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Sammanfattning 

 

Titel En fallstudie om en internationell fusion och förvärv - Utvärdering och 

analys av kommunikations och styrningsprocessen, samt kulturens 

gestalt före och efter ett amerikanskt förvärv av ett svenskt företag. 

 

Författare  Vinni Wong och Farah Zaoujan Benfquih 

 

Handledare  Hans Zimmerlund och Peter Linderlöf 

 

Nyckelord  Fusion och förvärv, internationalisering  

 

Bakgrund Globalisering ger förutsättningar för tillväxt av internationella fusioner 

och förvärv. Vad gäller att de svenska företagens framkant inom IT-

branschen drar till sig amerikanernas intresse för förvärvning av det 

svenska för att komma åt egenskapen som det svenska företaget innehar.  

 

Problemformulering  Vilka kommunikations och styrningsfaktorer är viktiga vid 

internationella fusioner och förvärv? 

 

Syftet  Att skapa förståelse för internationella fusioner och förvärv genom att 

analysera och utvärdera kommunikation och styrningsprocessen, samt 

kulturens gestalt före och efter ett amerikanskt förvärv av ett svenskt 

företag. 

 

Metod  Undersökningen är en fallstudie med kvalitativ ansats och består av 

intervjuer med ledningen som har varit inblandade före och efter det 

internationella fusion och förvärvet. 

 

Slutsats  Det är viktigt att ta hänsyn till följande styrningsfaktorer: företagets 

storlek och hemmamarknad, organisationsstruktur och 

kärngrupp/ledaren samt kommunikationsfaktorerna: extern 

kommunikation, intern kommunikation och kommunikationens riktning, 

då dessa har en avgörande roll i integrationsprocessen av en 

internationell fusion och förvärv.



Abstract 

 

Titel A case study on an international merger and acquisition- Evaluation and 

analyzation of the communication and managementprocess as well as the 

cultural shape before and after an American acquisition of a Swedish 

company.  

  

Authors  Vinni Wong and Farah Zaoujan Benfquih 

 

Advisory professors Hans Zimmerlund and Peter Linderlöf 

 

Keywords Mergers and acquisitions, internationalization 

 

Background The global growth provides the conditions for increased international 

mergers and acquisitions. The Swedish companies’ edge in the IT- 

industry attracts American’s into acquainting the Swedish companies in 

order to access different properties. 

 

Problem formulation What communication and governance factors are important in 

international mergers and acquisitions? 

 

Propose To create an understanding of international mergers and acquisitions by 

analyzing and evaluating communication and managementprocess, as 

well as the cultural shape before and after an American acquisition of a 

Swedish company. 

 

Method The study is a case study with a qualitative approach and consists 

interviews with the management who have been involved before and 

after the international merger and acquisition. 

 

Conclusion It is important to consider the following governance factors: the size of 

the company and the home market, organizational structure and the core 

group / leader, as well as the communication factors: external 

communication, internal communication and communication direction, 

as they have a crucial role in the integration- process of international 

mergers and acquisitions. 
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1 Bakgrund  

I bakgrunden redogörs fakta om vad internationella fusioner och förvärv innebär för de inblandade 

företagen för att sedan härleda fram syfte och problemformuleringen.  

 

Globalisering och internationella fusion och förvärv 

När det förekommer en global efterfrågan av en vara eller tjänst, börjar företag överväga en 

internationalisering av sin verksamhet. Det som primärt eftersträvas är att agera konkurrerande 

lokalt, nationellt och internationellt. Avvecklingen av handelsbarriärer under 1900-talet är en av de 

grunderna som har bidragit till en global tillväxt av fusioner och förvärv (mergers and acquisitions, 

sammanslagning och uppköp). Internationella fusioner och förvärv utmärkte sig som mest under 90-

talet.
1 

 I en studie genomförd av managementkonsulting-företaget Accenture tillfrågades 100 högre 

chefer inom större företag i Europa, Nordamerica, Sydamerika och Asien, 70 procent angav att de 

planerar att genomföra förvärv under de närmsta 12 månaderna. Enligt Institutet för tillväxtpolitiska 

studier (ITPS) blev 275 utlandsägda företag svenskägda medan 233 svenska företag övergick till att 

vara utlandsägda under år 2005.  

Globalisering ger större utbredning och förutsättningar för tillväxt av internationella fusioner och 

förvärv.  

 

De svenska företagens förutsättningar 

För inte mer än ett årtionde sedan hade företagen andra förutsättningar på den inhemska marknaden.
 

I dagsläget, i och med globalisering, förekommer priskonkurrens och parallella importer som är allt 

svårare att försvara sig emot. För att de svenska företagen ska kunna minska sina risker är det 

strategiskt att befinna sig på olika geografiska marknader. Detta ger tillgång till ett bredare 

kundsegment som stärker företagets stabilitet på marknaden.
 2

  

Idag står svenska företag inför ökad konkurrens. 

 

Vare sig det är enskilt eller via fusioner och förvärv finns det i dagens marknad ett större krav på att 

organisationer kan anpassa sig.
 
 Ett sätt att anpassa sig är genom relationshantering. 

Relationshantering är ett fenomen som i Sverige diskuteras och benämns som ”nyckeln till 

framgång”.
3
 Ett företags viktigaste resurser anses vara dess relationer till medarbetare, kunder och 

                                                 
1 Michael A. HITT, Jeffrey S. Harrison, R. Duane Irland, 2001 
2 Kronprinsens revansch. Affärsvärlden 2006-10-17 
3 B. M. Ahrnell, M. Nicou 1990  
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leverantörer. På Ericsson pratas det enligt journalisten Olof Sandström om att man genom hymner 

ska stärka känslan av samhörighet inom företaget. Det är tänkt att det ska vara en del av den interna 

marknadsföringen (ett sätt för företaget att marknadsföra sig och skapa en relation till de anställda) 

att man på detta vis hyllar de anställda för det jobb som de utför.
4
 Detta finner man ha en mycket 

viktigare yttring inom företaget än själva produkten som fabriceras. Mycket tyder på att svenska 

företag utmärker sig för att kunna bistå sina kunder med de mjuka värdena som eftertraktas hos 

kunder, leverantörer och medarbetare.
 5

 Under slutet av åttiotalet och början av nittiotalet blev 

diskussionen om att vara relationsorienterad och skapa en långsiktighet gentemot kunden mer 

omfattande i Sverige. Även medarbetarna fick mer utrymme till att få uttrycka sina åsikter samtidigt 

som också leverantörer blev allt mer involverade i företagens utvecklig och nätverksskapande. Det 

man eftersträvar än idag är att utveckla förtroende och skapa en långtidsrelation mellan köpare och 

säljare.
6
  

Svenska företag utmärker sig för att vara duktiga på att skapa relationer, många gånger genom den 

interna marknadsföringen. 

 

Amerikanernas förvärv av Saab 

Saab är ett svensk företag i Trollhättan som började tillverka bilar1945. Företaget hade nått stora 

framgångar tack vare sina innovativa kreativiteter och förbättring av den befintliga tekniker som 

Saab har. På grund av försämrad lönsamhet under längre perioder sålde man personbilsavdelningen 

till de amerikanska billtillverkarna GM och Investor. 1999 ägdes Saab helt av GM efter att Investor 

lämnat företaget. Trots förvärvet har Saabs lönsamhet inte förbättras. 2009 sålde man Saab till 

holländska Spykers.
7
  

Saab är ett exempel på ett Internationellt förvärv som inte var lyckat. 

 

Innan utförsäljningen besökte näringslivsminister Leif Pagrotsky GM:s huvudkontor i Detroit, 

februari 2004. Detta uttryckte han efter besöket:    

”De[GM:s ledning] beskrev för mig hur Saabs speciella kultur och design, dess 

originalitet och kvalitet, berikade koncernen med egenskaper som GM inte lyckats 

skapa på egen hand/…/ Styrkefaktorer för Saab är bland annat bra och moderna 

anläggningar, hög flexibilitet, välutbildad personal och ett framtidsinriktat fack.”
8
 

                                                 
4 Hymmer ska höja Ericssons energi. Dagens Nyheter.  2002-08-03 
5 Undersökning: Är svenskt management konkurrenskraftigt? November 2007 
6 B. Marie Ahrnell, M. Nicou 1990  
7 Saab histor (odat.) <http://www.edmunds.com/saab/history.html> 
8 Saabs konkurrenskraft ska stärkas. Svenska Dagbladet. 2004-09-04 
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– Leif Pagrotsky, Svenska dagbladet 2 november 2007 

Det amerikanska företaget söker efter svenska egenskaper som de har svårt att skapa på egen hand.  

 

Ledarskapet vid fusion och förvärv 

Fusion och förvärv är ett sätt för aktieägarna att öka värdet av sina innehav och få tillgång till större 

marknadsandelar, ökad försäljning för att förstärka synergieffekterna och handla konkurrenskraftigt. 

9
Enligt en artikel skriven av Thomas Fossum på Revisions- och konsultföretag Deloitte uppnås 

resultaten sällan till samma mått som handlingsplanerna för en planerad fusion och förvärv, trots att 

grundtankarna har varit rationella och utarbetade. Enligt undersökningen är det i enbart 23 procent 

av fallen som de ekonomiska vinsterna är högre än de faktiska kostnaderna. Under det första till 

tredje året efter en fusion sker ett avhopp på 47-75 procent cheferna i det nya företaget.
 
Fossum 

menar här att integrationsarbetet efter en fusion är oerhört viktigt för att kunna påverka den 

strategiska riktningen för det nyskapade företaget. De vanligaste orsakerna till att 

sammanslagningar misslyckas anses vara på grund av skillnaderna i företagskulturen samt brist på 

ledarskap. Mycket tyder på att man ska passa in i det nya företaget. Ett exempel på detta är Tele 2:s 

koncernchef Harri Koponen som man ansåg hade ”oöverkomliga skillnader i synen på ledarkap” 

och lät honom därmed avgå efter ett och ett halvt år som Tele 2:s vd.
10

 Den största utmaningen 

anser Fossum ligga i att kunna ha kontroll över alla delmoment på en och samma gång.
11

  

Internationella fusioner och förvärv leder ofta till eventuella ledarskapskillnader.  

 

Uppköpet av Vin & Sprit  

Bengt Baron blev år 2004 vd för det statliga företaget Vin och Sprit AB.
12

 Han var med då företaget 

gjorde en av de största vinsterna på drygt en miljard kronor under det första halvåret år 2006.
13

 Den 

30 mars 2008 bekräftade den svenska regeringen försäljningen av Vin och Sprit till det franska 

börsnoterade bolaget Pernod Ricard, som gick upp på ca 55 miljarder kronor.
14

 Samtidigt som 

Pernod Ricard meddelar att förvärvet av vin och sprit är slutfört meddelas även att den svenska vd:n 

Bengt Baron nu kommer att avgå.
15

 Efter avgången visade det sig att Bengt Baron blev vd för det 

svenska företaget Leaf Sweden.
16

  

                                                 
9 P.S. Sudarsanam, 1995 
10 Tele 2-chefen sparkas. Dagens Nyheter. 2010-02-18 
11 Integrationsarbete efter fusioner. Deloitte 
12 Bengt Baron ny VD för Vin och Sprit. Dagens Nyheter 2004-05-28 
13Vin och Sprit kammar hem miljardvinst. Dagens Nyheter 2006-08-18 
14 Pernod Ricard vann budstrid om vin och sprit. Dagens Nyheter 2008-08-31 
15 Bengt Baron lämnar vin & Sprit. Dagens nyheter 2008-07-24 
16 Baron ny godiskung. Dagens Nyheter 2009-07-03 
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Svenska VD:n lämnar företaget efter ett internationellt förvärv och väljer istället att arbeta inom ett 

svenskägt företag.  

 

Kulturella skillnadernas betydelse  

När man försöker slå ihop företag från olika länder uppstår svårigheter i att kunna sammanföra de 

olika kulturskillnaderna.
17

 ”Vi gör samma saker men på olika sätt /…/ för att inte tala om de 

affärskulturella skillnaderna” (Joss Delissen). Att sammanlänka tekniken och andra regelverk anses 

inte vara lika besvärlig som glappet som finns mellan de olika kulturer och värderingar.  Det 

förekommer många gånger skillnad i förväntningarna från de olika företagen, detta kan bero på 

företagens storlek.
 18

 Ledningen som ska styra inom det nya företaget hämtas oftast från den 

starkare parten som vanligtvis betraktas vara den parten som tagit initiativet till den genomförda 

fusionen.
19

 Det mindre förvärvade företaget får således för det mesta förbereda sig på att anpassas 

helt till det större företagets organisationsstruktur dvs. kultur, normer och värderingar i sin helhet 

samt att det ska göras så fort som möjligt. När ett svenskt företag förvärvas av ett amerikanskt till 

exempel, kan det vara väldigt svårt för det svenska företaget att hävda sig gentemot amerikanerna 

även fast det svenska företaget kan ha mycket att bidra med. ”Amerikaner är bra på att ta för sig 

och är mer framåt, men deras lösningar är inte alltid bäst.”
20

   

Kulturen kan ha en påverkande roll för förväntningarna som de ingående parterna har för det 

förvärvade företagets framtid.  

 

Internationella fusioner och förvärv är som vanligast inom IT-branschen i Sverige  

I allmänhet är fusioner och förvärv allt vanligare i affärsvärlden, det man kan se är att det i 

synnerhet är vanligare inom databranschen i Sverige.
2122

Tillväxten av fusioner och förvärv inom IT-

branschen har under det senaste decenniet varit kraftig.
23

 I omvärlden är Sverige känt för att vara 

väldigt duktigt på att skapa olika IT-lösningar och anses även vara bäst i världen på att använda IT-

teknik.
2425

 Sverige anses vara det mest datoriserade landet och är därmed väldigt attraktivt bland 

utländska investerar. Framförallt är Sverige mest involverad i internationella fusioner och förvärv 

inom IT-branschen med amerikanska företag.
2627

Några exempel är bland annat det som 

                                                 
17 Apropå: Är nya Telia-chefen tillräckligt hårdhänt? Svenska Dagbladet. 2002-04-09 
18 Därför är fusioner och förvärv en IT-utmaning utöver det vanliga. IDG.se 2009-10-14 
19 Apropå: Är nya Telia-chefen tillräckligt hårdhänt? Svenska Dagbladet. 2002-04-09 
20 Därför är fusioner och förvärv en IT-utmaning utöver det vanliga. IDG.se 2009-10-14 
21 Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter 1999-12-03 
22 Från oreglerat monopol till reglerad telekonkurrens. Juni 2005 
23 Fler IT-fusioner att vänta. Dagens Nyheter 2006-01-11 
24 IT-ländernas tio i topp. Dagens Nyheter 2010-02-11 
25 IT-ländernas tio i topp. Dagens Nyheter 2010-02-11 
26 IT-ländernas tio i topp. Dagens Nyheter 2010-02-11 
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genomfördes under februari månad år 2006, då köptes det svenska programvaruföretaget Hotsip av 

det amerikanska IT-företaget Oracl.
28

 Under november månad samma år lades ett bud för det 

svenska IT-företaget Protect Data på 4,2 miljarder kronor av det amerikanska företaget Check Point 

Software Technology.  

Amerikaner är väldigt intresserade av de svenska kunskaperna inom IT och ingår därmed många 

fusioner och förvärv med Svenska IT-företag 

Av ovan framgår att Sverige har en liten hemmamarknad. Trots det ingår svenska företag i ett stort 

antal internationella fusioner och förvärv, framförallt med amerikanska företag som har visat 

intresse för de svenska IT-företagens kunskaper. Tidigare fall av svenskinvolverade internationella 

fusioner och förvärv visar däremot att företagsledningen inom det svenska företaget lämnar det nya 

företaget kort efter slutfört förvärv.  

1.1 Problemdiskussion 

Då globalisering ger förutsättningar för internationella fusioner och förvärv innebär detta för de 

inhemska svenska företagen att det uppstår ytterligare konkurrens externt som de måste försvara sig 

mot. Den svenska IT-branschen har utmärkt sig för att ha utvecklats väldigt snabbt. Detta har lett till 

att företag i omvärlden har intresserat sig för bland annat de teknologiska kunskaperna och på så 

sätt ingått samarbeten i form av fusioner och förvärv. Detta har genererat miljontals kronor i 

inkomster för de svenska företagens ägare. De svenska företagen utmärker sig däremot inte enbart 

för att vara duktiga på att handskas med IT utan även Saab är ett exempel på ett svenskt företag som 

till en början lyckades oerhört bra i bilbranschen. Amerikanerna har även där intresserat sig för hur 

svenska företag lyckas skapa värde i sina produkter. När de svenska företagen förvärvas av 

amerikanska har det däremot visat sig att varumärkena förändras. Självklart innebär detta en 

utveckling, men lyckas det på samma sätt att upprätthålla det som har skapat värdet i tjänsten eller 

produkten innan förvärvet? Det visar sig däremot att den svenska företagsledningen avgår kort efter 

genomförd internationell fusion och förvärv där det svenska företaget har blivit förvärvat. Det 

verkar som att det ändå uppstår affärskulturella olikheter även då vi är ganska lika. Det tycks finnas 

något under ytan som man inte kan komma i underfund med. Något djupare än det som man som 

utomstående kan ha svårt att få en inblick i. Integrationsarbetet för ledningen (med kulturen, 

styrningen och kommunikationen) bedöms vara det otroligt viktiga stadiet av sammanslagningen då 

det är det som påverkar utfallet av det amerikanska förvärvet av ett svenskt företag. 

                                                                                                                                                                  
27 Svensk it lockar utländska investerare. Dagens Nyheter 2006-11-20 
28 Oracle tar över svenska Hotsip. Nyteknik 2006-02-22 
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1.2 Problemformulering 

Vilka kommunikations och styrningsfaktorer är viktiga vid internationella fusioner och förvärv? 

 

1.3 Syfte 

Syftet är att skapa förståelse för internationella fusioner och förvärv genom att analysera och 

utvärdera kommunikation och styrningsprocessen, samt kulturens gestalt före och efter ett 

amerikanskt förvärv av ett svenskt företag. 

1.4 Perspektiv 

Fenomenet som författarna undersöker utmynnar i ett longitudinellt perspektiv. 

1.5 Avgränsning  

Uppsatsen fokuserar på det nya företagets kultur, styrnings- och kommunikationsförändringar efter 

ett amerikanskt förvärv av ett svenskt IT-företag.  Undersökningen avgränsar sig till ledningen i ett 

svenskt företag inom IT-branschen som har blivit förvärvat av ett amerikanskt företag 
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2 Metod 

Metodkapitlet presenterar val av studieobjekt, metod samt tillvägagångssätt.  

 

2.1 Val av studieobjekt 

För att få en förståelse för vad internationella fusioner och förvärv har för inverkan på 

integrationsarbetet inom det förvärvade företaget kommer uppsatsen att studerar de fenomen som 

uppstår mellan ett amerikanskt och svenskt IT-företags förvärv, där det svenska företaget är 

förvärvat och därmed i fokus. 

2.2 Urval  

Urval är det objekt som författarna bestämmer sig för att undersöka. Dessa kan bland annat vara 

urval av olika händelser och också urval av människor som har varit inblandade.
29

 

 

Uppsatsens urval av händelse är internationella fusioner och förvärv som involverar amerikanska 

företags uppköp av svenska. Urvalet av företag har valts utifrån IT-branschen där liknande fusioner 

och förvärv är förkommande i synnerhet tillskillnad från många andra branscher. Urvalet av företag 

inom IT-branschen gjordes utifrån de förbestämda kriterier som är att det svenska företaget har 

blivit förvärvat av ett amerikanskt företag, denna typ av urval kallas kvoturval. Däremot gjordes ett 

slupmässigt urval av dessa fall inom de bestämda kriterierna. Även urval av intervjuobjekt gjordes 

enligt kvoturval där författarna också hade förbestämt vilket perspektiv som ska vara i fokus, 

ledningsperspektivet. 

2.3Fallstudier - en forskningsstrategi 

Fallstudier är inte en metod utan en forskningsstrategi som kan innehålla både kvalitativ och 

kvantitativ ansats. Den kvalitativa ansatsen består av observationer och intervjuer. Den kvantitativa 

ansatsen är i form av befintliga statistiker och enkätundersökningar. 
30

 

 

En fallstudie handlar om att göra en ingående undersökning av studieobjekten/fenomenet i ett 

avgränsat område. Det handlar alltså om att samla in mycket data om ett avgränsat fenomen. 
31

 

                                                 
29 Patel, Runa & Davidson, Bo. 2003 
30 Johannessen, Tufte.2002 
31 Johannessen, Tufte.2002 
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Fallstudien i uppsatsen kommer att fokuseras på hur ledningens roll och företagskulturen påverkas 

av integrationen inom det förvärvade företaget. En kvalitativ ansats anses därmed lämpligast att 

använda då djupgående information söktes. 

 

2.4 Kvalitativ ansats och metod 

En kvalitativ ansats innebär att datainsamlingen samt metoden som används kommer ifrån skrivna 

texter och inspelade ljud som sedan bearbetas och tolkas. 
32

 

 

Tillvägagångssättet i uppsatsen utgår från en kvalitativ undersökning som handlar om 

internationella fusioner och förvärvs påverkan på ledarskapets roll och den befintliga 

företagskulturen.  

 

En djupgående intervju med öppna ostrukturerade övergripande frågor med specifika underfrågor 

som ledord. Ledorden ska belysa banan för uppsatsens problemformulering. Intervjun kommer att 

spelas in i en diktafon för att sedan transkriberas i efterhand. Av transkriberingen kommer de 

stycken som är relevanta faktorer till uppsatsens variabler att lyftas ut (Hermeneutisk ansats, 2.5).  

Att använda intervju som metod ger möjligheten att samla in detaljerad samt djupgående 

information.  

 

Även skriftliga källor kommer att användas såsom källor från företagens hemsidor samt väsentliga 

artiklar som tar upp olika fall som kan relateras till undersökningens riktning. De skriftliga källorna 

är oftast lättillgängliga och kan kontrolleras av andra.  

 

2.5 Vetenskapligt synsätt- Hermeneutiken 

Det hermeneutiska synsättet utgår ifrån människans egna uppfattning av dennes verklighet, ”Läran 

om tolkning”. Detta synsätt grundar sig på hur individen i sig tolkar sin omgivning vilket medför att 

det inte blir objektivt. Det påvisar således inte hur verkligheten är utan enbart hur individen 

uppfattar att den är. Då intervjufrågorna är ostrukturerade bedöms under intervjun vilken fråga som 

lämpas som följdfråga. Denna bedömning utgår ifrån tolkningen av respondentens situation samt 

samtalets flöde. Respondentens svar styr bedömning av passande följdfråga och diskussionens 

upplägg. På så sätt styrs riktningen mot det som söks.
33

 

                                                 
32 Johannessen, Tufte.2002 
33 Patel, Runa & Davidson, Bo. 2003 
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2.6 Longitudinellt perspektiv 

Att göra en longitudinell undersökning innebär att man studerar hur ett fenomen har påverkats av en 

förändring. Man tittar på huruvida det har skett en förändring och om det i sin tur har påverkat 

fenomenet. Man försöker identifiera avvikelser genom att jämföra fenomenets bemärkelse innan 

och efter för att på så sätt förstå den påverkande faktorn.
34

 

2.7 Datainsamlingen 

”Data är bland annat registrerade observationer, representation av fakta som återspeglar och 

representerar det fenomen eller den verklighet som man vill undersöka”. 
35

 Detta förutsätter en 

mottagare som ska ha förmåga att tolka den eftersträvade data.  

 

Det finns två sorters data: primär och sekundär. Primärdata är oarbetad data som är framtaget av 

författarna för att i sin tur analyseras eller sammanställas, med undantag för data utanför urvalet. 

Sekundärdata är information som är framtaget och bearbetat tidigare av andra. 

 

Uppsatsens empiri består till större delen av primärdata. Primärdata består av, som ovan nämnt, de 

relevanta styckena ur de transkriberade intervjuerna dessa presenteras i empiri- avsnittet.  

Sekundärdata som framkommer i uppsatsen är skriftliga källor som består av tryckta 

tidningsartiklar, elektroniska artiklar samt litteratur. Dessa har varit problemformuleringens 

utgångspunkt och presenteras i bakgrunden. 

 

2.8 Metodkritik 

Validitet innebär hur bra eller hur relevant data representerar det som ska undersökas.
36

 Är data som 

framtagits relaterat till forskningen? En hög validitet uppnås om den insamlade data är relevant för 

undersökningen. 

 

Uppsatsens validitet anses vara hög eftersom både den primära- och sekundära data har relevans till 

forskningsområdet. Primärdata kommer från företagsledningen i form av intervjuer och 

sekundärdata består av skriftliga källor. De sekundära data kommer från fall som har varit liknande 

det fall som har studerats, detta för att få en överblick kring hur vanligt/ovanligt det är med de 

aktuella fenomenen som har studerats. 

 

                                                 
34 www.ne.se 
35 Johannessen, Tufte.2002 och Nationalencyklopedin 
36 Johannessen, Tufte. 2002 
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Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig data är. Kan man få samma resultat om man upprepar 

undersökningen eller låter flera forskare som är oberoende av varandra värdera data?
37

 

 

Det är svårt att bedöma intervjuers reliabilitet då innehållet tolkas utifrån författarnas uppfattning 

framtaget av informantens respons. Författarnas uppfattning är något som är individuellt och kan i 

vissa avseenden innebära att reslutat kan vara subjektivt då en annan författare kan tolka och 

analysera informationen annorlunda. Även informantens respons kan påverka datas reliabilitet 

eftersom informanten inte är helt objektiv, utan en viss mån av subjektivitet kan finnas med tanke 

på att informationsgivaren kan ha ett visst förbehåll under intervjun. Sekundärdatas reliabilitet är 

hög, eftersom de kommer från tryckta texter ifrån tillförlitliga källor som kan kontrolleras och 

kopplas till skribenter. Å andra sidan fungerar det hermeneutiska synsättet som så att det är tillåtet 

att utgå från den egna tolkningen och skapa egen uppfattning. 

 

Generalisering rör sig om hur väl undersökningens resultat kan överföras till en liknande 

undersökning eller population. Den kvalitativa generaliseringen handlar om hur väl man lyckas 

etablera beskrivningar, begrepp, tolkningar och förklaringar som är användbara i andra 

sammanhang. 
38

 

 

Generalisering i fallstudier är svår att bedöma och är oftast relativt låg. Detta på grund av 

varierande omständigheter för varje enskilt fall som varje fallstudie bygger på. Uppsatsens 

generalisering anses vara liten detta på grund av att det endast studerar ett studieobjekt.  

                                                 
37 Johannessen, Tufte. 2002 

38 Johannessen, Tufte.2002 
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3. Teori 

Teorikapitlet presenterar val av de olika teorier indelade i olika teoriområde som är relevant till 

studien och perspektivet som studien utgår ifrån. Teorierna kommer att beskrivas ingående och 

avlutas med en kort relevans för att förtydliga valet av teorin. Därefter kommer en syntes uppbyggd 

av faktorerna utifrån teorierna att presenteras. Kapitlet avslutas med en teoretisk referensram med 

variabler härledd utifrån faktorerna. 

 

3.1 Inledning 

Globalisering ger förutsättningar för tillväxt av internationella fusioner och förvärv Vad gäller det 

svenska företagens framkant inom IT-branschen drar till sig amerikanernas intresse till förvärvning 

av det svenska för att komma åt egenskapen som det svenska företaget innehar. Även om fusioner 

och förvärv av svenska företag har ökat innebär detta inte att alla dessa fusioner och förvärv är 

lyckade. Det har även visat vid flertalet tillfällen att svenska ledningen avgår strax efter genomförd 

fusion och förvärv.  

 

För att kunna påverka den strategiska riktningen för det nyskapade företaget är integrationsarbetet 

efter fusion och förvärv viktigt. Det är en utmaning att ha gemensam kontroll och förutsätter rätt 

kompetens och ledarskap som medverkar till rätt kunskapsspridning både internt eller externt. Man 

måste också ta hänsyn till de kulturella skillnader som uppstår vid en internationell fusion och 

förvärv.  

 

Uppsatsens problemformulering lyder: 

Vilken kommunikation och styrningsfaktorer är viktiga vid internationella fusioner och 

förvärv? 

 

Denna uppsats har ett longitudinellt perspektiv. 

 

3.2 Teoriområde 

Uppsatsens val av teorier utgår ifrån problemformuleringen ” Vilka kommunikations och 

styrningsfaktorer är viktiga vid internationella fusioner och förvärv?”, där två företag med olika 

lands- och företagsförhållande möts.  
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Internationella 
fusioner och 

förvärv 

Förvärvade 
företag

Förvärvande 
företag

Teorierna som tillämpas besvarar problemformuleringen och är indelade i tre teoriområden där en 

teori kan förekomma i flera teoriområden. Teoriområdena är internationella fusioner och förvärv; 

förvärvande företag och förvärvade företag. Alla teoriområde har anknytning till integrationen 

vid internationella fusioner och förvärv med olika påverkande faktorer. 

 

Teoriområdet internationella fusioner och förvärv tar upp teorier där faktorerna genomsyrar hela 

integrationen mellan de två företagen vid den internationella fusionen och förvärv och har därmed 

den påverkande nyckelrollen.  

 

Teoriområdet förvärvande företag samt förvärvade företag liknar varandra. I dessa teoriområden tar 

man upp teorier där företagets egenskaper beskrivs samt teorier rörande integrationen när de två 

företagen möts och hur det kan påverka integrationen. 

 

Det som skiljer teoriområdena ifrån varandra är företagets roll i den internationella fusionen och 

förvärvet, det vill säga om företaget är den förvärvande eller förvärvade parten.  

 

 

 

                                         

                                                     

 

 

 

 

Scheins organisationskultur förklarar kulturen som genomsyrar i hela integrationsprocessen ingår 

främst i teoriområdet internationella fusioner och förvärv där den påverkande integrationsprocessen 

börjar. Scheins organisationskultur tar upp kulturen och ledarens roll i organisationen och 

sammanlänkningen mellan de.  Normanns dominanta idéer ingår i teoriområdena förvärvande 

företag och förvärvade företag. Teorin är utarbetad av Normann och handlar om företagets 

organisationsstruktur.  

 

IP-modellen och produktlivscykelmodellen ingår också i teoriområdena förvärvande företag och 

uppköpta företag. Dessa teorier handlar om företagens egenskaper och handlingsrutiner beroende på 

hemmamarknaden.  

Figur 3.1 Teoriområde  
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Närverksynsättet och den interna marknadsföringen handlar om kommunikationen mellan det 

förvärvande och förvärvade företaget samt inom det förvärvade företaget. Enkel och dubbel loop 

beskriver företagets lärande- och kommunikationsprocess i ett företag. Nätverkssynsättet, intern 

marknadsföring samt enkel och dubbel loop ingår i teoriområdena förvärvande och förvärvade 

företag. 

 

 

3.3 Teorier 

3.3.1 Scheins organisationskultur  

Schein säger att kultur och ledarskap är kopplade till varandra. Det kan jämföras som ett mynt där 

kultur och ledarskap har varsin sida och kan inte separeras från varandra. Ledaren skapar kulturen 

när man bildar grupper och organisationer. Kulturen skapar sedan kriterier för ledarskapet och vem 

som lämpas bli ledaren.
39

 

 

I ett organisatoriskt sammanhang kan kulturen definieras som ett mönster av delade grundläggande 

antagande där gruppen har lärt sig att samverka i den interna integrationen samt lösa det externa 

problemet.
40

  

                                                 
39 Schein 1997 

40 Schein 1997 

Figur 3.2 Teoriindelning  
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Organisationskulturen är legitim om organisationens alla enheter delar samma antagande. För stora 

organisationer har man ofta subkulturer vid sidan om den officiella organisationskulturen. Dessa 

subkulturer förhåller sig diskret till den officiella kulturen. 
41

 

 

Kulturen blir viktigare när två företag fusioneras eller att företaget förvärvar ett annat företag. Vid 

fusion och förvärv kan olika utfall ges. Kulturerna kan sammansmältas till en utan att den ena 

kulturen upplevs som dominerande eller hotande. I annat fall kan det förvärvade företagets kultur 

bli en subkultur i det förvärvande företaget.  Oftast uppstår det problem vid fusion och förvärv på 

grund av att den nya organisationen inte har någon gemensam historia vilket leder till att företagets 

enheter kan känner sig underlägsna, hotade och försvarslösa. 
42

 

 

I de fall där företaget genomför fusion och förvärv för att erhålla de eftersträvande egenskaper som 

man själv inte lyckas skapa, misslyckas ofta därför att den dominanta kulturen hos ena parten är för 

stark.
43

 

 

Ledaren 

Det är ledaren som är den ursprungliga källan till de antagandena och värden som motiverar 

gruppen att ta tag i det interna och externa problemet. Men oftast är inte ledaren medveten om 

kulturen som de har skapat och som de själva befinner sig i. 
44

 Normer, regler, belöningssystem och 

språk som är en del av organisationskulturen är utformad av ledaren.
45

 

 

Organisationskultur skapas när företagets skapare har en vision. Skaparen som definieras som 

ledaren rekryterar en eller fler personer för att bilda en kärngrupp. (Kärngruppen definieras i 

teoridelen 3.2.5 Normanns dominanta idéer). 

 

Gruppen skapar organisationen och rekryterar medlemmar som tillsammans bygger upp företagets 

historia. 
46

 Ledaren är ofta den som har den största påverkan när man ska definiera och lösa externa 

anpassningar och interna integrationsproblem.   

                                                 
41 Schein 1977  
42 Schein 1997 

43 Schein 1997 

44 Schein 1997 

45 Schein 1997 

46 Schein 1997 
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Kulturnivåer 

Kulturen kan beskrivas i tre nivåer som är artefakter, värden och grundläggande antagande.  

På ytan ligger artefakter. Denna nivå beskriver den ytliga delen av kulturen och är lätt att beskådas. 

Artefakter är bland annat byggnaden och dess arkitektur, organisationsföreteelser, klädkod och 

interiörer. 
47

   

 

I värden beskrivs de normer och föreställningar som organisationens medlemmar har och som 

uttrycks när man diskuterar om organisationsfrågor. 
48

   

 

Grundläggande antagande är den djupaste delen av kulturen. Det är kärnan som är osynligt och 

nästan omöjlig att observera. Grundläggande antagande är det som ligger till grund för 

utformningen av värden och artefakter. Grundläggande antagande är osynligt och har stor 

inflytelse därför att den kan forma beslutsprocessen nästan omärkbar
49

   

 

Interna integrationen och extern miljö 

Kulturen utvecklas i alla aspekter i gruppens förhållande till den externa miljön. Man strävar efter 

effektiviteten. När konflikt uppstår mellan subkulturena i subgruppen kan detta påverka 

organisationens effektivitet i sin helhet. Men om miljön förändras kan konflikten istället vara en 

potentiell källa för ny inlärning.
50

 

 

Organisationens medlemmar måste lära sig om hur man blir en grupp och utveckla grundläggande 

antagande. Den interna integrationen och det externa antagandet är beroende av varandra. Miljön 

sätter gränser för vad organisationen kan göra men inom dessa gränser begränsas användningen av 

lösningar av medlemmar i gruppen.
51

 

 

Relevans: Scheins organisationskultur behandlar kulturens påverkan i integrationen vid 

internationella fusioner och förvärv där även ledarskapets betydelse av denna integrationsprocess 

nämns. Denna teori förklarar hur integrationen i det nya företaget, det förvärvade företaget, efter 

en internationell fusion och förvärv har utvecklas. Teorin visar på vilket sätt två företag, med 

                                                 
47 Clegg, Kornberger, Tyrone 2007 

48 Clegg, Kornberger, Tyrone 2007 
49 Clegg, Kornberger, Tyrone 2007 

50 Schein 1997 

51 Schein 1997 
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kanske helt olika kulturer och ledarskap, därmed olika visioner, kan integreras och vilken utfall det 

ger i styrningen. 

 

3.3.2 Normanns dominanta idéer 

Företagets organisatoriska struktur består av organisationens formella utformning där de olika 

verksamheter och resurserna flödas i organisationen. Det finns olika processer i företaget.   

Interaktion med omgivningen ses som en utbytes- och utvecklingsprocess där företaget ändrar sin 

struktur och miljö. Organisationsstruktur påverkar utbytes- och utvecklingsprocessen eftersom 

företag oftast vill styra och påverka dessa processer. 

 

Varje företag har ett idésystem som består av värderingar, antagande, normer m.fl. Idésystemet 

innehåller bland annat medvetna uppfattningar om företagets roll och uppgift, vad som är det 

effektivaste sättet att uppnå målen samt vilken är den effektivaste ledarstilen. Det är en kamp 

mellan de olika idéer som finns i systemet och dominerande idéer är de idéer som besegrade 

kampen. Företagets inflytelserika människor och makthavarna kallas för signifikanta aktörer. Det är 

signifikanta aktörerna som kan påverka de dominerande idéerna då det är de signifikanta aktörerna 

som utformat de dominanta idéerna. Dominerande idéerna är en produkt av företagets historia och 

av personlighetsutvecklingen hos de signifikanta aktörerna.
52

 

 

 

Figur 3.3 Dominerande idéer: en produkt av företagets historia och personlighetsutvecklingen hos de signifikanta aktörerna.  

Källa: Normann (1985) 

 

Relevans: Normanns dominanta idéer är relevant till uppsatsen därför att teorin härleder hur 

styrningen och organisationsstrukturen har utvecklats i det nya företaget och kompletterar Scheins 

                                                 
52 Normann 1985 
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organisationsstruktur som av ovan framgår belyser kulturen och ledarskapets betydelse i 

integrationen för det nybildade företaget.   

 

3.3.3 Produktlivscykelmodellen  

Produktlivscykelmodellen bygger på ett amerikanskt forskningsprogram. Modellen är anpassad till 

företag i stora länder med en stor hemmamarknad, och som därför har möjligheten att bygga upp 

den internationella konkurrenskraften innan man expanderas utomlands samt producera i stordrift. 

För att utveckla produkten och processen behövs tvåvägskommunikation som är mellan användaren 

och producenten och därför behöver vara nära lokaliserat. Detta innebär att när ett behov uppstår 

kommer utvecklingen att ske. Man börjar med att producera i stordrift på hemmamarknaden tills 

den blir mättad för att sedan exportera produkten utomlands. När dessa utländska marknader har 

blivit tillräckligt stora att man kan börja flytta delar av tillverknings processen dit och i slutändan 

flytta hela processen. Därefter exporter man produkterna tillbaka till ursprungslandet.
53

  

 

Relevans: I denna teori framgår att företagets egenskaper såsom hemmamarknadens och 

företagets storlek och internationaliseringsgrad kan göra att man har vissa förväntningar vid en 

fusion och förvärvet som därefter påverkar integrationen i det nya företaget.  

 

3.3.4 Internationaliseringsprocess- modellen 

Internationaliseringsprocessmodellen, även kallad IP-modellen, är baserad på Uppsala skolan då 

produktlivscykel är anpassad efter företag i länder med stora hemmamarknader och därmed inte 

kunde appliceras i småländer som Sverige. Internationaliseringsprocessen kan beskrivas de fyra 

grundstegen: marknadsengagemang, marknadskunskap, engagemangs beslut och löpande 

aktiviteter.  Marknadskunskap och marknadsengagemang beskriver i vilket företagets 

internationella tillstånd är. Engagemangs beslut och löpande aktiviteter beskriver företagets 

internationalisering. 
54

 

 

IP-modellen skiljer på kunskap av två olika slag: objektiv kunskap och erfarenhetsbaserad kunskap. 

Den objektiva kunskapen är enkelt att förstå och lära ut medan det erfarenhetsbaserade kunskapen 

är mer komplicerad. Det är en tyst kunskap som man får genom att praktisera och inhämtas under 

processen. Det finns två typer av erfarenhetsbaserad kunskap som är marknadskunskap och 

internationaliseringskunskap. Marknadskunskap handlar om förhållandet till marknaden. 

                                                 
53 Johanson, Blomstermo, Pahlberg 2002 
54 Johanson, Blomstermo, Pahlberg 2002,  
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Internationaliseringskunskap handlar om företagets förmåga att bedriva en internationell 

verksamhet.
55

  

 

Relevans: Liksom i produktlivscykelmodellen framgår företagets egenskaper, såsom företagets och 

hemmamarknadens storlek, i IP-modellen som också påverkar integrationen mellan företagen vid 

en internationell fusion och förvärv. 

  

3.3.5 Nätverkssynsättet 

Enligt nätverkssynsättet är det genom den ömsesidigt löpande interaktionen med andra företag inom 

det egna nätverket som ett företag ökar sitt lärande om hur den internationella marknaden fungerar. 

Det är mycket viktigt att skaffa sig kunskaper om sina motparter och även att denna 

kunskapskännedom är ömsesidig.
56

 

 

Företagen kommunicerar kontinuerligt med varandra för att lösa befintligt problem och engagerar 

sig i relationen. Det blir ett ömsesidigt engagemang och ett ömsesidigt beroende som leder till att 

båda parterna samordnar aktiviteter tillsammans för att höja effektiviteten.
57

 

 

Interorganisatoriskt nätverk 

Interorganisatoriskt nätverk innebär att företagets olika enheter är involverade i egna nätverk men 

samtidigt är kopplade till varandra. Exempelvis ingår multinationella företag och deras dotterbolag 

är i ett interorganisatoriskt nätverk. Dotterbolagen är utsprida i olika länder och har sina egna 

nätverk i det egna landet. Samtidigt är dessa dotterbolag sammanlänkat med huvudkontoret. 

Dotterbolaget i multinationella företag har oftast två roller där de agerar i rollen som företag och 

som nätverk.
58

    

 

Relevans: Nätverkssynsättet nämner det nya företagets externa kommunikation till den 

förvärvande företaget. Integrationen mellan de ingående företagen vid en internationell fusion och 

förvärv påverkas av kommunikationen.  

 

                                                 
55 Johanson, Blomstermo, Pahlberg 2002 
56 Johanson, Blomstermo, Pahlberg, 2002 
57 Johanson, Blomstermo, Pahlberg, 2002 
58 Johanson, Blomstermo, Pahlberg, 2002 
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3.3.6 Enkel och dubbel loop 

Enkel och dubbel loop beskriver företagens lärandeprocess och kommunikationsprocess men också 

deras internationalisering. 

 

I den enkla loopen korrigerar man problemet som uppstår genom att ändra handlingsrutinerna utan 

att ifrågasätta de bakomliggande orsakerna. I dubbel loopen går man lite längre än vad den enkla 

loopen gör. Förutom att justera handlingsrutinerna så och utvärderar problemet för att sedan 

eventuellt ändrar det styrande värderingar. 
59

 

 

I internationaliseringsprocessen ser vi de styrande värderingar som internationaliseringsrutiner och 

handlingsstrategier är marknadsrutiner. I den enkla loppen ändrar agenten eller dotterbolaget i den 

aktuella marknaden enbart marknadsrutin om utlandsetableringen inte uppnår önskvärt resultat. I 

den dubbla loopen däremot kommer man förutom att ändra marknadsrutinerna, även ändra 

internationaliseringsrutinerna för att anpassa.
60

 

 

Figur 3.4 Författarens egen tolkning av enkel och dubbel loop 

Källa Johanson, Blomstermo & Pahlberg (2002, s 74) 

 

 

 

                                 Enkel loop 

                   

                  Dubbel loop   

 

 

Relevans: Kommunikationen påverkar den del av integrationen där förhållandet till den externa 

omvärlden benämns, med detta menas kommunikationen mellan moder- och dotterbolaget. Enkel 

och dubbel loop talar om kommunikationens riktning, det vill säga vilken form av kommunikation 

och styrningen som tillämpas.  Detta kommer i sin tur kunna härleda företagets handlingsrutiner.   

                                                 
59 Johanson, Blomstermo, Pahlberg. 2002 
60 Johanson, Blomstermo, Pahlberg. 2002 
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3.3.7 Intern marknadsföring 

Intern marknadsföring är ett koncept där man utvecklar en serviceorienterad attityd. Man vill 

intressera de anställda att aktivt delta i deltidsmarknadsföringen, att man vid sidan om arbetet aktivt 

marknadsför företaget.
61

  

 

De anställdas medvetenhet om att vara serviceorienterad och ha servicekänslan utspelar en allt 

större roll i takt med att informationstekniken, automatisering och självbetjäningssystem i 

serviceprocessen . Intern marknadsföring handlar om att behandla anställda som kunder. Anställda 

ska var nöjda med sin arbetsmiljö och relationen till kollegorna och på så sätt bygga upp en bra 

relation. Det finns två aspekter inom intern marknadsföring:   

 

Attitydsmanagement: Anställdas attityd och servicekänslan måste styras.  Detta är den dominerande 

delen i organisationens interna marknadsföring. Företaget vill utveckla en konkurrenskraftig fördel 

genom servicestrategin.
62

  

 

Kommunikations management: Ledningen i organisationen behöver informationen om vad som är 

bra och det som behöver förbättras. Det ska finnas en kommunikation mellan anställda och 

ledningen där man för fram vad som behövs. 
63

 

 

Relevans: Intern marknadsföring handlar om den interna kommunikationen, det vill säga 

kommunikationen inom det nya företagets egna medlemmar. Ifrån detta kan man se integrationens 

påverkan i det nya företaget för att på så sätt identifiera om riktningen är mot relation och 

transaktionssynsättet. Detta påverkar i sin tur kommunikationen i företaget och dess 

organisationsstruktur.   

                                                 
61 Grönroos.2007 
62 Grönroos.2007 
63 Grönroos.2007 
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3.4 Teorisyntesen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I den teoretiska syntesen har man valt ut de delar från de presenterade teorierna för att användas till 

att besvara problemformuleringen.  

 

Uppsatsens problemformulering lyder ” Vilka kommunikations och styrningsfaktorer är viktiga vid 

internationella fusioner och förvärv?”  

 

I figur 3.5 presenteras en övergripande bild som förklarar hur faktorerna, härledd utifrån teorierna, 

går in i varandra samt hur den kan besvara problemformuleringen.  

Kultur 

Styrning Kommunikation 

Företagets storlek 

Hemmamarknad 

Kommunikationens 

riktning 

Intern kommunikation 

Extern 

kommunikation 

Organisationsstruktur 

Ledarens/Kärngruppens 

vision  

Det nya företaget efter internationell fusion 

och förvärv 

 Figur 3.5 Teorisyntes 
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Kultur har en avgörande påverkan i det nya företaget efter internationell fusion och förvärv. Scheins 

organisationskultur kommer därför att genomsyra hela syntesen då kultur är en faktor som går in i 

den hela integrationen. Denna teori kan ge förklaringar till hur integrationen i den nya företaget 

efter internationella fusioner och förvärv utvecklas vid en sammanslagning av två olika företag, 

med möjligen helt olika kulturella och ledarskaps bakgrund, kan leda till olika utfall av. Dessutom 

nämner teorin ledarskapets betydelse samt deras vision, som ligger till grund för företagets styrning 

och utveckling. 

 

Normanns dominanta idéer hjälper författarna att förklara hur organisationsstrukturen utvecklas i 

det nya företaget och därför relevant till hur problemformuleringen kan besvaras.  

 

Organisationsstrukturens utveckling utgör en del av denna integrationsprocess. IP-modellen och 

produktlivscykelmodellen utgör en del av styrningen i integrationsprocessen. I dessa teorier framgår 

egenskaper som ett företag karakteriseras av utifrån faktorer såsom hemmamarknadens och 

företagets storlek påverkar integration och det nya företaget. 

 

Kommunikationen, det som nätverkssynsättet och intern marknadsföring nämner har en påverkande 

funktionen i integrationen. Nätverkssynsättet påverkar den externa kommunikationen som 

förhållandet till det nya företaget efter förvärvet och den förvärvande företaget. 

 

I den interna marknadsföringen säger man att den hur den interna kommunikationen är, det vill säga 

kommunikationen inom det nya företaget i förhållande till sina anställda. Utifrån den externa och 

den interna kommunikationens integration, kan man härleda fram hur kommunikationens riktning 

som enkel och dubbel loop tar upp, påverkar företagets handlingsrutiner. Förändring i 

kommunikationens riktning kan därmed medföra förändringar i företaget både internt och externt. 
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3.4 Teoretisk referensram 

Syftet med denna uppsats är: att skapa förståelse för internationella fusioner och förvärv genom att 

analysera och utvärdera kommunikation och styrningsprocessen, samt kulturens gestalt före och 

efter ett amerikanskt förvärv av ett svenskt företag. 

 

I den teoretiska referensramen har man utifrån faktorerna från den teoretiska syntesen härleda fram 

variabler som ska användas i empirin. Kultur är faktor som genomsyrar. Ifrån kulturen kan man 

härleda fram faktorerna styrning och kommunikation för att härleda fram underfaktorerna som i sin 

tur härleder fram variablerna.  

 

Teori                    Faktor   Variabel  

Hemma marknad  Stor eller liten 

Hemmamarknaden påverkar 

företagens egenskaper. 

 

 Företagens storlek Stor eller liten 

Storleken påverkar egenskaper. 

 

 

 Organisationsstruktur Hierarkisk eller platt 

Variablerna identifierar hur företagets 

struktur ser ut. 

 

 

 Ledarens/Kärngruppens Utbyte eller utveckling 

  Vision Variablerna visar om vision har 

genomgått en utbytesprocess där 

beståndsdelar utbyts och skulle 

därmed indikera ett kortsiktigt utbyte. 

Om det har skett en 

utvecklingsprocess där visionen har 

fått utvecklats indikerar detta en 

långsiktig utveckling.  
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Teori  Faktor   Variabel 

Extern kommunikation Mål- eller processtyrning 

Företagets relation till huvudkontoret 

berör den externa kommunikationen. 

Denna kommunikation i sin tur berör 

styrningssättet som kan vara mål- 

eller processtyr. Det vill säga om man 

är resultat eller processdriven. 

 

Intern kommunikation  Relations- och 

transaktionsorientering 

Företagets relation till de anställda är 

en del av den interna 

kommunikationen. Utifrån deras 

relations- förhållande kan man tolka 

företagets relationsorientering som 

kan vara relations- eller 

transaktionsorienterad 

 

 Kommunikationens riktning Handlingsrutiner 

 Handlingsrutiner definieras som 

rutinerade handlingar som bland 

annat kan vara möte, kontroll och 

regler.  Dubbelriktade 

handlingsrutiner är handlingar som 

leder till tvåvägskommunikation. För 

handlingsrutiner som endast ger 

enkelriktad kommunikation kallas för 

enkelriktad handlingsrutin. 
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4 Empiri 

I detta kapitel redogörs en kort presentation av det förvärvade företaget PriceRunner och det 

förvärvande företaget ValueClick för att sedan redovisa insamlad data.  

 

4.1 Företagspresentation 

Nedan presenterar information om det förvärvade företaget PriceRunner samt det förvärvande 

företaget ValueClick. 

 

4.1.1 PriceRunner 

PriceRunner är ett internetbaserat företag som erbjuder gratis prisjämförelsetjänst för konsumenter. 

På deras hemsida kan konsumenter läsa köpråd och läsa expert- och använda recensioner. 
64

 

 

PriceRunner grundades i juli 1999 av Kristofer Arwin, Martin Alexanderson och Magnus Wiberg 

tillsammans med Cell Ventures som finansiär. PriceRunner lanserads i december samma år. Augusti 

2004 blev PriceRunner förvärvad av det amerikanska ValueClick Inc. 
65 

 

4.1.2ValueClick 

ValueClick är ett internetbaserat internationaliserat företag som erbjuder annonseringar och 

program till annonsörer. Det är idag ett av dagens största och omfattande online 

marknadsföringsföretag.  Företagets huvudkontor är i USA och är börsnoterad i NASDAQ.  

 

ValueClick har sina verksamheter runt om i världen och har också förvärvat olika företag.  År 2004 

hade förtaget förvärvat den svenska prisjämförelseföretaget PriceRunner. ValueClick är aktiv inom 

flera marknadssegment bland annat inom media och teknologi.
66

 

 

4.2 Insamlad data 

Här presenteras insamlade data som består av ordagranna utdrag ifrån de genomförda intervjuerna. 

Det insamlade data är indelade efter faktorerna och är inte i ordningsföljd. Man har inte skilt på 

faktorerna eftersom många av dessa faktorer går in i varandra väldigt mycket. 

 

                                                 
64 http://www.PriceRunner.se/userguide.html 2010-04-15 
65  http://www.PriceRunner.se/userguide.html#about1 2010-04-15 
66 http://www.valueclick.com/about/ 2010-04-16 
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Intervjuerna som genomfördes var med PriceRunners nuvarande VD och grundaren/ dåvarande VD. 

För intervjufrågorna, se bilaga 1 och 2. 

 

De presenterade intervjuerna utgör ett varsitt tidsperspektiv där den nuvarande VD:n representerar 

”nutidens PriceRunner” efter förvärvet och grundaren/ dåvarande VD:n representerar ”det 

dåvarande PriceRunner” innan samt strax efter förvärvet. Även om intervjuerna är indelade efter ett 

varsitt tidsperspektiv kan det förkomma en del jämförelse med PriceRunner efter och innan 

förvärvet utifrån informanternas egna upplevelser och synvinkel. Den insamlade data har därför 

under respektive intervju även till blivit indelat i ”efter förvärvet” samt” innan och strax efter 

förvärvet”, detta för att särskilja de data som är allt för avskilt från det indelade tidsperspektivet 

samt för att lättare kunna göra en jämförelse före och efter det internationella fusion och förvärvet.  

 

4.2.1 Intervju med PriceRunners nuvarande VD 

Intervjun med PriceRunners nuvarande VD genomfördes i PriceRunners huvudkontor i Stockholm, 

onsdag den 12 maj 2010. 

 

4.2.1.1 Kommunikation och kommunikationens riktning 

4.2.1.1.1 Intern kommunikation 

Efter förvärvet 

För mig är det dagliga kontakter och samarbeten. Syftet är att ha så öppet dialog som möjligt. Om 

folk slutar så har vi utredningssamtal för att förhoppningsvis få veta vad som kanske gått fel. Vi har 

årliga möten, One-to-One var tredje månad, enskilt. One-to-One innebär att man sitter ner och går 

igenom vad som är bra och dåligt det sista kvartalet. 

(…) 

Informellt är det dagliga kontakten då de flesta är i kontoret dagligen, både med gruppen och 

chefen. Så vi har årliga utvärderingar och medarbetarsamtal som vi har årligen.  

(…) 

Det är tvåvägskommunikation så de anställda ska ha möjlighet att ha dialog med chefen. De 

förändringarna, konstruktivt och positiv feedback. Det viktiga att den anställda och företaget trivs så 

bra så möjligt så blir det nog bäst.   

(…) 

Det ser lite olika ut [mötena]. Jag har möte med de som rapporter till mig men sen så har vi andra 

lite mer projekt orienterade möten också. Om man säger att de som rapporterar till mig är de som är 

ansvariga för de olika områden, ex ekonomi, operations, sälja. 
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(…) 

Jag hoppas att de [anställda] har klart för sig sina uppgifter. Rent formellt har alla 

arbetsbeskrivnings, specificering. Huvudansvarsområde för varje tjänst osv. 

(…) 

Vi har snarare efter uppköpet investerat mer i externa kurser än vad vi ha gjort innan. Vi har 

Investerat mer i kompetensutveckling när teknikutveckling var i Stockholm.  

 

Innan och strax efter förvärvet 

Inga tydliga uppgifter framkom. 

4.2.1.2  Extern kommunikation 

Efter förvärvet 

Med min chef så träffas vi inte lika ofta [som med de anställda på kontoret], jag är väl i London en 

gång i månad kanske och träffar min chef. Så det blir lite annorlunda, det blir mer telefon och 

mejlkontakt.  

(…) 

Vi [VD:n och hans chef] har jobbat i hop så länge nu så det är nog inte formellt. Dyker det upp 

något så ringer jag upp honom och pratar om det. Det är lite som med landschef i Danmark, vi 

pratar inte så mycket med varandra men kommer problem så hör han av sig och så har vi inbokade 

möten.  

(…) 

Om svårighet innebär en utgift måste det samtalas med chefen. Mot USA är det lite olika. Olika 

område har lite olika samarbete. I det stora hela rapporterar vi på europeisk nivå väldigt mycket.  Så 

Sverige, Tyskland, Frankrike och vår verksamhet i England samlas i huvudkontoret i England och 

har diskussion med USA ganska mycket.  

(…) 

USA går in och säger att man kanske bör spendera mer på det område.  Sen kan det vara direktiv, 

som ”Head-count” vilket innebär att vi inte får återanställa, nyanställa hur som helst. Lägger lite 

extra direktiv om att man inte kan nyanställa hur som helst. 

 

Innan och strax efter förvärvet 

Inga tydliga uppgifter framkom. 
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4.2.2 Styrning 

4.2.2.1 Organisationsstruktur/kärngrupp 

4.2.2.1.1 Intern organisationsstruktur 

Efter förvärvet 

Förutom PriceRunner lanserar vi nu också ValueClicks dotterbolag Commission Junction 

ValueClick Media här i Sverige, För ValueClick är det ca 35 anställda. Nu jobba alla med alla 

bolagen men för PriceRunner brukar vi räknar med ungefär 25-30 här i Sverige, 60 personer i 

Indien, 15 personer i England och sedan 20 personer i Kina. 

 

Innan och strax efter förvärvet 

När jag började då var det bara PriceRunner [innan förvärvet]. Då var vi ungefär 30-35 personer. 

Det har under tiden växt ganska mycket. Som mest 70 personer, men till slut beslutade vi att flytta 

vår tekniska utveckling från Stockholm till Shanghai. Ungefär 30 personer slutade. 20 fick sluta 

relativt omgående och ytterligare 10 slutade cirka 1 år efter det [teknisk avveckling i Stockholm].  

Alla fick veta vad som händer och så hoppades man att 10 stycken stannar.  

 

4.2.2.1.2 Extern organisationsstruktur 

Efter förvärvet 

PriceRunners vision har hållits fast under åren. Vi vill hjälpa konsumenterna att göra så bra affärer 

så möjligt. Nu brukar vi uttrycka det som ”Empower our consumer to do the best deal ”och det är 

att göra så bra affärer så möjligt.  

(…) 

Jag tror att ValueClick har inte bara köpte PriceRunner utan även andra bolag. De bolagen har 

fortsatt relativt självsändiga efter det [uppköpet]. Det som omedelbart tillkom var lite olika 

rapporteringsrutiner så att det faller in lite i det vanliga rapporteringsformatet men till viss del 

behövde vi lite ordning och struktur i högre omfattning i och med att vi var ett utvecklande bolag.  

(...) 

Generellt försöker vi få en så platt organisation som möjligt. Om jag är ett lager så har vi alltså 

ytterligare två lager, så det blir tre lager. Över mig har vi en Europachef och USA-chef. I vårt fall 

har vi inte så många mellanchefer.  Rent rapporteringsmässigt så är vi geografisk orienterade, sedan 

matrisorienterad för olika affärsområde. Jag är ansvarig för ett par affärsområde i England och vi 

har även ett centralt ansvar för PriceRunner i Frankrike. Jag är ansvarig för PriceRunners 

affärsområde.  Commission Junction har två affärspersoner i Sverige och så får vi mycket hjälp från 

England osv. Om svårigheter [uppstår och det] innebär en utgift måste det samtalas med chefen.  
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(…) 

Nu när det är större investeringar så är det andra nivåer. Jag har en viss nivå. Sedan finns det andra 

nivåer och högsta chef är i USA. Jag skriver på löpande utgifter för verksamheten. Men om det 

handlar om kampanjer såsom TV-reklam så ska det diskuteras med chefen.  

(…) 

Nu har vi processen som vi kallar ”purchase order”.  Om ett inköp är lite större så besluts det i flera 

steg. Det ska underskrivas av chefer osv. Om det handra om mycket stora belopp så ska Europa 

chefen också skriva under. Innan så var det PriceRunners styrelsen som skulle besluta om det.  

(…) 

Sen efter X tid så decentraliserade vi PriceRunner lite mer så att varje land fick bestämma lite mer 

för sig själva istället för som vi tidigare har haft som är mer centralt organisation. 

(…) 

Det var nog mer primärt drivet från min chefs håll [decentralisering] då och även de andra 

landscheferna ville ha mer decentralisering. Vi vill lägga in både redovisningsmässigt och 

beslutsmässigt i varje land där det hör hemma. Att utnyttja varje lands potential maximalt så skulle 

varje land få bestämma så mycket så möjligt själva. Vi vill ju få PriceRunner att samarbeta så 

mycket så möjligt med de andra ValueClick bolagen.   

(…) 

Vi ville få in det lite mer i de lokala ländernas strukturer så vi inte bestämde allt centralt, eller 

rättare sagt efter 2 år, det låter lite mer rimligt. 

(…) 

Lokala marknadsföringskampanjer till exempel [var det som blev decentraliserat]… egentligen allt 

utom produktutveckling [decentraliserades]. 

 

Vi har snarare gått mot att centralisera lite igen för nu är jag slutgiltigt ansvarigt för PriceRunner i 

alla länder.  

 

Syftet att vi gått tillbaka mot en centraliserad organisation är kanske för att vi börjar se att det är så 

många likheter mellan länderna, så har vi fördelar av det. Gör vi något för ett land så ska vi göra för 

andra länder också. Prioritering om vad vi ska arbeta med sker utifrån alla länders behov och inte 

bara enskilda länder behov.  

(…) 
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De största direktiv är en budget som vi ska försöka uppnå. Utifrån det på Europa basis så gör planer 

på vad vi har att göra, vilka resurser vi har tillgå för respektive land, vilka mål och intäkt osv. Så Vi 

får en budget från USA och ska hålla det. Kan vi inte så ska vi bespara och det är på Europa basis. 

(…) 

Nej, vi är inte detaljstyrda, långt ifrån. Men vi har mer regler och struktur, och regler det uppfattas 

både positivt och negativt. Vissa regler är kanske lite pådrivna. Vi få skriva på papper för att vi är 

ett amerikanskt bolag. Nyligen fick vi skriva på SOCKS, som är en reglering för hur amerikanska 

ska sköta sig. Varje år kommer auditors [revisorer] från styrelse till oss som kontrollerar så att vi 

följer processer vi ska följa osv. Ibland får vi papper som vi får skriva under och det känns ibland 

meningslös då det står i det svenska lagen att det är på det viset det gäller osv. Det kan vara negativt 

och svårt att förklara det, samtidigt för man bra struktur på avtal, personalhandböcker osv. är 

positivt saker man får med. 

 

Innan och strax efter förvärvet 

Det[PriceRunner] har varit ungt och entreprenöriellt. Kanske jämfört med idag så har vi mer rutiner 

och processer och mycket mer kontroll. Men det är ju både bra och dåligt. 

 

Innan [förvärvet] när man skulle gör större investeringar så var det PriceRunners styrelse som tog 

beslut. 

(…) 

Innan[förvärvet] så fick VD skriva under löpande utgifter, men om han ville göra TV-kampanj så 

fick han nog också prata med styrelsen och få deras godkännande.   

 

Innan uppköpet, så fort det var signifikanta belopp stämdes det av med Vd:n direkt. 

 

4.2.2.2 Hemmamarknad och företagsstorlek samt kultur 

Efter förvärvet 

För PriceRunner är grundtanken att vi inte skulle göra något som inte ligger i användarens intressen 

bara för att köpa pengar. Medan från USA är man mycket mer reslutat drivna. Kan man tjäna mer 

pengar så gör man det. Sen om det är svensk … till viss del är det nog lite svensk. Vi är långsiktiga i 

det avseende. Det är viktigt för användaren att få en bra upplevelse när de är på PriceRunner. Det 

var skillnad men inte stor. 

(…) 
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Jag tror att ni möjligen skulle ha fått höra finare omskrivningar och lite luddigare svar [om företaget 

hade var beläget i USA och VD:n var amerikan]. Man skulle inte sagt något negativt om sig själv, 

men annars ingen större skillnad.  

 (…) 

 Givetvis har det [företagskulturen] alltid en påverkan. Möjligtvis försöker bolag bevara det 

uppköpta bolagets kultur. Men själva kulturen för framför allt här i Stockholm så har vi sakta fått 

mer rutiner, mer regelverk, lite mer struktur vad gäller personalhandböcker osv. Något som vi inte 

hade innan långt tillbaka . 

 

Innan och strax efter förvärvet 

Inga tydliga uppgifter framkom. 

 

4.3.1 Intervju med PriceRunners grundare samt dåvarande VD:n  

Intervju med PriceRunners grundare/dåvarande VD genomfördes i hans nuvarande företag 

Testfreaks huvudkontor i Stockholm, fredag den 14 maj 2010. 

 

4.3.1.1 Kommunikation och kommunikationens riktning 

4.3.1.1.1 Intern kommunikation 

Efter förvärvet 

Jag känner ju de väldigt bra dem som driver PriceRunner nu och jag vet att dem trivs jätte bra dem 

som jobbar där.  

 

Innan och strax efter förvärvet 

Jag tror lite grann att kommunikationen, när vi bara var PriceRunner så var det kanske lite tydligare 

i alla fall vad vi ville att vi skulle låta företaget bli, vi vill bli det här, vi ska nå det här, det här och 

det här.  

(…) 

[Det blev nya typer av möten när ValueClick köpte upp oss.] (…) vi hade ju [innan förvärvet] 

rutiner och scheman för hur vi träffades, och när vi träffades och i vilka grupper. 

(…) 

Det blev nya typer av möten när ValueClick köpte upp oss. Så att i och med att organisationen 

förändrades så blev det nya typer, vi hade ju rutiner och scheman för hur vi träffades, och när vi 

träffades och i vilka grupper. Men det här förändrades när vi köptes utav ValueClick, då blev det 
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några andra typer av möten och efter andra scheman.  Så det påverkar ju. Men det är ju väldigt 

spännande att gå igenom den här processen.  

(…) 

Det var inga kurser[de anställda fick genomgå som kompetensutveckling efter förvärvet], men 

däremot så utbildades ju många olika funktioner i hur ValueClick fungerade.  Och vi utbildades på 

ValueClicks system. Och ValueClick hade flera IT system som vi integrerade i PriceRunners 

system så det var inga formella kurser. Men det var en hel del kompetensöverföring under en längre 

period. 

 

4.3.1.1.2 Extern Kommunikation 

Efter förvärvet 

Då var det så att med t.ex. ekonomin då fanns det en parallell organisation, så allting som har med 

ekonomi att göra det går direkt vidare till moderbolaget där i USA som är de som hanterar 

ekonomin.  Så organisationen blir att det blir fler parallella spår, på ekonomisidan, så fortsätter det 

att rapportera till den högsta ekonomidirektören på ValueClick. Och IT också till exempel, det blir 

som en parallell organisation och man fortsätter upp och rapporterar till högsta IT chefen i 

ValueClick i USA. Så det blir som nya kommunikationsvägar i organisationen. 

(…) 

Hur vi skulle kommunicera och rapportera och hur vi skulle ha möten och aa, det var jätte tydligt 

[med moderbolaget], med schemalagda möten med dem . När saker skulle rapporteras in och hur, i 

vilket format och sådär.  

 

Innan och strax efter förvärvet 

Jo, jag tror att det är det[att man som ledare känner sig för styrd]. Att man, jag tror att man normalt 

är beredd att göra som man själv vill [innan uppköpet], inte helt men efter diskussion och 

samförstånd med andra organisationer. 

 

Det handlar om hur man planerar och när man är ett onoterat företag [som PriceRunner var innan 

förvärvet] så kan man kanske tänkta lite mer långsiktigt än när man är med i ett noterat företag [som 

ValueClick är]som varje kvartal ska presentera en rapport så alla runt omkring sig ser hur det går 

för dem. Då blir det lite mer press på att man måste leverera siffror till det här nästa kvartal. Kanske 

på bekostnad av att man inte satsar lika långsiktigt. 

(…) 
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Jo, jag tror att det är det[att man som ledare känner sig för styrd] (…) Men nu [efter uppköpet] 

kommer det någon ovanifrån som säger väldigt mycket att du ska göra så, så och så.  

 

Ja[ ValueClick kom med klara direktiv], och då är det lättare att tröttna. Jag tror att det är en stor 

anledning [till att ägaren ofta lämnar företaget efter förvärv]. Ja jag tror att det är det.  

 

4.3.2 Styrning 

4.3.2.1 Organisationsstruktur/kärngrupp 

4.3.2.1.1 Intern organisationsstruktur 

Efter förvärvet 

Och att bli uppköpta av ett företag och bli en del av ett större, det är också spännande på ett sätt och 

många fick åka till USA och hjälpa till att starta upp där. Och man kom med i en mer internationell 

organisation så att det blev bra utvecklingsmöjligheter för olika personer. 

 

Innan och strax efter förvärvet 

PriceRunner från början var ju ett rätt litet företag som växte hela tiden och gick bättre, bättre och 

bättre hela tiden och så anställde vi fler och fler personer. Sen när vi sålde det så var det stort, det 

var väl relativt litet, men jag tror att vi hade ungefär en 60 personer i Indien och 20 personer i 

Rumänien och vi var kanske uppemot en 120 personer runt om i Europa på olika kontor. Så i alla 

fall väldigt litet till ett större företag. 

(…) 

Då i Sverige tror jag att det var på kontoret som låg i Vasaparken så tror jag att vi kanske var en 60 

personer eller något sånt. 

 

4.3.2.1.2 Extern organisationsstruktur 

Efter förvärvet 

Tyvärr blev det så att de [ValueClick], istället för att satsa lika hårt på det så valde de att få ut så 

mycket lönsamhet ur PriceRunner som möjligt, vilket jag tyckte var lite olyckligt. Samtidigt så 

förstår jag att ett företag har sin balans baserad på långsiktighet, och kortsiktighet och vad är det 

man ska investera i och vad är det man ska försöka använda som kassakort. De har ju flera olika 

verksamheter som inte är kompletterade till prisjämförelseverksamhet och de valde kanske istället 

att satsa lite mer på andra verksamheter runt omkring och använda PriceRunner som kassakort för 

att PriceRunner var ett så pass bra företag som genererade vinst för dem.  

(…) 
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De skulle ha kunnat välja att, ”att det gör ingenting om inte PriceRunner går med mycket vinst de 

närmaste åren därför att vi ska bygga på omsättning och försöka öka intäkter hela tiden i boklaget 

och investera i att marknadsföra så att det blir kändare och kändare”. Och det tyckte jag inte riktigt 

att de gjorde och det tyckte jag var lite tråkigt. 

 

Just i det här fallet så var det så att ValueClick sitter på en börs i USA NASDAQ, och dem har 

regulösa krav på sig på ordning och redan och hur redovisningen ska gå till hur och 

kontrollsystemet går till och vilka principer man ska använda för att bestämma att det här är en 

intäkt för den här perioden. Och uppfyller du inte dem här kraven då får vi avvakta med att ta upp 

det här som intäkter. Och allting som har med ekonomi och finans är väldigt noggrant uppstyrt. Så 

när vi blev uppköpta av ett sånt bolag som har så hårda krav på sig för att finnas på den 

amerikanska börsen så behövde vi göra en massa förändringar på PriceRunner också. Och det är ju 

ett väldigt minus för ett relativt litet bolag så är det onödigt om man ska behöva lägga väldigt 

mycket tid och resurser redovisning och kontrollsystem om det inte står i proportion. Så kan det 

kännas onödigt betungande och så var det lite grann här.  För att de hade stora krav på sig så blev 

det automatiskt att det blev stora krav på oss. Så det kan ju hända som är en liten tråkig del.  

(…) 

Men man vill ju också att köparen ska vara en seriös köpare som man hoppas ska ta det här vidare 

och göra någonting bra utav det. Så även om jag inte jobbar på PriceRunner idag så är jag väldigt 

stolt över det och känner att det är kul att det fortsätter och utvecklas eller om det fortsätter att 

utvecklas och blir någonting bra. Jag tyckte verkligen att de var det[seriöst företag], jag tycker att 

det är ett jätte intressant företag jag tyckte att det var lite udda att det var ett amerikanskt 

stadsföretag också som på ja i princip den största börsen i världen. Och de hade ambitioner att köpa 

PriceRunner och att det skulle lanseras i USA och bygga ett lika starkt varumärke. Och vi lanserade 

det i den amerikanska marknaden och jag var där ganska mycket och startade upp det där. 

(…) 

Av flera olika skäl och till att vara efter klok skulle vi ha behållit bolaget lite grann. Samtidigt så var 

det rätt för att det fanns många konkurrenter ute så vi vart lite oense på ägarsidan också om vad vi 

skulle göra med företaget, hur vi skulle satsa. 

 

Och man har ju så stora förhoppningar om att det ska bli synergier, vi ska spara kostnader och vi 

ska öka försäljningen och utnyttja våra befintliga kunder på andra områden och det ena och det 

andra. Men verkligheten blir ofta att det inte blir så himla bra. Men PriceRunner det är i alla fall ett 

väldigt bra företagsköp det är ett väldigt bra bolag som gick väldigt bra och som fortsatte att växte 
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väldigt snabbt och generera mycket vinst. Men samtidigt så hade de nog planer på att det skulle 

integreras på ett sätt. 

(…) 

Jag tror att förvärvet var ett väldigt lyckat förvärv för ValueClick, de gjorde ett väldigt bra köp. 

Företaget har fortsatt att utvecklas väldigt bra och genererat massor med vinst för dem i många år. 

 

Innan och strax efter förvärvet 

ValueClick har flera olika andra affärsområden som dotterbolag i olika länder och de har en ganska 

decentralisera modell så att det finns en stark landschef som bestämmer väldigt mycket i varje land.  

[Förändringen är ]både på gott och ont. Vissa grejer blev säkert bättre, vissa grejer blev lite sämre. 

Under en period efter att jag sålde så skulle det här decentraliseras mycket, så det blev nya chefer i 

varje land som bestämde över PriceRunner där och det hände att PriceRunner i Frankrike där ville 

vi positionera så här och chefen i Tyskland ville göra saker annorlunda, och chefen i England ville 

göra lite annorlunda så det förändrades. Sen så gjorde dem lite så under några år sen så gick de 

tillbaka lite mer till en centraliserad organisation med en starkare VD igen som bestämde, näe men 

PriceRunner måste fungera ungefär liknande över hela världen.  Och förut så hade ju PriceRunner 

så att det fanns en organisation i England och Frankrike och Tyskland och Sverige och Holland med 

ett eget litet kontor. Men när ValueClick kom och köpte PriceRunner då kom det liksom en ny 

landschef som blev chef över PriceRunner i Frankrike, Commission Junction i Frankrike, och 

ValueClick Frankrike . Så det blev en helt annan organisationsstruktur. Och det påverkade ju mitt 

jobb rätt mycket som VD. 

(…) 

Med decentralisering så blev det mer som små öar som hade en hel del att säga till om just ute på 

sin ö. Men i och med det centrala systemet, så blir det väldigt begränsat med vad man kan göra här. 

Så alla dem här små öarna dem ville, ja, vi vill att ni fixar det här, vi vill att ni fixar det här, vi vill 

att ni fixar det här. Men vänta vi kan ju faktiskt bara göra så här mycket. Så att på ett sätt så vart det 

fler lager kanske men samtidigt så fick de kanske lite mer att bestämma om ute i det lokala, så både 

och. 

(…) 

Ja det blev det[fler mellan chefer], precis! Det kan man säga tycker jag. Det blev liksom fler lager i 

organisationen. 

(…) 

Jag skulle nog säga att det är precis den här decentraliseringen att PriceRunner blev mycket mer 

decentraliserad under en kortare period, under kanske ett tvåårs tid och sen gick det tillbaka till en 
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lite mer centraliserad igen. Och jag tror att det var en miss, jag tror att såna här teknikföretag dem 

ska vara ganska centraliserat, tror jag, att det ska vara ganska att investera mycket pengar centralt på 

systemet och sen så vill man att det ska fungera ungefär på samma sätt runt om i världen ungefär 

som Google ser ju väldigt likt ut, den svenska Google, Franska Google, den Tyska Google och den 

amerikanska Google. Det är svårt liksom att göra för mycket anpassningar, att i Tyskland vill man 

ha det på ett sätt och i Sverige vill man ha det på ett annat sätt. Det är ingen effektivitet i 

investeringen då, om man säger att så här ska Google funka, sen så i aktieavtal systemet fick vi in 

om anpassningsförmåga efter, ja principer och annat, men det är fortfarande samma system som 

gäller överallt.  

(…) 

Så viktigt för de som köpare är att dem införlivar verksamheten i deras övriga organisation, för att 

minska risken [att få minskad kontroll]. Samtidigt då så blir de ju lite tråkigare för mig, jag känner 

att här har jag bestämt och styrt och ställt över allting tidigare och helt plötsligt så är det en massa 

andra som är inblandade det ska göras på något annat sätt som jag kanske inte tycker är det bästa, så 

det blev ju lite tråkigare för mig. Och det är lite grann där som jag kanske gör att man lämnar 

företaget, man känner att man tycker om att bestämma själv samtidigt så helt plötsligt så blir man 

del i liksom en större pyramid från att ha varit en lite mindre pyramid så lite grann är det så att det 

inte var roligt längre. 

(…) 

För min personliga del, att avsluta det var lyckat det kändes jätte härligt. Men samtidigt så när man 

tittar tillbaka i efterhand så kan jag säga att vi sålde alldeles för tidigt.   

 

4.3.2.2 Hemma marknad och företagsstorlek samt kultur 

Efter förvärvet 

När man blir en lite del i en större ValueClick så kanske det inte är lika tydligt vad våra 

visioner var och vad målet är. Och det kanske inte är lika tydligt att det är någon som 

verkligen brinner för det här och att det ska bli ett jätte lyckat företag.  

 (…) 

Det vi kan se generellt om att dem som startade företaget i USA är lite kaxigare, siktar lite högre, de 

tycker att ett företag som omsätter 50 miljoner dollar det är ett litet putte företag. Dem har liksom 

mycket större målsättning, mycket större marknad. 

(…) 

Ja, det tror jag [att amerikaner tycker att de är duktigare]. Och jag tror att det är, jag menar 

grundprincipen är ju att ju mer vinst ett företag gör, ju mer är det värt. Och alla vill ju bygga ett 

företag som är värt så mycket som möjligt. Men jag tror att de är vana vid att vara på en så stor 
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marknad. Sverige har ju en väldigt liten marknad så därför så kanske de har lite högre målsättning. 

Och jag tror att det kanske generellt skiljer det amerikanska entreprenörer från de svenska eller 

europeiska entreprenörerna. 

(…) 

Ja vår fokus är rätt sifferorienterat också, men de [ValueClick] tänkte mer kortsiktigt än vad vi 

gjorde. 

(…) 

Näe men jag tror att till att början så litade dem mer till att ValueClick var duktig på en massa saker 

och de flyttade över hit en massa utveckling från USA från ValueClick kontoret. Men sen så tror jag 

att de insåg att ”näe PriceRunner var själva bättre på att göra det här så då flyttades det tillbaka”. Så 

jag tror att de trodde kanske att de själva skulle kunna göra saker och ting mycket bättre än vad vi 

gjorde inom vissa områden och ville göra det och ändra lite grann. Men sen efter ett par år så 

upptäckte man att ”näe det var nog faktiskt bättre att låta PriceRunner själva hantera och bestämma 

hur saker och ting ska göras” så jag tror att gick de förstod det, så gick det tillbaka. Ja, de försökte 

integrera många olika saker, och i efterhand visade det sig och det kände väl att ”näe det här kanske 

vi inte ska integrera med oss, produktutveckling, IT-utveckling utan det är bättre om PriceRunner 

får ta hand om det själva. 

(…) 

Äh, jag tycker inte att dem är så annorlunda utan jag tycker att amerikaner och svenskar vi… det är 

ändå lätt att förstå varandra dem är väldigt bra att kommunicera med. 

 

Jag skulle nog säga att de [ValueClick idag]är väldigt glada över att de gjorde det där köpet och att 

de kanske trodde att det [PriceRunner] var ett bra företag men att de kanske var ett ännu bättre 

företag. Det tror jag att de skulle säga. 

 

Innan och strax efter förvärvet 

Jag tror snarare att det är så att. När jag är VD här [Testfreak] så är jag ju en stor delägare i 

det här företaget, så att jag tror att när ett stort företag köper ett mindre företag och de som var 

delägare lämnar företaget efter ett tag, det är inte så alltid, men ofta så är det ju så. Då går det 

mindre företaget där till att bli ett mera tjänstemannastyrt företag både på gott och på ont. 

Men på ont tror jag att dem inte bryr sig riktigt lika mycket som man gör när man är delägare. 

 

Om man är delägare, då tänker man ju på den här nästan hela tiden.  När man vaknar upp på 

lördagsmorgon och söndagsmorgon och funderar på hur går det? Hur ska vi göra? Hur ska vi 
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göra? Hur ska vi göra? Och det kanske inte är lika många som bryr sig lika mycket om det är 

mer tjänstemannastyrt dvs. att man inte äger någonting i det här företaget. Samtidigt så gör det 

kanske också att det är lite mera avslappnat, kanske, om det är så. 

(…) 

Det är ju oftast så att när ett större företag köper ett mindre företag så ska ju de flesta 

företagssfärer integreras, organisationsstrukturen går inte någon vidare bra och det är svårt att 

få in när man köper ett företag, och det är svårt att få det företag att passa ihop i det nya 

företaget. 

(…) 

Jag har ju sett hur, ja i princip när stora företag har köpt lite mindre. Och sett hur det går 

också, både fördelar och nackdelar, och det är jätte bökigt att få det här att integreras och bli  

en ny bra fungerande enhet.  

 

En annan sak som också har med kommunikation att göra är att om man blir en del av ett större 

företag som kanske är ett börsnoterat företag, så är det stora börsnoterade företag fokuserar väldigt 

mycket på kvartal och dem närmaste tre månaderna.  Och det påverkar ju lite grann hur man 

kommunicerar internt och det påverkar hur man kommunicerar externt. 

(…) 

Äh, jag tyckte bara att det var väldigt lärorikt och lära känna en del av ledningen i ValueClick och 

dem cheferna som fanns där lite mer om den amerikanska mentaliteten.  Men de var väldigt 

fokuserade på siffror, väldigt fokuserade på siffror och väldigt fokuserade på att leverera budgeten 

till nästa kvartal. 
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5 Analys 

I detta kapitel analyseras fallstudiens empiri utifrån variablerna som redovisats i den teoretiska 

referensramen. Analysen består av jämförelse av innan och efter förvärvet.  

 

5.1 Stor eller liten  

Efter förvärvet 

ValueClick är ett stort börsnoterat företag som sitter på en av världens största börser, NASDAQ, i 

USA. Det kan möjligen säga sig falla naturligt för PriceRunner att ha gått från att ha varit ett stort 

företag i Sverige till att ha blivit relativt litet inom ett så pass globalt företag som ValueClicks.  

 

ValueClick som kommer från en större hemmamarknad har en annan målsättning från vad 

PriceRunner har, enligt grundaren och dåvarande VD:n har ValueClick hårda krav på sig att gå med 

vinst och leverera siffror till varje kvartal. Detta har i sin tur gjort att även PriceRunner måste leva 

upp till dessa. Som ett mindre företag från en mindre hemmamarknad gjorde detta att PriceRunner 

kände av de stora kraven som betungande och onödiga eftersom deras målsättning var annorlunda 

från ValueClicks.  

 

Innan och strax efter förvärvet 

När PriceRunner förvärvades gick det från att ha haft olika delägare till att bli tjänstemannastyrt. 

Detta gör att ägaren inte befinner sig lokalt vilket innebär svårigheter med att kunna förmedla 

problemen till moderbolaget för att i sin tur realisera de anpassningar som behövs. Anställda på 

PriceRunner fick även anpassa sig efter det stora moderbolaget genom att skriva under kontrakt som 

kanske inte är riktigt relevant till PriceRunners verksamhet men som har en mening i det 

börsnoterade moderbolaget ValueClick.  Istället för att fortsätta som VD:n på PriceRunner blev 

istället grundaren/ dåvarande VD:n erbjuden flytt till USA för att integreras i ValueClicks 

verksamhet. Det verkar inte ha varit något tidigare diskussion om detta innan vilket tyder på att 

grundaren/ dåvarande VD:n från PriceRunner inte riktigt fått något val utan måste anpassa sig till 

ValueClicks beslut. 

 

Förväntningar kan skilja sig åt på grund av företagens egenskaper vid en internationell fusion och 

förvärv. Företagen ifrån en mindre hemmamarknad eller som är mindre får dessutom anpassa sig 

till det stora företaget.  
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5.2 Utbyte eller utveckling 

Efter förvärvet 

Den nuvarande VD:n menar att ValueClick istället är mer fokuserade på att generera inkomster och 

om det skulle skada kunden gör det ingenting, utan de har en kortsiktigare syn på kundrelationer 

tillskillnad från vad man har hemma i Sverige där man främst vill skapa en långsiktig relation till 

kunden och bidra med kundtillfredsställelse. PriceRunners vision har därmed inte fått utvecklas i 

den mån man önskat. Istället för en långsiktig utvecklingsprocess har det istället blivit en kortsiktig 

utbytesprocess där visionens bestånds delar har delvis blivit utbytta. Som den nuvarande VD:n har 

nämnt i intervjun indikerar det på att på grund av denna utbytesproces kan PriceRunner få i uppgift 

att göra något som de anser skulle kunna missgynna kunden, något som PriceRunners vision inte är 

enhetlig med.  

 

Innan och strax efter förvärvet 

PriceRunners visioner har alltid varit att bistå kunden med det bästa möjliga.  

PriceRunners vision innan förvärvet var att hjälpa konsumenterna att göra så bra affärer som 

möjligt, ”Empower our consumer to do the best deal” detta ansåg man passa väldigt bra ihop med 

ValueClicks vision som var ”Lead Generation” och handlar om att leverera till kvalificerade 

konsumenter som är på väg att genomföra ett köp. PriceRunner hade därför hoppats på att deras 

vision kunde utvecklas i den riktningen.  

 

ValueClicks ambitioner för PriceRunner var att lansera det i USA och bygga upp ett lika starkt 

varumärke där som det är i Sverige. Grundaren/dåvarande VD:n reste ganska mycket mellan 

Sverige och USA för att arbeta med den utvecklande processen där. PriceRunner började snabbt 

genererar mycket vinst för ValueClick, därefter valde ValueClick att satsa lite mer på de andra 

dotterbolagen som de äger istället för att fortsätta med utvecklingsprocessen för PriceRunner. 

Grundaren/ dåvarande VD:n menar att ValueClick förmodligen hade för avsikt att integrera 

PriceRunner i ValueClicks verksamhet för att få PriceRunner att fungera som ett kassakort. Att 

företaget och deras vision skulle utvecklas och skapa ett starkt varumärke i USA, menar han skulle 

innebär att det inte skulle gå med vinst de närmaste åren. Eftersom det redan genererade mycket 

vinst för dem satsade de därför inte lika mycket på att bygga på omsättningen och investera i att 

marknadsföra och utveckla PriceRunner så som grundaren/ dåvarande VD:n hade önskat.  

 

Förväntningar och målsättningar hos företagen vid en internationell fusion och förvärv kan likna 

varandra men skilja sig åt ändå. Detta kan skapa oense om åsiktsuppfattningen för det förvärvade 
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företagets framtida utveckling där visionen kan bli påverkade och förändras genom utbyte eller 

utveckling. 

 

5.3 Relations- och transaktionsorientering 

Efter förvärvet 

Att anställda ska trivas i företaget är viktigt för PriceRunner och därför har man rutinerade möte där 

anställda kan samtala med chefen inom sitt område såsom ekonomi och sälj. Dessutom har man den 

informella kontakten med alla i huvudkontoret i Stockholm där nästan alla företagets medlemmar 

befinner sig dagligen.  

 

Anställda rapporterar till sina överordnade som därefter rapporterar till VD:n.  

Anställda har möjlighet att påverka sin arbetsmiljö vid det enskilda kvartalsmötet ”One- to One” där 

man utvärderar med sin chef om vad som har gått bra eller dåligt under det senaste kvartalet.  

 

Innan och strax efter förvärvet 

I början då PriceRunner nyligen blivit uppköpt av ValueClick blev även många av de befintliga  

erbjudna att åka till USA och fick därmed goda karriärutvecklingar för många personer. Intrycket 

som grundaren/nuvarande VD har uttryckt sig om amerikaner är att de anser sig vara överlägsna. I 

fallet med ValueClick började man redan på direkten integrera deras egna system i PriceRunners då 

de anser sig var bättre. I slutändan insåg ValueClick att dess dotterbolags egna system är bättre.  

 

Detta tyder på transaktionsorientering i och med att man inte ville ta reda på PriceRunners förmåga 

och systemkompetens, istället valde man direkt att integreras i dotterbolaget.  Amerikanske företag 

upplevs vara kaxigare då de befinner sig i en stor hemmamarknad och har högre målsättning. Det 

amerikanska företaget har möjligheten att generera stora vinster utan att internationaliseras.  Detta 

har förmodligen en bidragande effekt till det transaktionella orienteringen då man från sin hela 

början anses sig vara överlägsna. 

 

Företaget med en stor hemmamarknad är transaktionellt orienterat. I denna uppsats är företaget 

med den stora hemmamarknaden det förvärvande företaget. Det förvärvande företaget med den 

transaktionella orienteringen för en ensidig kommunikation med dotterbolag och de anställda i och 

med att det endast är de underordnade som rapporterar till de överordnade.  Det förvärvade 

företaget, med den lilla hemmamarknaden är däremot relationsorienterat. Man för en dubbelriktad 

kommunikation där de underordnade och de överordnade för en dialog med varandra.  
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5.4 Hierarkisk eller platt 

Efter förvärvet 

PriceRunners verksamhet har innan förvärvet varit styrt inom Sverige där den högste chefen har 

varit en svensk VD med en svensk styrelse. Efter förvärvet gick det ifrån att den högste inom 

verksamheten befunnit sig lokalt på samma arbetsplats som de anställda till att vara i ett annat land 

och i en annan världsdel. 

 

Innan och strax efter förvärvet 

När PriceRunner hade blivit förvärvat av ett stort rutinerat företagsköpande företag blev det en liten 

del av ValueClick och dess andra förvärvade företag. Detta har inneburit att det har tillsatts 

mellanchefer så som landschefer på Europabasis samt en högre Europachef. Det har gått från att 

vara ganska så centraliserat med en stark VD inom en relativt platt verksamhet till att ha utvecklat 

till att bli centraliserat inom en enorm hierarki. Några år efter förvärvet gick styrningen över till att 

ha blivit decentraliserat länderna emellan med en stark landschef istället med fler 

organisationslager. Strukturen var däremot fortfarande hierarkisk med en centraliserad styrning 

mellan moderbolaget i USA och dotterbolaget i Sverige. PriceRunner gick alltså ifrån att ha varit en 

relativ platt verksamhet till att bli en liten del av en större hierarki. Att PriceRunner har gått från att 

ha varit en relativ platt verksamhet till att bli en liten del av något större medförde att PriceRunners 

grundare och tidigare VD inte hade lika mycket handlingsfrihet och saker att säga till om, detta 

påverkade i sin tur hans inställning till att fortsätta. 

 

Det förvärvande företaget är mer hierarkiskt strukturerat, man har flera organisationsnivåer. Det 

förvärvade företaget har däremot en plattare struktur. Den hierarkiska strukturen är också mer 

centraliserad.   

 

5.5 Mål- eller processtyrning 

Efter förvärvet 

PriceRunner har som dotterbolaget efter uppköpet integrerats med sina olika landskontor samtidigt 

som kontakten med huvudkontoret hållits med jämna mellanrum. 

 

Om en svårighet kommer upp och att det handlar om en utgift ska landschefen diskutera med 

Europachefen. PriceRunner har även fått hårdare kontroll och blivit striktare styrd inom de 

ekonomiska områdena. Huvudkontoret i ValueClick fördelar en budget på kontinentbasis. 
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Europakontinenten får en budget som ska uppnås. Kan man inte hålla budgeten som man blev 

tilldelad får man bespara. Landscheferna i Europa och Europachefen samlas för att planera in 

resurser och mål m.fl. för varje land. Även om man på kontinentnivå har denna möjlighet att 

påverka hur budgeten kan användas i dess ingående ländernas verksamhet, har ValueClick i USA 

fortfarande den yttersta rätten att gå in i dess verksamhet för att styra och ge direktiv. Att moder 

företaget går in i dotterbolaget för att ge direktiv om hur man kan styra är ett tecken på process 

styrning.   

 

PriceRunner har sedan förvärvet fått redovisa och rapporterar inom bland annat ekonomin och IT 

enligt en viss format. Ledningen i USA har sagt till det förvärvade PriceRunner att man inte får 

anställa hur som helst, vilket visa tydligt att det är processtyrning då moderbolaget ValueClick har 

uttryck sig tydligt till PriceRunner om begränsningar i anställning.  

 

Innan och strax efter förvärvet 

Den tidigare Vd:n upplevde att företaget har blivit mer uppstyrt med direktiv och regler. Tidigare 

behövdes någorlunda större utgifter gå igenom företagets styrelser. Numera har styrelsen blivit 

ersatt av att det har blivit flera nivåer istället. 

 

Det förvärvande företaget tillämpar processtyrning då man ger direktiv om hur arbete ska utföras 

samt hur beslut ska fattas. Det förvärvade företaget har därför fått vissa förändringar i styrningen. 

Man får numera direktiv om hur företagets beslutstagande och styrning ska gå till.                                                  

 

5.6 Handlingsrutiner 

Dubbel riktade handlingsrutiner  

Efter förvärvet 

Idag har PriceRunner rutinmässiga möte där man har kvartssamtal med anställda samt årliga möten.        

PriceRunner har idag fått mera regelverk och kontroll i sitt handlande sedan ValueClicks uppköp. 

Numera har man personalhandböcker, något som man inte hade innan uppköpet. Man har 

annorlunda rapporteringsrutiner vad gäller bland annat ekonomi och IT. 

 

Hantering av IT-systemet har också ändras i och med att ValueClick integrerade deras egna IT-

system med PriceRunners.  
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Innan och strax efter förvärvet 

PriceRunner hade innan förvärvet redan rutinerade och schemalagda möte med företagets anställda. 

Efter förvärvet har PriceRunner fått sina tidigare möten och rutiner omstrukturerade.  

 

Enkel riktade handlingsrutiner  

Efter förvärvet 

För ledningen träffas landscheferna och den kontinents chef med jämna mellanrum i huvudkontoret 

i London, Storbritannien för diskussion. Landschefen i Sverige träffar sin överordnade som är 

kontinents chef i Europa ca en gång per månad i London. Om problem dyker upp och handlar om 

en utgift samtalar landschefen med Europachefen. 

 

Innan och strax efter förvärvet 

Inga uppgifter framkom i materialet. 

 

Förvärvade företag tillämpar dubbelriktade handlingsrutiner. Förvärvande företag tillämpar 

enkelriktade handlingsrutiner.   
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Figur 6.1  Resultat  

6 Resultat 

Fallstudiens resultat redovisas i detta kapitel som bygger på analysen av empirin som är byggd av 

uppsatsens variabler.  

 

Uppsatsen syfte är att skapa förståelse för internationella fusioner och förvärv genom att analysera 

och utvärdera kommunikation och styrningsprocessen, samt kulturens gestalt före och efter ett 

amerikanskt förvärv av ett svenskt företag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författarna kan utifrån teorierna IP-modellen och Produktlivscykel identifiera egenskapsskillnader 

så som hemmamarknadens storlek, företagets storlek samt internationaliseringsgraden. ValueClick 

är ett företag i USA som har en stor hemmamarknad. Företaget har även en hög 

internationaliseringsgrad då de har dotterbolag runt om i världen. Det svenska företaget 

PriceRunner kommer ifrån en liten hemmamarknad som innan förvärvet var betydligt mindre 

internationaliserad. Då PriceRunner är det mindre företaget i förvärvet har det inneburit att det har 
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fått genomgå anpassningar vad gäller bland annat regler, rutiner och verksamhetssystem till det 

större företaget ValueClick. Även sådant som man inte ansåg behövdes såsom att lägga en större 

tyngd på bokföringen med mera fick anpassas, sådant som för PriceRunner ansågs vara mindre 

viktigt.  

 

Då ValueClick är ett stort internationaliserat företag gör detta att deras förväntningar av förvärvet 

skiljer sig i jämförelse med PriceRunners. Även fast de båda företagens visioner kan sägas likna 

varandra, vilka handlar om att ”leverera till kvalificerade konsumenter som är på väg att genomföra 

ett köp” och att ”hjälpa konsumenterna att göra en så bra affär så möjligt”, så fungerar ledarskapet 

inom organisationerna på olika sätt. ValueClick som har den förstnämnda visionen hade 

ambitionerna att lansera PriceRunner i USA och försöka skapa ett lika starkt varumärke där, som de 

har i Sverige. När PriceRunner lanserades i USA med hjälp av grundaren/ dåvarande VD:n började 

företaget snabbt generera vinst åt ValueClick. Detta såg båda parterna självklart som positivt.  

 

Däremot skiljde sig förväntningarna åt vad gäller framtiden för PriceRunner. Grundaren/ dåvarande 

VD:n ville att man skulle satsa på att investera i att arbeta med marknadsföringen och bygga på 

omsättningen för att på så sätt låta PriceRunner fortsätta utvecklas. Detta hade ValueClick inte lika 

stort intresse av att göra. Med tanke på att PriceRunner redan genererade vinst valde man att satsa 

på de andra dotterbolagen och istället använda PriceRunner som ett kassakort. De valde att satsa på 

den kortsiktiga lönsamheten då de enligt den nuvarande VD:n  är mer resultatdrivna. Han menar i 

detta samband att de gärna tjänar pengar, även om det skulle innebära att man gör något som inte 

ligger i kundens intresse. Detta påvisar att ValueClick har ett kortsiktigt synsätt gentemot sina 

kunder medan PriceRunner alltid vill att användaren av deras tjänster ska få en så bra upplevelse så 

möjligt, i enlighet med deras vision om att ”hjälpa konsumenterna att göra en så bra affär som 

möjligt.” Därför anser författarna att utbytesprocessen är ganska så trögrörlig mellan PriceRunners 

och ValueClicks vision. Detta eftersom PriceRunner gärna värnar om den långsiktighet de har med 

sina kunder. 

  

Enligt den nuvarande VD:n skulle man som en amerikansk VD, inte säga något negativt om sig 

själv eftersom de är självsäkra och tycker att de är duktigare medan man i Sverige är mer öppen 

med sina brister i förhoppning om att kunna utvecklas och förbättras. Detta kan vara en anledning 

till att man mycket senare upptäckte PriceRunners potential. Det här kan vi koppla till Scheins 

organisationskultur som menar på att kulturen har en påverkande faktor vid integrationsprocessen 

mellan företagen vid en internationell fusion och förvärv.    
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 Företagets rutinerade möte och system ersatta av moderbolagets egna, vilket tyder på en 

sammansmältning av verksamheten. Däremot har PriceRunner lyckats behålla en del av sin 

företagskultur som nu har blivit en subkultur inom ValueClicks verksamhet. Detta kan vi tyda då 

PriceRunner än idag har en ganska så platt struktur i Sverige.  

 

Den platta strukturen kan identifieras av de informella kontakter som PriceRunner har med sina 

anställda. VD:n och de anställda träffas ofta då arbetsplatsen är gemensam. Man har även rutinerade 

möten såsom kvartalsmöten som kallas för One-to-One och möten med inom de tillhörande 

affärsområdena. De anställda inom PriceRunner har även möjlighet att samtala direkt med VD:n. 

Detta tyder på att den interna kommunikationen inom PriceRunner har en relationsorienterad 

handling även gentemot sina anställda och samtal direkt med chefen.  

 

Den externa kommunikationen är däremot mer hierarkisk. Då de signifikanta aktörerna nu är i USA 

kan den svenske VD:n inte påverka de dominerande idéerna så som han kunde innan. Efter 

förvärvet skapades det flera organisationsnivåer med mellanchefer där USA:s styrelse är den högsta 

ledningen följd av kontinent- chefen samt landscheferna. Även om styrningen är decentraliserad 

länderna emellan är det fortfarande den amerikanska styrelsen som styr de dominanta idéerna i 

dotterbolagen. Detta ger i sin tur den svenske VD:n betydligt mycket mindre handlingsfrihet då han 

nu inte har lika mycket att säga till om och måste samtala med den överordnade kontinent- chefen. 

Som grundare kan detta kännas jobbigt då han fick följa order vare sig han instämde eller inte. Med 

hierarkin kom även klara direktiv och nya regler. När ValueClick förvärvade PriceRunner skapades 

det ett interorganisatoriskt nätverk, exempel på ett sådant är en parallell organisation för ekonomin 

där allt som har med ekonomi att göra går direkt till moderbolaget i USA. Dessa parallella 

organisationer gäller även IT-verksamheten som rapporteras direkt till den högsta IT-chefen i 

ValueClick i USA.  Kommunikationen och styrningen mellan ValueClick och PriceRunner är 

baserad på en budget med klara direktiv. Exempelvis kan ledningen i USA ge direktiv om hur 

pengarna ska spenderas. För PriceRunner i Stockholm har man även fått klara direktiv som kallas 

för ”Head-count”, som innebär att extra direktiv läggs till rörande anställning. Den tidigare VD:n 

upplevde att hans roll blev mer kontrollerad och uppstyrd med nya regelsystem. Som tidigare nämnt 

är ValueClick ett stort internationaliserat företag, det är även ett börsnoterat företag som sitter på en 

av världens största börser, NASDAQ. Detta ger ValueClick en stor press då de har 

kvartalsredovisning med andra börsnoterade företag, där det gäller att redovisa så stora siffror som 

möjligt för att inte känna skam, och istället utmärka sig som ett framgångsrikt företag. Den tidigare 
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VD:n menade att de amerikanska företagen och bl.a. ValueClick mäter framgång utifrån 

omsättningens storlek. På grund av detta är PriceRunner ganska kontrollerat och måste signera 

papper som enligt känns irrelevant för PriceRunner i Sverige. Även de bokföringsmässiga har fått 

sina förändringar där man nu ska bokföra enligt en viss mall för att passa in i det börsnoterade 

moderbolaget. Detta har blivit ett tungt drag för PriceRunner i Sverige, och enligt grundaren också 

ineffektivt för PriceRunner då det är litet i jämförelse med ValueClick i USA. Med de klara 

direktiven som PriceRunner har fått kan man identifiera att styrningen mellan dotter- och 

moderbolaget är processtyrt eftersom man inte har lika stor möjlighet att själv kunna fatta beslut om 

var budgeten behövs som mest, med andra ord själv fatta beslut om prioritering. Handlingsfriheten 

har alltså minskat.  

 

Detta kan även härleda fram att den externa kommunikationens handlingsrutin är enkelriktad då 

ledningen i USA kan ge direktiv och utöva handlingar åt PriceRunner i Sverige. ”Head-count” som 

tidigare nämnt kan tolkas som en enkelriktad kommunikation där ledning fattar beslut om hur 

många man får anställa samt vilka anställningsformer som får gälla på lokalnivå. Även fast 

styrningen länderna emellan är decentraliserad så kommer den även där in med övergripande 

direktiv. 

 

Valueclick krävde att grundaren/ dåvarande VD:n skulle flytta till USA för att arbeta med den 

generella verksamheten istället för att arbeta kvar som VD i Sverige. Detta kunde grundaren/ 

dåvarande VD:n däremot inte lova att han ville göra. Författarnas bedömning är att ValueClick inte 

tog hänsyn till detta då den tidigare VD:n senare lämnade företaget. Det här tyder på att ValueClick 

inte prioriterar att föra dialog med sina anställda då VD:ns önskemål inte beaktades.     

 

Att ValueClick inte förde en dialog med PriceRunner om deras ståndpunkt vad gäller deras 

verksamhetssystem utan istället fattade beslut om att implementerar sina system i företaget, som 

innan nämnt, visar på att det inte förde en dubbelriktad handlingsrutin utan de arbetade utifrån den 

såkallade enkelriktade kommunikationen. Kulturen tror författarna kan ha en påverkan i detta. Då 

ValueClick kommer från en större marknad, är sifferorienterade och kortsiktiga. Detta gjorde att 

man inte tog hänsyn till PriceRunners långsiktiga förmåga att hantera och utveckla sina egna 

system. Efter några år visade det sig att IT- och produktutvecklingen sköttes bättre hos PriceRunner 

då de var duktigare på att sköta de själva. 
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På lokalnivå kan man tyda att det förs en dubbelriktad handlingsrutin mellan ledningen och de 

anställda. Då styrningen och kommunikationen är relationsorienterad innebär detta att man för en 

dialog, i form av årliga utvärderingar och medarbetarsamtal samt kontakt med VD:n som innan 

nämnt.     

 

 I och med att PriceRunner nu ingår i ett interorganisatoriskt och hierarkiskt nätverk så innebär det 

för den svenska VD:n som är landschefen i detta sammanhang, att det har svårt att föra fram sina 

meningar till den högsta nivån. Han skulle i första hand behöva gå igenom kontinent- chefen. Detta 

innebär att moderbolaget inte har en bra insyn i vad som bör åtgärdas på lokalnivå, vilket medför att 

det enbart blir en ytlig förändring i dotterbolaget vid omställningar. Detta är en handlingsrutin som 

karakteriseras av en enkel loop eftersom förändringarna aldrig riktigt går igenom de styrande 

värderingarna i moderbolagets internationaliseringsrutiner. 
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7 Källkritik 

Författarna anser att endast ha en fallstudie i undersökningen inte kan ge en generell förståelse om 

detta.   

 

Författarna hade önskat kunna intervjua den amerikanska ledningen till den förvärvande företaget, 

detta skulle ge rättvisare bild då man får möjligheten att få en uppfattning om båda parternas 

inställning till den genomförda internationella fusionen och förvärvet. Det skulle också varit bra om 

man hade möjligheten att intervjua de anställda i det förvärvade företaget för att få en förståelse för 

vad deras uppfattning för att kunna få en bredare förståelse för förändringen. 
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8 Slutsats och diskussion 

I detta kapitel drar författarna slutsatser om uppsatsens resultat. 

 

Det företagsekonomiska problemet som vi ville belysa med denna uppsats är:  

Vilka kommunikationer och styrningsfaktorer är viktiga vid internationella fusioner och förvärv? 

 

Författarna har kommit fram till att följande faktorer är viktiga:  

Huvudfaktor – Styrningsfaktorerna 

 Underfaktorer  

Företagets storlek och hemmarknad 

 Organisationsstruktur 

 Kärngrupp/ledaren 

Huvudfaktor- Kommunikationsfaktorerna  

 Underfaktorer 

 Intern kommunikation  

 Extern kommunikation 

 Kommunikations riktning 

 

I denna fallstudie kan man identifiera att hemmamarknaden och företagens storlek är grunden till 

företagens förväntningar vilka ligger till grund för företagets uppbyggnad. I detta fall har 

ValueClick och PriceRunner olika egenskaper som de har arbetat efter. Det har lett till att 

integrationsarbetet har varit ensidigt. ValueClick har varit den dominerande parten och påverkat 

PriceRunner genom att bland annat implementera deras egna system och rutiner.  

Organisationsstrukturen är en påbyggnad av hemmamarknaden och företagets storlek. Författarna 

drar slutsatsen att organisationsstrukturen är avgörande vid integrationsarbetet då man anser att det 

nya företaget kommer att anpassas till det dominerande företagets struktur. I PriceRunner har det 

skett en delvis anpassning till ValueClicks struktur. Det som PriceRunner har anpassats till är bland 

annat den hierarkiska strukturen som ValueClick har. Ledare/Kärngrupp är en påbyggnad av 

organisationsstrukturen. Kärngruppen inom det dominerande företaget har en inflytande roll i hur 

integrationen inom det förvärvade företagets ledning kommer att utformas. Eftersom det är 

ledaren/kärngruppen som har skapat och utvecklat visionen har även det dominerande företagets 

kärngrupp övertaget att styra visionens framtida riktning, om huruvida det ska vara mot den 

långsiktiga utvecklingsprocessen eller den kortsiktiga utbytesprocessen. Författarna drar slutsatsen 

Övergripande faktor 

Kultur 
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att ledningens roll inom PriceRunner har blivit nedtonat med mindre handlingsfrihet. Den högre 

ledningen i ValueClick har den dominerande rollen och förvärvet innebar att visionen för det 

förvärvade företaget har blivit förändrat. PriceRunners vision som man innan förvärvet hade önskat 

kunna gå mot den utvecklande riktningen, har istället blivit styrd mot utbytesprocessen. 

Beståndsdelarna från PriceRunners vision har därmed blivit delvis utbytta mot ValueClicks. 

Förutom förändringen i visionen har även den interna kommunikationen delvis blivit påverkad. 

Denna faktor är viktigt är viktigt att ta hänsyn till då anställda är en essentiell del av företaget. När 

den interna kommunikationen påverkas kommer de anställdas arbete i sin tur också att beröras. 

Dock är förändringar väldigt små, exempelvis är det fortfarande en dubbelriktad kommunikation 

mellan de anställda och ledningen inom PriceRunner. Författarna anser att 

kommunikationsriktningen är viktig att ta hänsyn till då man utifrån en eventuell förändring inom 

det förvärvade företaget kan förtydliga om kommunikationen är enkel eller dubbelriktad. 

PriceRunners kommunikations riktning inom företaget anses av författarna ha förblivit 

dubbelriktad. Även den externa kommunikationen är i detta avseende en viktig faktor då 

författarna kan identifiera att kommunikationsriktningen skiljer sig åt eftersom kommunikationen är 

extern.  PriceRunners kommunikations riktning med moderbolaget är däremot enkelriktad. Den 

externa kommunikationen är viktigt att undersöka då det skapar en jämförelse med den interna 

kommunikationen. Författarna drar även slutsatsen att kulturen är en pelare som skapar grunden för 

uppbyggnaden av organisationens kommunikation och styrningsprocess. Den har därmed 

genomsyrat hela integrationsprocessen mellan den internationella fusionen och förvärvet mellan 

ValueClick och PriceRunner. 

 

Författarnas slutsats är att ovan nämnda faktorerna är viktiga att ta hänsyn till då det alla påverkar 

varandra i denna integration. Utfallet av en internationell fusion och förvärv påverkas i sin tur av 

integrationen. Även om företagen har samma styrnings- och kommunikationsfaktorer kan dessa 

egenskaper skilja sig åt. Företagen präglas av de olika egenskaperna. Integrationsarbetet förutsätter 

att egenskaperna kan sammansmältas för att därigenom skapa en ny grund utifrån samma faktorer.   

 

Slutsatsen visar på att det finns korrelationer mellan uppsatsens variabler. Dessa samband skapar en 

förståelse för hur integrerade faktorerna kommunikation, styrning och kulturen är vid en 

internationell fusion och förvärv.   
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Företaget i den stora hemmamarknaden karakteriseras av att vara transaktionellt orienterat i sin 

helhet. Däremot tror författarna att det finns möjlighet att delvis vara relationsorienterat. Detta tror 

författarna främst är aktuellt för företagets interorganisatoriska och internationaliserade nätverk, 

dvs. förhållandet med dotterbolagen. Då dotterbolaget är en del av detta nätverk, samtidigt som det 

fortfarande har benägenheten att vara relationsorienterat lokalt. Parallellt är dotterbolaget även 

transaktionellt orienterat, eftersom det ändå är en del av det stora nätverket.  

Författarna förmodar att företag i den mindre hemmamarknaden, endast har möjligheten att arbeta 

relationsorienterat gentemot kunder och anställda. Detta antar författarna kunna beror på att man i 

annat fall inte skulle kunna överleva då utbudet av kunder är betydligt mindre. Om en 

transaktionellt orientering skulle utövas på en mindre marknad kan det finns risk för att kunderna 

och de anställda lämnar företaget. Om detta däremot skulle ske i en stor hemmamarknad tror 

författarna att företaget inte skulle påverkas på samma sätt då utbudet av kunder är betydligt större. 

Detta hindrar däremot inte det stora företaget från att utöva dubbelriktad kommunikation, Å andra 

sidan tror författarna att det skulle vara tidskrävande och därmed ineffektivt för ett transaktionellt 

företag.  

 

Det mindre företaget förutsätter emellertid att man tillämpar dubbelriktad kommunikation då det är 

i behov av att behålla sina kunder och skapa relation med sina anställda. För att kunna uppnå detta 

måste man kunna föra dialog vilket den enkelriktad kommunikation inte gör. Författarna anser att 

en enkelriktad kommunikation skulle leda till att man förlora tanken om långsiktighet med kunder 

och anställda, som i sin tur skulle drabba företagets överlevnad i den mindre marknaden. Att föra en 

enkelriktad kommunikation inom en mindre hemmamarknad som den svenska skulle inte fungera. 

Om hemmamarknadens storlek skiljer sig åt kan det därmed innebära att styrnings och 

kommunikationssätt inom moder och dotterbolagets kan vara olika. Kulturen som företaget präglas 

av är något som förs med från hemmamarknaden. Den blir då en faktor som genomsyrar hela 

företaget. Vid sidan om hemmamarknaden har ledarens kulturella bakgrund en påverkan på 

arbetsmiljön. Författarna kan identifiera detta inom PriceRunner som fortfarande internt, 

genomsyras av den svenska kulturen även om reglerna är förändrade. Den svenska VD:ns ledning 

har en annan kulturell bakgrund, författarna tror att detta kan vara anledning till att man som 

tidigare VD lämnar företaget då regler och rutiner förändras från vad man är van vid. Man kan å 

andra sidan inte avgöra vem som har det bättre styrningssättet, eftersom man antagligen föredrar det 

som man är van vid. Författarna tror å andra sidan att man som anställda vill känna delaktighet, och 

att företaget kan tillåta detta genom att tillämpa målstyrning. Att istället tillämpa processtyrning 

skulle innebära att man motsätter tanken om att få de anställda att känna delaktighet och få föra 
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dialog. För det stora företaget finns möjligheten att tillämpa båda styrningssätten. Det som 

författarna tror kan vara det effektivaste är processtyrning då det ger en överskådlighet och kontroll 

över vad som sker utan att behöva bolla idéer och föra diskussioner. Dock tror författarna att 

slutprodukten blir att hela företagets nätverk blir ensidigt styrt. Som kan innebära att företagets 

potential inte tas till vara på vilket gör att forskning och utveckling sker långsamt eller bromsas helt. 

PriceRunner är ett exempel på ett företag som har potential att utvecklas men som nu har fått förbli 

ett kassakort inom det stora företaget ValueClick. 

 

8.1 Vidare forskning 

Syftet är att skapa förståelse för internationella fusioner och förvärv genom att analysera och 

utvärdera kommunikation och styrningsprocessen, samt kulturens gestalt före och efter ett 

amerikanskt förvärv av ett svenskt företag. 

 

Som vidare forskning kan en studie av det förvärvande företagets ledning rekommenderas. Man kan 

även välja att analysera flera fall för att skapa en bredare förståelse för internationella fusioner och 

förvärv. Att kunna få intervjua fler nyckelpersoner kan också bidra till detta. Annars kan även de 

anställda på företagen bidra till att kunna ge ett annat perspektiv inom den internationella fusionen 

och förvärvet. Att analysera och utvärdera fler fall med fler personer involverade kan göra att 

studien få en ökad grad av generalisering. Om man vill gå steget längre kan även kundens 

perspektiv studeras. 
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10 Bilaga 

10.1 Bilaga 1- Intervjufrågorna till nuvarande VD PriceRunner 

 Hur många var anställda när du började? Hur många anställda har ni? 

 Så anställda var betydligt mer nu än när du började i företaget? 

 Fick de sluta eller flyttades de dit till Shanghai? 

 Blev du anställd externa/internt? 

 Hur upplevde du företaget när du började?  

 Vad jobbade du med innan?  

 Vad var visionen? Har det utvecklats sedan du kom? 

 Vad fick du höra om hur det var i företaget innan uppköpet? 

 Vad var det största skillnaderna när PriceRunner förvärvades`? 

 Hur lång tid (decentralisering)? 

 Vad berodde det på? 

 Vad det ni som ville har det? Hur kom man fram till det?  

 Eller var det något som ni efterfrågade? 

 Kan du ge exempel på det som decentraliserades? 

 Det är ni nöjda med? 

 Hur fungerade det för dig att komma in i företaget och i din nuvarande position? 

 Upplevde du några brister, något som du ville ändra på? 

 Men när du fick positionen som VD, kände du att det behövde förändras eller börja anpassa 

dig? Finns det några brister? 

 Behövde du anpassa dig eller stora skillnader? 

 Hur ser er organisationsstrukturen ut?  

 Innan du blev VD, kände du skillnader i företagskulturer i med att det blev uppköpt utav ett 

utomstående företag från ett annat land? 

 Så det är mer detaljstyrt? 

 Om du stöter på några svårigheter, måste du kontakta sin chef? 

 Har ni många mellanchefer? 

 Har ni samma typ av relation mellan de i Stockholm och dina chefer. Funkar det på samma 

sätt? 

 Mer formellt? 

 Försöker ni ha möte där alla är med eller de flesta? 
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 Vad är det de som rapporterar till dig, de som jobbar här? 

 Hur fungerar samarbetet mellan är och anställda? 

 Hur går det till? 

 Brukar de anställda diskutera med varandra vad som ska göras brukar de ha klart för sig? 

 Vad går man igenom? 

 Rutinmässig möten eller möten vid behov? 

 Vet du om personalen fick genomgå någon form av kompetensutveckling för att anpassa sig 

till? 

 Men i med ny ägare förändrades ju vissa saker som du nämnde...? 

 Hur fungerar samarbete mellan er och huvudkontoret? 

 Direktiv från USA, är det klara? 

 Ni har klart för er hur mycket pengar ska spenderar? 

 Hade ni olika nivåer innan och efter uppköpet? 

 Vad skulle ni säga det som är mycket svensk jämfört med det amerikanska vad gäller kultur 

och kommunikation? 

 Hur tror ni att detta hade gått om företaget var beläget i USA? (frågorna, diskussionen, vårt 

möte) 

 

10.2 Bilaga 2- Intervjufrågorna till grundaren samt dåvarande VD PriceRunner 

 Vad var det som fick dig att starta företaget och vad hade du för visioner för PriceRunner? 

 Hur skulle ni säga att PriceRunner var innan förvärvet? 

 Hur många var ni i Sverige? 

 Hur kändes det att sälja företaget? 

 Ni nämnde innan att det var viktigt för dig att köparen ska vara seriös, vad tycker ni om 

ValueClick? 

 På vilket sätt försökte de få ut så mycket lönsamhet som möjligt ur PriceRunner? 

 Vad var det de gjorde istället? 

 Vad var det som gjorde att du lämnade företaget?  

 Men ni fick inte välja att vara kvar här i Sverige som VD utan de ville att du skulle flytta till 

USA och jobba mer inom ValueClick? 

 Ni hade inte lika mycket handlingsfrihet? 

 Vad sa de anställda till Er, vad tyckte dem? 



60 

 

 Tror ni inte att de kände av skillnad i styrning, kommunikation?  

 Vad skulle ni säga var den största förändringen? 

 Menar ni att centralisering skulle vara utifrån Sverige? 

 Hur skulle ni säga att just kommunikationen förändrades och styrningen? 

 Hur förändrades den interna kommunikationen, blev du mer kontrollerande?  

 Men för att leverera dessa siffror måste Ni ju förändra någonting.. 

 Men i styrningen? 

 Skulle Ni säga att det fanns fler mellanchefer?   

 Menare ni att det var svårare att vidarebefordra det som man ville längst ner i organisationen 

hela vägen upp?   

 Ni nämnde tidigare att den tidigare ägaren ofta lämnar företaget , tror Ni att det beror på 

dessa svårigheter med kommunikationen och att det blir skillnader i förväntningarna? 

 Så att man känner att man börjar bli styrd istället? 

 Med klara direktiv? 

 Hur tror Ni att Ni hade skött företaget om Ni var amerikan? 

 Menar Ni att de tror att de är duktigare för att dem omsätter mer? 

 När ni fortfarande jobbade på PriceRunner och stötte på svårigheter, behövde ni då ta 

kontakt med ValueClick för att lösa problemet? Till vilken punkt hade ni möjlighet att sköta 

det själv?  

 Innan ni blev förvärvade med ValueClick, hade Ni då rutinmässiga möten med era 

anställda?  

 Förändrades dessa efter förvärvet? 

 Behövde några anställda lämna företaget efter förvärvet? 

 Behövde man gå på någon kurs, kompetensutveckling eller liknande som ValueClick tyckte 

att Ni behövde? 

 Vad skulle Ni säga att ValueClicks visioner är? 

 Om Ni skulle beskriva skillnaden i kulturen, när man styr ett företag, vad skulle Ni säga att 

det är? 

 Medan Er fokus var mer..? 

 Hur var samarbetet mellan Er och moderbolaget, hade de en budget?  

 Fanns det några stora kulturkrockar som uppstod vid förvärvet, förutom det här med siffror? 

 Men hur var relationen, hur fungerade de mellan Er? 

 Vad tycker ni är typiskt amerikanskt med PriceRunner nu? 
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 Eller det som Ni kände när ni var kvar? 

 Ni menar att de försökte integrera in det på en gång efter förvärvet att det var det som var 

deras förväntningar?  

 I och med att de har höga mål och tycker att dem är duktiga, skulle dem ta upp några brister? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


