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1. INLEDNING 
__________________________________________________________________________________________ 

Här beskrivs en inledning till uppsatsens ämne samt en bakgrund av AstraZeneca. En 

problemdiskussion samt en frågeställning presenteras som leder till uppsatsens syfte. 

Därefter avslutas inledningen med en avgränsning. 

___________________________________________________________________________ 
 
 

 
1.1 Bakgrund 

Under de senaste åren har sammanslagningar av företag ökat kraftigt. Företag slår sig samman 

i hopp om att bli ännu större, mer framgångsrika och nå ut till nya marknader. Mer än hälften 

av alla företag som bildar fusioner misslyckas. De flesta företagsledningar tror att endast 

genom snabbt växande kan de lyckas bli framgångsrika. Att lyckas med fusioner handlar om 

kunskap och långsiktigt arbete som leder till bättre integration inom företaget. Det är viktigt 

att hålla samman medarbetarna inom företaget i samband med fusioner.  

(Dagens nyheter 2003-01-13) 

 

Fusioner har länge varit intressanta att undersöka och det argumenteras ofta kring fusioner. En 

fusion innebär att två (eller flera) företag förenas och bildar ett nytt företag. Syftet med 

fusioner är att öka värdet för företagen och uppnå finansiella mål. Fusioner och förvärv leder 

till internationalisering, expansion och tillväxt av företag. (M.C. Gertsen, A.M. Söderberg, J.E. 

Torp:1998) 

 

Internkommunikation är viktigt för att ett företag ska kunna fungera. Det har börjat ställas 

högre krav på kommunikation. Framförallt att ledningen ska ge information om vad som skall 

göras eller hur det skall göras och också varför det skall göras och vad resultatet blir. Den 

informationen behövs för att kunna utföra arbetsprocessen och det ställs också högre krav på 

mer information. (Strid 1999:21) 

 

Ett ökande antal företag har insett behovet av interna marknadsföringsprocesser. Intern 

marknadsföring kan uppfattas som en förutsättning för framgångsrika insatser inom den 

externa marknadsföringen. Det gäller att få medarbetarna att bli kundmedvetna. Varor och 

tjänster måste marknadsföras med medarbetarna som målgrupp innan de marknadsförs 

externt. (Grönroos 1992:236) 

 



 5 

Många studier som gjorts för fusioner varnar för att endast tänka på strategiska faktorer när 

det gäller att förenas med ett annat företag. Företag brukar oftast satsa på den finansiella 

strukturen, men oftast är den finansiella delen den enklaste. Slutligen är det människor och 

inte pengar som fusionerar sig och arbetar tillsammans. Det är viktigt att företagskulturen inte 

skiljer sig åt. Att ha en gemensam företagskultur och anställda som har gemensamma normer 

och värderingar leder till att företagen uppnår positiva resultat. (A.L.Pablo, M.Javidan 2004:6,21) 

 

 

1.2 Problemdiskussion 

Att slå samman företag är svårt och det krävs mycket arbete för att lyckas med en fusion. Det 

är inget nytt att många fusioner misslyckas. Sedan år 1970 har undersökningar visat att mellan 

50-80 procent misslyckas med fusioner. Lönsamheten i företaget sjunker oftast efter en 

fusion. Det har visat sig att 33-50 procent av fusioner misslyckas på grund av ”problem med 

anställda” i företaget. (A.L.Pablo, M.Javidan 2004:22-23) 

 

De flesta företag vill snabbt bilda en fusion i hopp om att bli framgångsrika, men de förstår 

ofta inte vikten av samarbetet inom företaget. Man har i större utsträckning insett vikten av 

samarbete bland medarbetarna. Det handlar om att ha långsiktigt arbete, verksamhetsbaserad 

kunskap och samarbete bland medarbetare. (A.L.Pablo, M.Javidan 2004) 

 

Endast en av fyra fusioner lever upp till de förväntningar som finns. Det är företag som har väl 

utvecklade processer som lyckas bli framgångsrika. (Dagens nyheter 2003-01-14)
 Företagsfusioner 

misslyckas i mer än två fall av tre på grund av brist på arbete, kunskap och resurser. När 

företag slås samman är det oftast flera personer som påverkas och därför är vikten av 

kommunikation stor för att bättre lyckas med integrationsarbetet. (Dagens nyheter 2003-01-13)
 

 

Sammanslagningen mellan läkemedelsföretagen Astra och Zeneca är ett exempel på en lyckad 

fusion. AstraZeneca är ett av världens ledande läkemedelsföretag. Astra och Zeneca gick 

samman genom en fusion 1999. (Medicinens goda sidor AstraZeneca 2006) Efter samgåendet har 

AstraZeneca haft tillverkningsanläggningar i 20 länder med över 12000 anställda. (Erbjudande 

till aktiespararna i Astra AB 1998) 

 

Två företag som emellertid lyckades med att fusionera sig är Telia och Telenor som 

misslyckades redan i början av sammanslagningen. Under hösten och vintern 1997/ 1998 
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talades det om ett samgående mellan Telia AB och Telenor AS. Den 20 februari avbröts dessa 

förhandlingar, men under 1999 kom den norska och svenska regeringen överens om att slå 

samman de två bolagen. Under december 1999 började konflikterna ta fart, då de inte var 

överens om var huvudkontoret skulle ligga. Detta ledde till att samgåendet avbröts. (Sveriges 

riksdag, konstitutionsutskottets betänkande 1999/2000:KU20)  

 

 

En undersökning på 500 internationella företag som representerade 17 olika nationaliteter 

visade under 1989-1994 att 53 procent hade gjort ett förvärv. Antalet företagsförvärv och 

fusioner har ökat främst i USA och Storbritannien, se tabell 1. Länder i Västeuropa som 

Nederländerna, Frankrike och Tyskland väljer att expandera sina företag internationellt. 

Tyskland och Frankrike är länder som är mest lockande när det gäller fusioner och förvärv. 

(M.C. Gertsen, A.M. Söderberg, J.E. Torp:1998:5-8) 

 

Antalet förvärv som gjordes i början av 1997. 

Tabell 1. 

 

Land                            Antal företag som blivit           Antalet organisationer som blivit         
                                     förvärvade                               förvärvade av utländska företag 
                                                              

 
USA                                  661                                             369 
Storbritannien                   278                                             212 
Frankrike                          156                                             140 
Nederländerna                  123                                               62 
Tyskland                          117                                              117 
Schweiz                              80                                               34 
Danmark                            62                                                41 
Sverige                               52                                                 - 
Italien                                 40                                                81 
Spanien                              29                                                 - 
Källa: Dealwatch (1997) – KPMG International; Amsterdam  (M.C. Gertsen, A.M. Söderberg, J.E. Torp:1998:5-

8) 

 

 

I Öst och Central Europa har fusioner och förvärv ökat. Under 1996 har utländska affärer ökat 

från 2,3 biljoner dollar det första halvåret till 8,2 biljoner dollar det andra halvåret. Det har 

skrivits mycket om ekonomiska, finansiella och strategiska aspekter gällande fusioner och 

förvärv, men det är nu som mänskliga faktorer har uppmärksammats. Det har visat sig ha stor 

betydelse för hur de anställda inom organisationen beter sig. Det förekommer negativa 
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reaktioner från de anställda. De kulturella skillnaderna är också ett problem som företag måste 

sköta. Det händer ofta att medarbetarna inom företaget missförstår varandra. De kulturella 

frågorna måste tydliggöras mer än vad som görs idag. Ofta är den ena eller båda parterna 

inom företaget inte villiga att acceptera eller förstå varandras kulturer. Det är viktigt att 

förbereda sig på organisationsförändringar bland personalen. (M.C. Gertsen, A.M. Söderberg, J.E. 

Torp:1998:5-8) 

 

Intern marknadsföring och internkommunikation har betydelse för att företag skall lyckas med 

fusioner. Intern marknadsföring behövs för att skapa relationer mellan ledning och anställda. 

(Gummesson:2002) Utan internkommunikation är det omöjligt för företag att fungera. Detta 

börjar företag att inse och allt högre krav ställs på kommunikation. (Strid:1999) Är således 

intern marknadsföring och internkommunikation grunden för en lyckad fusion?   

 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den interna marknadsföringen och 

kommunikationen hanterades vid sammanslagningen av AstraZeneca. 

 

 

1.4 Avgränsning 

Denna undersökning omfattar den interna marknadsföringen och kommunikationen inom 

företaget AstraZeneca och avgränsar sig till att undersöka ett urval av de anställda inom 

företaget. Undersökningen begränsas till att studera AstraZeneca under året 1999 då företaget 

genomförde sin fusion. AstraZeneca finns etablerat i 19 länder men undersökningen är 

koncentrerad till att studera AstraZeneca i Sverige. 
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2. METOD 

________________________________________________________ 

I detta avsnitt redogörs hur uppsatsen är genomförd. Det som redogörs för är val av 

kvantitativ metod, val av ansats och vidare beskrivs undersökningens validitet och reliabilitet. 

___________________________________________________________________________ 

 

 2.1 Val av metod 

Min undersökning utgår ifrån relevanta teorier. Eftersom undersökningsobjekt är 

AstraZeneca, har jag valt att samla in material för att bättre få en bild av företaget. Materialet 

utgörs av både sekundärdata och primärdata. De sekundärdata jag valt är Internet, rapporter 

samt tidningsartiklar. Primärdata utgörs av enkätundersökningar på företaget. Min 

undersökning baseras på en fallstudie som består av en kvantitativ metod. För att kunna få 

fram syftet på det sätt som passar min undersökning tillämpas en kvantitativ metod. 

Enkätundersökningar har utförts hos de anställda på företaget. Detta för att få en tydligare bild 

av hur de anställda upplevde samarbetet under den period då man inledde fusionen. 

Anledningen till att min uppsats begränsas till att studera de anställda är därför att jag valt att 

skriva om intern marknadsföring och internkommunikation. 

 

2.1.1 Tillvägagångssätt 

Enkätundersökningar har utförts hos ett urval av anställda på AstraZeneca. Anställda från 

olika avdelningar har valts slumpmässigt genom att de har blivit tillfrågade och frivilliga 

respondenter har besvarat enkäten. Enkäterna besvarades via e-mail och per post. 

Enkätfrågorna är skapade utifrån mina valda teorier och därmed appliceras teorin på empirin. 

Frågorna utformades av både slutna och öppna frågor.  

 

2.1 2 Enkätundersökning 

En enkät består av att man skickar eller lämnar ut instruktioner eller frågor till respondenter 

som besvarar dessa skriftligt. Fördelen med denna metod är framför allt att man sparar tid och 

hinner med flera deltagare inom en viss tidsperiod jämfört med muntliga intervjuer. Andra 

fördelar kan också vara att känsliga frågor kan vara lättare att besvara anonymt. Det medför 

att effekten av social önskvärdhet minskar och deltagarna får tid att besvara frågorna i lugn 

och ro. Nackdelen med enkätmetoden är att det inte tillför lika stor och detaljerad information. 

Det är också omöjligt att utveckla intervjun efter den information som kommer fram. Om 
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personerna skall besvara enkäten enskilt kan det också vara svårt att få in svaren. Bortfall 

förekommer ofta. (P.Langemar 2005:30-31)  

 

Det är viktigt att lägga ner tid på att formulera bra frågor och det är inte bra att göra en fråga 

alltför lång. Det leder oftast till att frågorna uppfattas som krångliga och tar lång tid att ta sig 

igenom och risken för bortfall ökar. Enkätfrågor kan både vara stängda och öppna. En stängd 

fråga följs av bestämda svarsalternativ. Dessa frågor är oftast enkla och snabba och kräver 

inga skriftliga svar. Öppna frågor ger respondenten möjlighet att svara precis som de vill och 

kräver längre tid. Jag använde mig av både stängda och öppna frågor i min enkät vilket har 

medfört att det förekommit visst bortfall av frågor. Flera frågor i en, där varje fråga besvaras 

var för sig, kan också vara ett problem för respondenten. Det skapar oftast förvirring och 

resulterar i bortfall. (K.Dahlström :2000)  

 

2.1.3 Primärdata och sekundärdata     

Primärdata innebär att forskaren själv utför en dataundersökning för ett speciellt syfte. 

Fördelen är att förstahandskällor och informationen har hög grad av reliabilitet. Denna metod 

är tidskrävande och dyrbar. Primärdata har erhållits genom gjorda enkätundersökningar inom 

företaget. 

 

Sekundärdata erhålls genom andrahandskällor vilket innebär att forskaren själv tagit fram 

informationen. Fördelen är att denna typ av information är lättillgänglig och är inte kostsam. 

Informationen kan vara grundad på falska källor därför bör forskaren vara kritisk vid denna 

typ av information. (M. Denscombe:2000) Till denna studie användes sekundära källor som 

inkluderar Internet, rapporter samt tidningsartiklar.  

 

2.1.4 Fallstudie  

Det finns två gemensamma kännetecken vid fallstudier, det första är en avgränsning av vad 

som ingår i fallet och vad som ligger utanför, det andra en ingående beskrivning av det 

definierade fallet. Det som är avgörande är att forskaren får fram det säregna och det 

väsentliga med det enskilda fallet. Fallstudie innebär att man samlar in mycket information av 

ett begränsat fenomen. Fallstudie är ingen metod utan en strategi som består av både 

kvalitativa och kvantitativa ansatser. Det finns två typer av fallstudier. Det första är 

enkelfallstudie som innebär att man undersöker ett enskilt fall. Det andra är flerfallstudie som 

innebär att studien kan bestå av flera fall. (A.Johannessen, PA.Tufte 2003:56-57) 
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Denna studie är baserad på en fallstudie, då undersökningen går ut på att undersöka ett fall. 

Detta fall består av AstraZeneca. Avsikten är att studera sammanslagningen av Astra och 

Zeneca. 

 

2.1.5 Kvantitativ metod 

”Ett arbetssätt där forskaren systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbara data, 

sammanfattar dessa i statistisk form samt från dessa bearbetade data analyserar utfallet med 

utgångspunkt i testbara hypoteser.” (www.ne.se)   

Kvantitativ metod utgår från forskarens idéer om vilka dimensioner och kategorier som skall 

stå i centrum.(M.Alvesson,  K.Sköldberg 1994:10-11)  

I denna studie har en kvantitativ metod tillämpats i form av enkätundersökning hos ett urval 

av anställda inom företaget AstraZeneca.  

 

2.1.6 Val av ansats 

Att gå från teori till empiri kallas för deduktiv ansats och innebär en avledning från det 

allmänna till det verkliga. Men att gå från empiri till teori kallas för induktiv ansats. 

 (A.Johannessen, PA.Tufte 2003:35) 

 

Denna studie utgår från en abduktiv ansats. ”Den innebär att ett (ofta överraskande) enskilt 

fall tolkas med ett hypotetiskt övergripande mönster, som om det vore riktigt, förklarar fallet i 

fråga”. (M.Alvesson,  K.Sköldberg 1994:42) Man bör sedan stärka tolkningen genom nya 

iakttagelser. Denna metod är en kombination av deduktiv och induktiv ansats. Abduktiv 

ansats skiljer sig genom att den är annorlunda formulerad och att den inbegriper förståelse. 

Abduktion utgår från empiriska fakta såsom induktionen, men avvisar inte teoretiska 

förevisningar och ligger närmare deduktionen. Analysen av empirin kan kombineras av 

studier av tidigare teori, alltså som en inspirationskälla för att hitta mönster och på så sätt 

skapa förståelse. (M.Alvesson,  K.Sköldberg 1994:42) 

 

Denna studie tillämpar en abduktiv ansats eftersom det anses vara relevant för att genomföra  

denna fallstudie. Med tanke på det empiriska mönstret vars syfte är att undersöka fusionen 

AstraZeneca, kan man därefter dra slutsatser med hjälp av de anställda för att skapa förståelse 

för hur sammanslagningen gick till.  
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2.2 Validitet 

Validitet handlar om hur tillförlitlig data är och det är också en relevant fråga vid förenkling. 

Yttre validitet är något som handlar om generalisering från urval till population. Syftet med 

validitet och reliabilitet är att mäta undersökningens tillförlitlighet. Bästa sätt att kontrollera 

yttre validitet är att genomföra samma undersökning i olika sammanhang och vid olika 

tidpunkter. (A.Johannessen, PA.Tufte 2003:240-241) 

 

Den yttre validiteten anses vara hög, på så sätt att med tanke på den insamlade empirin kan 

generella slutsatser dras, att med hjälp av internmarknadsföring och kommunikation kan 

fusioner lyckas. Det går även att applicera denna undersökning på andra företag utanför 

AstraZeneca. Om undersökningen genomfördes hos andra företag skulle resultatet kunna se 

likadant ut, då de faktorer som är avgörande för en lyckad fusion i allmänhet berör de flesta 

företag. AstraZeneca är inte unikt i sig utan de lyckades med tanke på deras välorganiserade 

internmarknadsföring och kommunikation. 

 

Uppsatsens inre validitet anses vara hög då det som avses undersökas bedöms, alltså hur väl 

AstraZenecas intern marknadsföring och kommunikation hanterades. 

 

 

2.3 Reliabilitet 

En undersöknings reliabilitet visar hur trovärdig den är. Reliabilitet grundar som på val av 

data, hur data samlats in av forskaren och hur man bearbetat den. (A.Johannessen, PA.Tufte 

2003:28) Till presentationen av AstraZeneca användes förutom enkätundersökningar också 

källor som tidningsartiklar, hemsidor och rapporter. Tillförlitligheten av tidningsartiklar 

varierar beroende på vilken tidning det är, vem som har skrivit artikeln och i vilket syfte. 

Tidningsartiklar som Dagens Industri och Dagens Nyheter, som användes till denna 

undersökning anser jag vara relativt tillförlitliga källor. Tillförlitligheten på hemsidor kan 

också variera då företagets hemsida kan vara vinklad till deras egen nytta. 

Forskningsrapporter anses vara tillförlitliga källor och har en hög reliabilitet.    

Enkätundersökningarna kan både ha en låg och en hög reliabilitet då det är osäkert om 

informanterna kommer med korrekt information. Tillförlitligheten kan variera här eftersom 

informanterna kan ha olika åsikter. Till denna undersökning gjordes enkätundersökningar som 

besvarades av de anställda inom företaget. Eftersom Astra och Zeneca gick ihop för ungefär 
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åtta år sedan, kan det vara svårt för informanterna att komma med korrekt information då de 

kan ha glömt viss information. 

 

 

3. TEORI 

I detta avsnitt presenteras de teorier som valts för denna studie. De teorier som ligger till 

grund för denna studie är internkommunikation och intern marknadsföring. Avsnittet inleds 
med internkommunikation för att kunna få en bättre förståelse av betydelsen av 

kommunikation inom företag. Sedan presenteras  intern marknadsföring och därefter teorier 

om fusioner och förvärv.  
___________________________________________________________________________ 

 

3.1 Intern kommunikation 

Kommunikation definieras som flödet av information mellan två eller flera personer och  

information innebär själva budskapet. Internkommunikation är budskapsöverföring inom 

någon form av social samfällighet eller organisation som består av människor som är 

utformade på något sätt för att uppnå bestämda mål (J.Strid 1999:11-12). Det är kommunikation 

som skapar organisationen och inte organisationen som skapar kommunikationen. Till 

internkommunikation räknar man med all typ av budskapsförmedling mellan individer i en 

organisation av något slag. Internkommunikation innebär att den interna 

budskapsförmedlingen förstås som ett sätt att använda den egna personalen i den yttre 

marknadsföringen. (J.Strid 1999:13-14) 

 

3.1.1 Kommunikationens syften 

Kommunikation har två syften, att motivera medarbetarna och att få dem att arbeta för samma 

mål. Detta har blivit en av informationens viktigaste delar. Medarbetarna måste kunna ställa 

upp för organisationens policy och känna sig delaktiga. Kommunikation inom ett företag ger 

kunskap och identifiering med organisationen. Detta kan också kallas för den interna 

marknadsföringen som innebär att organisationens interna marknad av medarbetarna bäst kan 

påverkas och därmed  motiveras för kundintresse och marknadsföringsinriktat arbete. Detta 

kan ske genom ett aktivt marknadsföringsmässigt sätt internt med användning av 

marknadsföringsmässiga insatser. Det leder till att medarbetarnas behov av attraktiva och 

motiverande arbetsplatser tillfredsställs på bästa sätt (J.Strid 1999:32). 
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3.1.2 Kommunikationens effekter 

Allt mänskligt beteende är effekter av någon slags kommunikation eller att vissa människor 

reagerar under vissa omständigheter på ett visst sätt. Med kommunikationens effekter menas 

för det mesta förändring hos mottagarens kunskaper eller känslor. Men det kan också vara att 

ingenting förändras. (J.Strid 1999:34). 

 

När vi ser till den interna kommunikationen inom företag och organisation blir detta med 

syfte och effekt också osäkert på ett mera direkt sätt. Ett av problemen är att det är möjligt att 

ha två perspektiv på kommunikationen. Kommunikationen har antingen ett konfliktperspektiv 

och då finns alltid konflikter mellan ägare och verksamma eller mellan arbete och kapital. 

Kommunikationen har också ett konsensusperspektiv där alla arbetar mot ett gemensamt mål.  

Kommunikationens syfte är att öka och förbättra produktionen. Detta är huvudsyftet men det 

finns även ett stort antal delsyften som starkare eller svagare kan vara relaterade till 

huvudsyftet (J.Strid 1999:36). 

 

Förstärkningseffekt är den effekt som skriven information passar bäst för. Det är inte bara det 

att vi väljer sådan information som vi någorlunda känner till, utan vi tolkar också 

informationen efter tidigare erfarenhet. Forskning när det gäller dagstidningar visar inte bara 

att vi läser samma tidningar utan vi läser också samma sidor och dessutom med samma typ av 

innehåll. Här spelar våra vanor en mycket stor roll. 

Konsekvenserna är att det blir mycket svårt att förändra människors attityder med skriftlig 

information. För att förändra ny information måste det tolkas antingen i ljuset av tidigare 

information eller av andra personer som man har speciella relationer till (J.Strid 1999:37-38). 

 

       

                           

 

(figur 9.1 J.Strid 1999:35, En enkel kommunikationsmodell) 
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3.1.3 kommunikationens fyra funktioner 

Kommunikationen har fyra funktioner, den första är expressiv funktion. Det innebär att 

sändarens syfte är att meddela att han finns till, att få andra att uppmärksamma honom. Den 

andra funktionen är social funktion som innebär att få medarbetarna att känna sig tillhörande 

organisationen eller företaget, vilket är en mycket viktig funktion hos kommunikationen. Den 

tredje funktionen är informationsfunktion vilket innebär en informativ funktion. Det är inte 

bara en informativ funktion utan också vidare information rörande verksamhetens mål och 

medel. Ju mer välinformerade medarbetarna är, desto bättre fungerar både individen och 

verksamheten. Den fjärde och sista funktionen är kontrollfunktion. Genom att man endast ger 

viss information eller tillåter viss kommunikation kan man i vissa fall kontrollera både 

situationen och personen. (J.Strid 1999:45) 

 

3.1.4 Direkta informationsvägar 

3.1.4.1 Förmannen eller chefen 

För den direkta orderinformationen är det förmannen eller chefen som är den naturliga 

informationskanalen. Det kan också finnas andra typer av information som går med fördel via 

förman eller chef. De är de formella opinionsledarna och ”grindvakter” eller länkarna mellan 

organisationens delar. För att kommunikationen skall fungera och organisationen hålla ihop 

måste dessa informationskanaler fungera bra. Den som ger fel information kan i längden 

komma att förlora i trovärdighet även om personen har andra bra egenskaper. Det uppstår ofta 

problem mellan den formella opinionsledaren och den informella opinionsledaren. En konflikt 

här kan inte fungera i längden och den förras position blir omöjlig både för honom själv och 

andra. (J.Strid 1999:55) 

 

3.1.4.2 Arbetskamrater 

Det finns två sätt som man kan se arbetskamrater som informationskällor, dels positivt genom 

att informationen som ges formellt från ledningen kan vara för gammalt eller beröra 

rutinsaker. Arbetskamrater som kanske har den kunskap eller erfarenhet kan då hjälpa till att 

tolka informationen. Arbetskamraters information kan också ses negativt eller som 

ryktesspridning. Det är oftast den person som först ger sin bild av verkligheten som präglas av 

andras bild. Oftast är det inte verkligheten som är intressant eftersom vi kanske inte känner till 

den, utan bilden av verkligheten som vi fått någonstans ifrån. (J.Strid 1999:57-58) 
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3.1.4.3 Rykten 

Ett av de svåraste problemen inom organisationer är rykten. Ibland skiljer man mellan rykten 

och skvaller. Rykte är information som går mellan människor och kräver påminnelse och 

återberättande bland människor i gruppen och koncentrerar sig på händelser. Skvaller däremot 

fokuserar på personer. Rykten delas in i tre kategorier där varje typ uttrycker människans 

önskningar och känslor. Den första kategorin utrycker hopp och önskningar, den andra 

fruktan och oro och den tredje uttrycker fientlighet, hat och aggressivitet. (J.Strid 1999:58-61) 

 

Rykten uppstår då det är brist på information men intresset är högt. Ju högre intresset är och 

ju större brist på information desto större risk finns för att ett rykte uppstår. Ursprunget till ett 

rykte kan vara en fråga eller ett påstående som någon sagt i en grupp. Gruppmedlemmarna 

hjälper därefter till att göra ryktet trovärdigt till exempel genom att fylla på detaljer från den 

omgivande organisationen för att göra historien mera trovärdig. De områden där rykten är 

mest spridda är inom organisationer. När det sker en förändring brukar rykten sätta igång. En 

organisation är ett centrum för konflikter, meningsmotsättningar och spänningar och endast 

ett fåtal inom organisationens ledning har tillgång till all information. Rykten kan också vara 

en del av den externa marknadsföringen och som kan skapa förvirring hos konkurrenterna. 

Rykten kan aktivt användas som marknadsföring genom mun- till- mun- metoden och låta 

konsumenterna själva göra reklam för produkten. Rykten upphör antingen av sig själva eller 

avlivas aktivt. Ryktet är som en nyhet och när det tjänat sitt syfte dör det oftast. Orsaken till 

detta är att det inte längre är intressant, nya fakta gör förklaringarna osäkra eller att 

omgivningen förändras. (J.Strid 1999:58-61) 

 

3.1.4.4 Arbetsplatsträffar eller informationsmöten 

Om ledningen kallar personalen till informationsmöte kan det uppfattas som ett försök att ge 

information och detta leder till ett passivt lyssnande från personalens sida. Men om man 

istället kallar det för arbetsplatsträffar, vilket är samma sak men det kan vara ett försök att få 

ett aktivt deltagande och att undvika känslan av manipulation. Men att kalla det 

arbetsplatsträffar uppfattas ofta som informationslösa och leder till att många inte kommer. 

(J.Strid 1999:62) 
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3.1.5 Indirekta informationsvägar 

3.1.5.1 Massmedier 

Massmedier såsom tidningar, radio, TV är en viktig del av samhället och skall inte försummas 

när det gäller den interna kommunikationen. Oftast dyker företag och organisationer upp i 

massmedia när de har problem av något slag. Massmedier har ett intresse av att bevaka 

företag och organisationer. Det är deras skyldighet. Det innebär att relationerna till massmedia 

bör betraktas som en viktig del av informationsverksamheten. Företag/organisationer och 

massmedia är viktigt för samhället. Organisationer är beroende av dagstidningar, radio och 

TV för att kunna få ut sin interna information. För stora organisationer har man inte den 

informationsstruktur som behövs för att klara sig själv. (J.Strid 1999:65-66) 

 

3.1.5.2 Personaltidningar 

Inom företag, organisationer och myndigheter kommer det ut ett stort antal publikationer i 

Sverige, förutom de traditionella massmedierna. Det som förknippas med en personaltidning 

är att mottagaren utgörs av personalen. Redaktionsföreningen bildades 1945 och omfattar idag 

655 tidningar med en sammanlagd upplaga på över tre och en halv miljon exemplar. 

(J.Strid 1999:68-69) 

 

3.1.5.3 Anslagstavla 

Informationsinhämtande är ofta kopplad med vanor. Man vänjer sig vid att det finns viss 

information genom vissa kanaler. Anslagstavlan kan därför ses som något extra till övriga 

kanaler för ett visst budskap. (J.Strid 1999:80) 

 

3.1.5.4 Video och kabel- TV 

Video och kabel- TV är två av de viktigaste informationskällor. Att använda sig av 

videokassetter för att återuppspela information är ett praktiskt och billigt sätt. Det fungerar 

bäst i utbildnings- och anställningssyfte. Fördelen med kabel- TV som distributionssystem är 

att man kan nå många personer på olika geografiska ställen samtidigt. Med detta system kan 

man också ha dubbelriktad kommunikation genom att ha kameror i varje ända så att man både 

kan se och höra varandra. (J.Strid 1999:82-83) 

 

3.1.5.5  IT i organisation 

Idag har de flesta organisationer datorer och IT i någon form. Fördelarna med IT inom 

organisationer är snabbhet, smidighet, pris, tidsoberoende, kvalitet, möjlighet att skicka filer 
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mm. IT är en mycket stor hjälp till den interna informationen, men måste ses i förhållande till 

de övriga överföringssätten som finns tillgängliga. Genom en begåvad kombination av de 

olika distributionssätten kan man förbättra den interna informationen. (J.Strid 1999:86-89) 

 

 

3.2 Intern marknadsföring     

Alla företag och organisationer har en intern marknad med anställda som först måste 

uppmärksammas. Om inte detta sker noggrant riskerar man företagets framgång på den 

externa slutmarknaden. (C.Grönroos 1992:236) 

 

Intern marknadsföring innebär att organisationens interna marknad med medarbetarna 

motiveras högst för att visa serviceanda och göra kundinriktade insatser genom ett effektivt, 

marknadsföringsmässigt tillvägagångssätt, där olika aktiviteter används både internt på ett 

effektivt, marknadsföringsmässigt och samordnat sätt. (C.Grönroos 1992:238) 

 

Intern marknadsföring används i många betydelser. Marknadsföring mellan enheter inom ett 

och samma företag samt relationer mellan internkunder är fenomen som oftast hamnar under 

benämningen intern marknadsföring. ”intern marknadsföring innebär att företagsledningen 

applicerar marknadsföringskunnande som ursprungligen utvecklats för extern 

marknadsföring på den interna marknadsföringen , dvs. personalen”. (E.Gummesson 2002:237) 

 

3.2.1 Skillnaden mellan intern och extern marknadsföring 

Intern marknadsföringen riktas inåt organisationen, till personalen. Den externa 

marknadsföringen kan också få betydelse för den interna marknadsföringen enligt vad figur 

5.5 visar. Intern marknadsföring i en nätverksorganisation blir mer komplicerad än i hierarkin. 

Det är inte bara personalen som skall nås utan andra deltagare i nätverket. Gränsen mellan 

intern och extern marknadsföring blir alltmer flytande. Detta visar sig bl. a av Internet som 

kanske framför allt ses som extern relationsbyggare också kan användas för att skapa ett 

intranet som bara gäller det traditionellt interna i ett företag – personalen – och ett extranet 

som är till för ”särskilt inbjudna” kunder, partners i allianser, egna leverantörer och andra som 

skapar företagets nätverksorganisation. (E.Gummesson 2002:237) 
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Figur 5.5 Skillnaden mellan intern och extern marknadsföring och samspelet mellan dessa i 

en traditionell organisationsstruktur. Figuren visar att intern marknadsföring riktas inåt 

organisationen och att den externa marknadsföringen riktas mot kunderna. Den externa 

marknadsföringen har betydelse för den interna marknadsföringen. Den interna marknaden 

måste nås för att förbereda personalen till den externa kontakten. (E.Gummesson 2002:238) 

 

3.2.2 Syftet med intern marknadsföring 

Syftet med intern marknadsföring är att skapa relationer mellan ledning och anställda och 

mellan olika funktioner. Intern marknadsföring underlättar personalens relation för 

externkunderna. Eftersom personalen ses som en intern marknad, måste därför denna marknad 

nås effektivt för att kunna förbereda personalen till externa kontakter. Såsom 

massmarknadsföring bygger intern marknadsföring också på personliga och interaktiva 

relationer. Intern massmarknadsföring är inte tillräckligt, därför har det blivit vanligare med 

interaktiva alternativ för att nå ut till personalen. (E.Gummesson 2002-238) 

 

Intern marknadsföringen växte fram ur tjänstemarknadsföringen för att kunna få personalen, 

som har interaktiva relationer till kunderna att bättre kunna hantera servicemötet och mer 

självständigt. I tjänsteföretag är det viktigt att kontaktpersonerna är väl informerade om vad 

företaget kan erbjuda, men det är också viktigt att de har kunskap om företagets affärsidé, 
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strategier, förändringar i organisation mm. I annat fall kan de inte representera företaget på ett 

tillfredsställande sätt och inte kunna hantera alla de servicemöten som uppstår i interaktionen 

med kunder framgångsrikt. Företagen försöker alltid att hitta bättre sätt att förbereda sina 

anställda för förändringar i företagets affärsidé, organisation, introduktion av nya varor och 

tjänster, nya teknologier, nya metoder och att skapa ökad motivation. (E.Gummesson 2002:239-

240) 

 

Det som tydliggörs inom intern marknadsföring är att människan är en nyckelresurs i 

utvecklingen och underhållet av ett framgångsrikt företag. Medarbetarna motiveras bäst av att 

visa serviceanda och göra kundinriktade handlingar om de är välinformerade och att man 

uppnår detta genom ett aktivt marknadsföringsmässigt tillvägagångssätt. Den interna 

marknadsföringen är ett sätt att bryta ner murarna mellan avdelningar genom att 

medarbetarnas kunskaper kan sammanställas så att nya kunskaper skapas och utmanar de 

interna aktiviteter som behöver ändras. (E.Gummesson 2002:239-242) 

 

3.2.3 Personliga relationer och socialt nätverk 

I de flesta kulturer är det inte vanligt att göra affärer med det okända, hellre gör man affärer 

med dem man känner och tycker om. Detta är vanligt i Asien och även i Västeuropa och USA. 

De viktigaste uppgifterna för företagsledning, marknadsledning och säljarna är skapande och 

socialt nätverk. Personliga relationer och sociala nätverk finns inom marknader, men de finns 

också ovanför marknader. Vänskaps - och familjebaserade nätverk har stor varaktighet, men 

då krävs det att man inte bryter mot de oskrivna lagarna. Att man väljer att göra affärer med 

vänner och bekanta beror på att det finns förtroende och förväntad tillit och att man redan 

känner till deras starka och svaga sidor. Sociala relationer och personlig nätverkstillhörighet 

har stor betydelse i affärslivet. I de flesta fall är det helt avgörande och i andra fall mindre 

betydelsefullt. (C.Grönroos 1992:180-187) 

 

 

3.3 Fusioner och förvärv 

Fusioner och förvärv handlar inte bara om ekonomi utan kan också förstås som sociala 

processer. Sociala processer hjälper till att ta reda på varför fusioner misslyckas och vad som 

kan göras för att förhindra framtida misslyckanden. Fusioner handlar inte bara om integration, 

om att starta med en inledande kontakt mellan två företag och sluta där. Det tar upp till tre till 



 20 

fem år efter att fusionen inletts till att företaget anpassar sig till den nya situationen. 

Fusionsprocessen är en pågående process och det är svårt att se någon början och ett slut på 

varje fas. (A.Risberg 1999:29-31) 

 

3.3.1 Många fusioner misslyckas 

AT. Kearney gjorde en global undersökning 1998/1999 där 115 fusioner undersöktes. Enligt 

undersökning visades att 58% av de mål som satts upp av högsta ledningen misslyckades. I 

stället för att få upp företagen ett steg längre, slutar det med att de två parterna gör varandra 

besvikna. De förstör företagets värde i mer än hälften av fallen (M.M.Habeck, F.Kröger, MR.Träm 

2000:3) 

 

3.3.2 Föreskrifter för en lyckad fusion 

Vision 

Många fusionspartner vet inte riktigt vad deras fusion kommer att leda till. Det talas ofta om 

att dra ner på kostnaderna och nå synergier på ett eller annat sätt. (M.M.Habeck, F.Kröger, 

MR.Träm 2000:9) Det måste finnas en långsiktig tillvägagångssätt. I första hand kommer vision 

som är viktigast att tänka på. (M.M.Habeck, F.Kröger, MR.Träm 2000:10) 

Ledarskap 

Företag tar oftast lång tid på sig att fatta beslut om ledarskap. En stor skala har en tendens att 

tolerera ledarskapskaos som leder till att den starkaste överlever. Detta leder till att dyrbar tid 

förloras och resurser och motivation minskar och osäkerhet ökar bland de anställda. 

(M.M.Habeck, F.Kröger, MR.Träm 2000:10) 

Tillväxt 

De flesta organisationer bildar fusioner av största skäl för att växa, men de fokuserar för 

mycket på kostnadssynergier. Det brukar oftast bli tillfällig och kortsiktig framgång. Efter att 

företagen lyckats skapa kostnadsnedskärningar har de en tendens att gå tillbaka till ett 

liknande tillstånd som före fusionen, istället för att växa. (M.M.Habeck, F.Kröger, MR.Träm 

2000:10) 

Tidiga vinster 

Företag förlorar ofta kontakten med verkligheten genom att tro att de anställda ska acceptera 

fusionen så fort den är utannonserad. Men sanningen är att nästan alla anställda inom båda 

företagen inte känner att fusionen kommer att bli lyckad. Om tidiga vinster – snabba, positiva 

och tydliga resultat kan skapas och kommuniceras rätt, kan de anställda känna att det finns en 

positiv framtid både för sig själva och för företaget. (M.M.Habeck, F.Kröger, MR.Träm 2000:10) 
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Kultur 

Många företag vägrar förstå att det finns kulturella barriärer och att det inte kan försvinna 

snabbt. De inser inte heller att förändringar måste ske och att dessa måste behandlas på ett 

professionellt sätt. (M.M.Habeck, F.Kröger, MR.Träm 2000:10) 

Kommunikation 

Många företag har professionella kommunikatörer på plats, för att hjälpa till att föra ihop två 

företag till ett. Det som oftast saknas är rätt form av kommunikation. Den här arbetsuppgiften 

kräver inte bara nyhetsbrev till de anställda och välformulerade brev till kunderna utan också 

att man aktivt engagerar sig för att minska osäkerhet och irritation bland de anställda. Detta 

leder till att man får en känsla av rättvist spel och öppenhet. (M.M.Habeck, F.Kröger, MR.Träm 

2000:10) 

 

 

 

 

4. EMPIRI 

Detta avsnitt presenterar studiens undersökning. Först presenteras företaget AstraZeneca. 

Sedan presenteras sammanställningen av enkätundersökning med de anställda på 

AstraZeneca. 

___________________________________________________________________________ 

 

4.1 Företagspresentation 

4.1.2 Astra AB 

Astra AB grundades år 1913 och forskningsverksamheten började under 1930-talet. De hade 

sitt huvudkontor i Södertälje, Sverige. Astra var ett internationellt läkemedelsföretag och 

arbetade med forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av läkemedel. Astras 

verksamhet inom forskning, utveckling och marknadsföring koncentrerades framför allt på 

läkemedel inom fyra centrala terapiområden. Dessa fyra var mag/tarmsjukdomar, 

hjärt/kärlsjukdomar, sjukdomar i andningsvägen och smärtbehandling. Astra ägnade sig också 

åt sjukdomar i centrala nervsystemet. Astra marknadsförde också några andra läkemedel, 

inklusive infektionshämmande produkter och de hade även verksamhet inom medicinsk 

utrusning. Under 1998 hade försäljningen uppgått till 57 miljarder kronor och företaget hade 
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22 000 anställda över hela världen. Den största marknaden var Europa följt av USA och 

Japan. ( www.astrazeneca.se/ vid samgåendet/ vår historia 06-09-11) 

 

4.1.2 Zeneca Group PLC 

Zeneca Group PLC grundades den 1 juni 1993 av tre delar (Pharmaceuticals, Agrochemicals 

och Specialities), från Imperial Chemical Industries (ICI grundades 1926). Zeneca hade sitt 

huvudkontor i London och var ett internationellt biovetenskapligt företag som arbetade med 

forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av läkemedel. De koncentrerade sig på 

cancer, hjärt/kärl, centrala nervsystemet, andningsvägar och anestesi. Zeneca tillhandhöll 

också sjukdomsspecifika hälsovårdstjänster. Under 1998 hade försäljningen uppgått till 5,5 

miljarder kronor och företaget hade 34 000 anställda över hela världen. ( www.astrazeneca.se /vid 

samgåendet/ vår historia 06-09-11) 

 

4.1.3 Samgåendet 

Asta och Zeneca diskuterade under 1996 för första gången om ett samgående mellan de båda 

bolagen men avbröt dessa diskussioner. Den 12 augusti 1998 hölls ett möte mellan 

verkställande direktören och koncernchefen i Astra och koncernchefen i Zeneca och där 

återupptog man diskussionen om samgåendet. (Erbjudande till aktieägarna i Astra AB 1998:24) 

 

Astra och Zeneca kom överens om ett samgående mellan de båda bolagen den 9 december 

1998. AstraZenecas styrelse skulle bestå av högs 14 personer. Sju ledamöter nominerade av 

Astra och sju ledamöter från Zeneca. (Erbjudande till aktieägarna i Astra AB 1998:15) AstraZeneca 

skulle få en stark ställning inom primärvården samt ledande positioner inom olika 

specialområden. Styrelsen för Astra och Zeneca bedömde att den sammanlagda koncernen 

skulle ta till vara potentialen för existerande och framtida produkter genom styrkan som de 

sammanslagna globala försäljnings - och marknadsföringsresurserna erbjuder. Genom att 

Astra och Zeneca går samman skulle de kunna dra fördel av breda produktprogram inom 

viktiga terapiområden såsom hjärt/kärl och andningsvägar. Astra och Zenecas styrelse 

förväntade sig att det starka gemensamma forskningsprogrammet skulle stärkas ytterligare 

genom de förbättrade möjligheter till forskningsresultat och utveckling. Sammanslagningen 

skulle medföra betydande effektivitetsvinster. (Erbjudande till aktieägarna i Astra AB 1998:20-22) 

 

Under 1900-talet stod Astra inför de största patentutgångarna i läkemedelsbranschens historia. 

Det var strategiskt viktigt att genomföra en fusion eller förvärv. Fusionen har lett till 
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synergieffekter i form av kostnadsbesparningar. AstraZeneca uppnådde 1,1 miljarder dollar 

per år i kostnadsbesparningar inom en treårsperiod. På så sätt klarades patentutgången för 

Losec och resurser på nya produkter kunde genomföras. Fusionen har varit bra för aktieägarna 

och för Sverige. Sedan 1998 har 15 miljarder kronor investerats i Sverige och 3500 nya 

arbetstillfällen har skapats. Fusionen har medfört arbetstillfällen, investeringar och ökad 

export. (Dagens industri, 2004-10-05) 

 

4.1.4 Motiv för samgåendet 

Under flera års tid utvecklades ett nära förhållande mellan ledningen för Astra och Zeneca. De 

inser att de båda bolagen har en likartad forskningsbaserad kultur, ledningsfilosofi och syn på 

läkemedelsindustrin. Astras och Zenecas styrelser kommer fram till att ett samgående 

kommer att förbättra bolagens möjlighet till att skapa långsiktig tillväxt och ett ökat värde för 

aktieägarna.  

 

”AstraZenecas aktieägare kommer att få fördelar av samgåendet inom tre nyckelområden: 

• Global styrka och räckvidd inom försäljning och marknadsföring 

• Starkare forsknings- och utveclingsplattform för innovationsbaserad tillväxt 

• Ökad finansiell styrka för strategisk handlingsfrihet.” 

(Erbjudande till aktieägarna i Astra AB 1998:19) 

 

4.1.5 AstraZeneca 

AstraZeneca är ett av världens ledande läkemedelsföretag inom hälsovårdsområdet som 

arbetar med forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av receptbelagda 

läkemedel och vissa hälsovårdstjänster. AstraZenecas behandlingsområden är mag/tarm, 

onkologi, hjärt/kärl, neurovetenskap samt andningsvägar och inflammation. Huvudkontoret 

ligger i London och huvudkontoret som finns i Sverige ligger i Södertälje där man arbetar 

med forskning och utveckling. I Sverige arbetar 12 800 anställda och en stor del av 

produktionen sker i Sverige. Flera av AstraZenecas viktigaste produktionsanläggningar ligger 

i Södertälje. Läkemedlen marknadsförs i Sverige av AstraZeneca AB som har kontor i 

Södertälje och Mölndal. De har försäljning i över 100 länder, produktion i 19 och större 

forskningsenheter i 7 länder. Företaget har en stark placering på den viktiga USA-marknaden 

och de sysselsätter över 65 000 medarbetare runt om i världen. AstraZeneca arbetar för att 

använda sin ledande position inom många viktiga medicinska områden till att höja 

livskvaliteten både för patienter och för den personal inom hälsovården som behandlar dem. 
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Deras mål är att vara först med nya idéer och nyskapande inom alla koncernens 

verksamhetsområden för att skapa värde åt kunder, medarbetare, aktieägare och samhället. 

(www.astrazeneca.se  06-09-10) 

 

4.1.6 Medarbetare 

AstraZeneca vill stödja och uppmuntra alla medarbetare så att de gör sitt bästa genom 

följande punkter: (www.astrazeneca.se /medarbetare 06-09-10) 

• ”Skapa en miljö där människor känner sig positiva och entusiastiska med en 

klar förståelse av företagets mål och varje individs betydelse för att nå dem.  

• Förvalta och utveckla alla företagets talanger.  

• Stärka ledarskapet för att främja ett effektivt beslutsfattande.  

• Skapa en kultur där människor inte bara bedöms efter vad de åstadkommer, 

utan även hur de gör det.”  

 

 

 

4.2 Sammanställning av enkätundersökning 

Enkätformuläret  finns under bilaga 1 

Totalt tillfrågades 60 stycken anställda inom företaget AstraZeneca från olika avdelningar i 

Sverige för denna undersökning. 

  

 

1. Kön ? 

36 stycken av respondenterna var kvinnor och 24 stycken män. 

 

 

 

2. Ålder? 

Majoriteten av respondenterna var i ålder 35-60 år. 

36st

Kvinnor
24st Män
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3. Antal år i företaget? 

De flesta av respondenterna har arbetat mellan 8-15 år på företaget. 

 

4. vilken position hade du vid tiden för fusionen? 

De anställdas positioner varierade. Vissa hade högre positioner än andra. De anställda 

arbetade på olika avdelningar på företaget. Exempel på positioner var: Laboratorieingenjör, 

analytiker, personalchef, informationsassistent, research scientist, produktutvecklare m.fl.  

 5. Hur ofta träffade ni era chefer?    

Drygt hälften av respondenterna, svarade ”1 gång i veckan”, 17st svarade ”mer än 1 gång i 

veckan” och ett fåtal svarade ”någon gång i månaden”. 

34st 1 gång i

veckan

17st mer än 1

gång i veckan
9st någon gång i

månaden
 

 

6. Var ni (personalen) delaktiga i beslut? 

Flertalet tyckte att de ”sällan” och ”ofta” var delaktiga i beslut. Ett fåtal tyckte ”inte alls” att 

de var delaktiga. 

 

22st ofta

31sällan

7st aldrig

 

 
 
7. Hur ofta ägnade ni er åt kommunikation inom företaget? 
Flertalet ansåg att de ”ofta” och ”mycket ofta” ägnade sig åt kommunikation medan en liten 
del tyckte ”sällan”. 

35st ofta

19st mycket ofta

6st sällan

 
 
 
8. Fick ni tillräckligt med information från cheferna? 
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Den övervägande delen respondenter tyckte att de fick information ”mer än 1 gång i veckan” 
eller ”mindre än 1 gång i veckan”. Ett fåtal svarade ”någon gång i månaden”. 
 

33st mer än 1 gång i

veckan

17st mindre än 1

gång i veckan

10st någon gång i

månaden
 

 

9. Hur fick ni den information ni behövde? (genom vilka medel)  
Informationen skedde både muntligt och skriftligt. De flesta av respondenterna svarade att de 
fick information genom informationsmöten, e-post mm. 
 
 
10. Hur meddelades det att en fusion var på tal? 
Fusionen kom först på tal genom ryktesvägen. Sedan fick personalen pressmeddelande och 
efter det hade man stormöte där chefer bekräftade att Astra och Zeneca skulle gå ihop. 
 
 
11. Upplevde ni kulturkrock efter att fusionen inleddes?  
Drygt hälften av respondenterna ansåg att kulturkrock uppstod och resten av respondenterna  
upplevde inte att kulturkrock förekom.   
 

25st Ja

35st Nej

 
 
 
 

12. Upplevde ni konflikter?    

Flertalet av respondenterna upplevde inte konflikter. En del tyckte att konflikter förekom. 

20st Ja

40st Nej

 

 

Om ja, isåfall hur hanterades detta? 

De flesta av respondenterna ansåg att konflikter inte förekom. Vissa respondenter upplevde 

konflikter vid fusionen. Man försökte lösa konflikter genom att prata om det och 

kompromissa. Man försökte att uppnå likartade rutiner på avdelningarna.  
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13. Hur tror ni att ni lyckades så snabbt bli framgångsrika med fusionen? 

En öppen attityd spred sig i företaget och många hade en positiv inställning inför 

sammanslagningen. Anledningen till det var att de flesta medarbetare insåg att en fusion 

mellan Astra och Zeneca var så mycket bättre än att företagen skulle bli uppköpta av något 

stort amerikansk bolag. Konflikter fick inte stå i vägen och var tvungna att lösas. Den 

dåvarande VD:n var inte engelsman utan skotte och hade distans till både den engelska och 

den svenska kulturen. Den nya ledningen bestod nästan helt av före detta chefer inom 

respektive företag som stod helhjärtat bakom det fattade beslutet av att slå samman Astra och 

Zeneca. Det var få chefer som hoppade av. Det fanns också bra förarbete och medarbetarna 

fick bra information. Rekrytering av chefer baserades på förmåga/vilja att snabbt skapa ett 

företag och ett nytt sätt att arbeta på. Cheferna fick också mycket stöd från sina respektive 

chefer för att genomföra detta. Snabbhet var i många lägen viktigare än att allt blev 100% rätt 

från början. Det som också ledde till framgång var att produkterna och företagen 

storleksmässigt kompletterade varandra. Astras och Zenecas enda chans till överlevnad var att 

inleda en fusion. 

 

14. Övriga synpunkter 

Personalen som arbetat mer än 10-15 år tycker att Astra - tiden var bättre. Astra var ett unikt 

företag på den tiden i jämförelse med de flesta andra företag. Det fanns gott om pengar och 

generöst med personal på den tiden. Men nu gäller det att färre personal gör mer, man ska 

arbeta smartare och ännu mer effektivt. Den globala konkurrensen har hårdnat för 

läkemedelsindustrin. 

 

 

5 ANALYS OCH RESULTAT 

I detta avsnitt analyseras enkätundersökningen och resultatet presenteras, vilket besvarar 

studiens syfte. ”Att undersöka hur den interna marknadsföringen och kommunikationen 

hanterades vid sammanslagningen av AstraZeneca”. 

___________________________________________________________________________ 

 

Det blev förhållandevis lika fördelning mellan män och kvinnor. Av de 60 respondenter 

besvarades 36 stycken av kvinnor och 24 stycken av män. Majoriteten av de anställda var 

mellan 35- 60 år. De flesta hade arbetat mellan 8-15 år på AstraZeneca och även då enbart 
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Astra var ett företag. Meningen var att just de respondenter som arbetat ända sedan fusionen 

ägde rum skulle besvara enkäten. Medarbetarnas positioner varierade och vissa hade högre 

positioner än andra . De anställda arbetade på olika delar av företaget.  

 

Enligt Gummesson är intern marknadsföring till för att skapa relationer mellan ledning och 

anställda, den bygger också på personliga och interaktiva relationer. Det har blivit allt 

vanligare med interaktiva alternativ för att nå ut till personalen. Genom att analysera hur 

respondenterna svarade kan man se att relationen mellan ledning och anställda är viktigt på 

AstraZeneca och att man tänkte på det när fusionen inleddes. Över hälften av respondenterna 

tyckte att de träffade sina chefer regelbundet, alltså ”1 gång i veckan” och lite mindre än 

hälften tyckte ”mer än 1 gång i veckan”.  

 

Frågan om personalen var delaktiga i beslut besvarades på följande sätt. Lite mindre än 

hälften av respondenterna ansåg att de ”ofta” var delaktiga i beslut och hälften ansåg att de 

”sällan” var delaktiga. Det som är viktigt med internkommunikation enligt Strid är att 

motivera personalen och få dem att känna sig delaktiga. En förutsättning för kommunikation 

är kunskap och identifiering med organisationen. På frågan om hur ofta personalen ägnade sig 

åt kommunikation besvarades att över hälften ansåg att de ”ofta” ägnade sig åt 

kommunikation i företaget och lite mindre än hälften ansåg at de ”mycket ofta” ägnade sig åt 

kommunikation. Även om drygt hälften av respondenterna ansåg att de inte var delaktiga i 

beslut, satte AstraZeneca stor vikt vid kommunikation när fusionen inleddes genom att de 

anställda ofta hade möten med ledningen. 

 

Strid nämner olika informationskanaler såsom direkta informationsvägar. Det är viktigt att 

kommunikationen fungerar för att kunna hålla ihop ett företag. Att information kommer ifrån 

förmannen eller chefen har stor betydelse i företaget. På AstraZeneca fick de anställda 

tillräckligt med information från cheferna. Över hälften av respondenterna ansåg att de fick 

information från cheferna ”mer än 1 gång i veckan” och lite mindre än hälften tyckte ”mindre 

än 1 gång i veckan”. Detta visar tydligt hur viktigt det var att personalen på AstraZeneca fick 

korrekt information och att de ofta kommunicerade med varandra under tiden vid fusionen. 

Det finns olika sätt att få information i ett företag, direkta informationsvägar och indirekta 

informationsvägar. På AstraZeneca genomfördes informationen både muntligt och skriftligt. 

Det muntliga skedde främst genom informationsmöten. Möten hade man med chefer från 

olika hierarkiska nivåer och fackliga representanter. Det skriftliga informationen erhölls 
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genom e-post, informationsmaterial, broschyrer etc. Vid sammanslagningen under 1999 var 

personalen på Astra också tvungna att ta reda på ytterligare information om Zeneca och 

tvärtom. Detta gjordes genom egna kontakter med blivande arbetskamrater i England. De 

anställda gjorde också egna ”research” om Zeneca och ställde frågor både till de svenska och 

engelska cheferna. Enligt Risberg tar det upp till tre till fem år efter att fusionen inletts till att 

företaget anpassar sig till den nya situationen. 

 

På frågan hur det meddelades att en fusion var på tal besvarades på följande sätt. Först och 

främst fick de flesta information genom ryktesvägen. Enligt Strid sätter rykten oftast igång 

när det sker en förändring i organisationen och det är oftast ett fåtal inom organisationens 

ledning som har tillgång till all information. Rykten inom en organisation inträffar ofta. Kort 

efter att rykten uppstod fick personalen pressmeddelande och därefter ordnades stormöte där 

chefer bekräftade att Astra och Zeneca skulle gå ihop.  

 

Kulturkrock förekom inte så mycket under fusionen mellan Astra och Zeneca. Över hälften av 

respondenterna tyckte inte att kulturkrock förekom medan lite mindre än hälften ansåg att det 

förekom. Kulturkrock förekommer ofta inom organisationer när affärer genomförs med det 

okända. Enligt Grönroos väljer företag hellre att göra affärer med vänner och bekanta 

eftersom det finns förtroende och förväntad tillit. Astra och Zeneca valde att bilda en fusion 

eftersom de insåg att de båda bolagen hade en likartad forskningsbaserad kultur. Astra och 

Zeneca hade också utvecklat ett nära förhållande mellan ledningen. Grönroos nämner också 

att personliga relationer och socialt nätverk har stor betydelse i affärslivet. Eftersom Astra är 

ett svenskt företag och Zeneca är engelsk så var det naturligt att de båda företagen kom 

överens med varandra, eftersom kulturen inte skiljer sig åt så mycket enligt respondenterna. 

Enligt Risberg tar det upp till tre till fem år efter att fusionen inletts till att företaget anpassar 

sig till den nya situationen, men på AstraZeneca kunde båda företagen anpassa sig snabbt till 

varandra. Därmed har kultur och personliga relationer betydelse vid fusioner.  

 

När det gäller konflikter mellan personalen på AstraZeneca svarade respondenterna på 

följande sätt. Vissa respondenter upplevde konflikter vid fusionen. De flesta av personalen 

ansåg att konflikter inte förekom. Anledningen till det är att engelsmän och svenskar är lika i 

sitt synsätt och på så sätt kom personalen bra överens och förstod varandra väl. Personalen 

upplevde inte att någondera nation hade övertag utan de arbetade tillsammans för att skapa ett 

framgångsrik företag. När konflikter förekom försökte de att lösa dessa genom att prata om 
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det och kompromissa. Medarbetarna försökta hela tiden att uppnå likartade rutiner på 

avdelningarna.  

 

På frågan om hur AstraZeneca lyckades så snabbt med sin fusion kunde respondenternas svar 

sammanfattas på följande sätt. Det främsta skälet till att AstraZeneca blev framgångsrika med 

fusionen var att många hade en positiv inställning inför sammanslagningen. En öppen attityd 

spred sig i företaget och de insåg varför en fusion mellan dessa två företag skulle gynna dem 

på ett positivt sätt. Oftast brukar de anställda inom ett företag som bildat fusion inte känna av 

att fusionen kommer att bli lyckad. Detta leder oftast till att fusionen misslyckas. Habeck, 

Kröger, Träm nämner också att om snabba, positiva och tydliga resultat kan skapas och 

kommuniceras rätt, kan de anställda känna att det finns en positiv framtid både för sig själva 

och för företaget. Det var just detta som de anställda på AstraZeneca kände inför fusionen, 

som tidigare nämnt, genom att de anställda redan vid början av fusionen hade en positiv 

inställning inför fusionen eftersom de insåg att dessa två företag skulle gynna dem på ett 

positivt sätt.  

 

Nästan alla chefer stod helhjärtat bakom det fattade beslutet eftersom nästan alla var före detta 

chefer. De lät inte konflikter stå i vägen och om det förekom så löstes det snabbt. Snabbhet 

hade större betydelse än att allt blev 100% rätt från början. Personalen hade också bra 

förarbete och fick tillräckligt med information. På AstraZeneca förstod man hur viktigt det var 

att ge tillräckligt med information till de anställda. Det som också ledde till framgång var att 

produkterna och företagen storleksmässligt kompletterade varandra väl.  

 

 

6.  SLUTSATS OCH DISKUSSION 

I detta avsnitt presenteras slutsatserna av resultatet, vilket besvarar uppsatsens 

problemformulering  samt egna reflektioner diskuteras.   

___________________________________________________________________________ 

Följande fråga har besvarats. 

• Är intern marknadsföring och internkommunikation grunden för en lyckad 

fusion?   
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Efter de teorier som finns om intern marknadsföring och internkommunikation och de enkäter 

som utfördes hos de anställda på AstraZeneca kan man dra slutsatser om att intern 

marknadsföring och kommunikation är grunden för en lyckad fusion. I resultatet framgår det 

att AstraZenecas interna marknadsföring och kommunikation var välorganiserad och att just 

detta förde med sig framgång för AstraZeneca.  

 

Att förstå betydelsen av samarbete i ett företag är den största anledningen till att företag 

lyckas så bra med en fusion. Det krävs väldigt mycket arbete för att lyckas med en fusion. För 

att uppnå en lyckad fusion krävs det att det finns ett aktivt engagemang bland medarbetarna 

inom företaget. Att ha förståelse och respekt för varandra är oerhört viktigt då en fusion äger 

rum. Det är också viktigt att relationer mellan ledning och anställda skapas. Detta gäller för 

alla företag och organisationer inom alla branscher. 

 

Den vanligaste orsaken till varför fusioner misslyckas är därför att konflikter uppstår i 

företaget. Det måste finnas rättvisa bland medarbetare och ingen bör försöka utöva makt över 

den andra. På det sättet uppstår inga konflikter. Enligt min undersökning bland de anställda på 

AstraZeneca framkom det tydligt att kulturskillnader inte uppstod. Detta visar att kulturen har 

betydelse vid fusioner och kanske borde endast företag med liknande kultur fusioneras för att 

kunna lyckas med fusioner. De kulturella frågorna i organisationer borde tydliggöras mer och 

medarbetarna borde acceptera och förstå varandras kulturer. Det gäller att förbereda sig på 

organisationsförändringar. De fusioner som lyckats bli framgångsrika har haft välutvecklade 

processer. 

 

Beroende på hur intern marknadsföring och kommunikation hanteras inom ett företag har stor 

betydelse. Oavsett om två företag bildar en fusion eller enbart ett företag vill nå framgång, 

måste man alltid prioritera det interna inom företaget för att kunna lyckas externt. Att ha en 

positiv inställning, öppen attityd och att alla medarbetare arbetar för att nå samma mål leder 

till en positiv framtid både för medarbetarna och för företaget. Det gäller att skapa 

engagemang och kommunicera effektivt. 

 

Jag anser att företag och organisationer borde uppmärksamma betydelsen av att arbeta och 

lyckas inom organisationen och att de tar del av sina misstag innan de går ut i den externa 

marknaden. Alla företag och organisationer borde förstå hur viktigt det är med samarbete 

inom ett företag. Speciellt vid sammanslagningar av företag är det ytterst viktigt att företag 
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har rätt information och kunskap om hur man går tillväga innan fusionen inleds. En fusion tar 

oftast flera år att genomföra och det är viktigt att ha tålamod, men med rätt information, rätta 

kunskaper och tillräckligt med erfarenheter kan betydligt fler företag lyckas i framtiden.  

Idag finns det också betydligt mer information om hur företag och organisationer borde arbeta 

för att bättre lyckas i framtiden. Men frågan är om företag tar till sig all den information och 

erfarenheter som redan finns? Om inte, är det av den orsaken som företag fortsätter att 

misslyckas med fusioner?  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att med hjälp av intern marknadsföring och 

internkommunikation kan företag lyckas med fusioner. Med en effektiv intern marknadsföring 

och internkommunikation skapas relationer mellan ledning och anställda och på så sätt 

motiveras personalen till att arbeta mot samma mål vilket leder till framgång för företaget. 

Personalen på AstraZeneca hade en positiv inställning inför fusionen. När anställda inom 

företag är positivt inställda inför fusioner för det med sig positiva konsekvenser inom 

företaget. De anställda engagerar sig mer och arbetar bättre. Detta resulterar i att företagets 

interna marknadsföring och kommunikation blir välorganiserad och därmed lyckas fusioner 

bättre. Företag borde först av allt tänka på att ha anställda som är välvilligt inställda inför 

fusioner och därefter genomföra fusioner. 

  

7. Kritisk granskning 

För att kunna få en högre validitet och reliabilitet skulle man kunna berika undersökningen 

med intervjuer på företaget. Men det går även att dra generella slutsatser eftersom 

enkätundersökningen utfördes hos de anställda inom företaget. Om ytterligare fler företag var 

inkluderade i undersökning skulle resultatet ha kunnat bli annorlunda och man skulle få bättre 

förståelse till varför företag lyckas eller misslyckas med en fusion. 
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Bilaga 1. Enkätformulär 

___________________________________________________________________________ 

ENKÄTUNDERSÖKNING 

 

Jag studerar på Södertörns Högskola och skriver min kandidatuppsats inom Marknadsföring. 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur den interna marknadsföringen och 

kommunikationen hanterades på AstraZeneca under året 1999, då fusionen inleddes. 

Jag vore tacksam om ni kunde medverka i min enkätundersökning. 

 

1. Kön ?                          O Man   O Kvinna 

 

2. Ålder?  ............ 

 

3. Antal år i företaget? ............ 

 

4. Vilken position hade du vid tiden för fusionen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Hur ofta träffade ni era chefer?    

O Mer än 1 gång i veckan      O 1 gång i veckan      O Någon gång i månaden       

 

6. Var ni (personalen) delaktiga i beslut? 

O Ja, ofta          O Sällan          O Nej, aldrig 
 
 
7. Hur ofta ägnade ni er åt kommunikation inom företaget? 
O Mycket ofta         O Ofta         O Sällan       
 
 
8. .Fick ni tillräckligt med information från cheferna? 
O Mer än 1 gång i veckan      O Mindre än 1 gång i veckan      O Någon gång i månaden 
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9. Hur fick ni den information ni behövde? (genom vilka medel)  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
10. Hur meddelades det att en fusion var på tal? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
11. Upplevde ni kulturkrock efter att fusionen inleddes?  
 
O Ja                   O Nej 
 
12. Upplevde ni konflikter   O Ja              O Nej 

Om ja, isåfall hur hanterades detta? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
 
13. Hur tror ni att ni lyckades så snabbt bli framgångsrika med fusionen? 
 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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14. övriga synpynkter 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tack för din  medverkan! 

 

 

 

 

 


