på kompetensen i båda 

organisationerna.  

 

Tillväxt: Tillväxten som man vill skapa genom förvärvet är de synergieffekter som ett stort 

distributionsnätverk tillsammans med ett starkt varumärke ger. Pernod Ricard hade tillväxt 

och inte kostnadsbesparing som mål med förvärvet vilket påverkar integrationen positivt. 

 

Snabba resultat: Analysen visar att förvärvet inte visat på några snabba resultat. Pernod 

Ricard har heller inte haft ambitionen att ha några. Pernod Ricard hade inte för avsikt att se 

några snabba resultat med förvärvet, detta kan försvåra integrationsprocessen. 
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Kulturella skillnader: Pernod Ricards företagskultur och affärsmodell kommer att gälla i den 

nya organisationen, men eftersom affärsmodellen är decentraliserad så finns det till en viss del 

plats för Vin&Sprits företagskultur. 

Enligt analysen så finns det inga kulturella skillnader mellan länderna som påverkar 

förvärvsprocessen. Pernod Ricards decentraliserade affärsmodell verkar ge utrymme för 

andra affärskulturer och därför försvårar det inte integrationsprocessen. Inte heller de 

kulturella skillnaderna mellan länderna påverkar processen.  

 

Kommunikation: Pernod Ricard har under förvärvsprocessen kommunicerat ut information 

både internt och externt. Kommunikationen har enligt analysen fungerat bra. 

Kommunikationen under förvärvsprocessen har fungerat, vilket är viktigt för att 

integrationsprocessen ska lyckas.  

 

Risk management: Pernod Ricard har erfarenhet av internationella förvärvsprocesser. 

Analysen visar på att de verkar förberedda inför förvärvet men de verkar inte se några större 

risker. Pernod Ricards tidigare erfarenheter av internationella förvärv ökar chanserna att 

lyckas. De verkar dock inte vara förberedda på eventuella hinder.   

 

Allianser: Pernod Ricard har inte tidigare haft något samarbete med Vin&Sprit men de kände 

till dem som konkurrenter. Då inget tidigare samarbete mellan de två organisationerna 

förekommit så är det inget man kan använda och ha nytta av i integrationsprocessen.  

 

Stordrift och Anpassning: Analysen visar att Pernod Ricard med förvärvet vill uppnå 

stordriftsfördelar men även till viss del anpassning. Vad gäller Vin&Sprit så går det inte att ur 

analysen av empirin se om de har anpassning eller stordrift. Då Vin&Sprit inte har någon 

tydlig inriktning så bör inte detta vara något hinder i integrationen med Pernod Ricard.    

 

Sammanfattningsvis visar resultatet på att enligt de flesta faktorer så finns det förutsättningar 

för Pernod Ricard att lyckas med förvärvet av Vin&Sprit. Men det finns också några faktorer 

som pekar på att det finns brister i integrationsstrategin som negativt kommer att påverka 

förutsättningarna för att lyckas med förvärvet. 
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7. Källkritik 
 
Författarnas förhoppning var att kunna genomföra intervjuer med anställda från både Pernod 

Ricard och Vin&Sprit för att få en bild av de båda företagens perspektiv. Även om fallstudien 

handlar om just Pernod Ricard så hade det varit intressant att även se Vin&Sprits synpunkter 

vad gäller vissa faktorer, till exempel ledarskap och kulturella skillnader. Tyvärr var det ingen 

från Vin&Sprit som ville eller kunde ställa upp på en intervju. Resultatet bygger därför i stort 

sett endast på empiri från Pernod Ricard. Författarna är medvetna om att detta är en nackdel 

för denna uppsats, då det finns risk för att den information som samlats in är vinklad till 

Pernod Ricards fördel. Dessutom är det informationschefen som har intervjuats, vars uppgift 

är att förmedla den bild som företaget vill förmedla utåt.  

 

Författarna vill även påpeka att det i de sekundära data inte fanns uppgifter om alla faktorer 

och att detta påverkar både validitet och reliabilitet negativt. 

 44



8. Slutsats & Diskussion 
___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel drar författarna slutsatser om uppsatsens resultat som sammankopplas med 

problemformuleringen: Vilka faktorer är viktiga för att lyckas med ett internationellt 

företagsförvärv? Kapitlet avslutas med förslag på framtida forskning. 

___________________________________________________________________________ 

8.1 Slutsats & Diskussion  

Av uppsatsens resultat kan man dra slutsatsen att det är ett flertal faktorer som är viktiga för 

att ett företag ska kunna lyckas med ett internationellt förvärv. Författarna fick uppfattningen 

att den faktor som rör erfarenhet och tidigare kunskap om internationella förvärv är en av 

de viktigaste. Pernod Ricard hade tidigare genomfört två stora internationella förvärv och 

under intervjun med Per Anesten återkom detta faktum flera gånger. Det verkade som att de 

har en viss rutin på hur man hanterar en internationell förvärvssituation.  

I bakgrunden framkom det att kulturella skillnader ofta uppges spela en stor roll vid 

internationella förvärv så till vida att det kan påverka om förvärvet lyckas eller inte. 

Författarna drar dock slutsatsen att faktorn kulturella skillnader inte alls spelat speciellt stor 

roll i just denna förvärvsprocess. De eventuella kulturella skillnaderna mellan Sverige och 

Frankrike är inget som märkts av under processen. Detta kanske är relaterat till Pernod 

Ricards decentraliserade affärsmodell som författarna har uppfattat ger utrymme för en mix 

av olika arbetssätt och olika nationella kulturer. Även om Pernod Ricard är ett företag som är 

franskägt så jobbar varje landorganisation som en egen liten enhet som är anpassad till det 

landet och den marknaden som den befinner sig på. Slutsatsen som dras av detta är att en 

decentraliserad affärsmodell är fördelaktig vid internationella förvärv. Det är möjligt att det 

förvärvande företagets affärsmodell påverkar hur man ser på kulturella skillnader under 

integrationsprocessen. Om företaget har en hårdare struktur så kanske de kulturella 

skillnaderna blir mer påtagliga och därmed förhindrar integrationsprocessen då en mix inte är 

möjlig. Generellt tror dock författarna att det många gånger istället är personkemin, som 

förklaras som eller tros vara kulturella skillnader, som är orsaken till att ett förvärv eller en 

fusion inte blivit lyckad. Det vill säga kulturella skillnader används ofta som en ursäkt 

(medvetet eller omedvetet) för att man inte kan samarbeta. 

En annan slutsats som författarna drar är att även faktorn ledarskap är viktig vid 

internationella förvärv. Den enda gång som det sades att de båda organisationerna gick ihop 

till en, och inte att Vin&Sprit integrerades i en redan färdig organisation, var då personal och 
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chefer från båda organisationerna skulle slås ihop i en. På den här punkten ville Pernod Ricard 

visa att de anställda från Vin&Sprit är lika viktiga då man byggde nya organisationer med de 

bäst lämpade från båda sidor. Efter att den nya organisationen bildats med anställda från båda 

företagen så tror författarna att det även är viktigt att ha en ny vision som alla tillsammans 

jobbar efter och kan relatera till.  

Till sist drar författarna slutsatsen att kommunikation i en internationell förvärvsprocess är 

viktig, men å andra sidan är den faktorn alltid viktig i ett företag oavsett aktivitet och vilka 

processer de går igenom.    

 

8.2 Framtida forskning  

Med tanke på att Pernod Ricard fortfarande befinner sig i integrationsfasen av detta förvärv, 

och att det är för tidigt att reda nu se om de förväntade synergieffekterna uppnås eller inte, så 

föreslår författarna att en uppföljande studie av detta fall görs när förvärvsprocessen är 

”färdig”. Först då kan man se om förvärvet anses vara lyckat.  

I denna uppsats har endast Pernod Ricards synvinkel kommit fram. Det skulle därför vara 

givande att även undersöka vad Vin&Sprit ansåg om denna förvärvsprocess.  
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10. Bilaga 
 

10.1 Bilaga 1 – Intervjufrågor Per Anesten, Pernod Ricard Sweden  
 
 

1. När och varför började planerna om ett uppköp av Vin&Sprit? 

 

2. Kan du berätta lite om hur processen har framskridit?  

 

3. Vad har din roll varit i denna process? 

 

4. Hur ser den nya organisationen ut? Hur står Vin&Sprit i förhållande till det? 

 

5. Hur anser du att uppköpsprocessen har fungerat?  

 

6. Har ledningsgruppen/styrelsen förändrats efter förvärvet? 

 

7. Har Pernod Ricard någon tidigare erfarenhet av förvärv och fusions processer? 

 

8. Vad såg ni för risker med det här projektet och hur hanterade ni dem?  

 

9. Hur förberedde sig Pernod Ricard för uppköpet? 

 

10. Hade Pernod Ricard tidigare haft kontakt med och hade kännedom om Vin&Sprit? 

 

11. Hur har kommunikationen i och utanför organisationen fungerat under processen? 

 

12. Hur har de anställda (både arbetare och chefer) vid Pernod Ricard ställt sig till 

uppköpet? 

 

13. Kommer Vin&Sprits anställda att integreras i den nya organisationen? 

 

14.  I så fall, hur tar man till vara på den kompetensen? 
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15. Upplever du att det har uppstått några ”kulturkrockar” på grund av att affären görs 

mellan två olika länder, t.ex. olika språk, seder och lagar? 

 

16. Finns det en tydlig och uttalad företagskultur inom Pernod Ricard? Skiljer sig denna 

från Vin&Sprits företagskultur? Mix, imposition eller separerade? 

 

17. Har ni redan nu sett några positiva resultat/följder av detta förvärv? (Kommunikation) 

 

18. Hur tror du att det ”svenska” varumärket Absolut Vodka påverkar av att det nu är 

franskt? 

 

19. Vad förväntar Pernod Ricard sig för att det ska ses som ett lyckat förvärv? Mål/Vision 

(korta och långsiktiga)?  
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