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Sammanfattning  
 

Titel   Det mångkulturella äktenskapet  

– Internationella fusioner, problematiken då två parter blir en. 

Författare    Louise Brolin, Maja Lina Oderstedt 

Kurs    Företagsekonomi C, Service Management, Kandidatuppsats  

Handledare    Göran Grape, Hans Zimmerlund  

Nyckelord    Fusioner & förvärv, internationalisering, kultur, organisation. 

Bakgrund    I och med globaliseringen och EU ökar den internationella handeln 

    fortare än någonsin och företag kan snabbt byta ägande över  

    nationsgränserna. Idag kan man tala om en global marknadsplats med 

    en fördjupad integration av världens ekonomier. Den snabbt växande 

    listan på svenska fusionerade företag de senaste 10 åren tyder på att 

    dagens globala företag ser fusioner som ett strategiskt verktyg för  

    fortsatt tillväxt. Dock är antalet misslyckade fusioner stort. Behovet av 

    förståelse och kunskap om främmande kulturer ökar i dagens globala 

    företagsklimat, då samarbeten över de nationella gränserna ökar. 

Problemformulering  Vilka strategier är lyckosamma vid internationella fusioner med  

    svenska företag?  

Syfte    Syftet med studien är att utvärdera och analysera tre olika fusioner; 

Vin&Sprit – Pernod Ricard, Astra - Zeneca samt Telia – Sonera.  

Metod    Undersökningen har en kvalitativ ansats. Metoden i denna uppsats 

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

    används primärdata men även sekundärdata kommer att förekomma.  

Slutsats    Studien finner inget samband mellan strategi och lyckad fusion. Dock 

    finns en indikation på att en av fusionerna i denna studie som  

    använder sig av både långsiktig utvecklingsstrategi och kortsiktig  

    utbytesstrategi får ett bättre resultat än de två fusioner som enbart  

    använder sig av kortsiktig utbytesstrategi. Nationell kultur  påverkar 

    val av strategi samt organisationsstruktur och i och med det växande 

    antalet internationella fusioner ökar också behovet av anpassning och 

    kulturell förståelse. 
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Abstract 
 

Title   The multicultural marriage  

- International mergers, the problems when two parties become one.   

Authors    Louise Brolin, Maja Lina Oderstedt 

Course   Business Economics C, Service Management, Bachelor Thesis  

Advisory professors   Göran Grape, Hans Zimmerlund  

Keywords    Mergers & acquisitions, internationalization, culture, organization.  

Background    Thanks  to the globalization and the EU the international trade is  

    growing faster than ever and companies are able to change ownership 

    across the borders of the nations. Today one can talk about global  

    marketplace with a deeper integration of the economies of the world. 

    The rapidly growing list of mergers of Swedish companies since the 

    last 10 years indicates that the global companies of today is using  

    mergers as a strategic tool for continue their growth. However the 

     number of unsuccessful mergers is big. The need of 

understanding and     knowledge about different cultures is growing in the 

global business     climate of today, since the collaborations across de 

national borders     are increasing. 

Problem formulation  Which international strategies are fortunate in international mergers 

    with Swedish companies? 

Purpose    The purpose is to analyze the integration of the three mergers;             

    Vin&Sprit – Pernod Ricard, Astra - Zeneca and Telia – Sonera. 

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

    this paper consists of interviews and written sources. For the most part 

    primary data is used, but secondary data will also occur.  

Conclusion   The study doesn´t find any relation between strategy and successful 

 merger. However there is an indication that one of the mergers in this 

study, who is using a long term development strategy and a short term 

exchange strategy, gets a better result than those two mergers solely 

using a short term exchange strategy. National culture affect the 

choice of strategy and the structure of the organization, and as the 

number of international mergers increases so does the need of 

adaptation cultural understanding.
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1. Bakgrund 
I detta kapitel presenteras bakgrund, problemdiskussion, problemformulering samt syfte. I 

bakgrunden diskuteras globaliseringen, EU och internationella fusioner. Bakgrunden mynnar ut i 

problemdiskussion som en sammanfattning av bakgrunden. Problemformulering samt syfte, med 

förklarande perspektivval, presenteras därefter.  

 

Globalisering 

Globaliseringen är en förändringsprocess där länder över hela världen knyts samman av 

beroendeförhållanden. Globaliseringen innefattar utveckling inom ekonomi, kultur och politik till 

följd av en utökad världsbild. Utvecklingen inom ekonomin blir följande en ökad integrering av 

nationella ekonomier.1 Den ökade handeln har bidragit till en fördjupad integration av världens 

ekonomier och man kan idag tala om en global marknadsplats.2 Globalisering förknippas ofta med 

uppkomsten av nya aktörer och samarbeten på den globala marknaden. Företag söker 

samarbetspartners över landsgränserna, vilket leder till att behovet av kunskap inom kultur, liksom 

kunskap om konkurrenter och strategiska uppköp, ökar.3 Globaliseringen ger även upphov till nya 

typer av konsumtion och snabbare kontakter med människor och organisationer mellan länder i 

världen. De geografiska gränserna suddas ut mer och mer då globaliseringen ökar, dock är det 

svårare att sudda ut de kulturella gränserna inbyggda i länderna. Vid handel och fusioner över 

landsgränserna kan kulturella olikheter spela in och kulturkrockar är inte ovanligt. 

 

”Globaliseringsprocessen drivs dels av den snabba framväxten av mycket väl fungerande finansiella 

marknader där företag snabbt kan byta ägande över nationsgränserna, och dels av framväxten av 

ekonomiskt starka och alltmer internationellt öppna länder som t.ex. de i före detta Sovjetunionen, 

Kina och Indien. Dessa förändringar har, och kommer även fortsättningsvis att ha, en fundamental 

påverkan på de ledande multinationella företagens verksamheter och vinstmöjligheter.”4  

I och med globaliseringen ökar integreringen av världens ekonomier samt den internationella 

handeln där företag snabbt kan byta ägande över nationsgränserna och kontakter med människor 

och organisationer i världen ökar. 

 

Europeiska Unionen 

EU tillkom för att fördjupa och utvidga samarbetet mellan europeiska länder. Unionen består idag 
                                                
1  http://www.ne.se/lang/globalisering 
2   (2009), Kommerskollegium, Lägesrapport  
3  Nilsson Molnár, M, (1997) 
4  (2008), Institutet För Näringslivsforskning Årsbok, sid 39 
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av 27 suveräna stater, vilka frivilligt har gått med i ett system av gemensamma institutioner. 

Länderna har frivilligt lämnat över beslutsfattande till ett överstatligt organ inom vissa utvalda 

områden bl.a. ekonomi, utrikes- och säkerhetspolitik. Huvudmålsättningen med EU är att skapa en 

gränslös inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och människor. Företag ska ha en 

fri etableringsrätt inom medlemsländerna och ska fritt kunna sälja varor och tjänster.5 EU bidrar till 

globaliseringen då de europeiska länderna lättare kan handla och samarbeta med varandra tack vare 

ett gemensamt ramverk av handelsregler implementeras för samtliga länder i unionen. Dessutom 

öppnar EU upp möjligheter för handel med resten av världen utanför Europa, då handelspolitiken 

gentemot länder utanför unionen samordnas. Genom avtal har en rad länder i andra världsdelar 

kommit att knytas till denna marknad.6 

EU bidrar till globaliseringen då länder har fri rörlighet av varor, kapital och arbetskraft, både 

inom Europa och utanför.  

 

Internationella fusioner 

Antalet internationella fusioner har ökat i takt med att globaliseringen öppnat upp landsgränserna. 

Mellan 2008 och 2009 ökade förvärvsintresset i Europa med 7 procent.7 Det finns flera anledningar 

till varför företag väljer att förvärva ett annat företag. Företag kan till exempel vilja att på kort sikt 

skaffa sig stordriftsfördelar, öka sina marknadsandelar och stärka sin position på marknaden. Ett 

annat motiv till uppköp kan vara långsiktig utveckling, en tillväxt där man drar nytta av varje 

enskilt företags kunskap och erfarenheter, att stärka sin position på marknaden genom att bli 

överlägset kunskapsstark. Andra motiv är kostnadsbesparingar, skatteplanering, att få tillgång till en 

redan etablerad affärsidé/varumärke eller att få tillgång till kontaktnät och år av 

marknadserfarenheter. Att själv bygga dessa resurser från grunden är i många fall både dyrare och 

mer tidskrävande.8  

Antalet fusioner i Europa ökar ständigt och det finns många anledningar till varför företag väljer 

att fusioneras.  

 

Antalet internationella fusioner må ha ökat men detta betyder inte att alla är lyckade. Nästan hälften 

av alla fusioner idag misslyckas.9 Anledningar till detta är många. 

 

Två exempel på misslyckade fusioner är mellan svenska Telia och norska Telenor, och svenska 

                                                
5  http://www.ne.se/lang/europeiska-unionen 
6     http://www.ne.se/europeiska-unionen 
7  (2008), Grand Thornton-rapporten - undersökning under oktober och november 2008 
8  http://www.dn.se/ekonomi/fusioner-synade-av-eliten-1.331101 
9  Armour, (2002) 
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Skype och amerikanska Ebay. I fallet Telia – Telenor började förhandlingarna 1997. Båda företagen 

hade varit helt ägda av staten men hade nu delvis avreglerats, dock hade regeringarna stor makt 

över de båda företagen. Under 1998 velade den norska regeringen och drog sig ur fusionen ett 

flertal gånger, för att sedan ändra sig igen och var villig att samarbeta. I januari 1999 skrevs ett 

intentionsavtal mellan parterna och i mars slöt den svenska och den norska regeringen avtal med 

varandra. I oktober skrevs ett slutavtal efter problemfyllda förhandlingar och i november 

fusionerades bolagen. Redan i december samma år blev det problem igen då de två nationaliteterna 

hade olika uppfattningar om var huvudkontoret skulle lokaliseras. Svenskarna tyckte det skulle 

placeras i Sverige medan norrmännen i styrelsen tyckte det skulle absolut placeras Norge. 2 veckor 

senare var det slutliga sammanbrottet ett faktum och fusionen upplöstes. Fusionen bevakades hårt 

av media under denna period av kaos. Många av de som följt denna affärsutveckling kommenterade 

och beskrev fusionen. ”Fusionsarbete är en svår process. Än mer besvärligt blir det när företagen är 

gränsöverskridande”. ”Många miljarder kronor har förlorats genom förlorade kunder, förlorade 

affärer och misslyckat fusionsarbete det gångna året.”10 ”När två politiskt kontrollerade helstatliga 

bolag ska gå samman är det dömt att misslyckas.”11    

 

Förutom de bakomliggande politiska motsättningarna mellan Telia och Telenor, finns ytterligare 

aspekter som diskuterats, som belyser den fysiska närheten till grannlandet Norge. ”Det nästan 

obefintliga fysiska avståndet, med andra ord närheten till grannlandet, gjorde att man kan ha 

underskattat de kulturella skillnader som fanns inom organisationer, och därmed missat att lägga 

ned tid och kraft på ett ordentligt integrationsarbete.”12 

Fusionen Telia – Telenor upplöstes/misslyckades p.g.a. att de två olika regeringarna inte kom 

överens, trots att det fysiska avståndet mellan länderna var så litet. 

 

I fallet Skype – Ebay förvärvade år 2005 Ebay Skype. Skype grundades 2003 av de två unga 

svenskarna Zennström och Friis. Företaget växte snabbt till ett kommunikationsbaserat 

internetföretag som erbjöd lösningar för röst- och videosamtal via internet med 54 miljoner 

användare i flera olika länder.13 Vid tidpunkten av förvärvet hade Skype ett värde på över 3.1 

miljarder dollar.14 Förväntningarna innan affären genomfördes var höga, både ifrån Skype och 

övriga aktörer runt om i världen, och händelsen uppmärksammades stort av media. ”Skype-affären 

                                                
10  Westerberg Per, (28/12 1999), DN Debatt 
11  (17/12 1999), Svenska Dagbladet  
12 12  Föreläsningsanteckningar/seminarie uppgift, Relationsmarknadsföring, Södertörns Högskola, 

Flemingsberg, 2010, Hans Zimmerlund 
13    http://www.va.se/nyheter/2009/11/20/ebay-saljer-70-procent-av-skype/ 
14   Ibid 
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2005 får investerarna att bli litet mer riskbenägna, och våga satsa på pengar även på projekt som de 

inte riktigt förstår. För oss entreprenörer är förstås Niklas Zennström en stor inspiration. Det stora i 

hans fall är kanske inte främst tekniken utan lika mycket marknadsföringen och all PR som många 

nog underskattar betydelsen av.”15  

 

Fusionen kom dock inte att utvecklas så bra som förväntat. År 2009, d.v.s. fyra år efter förvärvet, 

stod det klart att Ebay skulle sälja 70 procent av Skype, och några av köparna var inga mindre än de 

två svenska grundarna som köpte tillbaka sig en mindre del i företaget. Ebay behöll dock 30 procent 

av bolaget, som då värderades till 2,75 miljarder dollar. Att Ebay fyra år efter köpet säljer ut större 

delar av företaget till ett lägre pris än vad de ursprungligen betalade, samt att grundarna till Skype 

köper in sig i företaget igen, väckte många kommentarer från de som följt denna affärsutveckling. 

”Ett av it-världens allra sämsta äktenskap har till sist blivit upplöst. (…) Företaget utan Zennström i 

ledningen har ju varit en total katastrof. Ebay behöver uppenbarligen någon med hans sinne för 

affärer för att tjäna pengar” 16 

Fusionen Skype – Ebay upplöstes/misslyckades då den ursprungliga organisation inte behölls intakt 

vilket påverkade hela företaget som tappade i värde för det uppköpande företaget, och följaktligen 

såldes det ut för relativt lite pengar.  

 

Långt ifrån alla internationella fusioner lyckas. För att kunna förstå varför fusioner misslyckas bör 

man utreda var fusion för sig då varje fusion är unik och har olika egenskaper som påverkar 

utfallet. 

 

1.1 Problemdiskussion 
Problemdiskussion 

Globaliseringen och EU bidrar till att de geografiska gränserna suddas ut mellan länder och att den 

internationella handeln underlättas. Internationella fusioner har ökat i takt med globaliseringen, då 

företag lättare kan byta ägande över nationsgränserna och kontakter mellan människor och 

organisationer i världen ökar. Att de geografiska gränserna suddas ut betyder dock inte att de 

kulturella gränserna mellan länderna försvinner. Detta kan medföra problem då två företag med 

olika nationella kulturer ska fusioneras. 

 

                                                
15             http://www.va.se/nyheter/2009/11/20/ebay-saljer-70-procent-av-skype/ 
16         PERSPEKTIV, Skype, (Publicerad: 2 september 2009, 08.42. Senast ändrad: 2 september 2009, 10.45) 
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Syftet med internationella fusioner är varierande och därmed även tillvägagångssätten. Ett 

tillvägagångssätt kan vara att stärka sin marknadsposition och skaffa sig stordriftsfördelar genom att 

etablera sig i ett annat land. Dessa stordriftsfördelar kan medföra ett ökat värde i pengar och en 

sådan transaktion ger då ett utbyte på kort sikt. Ett annat tillvägagångssätt kan vara att ett företag 

vill åt kunskaper i ett utländskt företag, en fusion möjliggör då att ett samarbete kan inledas, och 

blir samarbetet långsiktig kan utveckling ske. 

 

Internationella fusioner ökar, men långt ifrån alla är lyckade. Nästan hälften av alla fusioner idag 

misslyckas. 

 

1.2 Problemformulering 
Vilka strategier är lyckosamma vid internationella fusioner med svenska företag?  

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att utvärdera och analysera sambandet mellan olika 

internationaliseringsstrategier och det nya företagets aktiekurs, utifrån studier av fusionerna mellan 

Vin&Sprit – Pernod Ricard, Astra - Zeneca samt Telia – Sonera.  

 

1.4 Perspektiv 
Denna studie utgår utifrån ett organisatoriskt och ett kulturellt perspektiv och ska undersöka den 

interna kommunikationen i fusioner mellan svenska och utländska företag. 

 

1.5 Begreppsdefinitioner  
Fusion/förvärv/uppköp = En sammanslagning av två företag.17 

Författarna kommer inte att göra någon skillnad på fusion/förvärv/uppköp, då processen som sker 

internt när två företag ska bli ett, enligt författarna är densamma oavsett vem som är initiativtagare 

till sammanslagningen; ägare eller partner.  

Lyckad fusion = En lyckad fusion definieras i denna studie av att aktiekursen, i relation till OMX 

index på det nya fusionerade företaget, ska ha ökat ett år efter fusionen.  

Centraliserad organisation = Administrativ makt, kompetens och beslutsfattande flyttas från låg 

nivå till hög nivå där ett fåtal människor styr beslutsprocessen.18 

Decentraliserad organisation = Administrativ makt, kompetens och beslutsfattande flyttas från hög 

                                                
17    http://www.ne.se/fusion/1151553 
18    Föreläsningsanteckningar, Intercultural Management, Negocia, Paris, Kereen Mickey, (2009) 
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nivå till låg nivå. Ansvar delegeras ner och ut i organisationen och lägre anställda involveras i 

beslutsprocessen.19  

Standardisering = Den utsträckning i vilken organisation har många standardmanualer för 

procedurer.20 

 

1.6 Avgränsningar 
Författarna kommer enbart att titta på den interna kommunikationen (mellan företag och anställda) 

vid en fusion. Då studien enbart koncentrerar sig på den interna marknadsföringen, faller det sig 

naturligt att författarna inte kommer att undersöka den interaktiva kommunikationen (mellan 

anställda och kunder) eller externa kommunikationen (mellan företag och kunder). 

 

Författarna avgränsar sig även från att ta upp den skattemässiga effekten på den svenska välfärden 

som uppstår när svenska företag blir uppköpta och huvudkontoret flyttar utomlands, då denna studie 

inte har ett nationalekonomiskt perspektiv.  

 

2. Metod 
 I detta kapitel presenteras val av vetenskapligt synsätt, teoretiskt förhållningssätt, 

 forskningsmetod, population, urval, validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och bortfall. 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
Det finns flera olika vetenskapliga synsätt då en studie ska genomföras bl.a. positivistiskt synsätt 

där helheten delas upp i mindre delar för att sedan läggas ihop till en helhet, och hermeneutiskt 

synsätt. Det hermeneutiska synsättet baseras på en tolkning av verkligheten och utifrån förståelsen 

av den verkligheten, skapas en egen ny verklighet. För att man ska kunna förstå verkligheten krävs 

det att forskaren är medveten om sina uppfattningar och fördomar. Metoder finns för att rensa bort 

dessa uppfattningar och fördomar så att dessa inte stör analys och tolkning av fenomen.21 

 

Motiveringen till valet av det hermeneutiska synsättet bygger på att försöka skapa en 

helhetsförståelse för fenomenet som undersöks. Författarna ska analysera hur integrationsprocessen 

har gått till under och efter fusionen. Detta genom att kliva in i verkligheten och sedan fånga in 

                                                
19    Föreläsningsanteckningar, Intercultural Management, Negocia, Paris, Kereen Mickey, (2009) 
20  Ibid 
21     Föreläsningsanteckningar, Marknadsföringsteori, Södertörns Högskola, Flemingsberg, Lars Vigerland, 
(2009)  
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studiens tre fusioners bild av den. En kvalitativ ansats kommer att tillämpas med intervjuer med 

högre anställda i de olika företagen. 

 

 

2.3 Teoretiskt förhållningssätt 
I samhällsvetenskaplig forskning är ett mål att integrera teori med empiri/data. Då den 

samhällsvetenskaplige forskaren ska bedriva forskning finns olika ansatser som denne kan använda 

sig av; induktion, där forskaren utgår ifrån den konkreta datan för att få fram generella mönster, 

samt deduktion.  

Deduktion  

Ett deduktivt arbetssätt kännetecknas av att forskaren går från det generella till det konkreta. Ur 

teorin härleds generella påståenden sedan testas med empirisk data.22  

 

  

 

Figur 1: Författarnas egen tolkning av den vetenskapliga ansatsen deduktion. 

 

Denna studie kommer att analyseras ur ett deduktivt förhållningssätt då det skapar en referensram 

genom olika teorier för att sedan förklara fenomenet. Först kommer en presentation av de valda 

teorierna och sedan en presentation hur dessa implementeras på bästa sätt för att förklara studiens 

fenomen.  

 

2.4 Forskningsmetod 
Inom samhällsvetenskapen arbetar man med olika forskningsmetoder bl.a. kvantitativ metod, där 

forskaren använder sig av t.ex. enkäter och får ut hård data som ska användas till att kunna göra 

generaliseringar, och kvalitativ metod.  

Kvalitativ metod 

Den kvalitativa forskningsmetoden ger ofta fylliga beskrivningar, vilket är givande då forskaren 

studerar ett helt nytt fenomen som denne inte känner till eller som det inte forskats om tidigare. 

Datan blir mer detaljerad och nyanserad än i den kvantitativa metoden.23 Exempel på kvalitativ 

datainsamling är intervjuer och deltagande observationer. Dessa ger stor flexibilitet då intervjuaren 

kan ha öppna frågor med öppna svarsalternativ så respondenten kan svara fritt samt intervjuaren kan 

                                                
22  Johannessen A, Tufte, P A, (2003), Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s 35 
23  Ibid, s 21 

Teori Empiri 
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ändra strukturen på frågorna under intervjuns gång t.ex. ställa följdfrågor och fördjupningsfrågor. 

Datan forskaren får fram kallas för ”mjuka” data och utgörs ofta av korta eller långa texter från t.ex. 

samtal, intervjuer, observationsanteckningar och dokument, som sedan måste bearbetas och tolkas.  

Den kunskap som utvecklas av tolkningar, förklaringar, mekanismer och begrepp i ett visst 

forskningsobjekt kan överföras till andra situationer och fenomen.24 

 

I denna studie kommer en kvalitativ ansats att användas. Den kvalitativa ansatsen kommer 

användas genom intervjuer med personer aktiva under fusionen och integrationsprocessen i 

samtliga tre fusionerade företag och mjuk data kommer härledas som svar på intervjufrågorna. 

Denna studie kommer även ha en kvantitativ ansats där författarna kommer att ta fram statistik på 

aktiekursens utveckling för samtliga fusioner. Två värden kommer att tas fram; aktiekursen dagen 

efter fusionen samt aktiekursen ett år efter fusionen. Dessa två värden kommer att sättas i relation 

till denna periods OMX index (index över de 30 mest värdemässiga mest omsatta aktierna på den 

svenska börsen). 

 

2.5 Intervjuer 
I denna studie kommer fyra intervjuer att genomföras; två stycken på Pernod Ricard, en på 

AstraZeneca och en på TeliaSonera. Intervjuerna kommer att utföras under våren 2010. 

Informanterna kommer att utgöras av personer högre upp i organisationen som varit engagerade 

under fusionen och integrationsprocessen. Inför dessa intervjuer kommer informanterna få en 

övergripande bild av vilka frågor som kommer att ställas för att kunna förbereda sig. Under 

intervjuerna kommer semistrukturerade frågor att användas, då författarna vill kunna föra en 

diskussion med och kunna ställa följdfrågor vid behov till informanterna. Dessa frågor kommer att 

vara utformade utifrån uppsatsens valda teorier. Bandspelare kommer att användas för att underlätta 

dataupptagningen och bearbetningen av datan. 

 

2.5.1 Population 
En population är undersökningens målgrupp. Inom samhällsvetenskapen kallas populationen även 

studiepopulation eller univers, och innefattar människor och objekt.25 

 

Denna studies population består av den interna gruppen/organisation som fusionerats. 

 

                                                
24  Johannessen A, Tufte, P A, (2003), Introduktion till samhällsvetenskaplig metod,  s 67-74 
25  Ibid, s 132 
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2.5.2 Urval 
Ibland är det omöjligt eller onödigt att ta med hela populationen i undersökningen, då görs ett urval. 

Urval är en mindre del av den valda studiepopulationen. För att ett urval ska kunna kallas ett 

representativt måste sammansättningen av urvalet innefatta de viktigaste egenskaperna som 

motsvarar populationens. Slumpen skapar dessa representativa urval. Det finns flera urvalsmetoder 

som hjälper forskaren att får fram ett representativt urval och beräkna sannolikheten att 

urvalsresultaten är relativt lika populationsresultaten. Detta urval kallas för sannolikhetsurval och 

exempel på dessa är slumpmässig lottdragning. Populationen kan inte bara delas in i urval utan även 

strata och kluster.26 

 

Denna studies urval utgörs av personer engagerade och verksamma i själva integrationsprocessen 

under fusionen i var och ett av denna studies tre fusionerade företag. Författarna har valt att se att 

dessa personer har viktiga egenskaper som motsvarar den population författarna avser att 

undersöka. 

 

2.6 Statistik 
I denna studie kommer statistik på aktiekursen i den nya fusionerade företaget att analyseras utifrån 

Problemformuleringens definition på lyckad fusion. Statistiken kommer att hämtas dels ifrån 

Investor Relations från respektive fusionerat företag och  dels ifrån webbsidorna för Euroinvestor 

och Avanzabank. Statistiken för aktiekursen kommer att tas fram för samtliga fusioner, dagen efter 

fusionen samt ett år efter fusionen. Dessa två värden kommer sedan att jämföras för att se om 

fusionen varit lyckad eller ej. Statistik för OMX index kommer att tas hänsyn till för att se den 

allmänna utvecklingen på börsen och sätta den utvecklingen i relation till aktiekursutvecklingen på 

respektive företag. Författarna inkluderar OMX indexet för att kunna identifiera 

konjunktursvängningar och hur detta eventuellt kan ha påverkat aktiekursen. 

 

2.7 Validitet 
Validitet syftar på den insamlade datans relevans/giltighet i förhållande till den genomförda 

studien.27 Man ser till korrelationen mellan den teoretiska definitionen och den operationella 

definitionen.28 Det finns olika former av validitet t.ex. begreppsvaliditet (relationen mellan det 

generella fenomen som ska undersökas och konkret data), inre validitet (hur väl en undersökning 

                                                
26  Ibid,  s 133-135 
27  Ibid, s 47 
28    http://sv.wikipedia.org/wiki/Validitet 
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täcker av sitt område) och yttre validitet (grad av generaliserbarhet ).29 

 

Denna studies validitet på de kvalitativa intervjuerna med personerna som var engagerade i 

fusionsprocessen anses av författarna vara hög vid intervjuerna av AstraZeneca samt TeliaSonera.   

Informanterna var frispråkiga vilket kan bero på att dessa två fusioner ägde rum för flera år sedan 

och kan tolkas som att informationen inte är så känslig då det inte finns anledning att få fusionen att  

framstå som lovande. Validiteten vid intervjun av Pernod Ricards VD anses av författarna vara 

relativt låg då då fusionen är så ny och ledningen företräder företaget och är tränad på att ge en så 

positiv framställning av fusionen som möjligt. För att öka validiteten har två intervjuer gjorts; en 

med den nya franska VD:n samt en med den svenska säljchefen från f.d. Vin&Sprit.  

 

Validiteten gällande statistiken anser författarna vara hög då denna information är offentlig och 

statistiken hjälper förafattarna att förklara och förstå fenomenet. 

 

2.9 Reliabilitet 
Reliabilitet uttrycker noggrannheten och tillförlitligheten i undersökningen. Begreppet syftar på 

forskarens insamlade data; vilka data som används, insamlingssätten och hur de bearbetas under 

analysen.30 Det finns olika former av reliabilitet t.ex. test-retest-reliabilitet (samma resultat vid 

upprepade mätningar) och interbedömarreliabilitet (samma resultat oberoende vem som utför 

mätningen).31 Vid kvalitativa studier består reliabiliteten av kvaliteten på den tekniska utrustningen 

forskaren använder sig av samt kvaliteten på forskarens förmåga att utföra goda intervjuer.32 

 

Denna studies data kommer att utgöras av intervjusvar samt statistik. Vid intervjuerna kommer 

bandspelare att användas som komplement till författarnas anteckningar, detta för att inte missa 

någon viktig information, förenkla analysarbetet samt öka reliabiliteten. Författarna kommer båda 

två att ställa intervjufrågor, föra anteckningar samt sammanställa datan för att inte missa något 

centralt. Denna studies reliabilitet gällade statistiken för aktiekursen anses som hög då denna fakta 

är funnen på etablerade och tillförlitliga webbsidor samt företagens IR-avdelningar.  

 

2.10 Bortfall och Generaliserbarhet 
I kvalitativa intervjuer, som denna studie använder sig av, kan det hända att informanten t.ex. inte 

                                                
29  http://infovoice.se/fou/bok/10000035.htm 
30   Johannessen, A. Tufte, P.A, (2003), Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s 28 
31    http://sv.wikipedia.org/wiki/Reliabilitet 
32 http://infovoice.se/fou/bok/10000035.htm 
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får ge ut information eller vill svara på vissa intervjufrågor.33 Då sker ett bortfall. Om detta sker 

upprepade gånger så att intervjun störs skall författarna göra en bortfallsanalys. Resultatet blir då 

svårare att generalisera.34 Då resultatet kan överföras till att gälla i flera situationer har resultatet en 

stor generaliserbarhet. Vid en stor generaliserbarhet kan resultatet appliceras på en hel population. 

 
I denna studie har inget bortfall framkommit, varken under intervjuerna eller framtagningen av 

statistiken. Graden är av generaliserbarhet är relativt låg då studien omfattar endast 3 fusioner,vilket 

gör det svårt att generalisera studiens resultat. Dessutom är studiens fusioner agerande i olika 

branscher, vilket även detta gör generaliserbarheten låg. Hade studien varit mer omfattande inom 

respektive bransch hade generalserbarheten ökat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
33 Johannessen, A. Tufte, P.A, (2003), Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s 133 
34   Ibid, s 136 
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3. Teori 
I detta kapitel presenteras valda teorier som är relevanta för denna studie. En teoretisk syntes följer 

sedan. Kapitlet avslutas med en teoretisk referensram där beroende och oberoende variabler 

presenteras. 

 

3.1 Generell bild av problemet 
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Figur 2: Författarnas egen tolkning av fenomenet internationella fusioner. 

 

De valda teorierna ska ge en teoretisk grund för att kunna analysera studiens tre 

undersökningsobjekt; Fusion 1: Pernod Ricard, Fusion 2: AstraZeneca, Fusion 3: TeliaSonera, ur ett 

organisatoriskt och kulturellt perspektiv. Detta för att sedan kunna se eventuellt samband mellan 

internationella strategier och lyckad fusion utifrån aktieägarnas perspektiv. 

Teoriområde 1 behandlar internationella fusioner och här presenteras två strategier vid 

internationalisering; Internationaliseringsprocessen s.k. IP-modellen och Produktlivscykeln s.k. 

PLC-modellen. Teoriområde 2 behandlar begreppet kultur och här presenteras två teorier som tar 

upp skillnader och likheter mellan olika nationella kulturer och hur dessa påverkar företagskulturen; 

Geert Hofstede´s kulturdimensioner och Edward T. Hall´s kulturfaktorer. 

 Teoriområde 3 beskriver organisationer i helhet; Basic Org Model, och utvecklingssituationer inom 

organisationer; Fits och Misfits, samt två olika planeringsfilosofier; Process- och Målstyrning. 

 

3.2 Teoretisk avgränsning och Teoretiskt perspektiv 
Service Value Chain fungerar som en övergripande modell för att åskådligöra  

de olika områden som marknadsföringen verkar i. Denna studie kommer, som tidigare nämnts, 

enbart att titta på den interna marknadsföringen.  
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Det finns två olika perspektiv inom marknadsföring; relationsmarknadsföring och 

transaktionsmarknadsföring. Dessa två perspektiv ligger till grund för denna studie. I 

relationsmarknadsföringen betonas långsiktigt utveckling. Organisationen har en decentraliserad 

struktur. Marknadsföringen bygger på relationer och nätverk, kommunikationen är dubbelriktad, 

man arbetar med kunden; kunden är ett subjekt. I transaktionsmarknadsföringen betonas kortsiktigt 

utbyte.  Organisationen är centraliserad till sin struktur. Kommunikationen är enkelriktad, man 

arbetar mot kunden; kunden är ett objekt. Dessa två perspektiv; utveckling och utbyte, kommer i 

denna uppsats ställas emot varandra 

 IP-modellen skapades för företag med små hemmamarknader. Modellen har ett 

relationsmarknadsföringssynsätt som konkurrerar och effektiviserar genom skapandet av mervärde, 

utveckling och långsiktiga relationer samt samarbete i nätverk.  

PLC-modellen som är skapad för företag med stora hemmamarknader har ett 

transaktionsmarknadsföringssynsätt där man konkurrerar och effektiviserar med stordriftsfördelar; 

standardiserade varor och massproduktion, och det kortsiktiga utbytet/transaktionen är i fokus. 

 

3.3 Teoriområden 
Denna studie undersöker internationella fusioner med ett svenskt företag och ett utländskt företag 

och hur kultur och organisationsstruktur spelar in vid dessa fusioner.  

I Teoriområde 1 beskrivs och analyseras två olika internationaliseringsstrategier; IP-

modellen och PLC-modellen. Dessa två modeller kommer att användas som verktyg för att 

undersöka hur företag som expanderar utomlands praktiskt kan gå till väga. IP-modellen används 

generellt av företag med små hemmamarknader t.ex. Sverige och PLC-modellen används främst av 

företag med stora hemmamarknader såsom USA. Dessa två modeller kommer att ställas mot 

varandra då modellerna beskriver två skilda synsätt. I IP-modellen används en långsiktig 

utvecklingsstrategi och man konkurrerar och effektiviserar genom skapandet av mervärde samt 

samarbete i nätverk. I PLC-modellen används en kortsiktig utbytesstrategi och man konkurrerar och 

effektiviserar med stordriftsfördelar; standardiserade varor och massproduktion och det kortsiktiga 

utbytet/transaktionen är i fokus. Dessa teorier ger författarna en teoretisk grund att stå på, för att 

vidare kunna urskilja vilket synsätt som råder inom företagen i studiens valda företag. Teorierna 

hjälper även författarna att kunna skönja vilket motiv/syfte som legat till grund för fusionerna hos 

de utvalda företagen i denna studie. 

 I Teoriområde 2 behandlas studies ena perspektiv; det kulturella perspektivet. Detta 

perspektiv förklaras m.h.a. Hofstede´s kulturdimensioner och Hall´s kulturfaktorer. De två teorierna 

ska förklara hur företag med olika nationella bakgrunder skiljer sig i beteendemönster inom 
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organisationen samt hur kommunikationen skiljer sig i olika kulturer. Dessa teorier ska användas 

för att kunna förstå hur detta kan påverka vid en fusion mellan två företag med skilda nationaliteter.  

I Teoriområde 3 sätts studiens andra perspektiv i fokus; det organisatoriska perspektivet. 

Organisationens struktur påverkar den interna kommunikationen. Vid en internationell fusion 

mellan ett svenskt och ett utländskt företag spelar den interna kommunikation en stor roll för 

integreringsprocessen. Teorin Basic Org Model beskriver hur en organisation påverkas bl.a. av sin 

struktur och kultur. Valet av denna teori faller sig naturligt då teorin beskriver hur en organisation 

är uppbyggd. Teorin om Misfits och Fits visar en process där bl.a. den kulturella miljön påverkar 

företagets situation som i sin tur påverkar företagets dominerande idéer vilka påverkar företagets 

organiska struktur. Denna teori kan ses ett utvecklande av en del av Basic Org Model. Teorin ger 

författarna en djupare bild av hur en organisation fungerar, där helhetsbilden nås genom att studera 

de olika delarna i en organisation och hur dessa hänger samman. Processtyrning och Målstyrning 

beskriver hur företag sätter upp verksamhetsmål samt hur beslut tas inom en organisation, och hur 

man sedan arbetarför att nå dessa mål.  

 

3.3.1 Teoriområde 1 
I detta teoriområde med inriktning på internationalisering beskrivs två olika 

internationaliseringsstrategier; Internationaliseringsprocessen, IP-modellen, som utvecklades 1977 

på Uppsala Universitet samt Produktlivscykeln, PLC-modellen, som utvecklades 1966 av 

amerikanen Levitt. 

 

IP-modellen/Uppsalaskolan 

Psykiskt avstånd  

Forskarna som undersökte internationaliseringsstrategier kom fram till att det fanns ett mönster i 

hur svenska företag internationaliserade sig, de upptäckte att etableringarna först skedde på psykiskt 

närbelägna marknader och därefter allt längre bort. En analys av vilka hinder som försvårar 

internationaliseringsprocessen gav en rad olika faktorer som kunde mätas. Dessa faktorer var 

skillnader mellan Sverige och andra länder inom utvecklingsnivå, utbildningsnivå, 

affärslagstiftning, affärsspråk, vardagsspråk och kultur. Begreppet psykiskt avstånd mäts som stort 

eller litet och påverkar informationsflöden mellan länder. Om det psykiskt avstånd är stort 

uppkommer svårigheter med att kommunicera länderna emellan men om det psykiskt avstånd är 

litet har länderna lättare att kommunicera och utbyta information. 

 

Marknadskännedom  
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Ett annat begrepp som behandlas i IP-modellen är marknadskännedom. Det typiska mönstret i 

utlandsetableringarna hos svenska företag påvisade att svenska företag etablerade sig in i något av 

de nordiska länderna först, för att sedan ge sig in i länder som Tyskland, Storbritannien och 

Nederländerna. Marknadskännedom är en viktig faktor i internationellt företagande enligt IP-

modellen. 

 

 

Kunskap 

Forskarna på Uppsala Universitet fann även ett mönster i företagens engagemang i enskilda länder. 

Detta mönster s.k Etableringskedjan bestod av fyra steg vid internationalisering: export, agent, 

försäljningsbolag och tillverkande bolag. Varje steg innebar att företagen lärde sig någonting nytt, 

vilket gav erfarenheter att kunna ta nästa steg.35 Den stegvisa processen kan ses som att kunskap 

samlas in och företaget lär sig under tiden arbetet och etableringen pågår.    

 I IP-modellen beskrivs att kunskap utvecklas när man arbetar på marknaden, och dessa 

kunskaper blir grunden för beslut och genom att man är själv på plats och är aktiv kan man värdera 

alternativ som nya affärsmöjligheter och marknadssatsningar på ett bättre sätt. Dessa beslut gör att 

man lär sig ännu mer, man samlar marknadskunskap, och därmed ser fler nya möjligheter osv. 

Uttrycket ”learning by doing” speglar huvud idén i denna modell. 

 IP-modellen är utvecklad för företag med små hemmamarknader, som från början har/har 

utvecklar en flexibel och öppen approach mot omvärlden. Beskrivningen för hur företag bör gå till 

väga kan sammanfattas med ”att internationaliseringen ska ske i små steg, där lärandet sker under 

tiden, och att man skall börja etablera sig i länder med så litet psykiskt avstånd från hemmarknaden 

som möjligt, för att sedan ta nästa steg som även det tas med små psykiska distanser från de 

existerande marknader företaget verkar på”.36 Kunskap är även knuten till individer, det vill säga att 

kompetensen inom en organisation eller ett nätverk sitter i individerna som jobbar i det.37 Lyckas 

företaget bli sammanlänkade med marknaden och tillhandahålla sig både tyst marknadskunskap 

samt övrig nödvändig information, så kan företaget använda sina resurser för det egentliga syftet på 

bästa sätt.38   

 

Kritik mot IP-modellen/Uppsalaskolan 

Kritik mot modellen har varit sammanfattningsvis att den är deterministisk, då den beskriver hur 

                                                
35  Johansson et. Al., s 
36   Föreläsningsanteckningar, Service Management, Södertörns Högskola, Flemingsberg, Zimmerlund Hans, 

(2009) 
37  Hollensen Sven, (2007), Global Marketing, s 245 
38  Forsgren, (2002) 
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företag bygger upp sin verksamhet i takt med att de lär sig hur utländska marknader fungerar, 

medan det finns andra sätt att agera på t.ex. att direkt satsa på eget dotterbolag eller gå in direkt på 

en marknad med långt psykiskt avstånd. Modellen försöker att svara för en generell bild av ett 

genomsnittligt beteende, och tar inte hänsyn till de avvikelser, andra strategier och beteenden som 

förekommer i verkligheten. 

  

 

Relevans: Teorin har relevansen till vår studie då vi undersöker tre utländska företag som har gått 

ihop med tre svenska företag därmed internationaliserats. Modellen är ursprungligen skriven för 

företag med små hemmamarknader, då exempelvis svenska företag ska gå utomlands, och modellen 

har starka inslag av det skandinaviska nätverkstänket, värdeskapande och samarbetsfokus som idag 

blivit vanligare på dagens ombytliga marknader med homogena produkter, där större flexibilitet 

krävs av företagen. Det är intressant för författarna att ta reda på hur företagen i denna studie har 

arbetat innan fusionerna och under integrationsprocessen under fusionerna, i förhållande till denna 

teori. 

Teorin beskriver förhållanden som stämmer väl in på de svenska företagen, men stämmer 

inte i alla fall in på de utlandsägda företagen, vilket gör att det kan skilja sig i synsätt.  

Flexibilitet, omfattande marknadskunskap, ”learning by doing”, kunskapsöverföring, långsiktig 

utveckling genom bl.a. samarbete och den interna kommunikationen samt nätverkstänket är centrala 

begrepp kopplade till modellen. Dessa begrepp kan författarna vidareutveckla och använda sig av 

vid formulerandet av intervjufrågorna. 

 

PLC- modellen 

Denna internationaliseringsstrategi är ursprungligen utvecklad för företag på stora 

hemmamarknader, såsom USA, men har kommit att användas av företag i olika nationella kulturer 

och expanderingssituationer.  

PLC-modellen kan appliceras på ett varumärke eller en produktkategori. Då produkten 

framskrider i sin livscykel krävs vanligtvis ändringar i marknadsmixen (produkt, pris, plats och 

påverkan) för att kunna anpassa sig till ständigt nya utmaningar och möjligheter. Strategin består av 

fyra faser; Inledningsfasen, Tillväxtfasen, Mognadsfasen och Nedgångsfasen. I Mognadsfasen bör 

företag se sig om efter nya utmaningar och möjligheter, där internationalisering kommer in. 

I Tillväxtfasen ska man inledningsvis ha en dubbelriktad kommunikation mellan tillverkare och 

kunder för att utveckla en produkt eller tjänst. I Mognadsfasen då produkten eller tjänsten har 

etablerat sig och hemmamarknaden växer samt produktionen ökar så räcker det med en enkelriktad 
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kommunikation. I Nedgångsfasen då stordriftsfördelar har uppnåtts och hemmamarknaden är 

mättad, ska man förslagsvis exportera till andra länder. Där börjar stegen om på samma sätt som på 

hemmamarknaden och när man uppnått stordriftsfördelar på den nya marknaden i ett annat land 

som oftast är ett U-land, lönar det sig att starta upp en egen verksamhet på marknaden. När denna 

verksamhet blivit tillräckligt konkurrenskraftig så flyttar man hela sin produktion dit, och börjar 

istället importera till hemlandet.39 Detta är kostnadsbesparande då produktionen i U-länder är 

avsevärt mycket billigare än i I-ländernas utvecklade och ekonomiska miljö. Strategin används ofta 

av I-länder för sin internationalisering i U-länder, eftersom marknaderna i de utvecklade I-länderna 

i många fall är mättade och konkurrensen hög vad avser etablerade produkter och tjänster. 

Produkter eller tjänster som befolkningen i ett I-länd ser som självklara inslag i sin vardag, kan 

befinna sig endast på introduktionsnivå i inledningsfasen i något U-länd eller på andra marknader 

runt om i världen. Mättnadsfasens nya produkter och produktförbättringar klassas som åtgärder som 

ska vidtas i PLC-modellen, liksom valet att internationalisera sig. 

PLC modellen förespråkar att beslutsfattandet i varje fas skall tas genom noggrann 

insamling av fakta samt övervägande av alternativen för att minimera fel och göra dyra misstag.40 

 

Relevans: PLC-modellen har relevans för vår studie då den förklarar hur utländska företag generellt 

går till väga då de beslutar sig för att internationaliseras. Denna teori har ett annat synsätt än IP-

modellen vilket påvisar relevansen till denna studie är då IP-modellen ska ställas mot varandra och 

jämföras. Författarna erhåller då en teoretisk grund att stå på och en förståelse av hur 

internationaliseringsprocessen kan gå till, samt vilken typ av marknadsföringssynsätt som lämpar 

sig bäst för situationen. Med denna teoretiska grund kan författarna analysera vilken 

internationaliseringsstrategi som var varit rådande vid denna studies tre fusioner. 

 

3.3.2 Teoriområde 2 
I detta teoriområde med inriktning på kultur förklaras Hofstede´s kulturdimensioner och Hall´s 

kulturfaktorer. 

 

Geert Hofstede´s 5 kulturdimensioner  

Hofstede visade att det finns nationella och regionala grupperingar som påverkar beteende i 

samhällen och organisationer, samt att dessa är beständiga över tiden. Hofstede menar att kultur är 

oftare en grund till konflikter än synergi och att kulturskillnader är besvärliga och resulterar ofta i 

                                                
39  Johanson et al, (2002), s 49 
40  Hollensen Sven, (2007), Global Marketing, s  
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katastrof.41 Han fokuserar framför allt på jämförande värderingar mellan olika kulturer och på 

interaktionen mellan nationell kultur och organisationskultur. Denna fokus mynnar ut i 5 olika 

kulturdimensioner. 

 

Hög och låg maktdistans. 

Denna dimension beskriver hur jämställdheten är mellan människor i samhället och hur dessa 

människor accepterar eller förkastar detta.42 Jämställdhet beskrivs här utifrån status och social makt. 

En individ värderas ibland högre beroende på dess arbetsposition, kunskap, ålder, hälsa, pengar, 

kön m.m. En central del i denna dimension är till vilken utsträckning lägre ställda personer 

förväntar sig och accepterar att makt fördelas ojämnt. Kulturen skiljer sig även i synen på status; om 

det anses vara rätt eller fel, rättvist eller orättvist. Denna dimension tar även upp till vilken 

utsträckning kulturen uppmuntrar en centraliserad eller decentraliserad struktur inom en grupp.  

Länder med hög maktdistans är t.ex. Frankrike, Sydostasien, Östeuropa, samt Arabvärlden.43 

Den sociala ordningen är tydligt strukturerad där varje individ har sin bestämda plats. Olikheter i 

jämställdheten är accepterad och förväntad. Den hierarkiska strukturen tillåter auktoriserade 

individer att utnyttja sin makt för att uppfylla deras önskade syfte och detta ifrågasätts inte av lägre 

anställda. Beslutsfattandet sker centraliserat.44 Maktrelationerna är auktoritära och paternalistiska. 

Man kan urskilja ett samband mellan religioner och maktdistans; islam och katolicism korrelerar 

med högre maktdistans och därmed med större acceptans för auktoritär maktfördelning.  

 Länder med låg maktdistans är bl.a. Sverige, Österrike, Danmark, Nya Zeeland, Japan och 

USA.  Inom Europa tenderar maktdistansen att vara lägre i de nordliga länderna och högre i de 

södra och östra länderna. Dessa länder genomsyras av en kultur som strävar efter att minska 

betydelsen av hierarkiska strukturer och sociala klasskillnader. Maktrelationerna förväntas vara 

demokratiska, konsultativa, inkluderande och demokratiska. Lägre anställda både ifrågasätter och 

utmanar den auktoriserade individen då denne anses agera fel. Beslutsprocessen sker 

decentraliserat.45  

 

Land Maktdistans poäng 

Sverige 31 

Finland 33 

                                                
41  http://www.geert-hofstede.com 
42  Föreläsningsanteckningar, Intercultural Management, Negocia, Paris, Kereen Mickey, (2009) 
43  http://www.geert-hofstede.com/hofstede_france.shtml 
44  Föreläsningsanteckningar, Intercultural Management, Negocia, Paris, Kereen Mickey, (2009) 
45  Ibid 
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Storbritannien 35 

Frankrike 68 

 

Figur 4: Graden av maktdistans (från 1 till 100) i Sverige, Frankrike, England och Finland. 

Källa: Hofstede Geert, (1991), Organisationer och kulturer – interkulturell förståelse, s 38 

 

Individualism och kollektivism. 

Hofstede menar att alla människor oberoende från vilken kultur de härstammar från är involverade i 

relationer inom sociala grupper. Därmed måste individer dagligen integrera med varandra om 

företeelser som angår individen själv eller andra. Denna dimension syftar till vilken grad en kultur 

uppmuntrar jaget eller gruppen.  

 

I individualistiska kulturer prioriteras individen före gruppen. En arbetsuppgift uppfylls för det egna 

välmåends skull samt prioriteras framför att ha en relation. Privatliv och arbetsliv är separerade. 

Detta kulturmönster kan tydligt urskiljas i USA, engelsktalande länder samt västeuropeiska 

länder.46 

 I kollektivistiska kulturer, såsom Latinamerika och Kina, har gruppen en högre position än 

individen och lojalitet mot denna grupp är vital. Denna grupp kan bestå av familj, släkt, vänner och 

företagsorganisationer.47 Beslut som tas inom gruppen är alltid baserade på vad som är bäst för hela 

gruppen. Gruppen som individen tillhör är den viktigaste sociala faktorn för att känna tillhörighet. 

Denna form av tänkande gör individen beroende av sin grupp, som även medför att individen kan 

känna sig tvingad att utföra saker utan eget medtycke för att behålla sin lojalitet gentemot gruppen. 

 

Land  Individualism poäng 

Finland 64 

Frankrike 70 

Sverige 72 

Storbritannien 90 

 

Figur 5: Graden av individualism (från 1 till 100) i Sverige, Frankrike, England och Finland. 

Källa: Hofstede Geert, (1991), Organisationer och kulturer – interkulturell förståelse, s 127 

 

                                                
46  http://www.geert-hofstede.com/hofstede_united_kingdom.shtml 
47  http://www.geert-hofstede.com/hofstede_sweden.shtml 
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Maskulinitet och femininitet. 

Denna dimension refererar till värderingen av traditionellt manliga eller kvinnliga värden.  

Maskulina kulturer värderar konkurrens, självsäkerhet, ambition samt ansamlandet av 

materiell rikedom. Man har prestationssamhället som ideal och eftersträvar livskvantitet istället för 

livskvalitet.48 Upprätthållandet av ständig ekonomisk tillväxt ska ha högsta prioritet. Internationella 

konflikter bör lösas med att rusta upp till strid och visa sig starkast. Här differentieras könsrollerna i 

större utsträckning än i feminina kulturer. De mest maskulina länderna är Japan och Slovakien, som 

följs av Medelhavsländerna länder såsom Frankrike och Spanien. 

Feminina kulturer har sitt centrala säte i nordvästra Europa, såsom Danmark, Finland, 

Norge, Holland och Sverige, och värderar typiskt kvinnliga värden som ödmjukhet och 

omhändertagande.49 Dessa kulturer har välfärdssamhället som ideal och värderar vårdande av 

relationer och livskvalitet högt. Bevarandet av miljön ska ha högsta prioritet.  

Internationella konflikter bör lösas med förhandlingar och kompromisser.50 

 

Land  Maskulinitets poäng 

Sverige 5 

Finland 23 

Frankrike 42 

Storbritannien 63 

 

Figur 6: Graden av maskulinitet (från 1 till 100) i Sverige, Frankrike, England och Finland. 

Källa: Hofstede Geert, (1991), Organisationer och kulturer – interkulturell förståelse, s 127 

 

Osäkerhetsundvikande. 

Denna dimension visar i hur hög grad kulturmedlemmarna känner sig hotade av osäkra eller okända 

situationer. Kulturer skiljer sig när det kommer till att visa tolerans mot mångtydighet och förmågan 

att förändra och anpassa sig.   

 Länder med hög grad av osäkerhetsundvikande t.ex. Frankrike, är ofta i en 

moderniseringsfas med många pågående förändringar i samhället. Kulturens framväxt genomsyras 

av strikta regler och restriktioner.  Kulturmedlemmarna känner sig hotade av mångtydighet och 

därmed försöker undvika oförutspådda situationer, genom att skapa skrivna och oskrivna regler och 

                                                
48  Hofstede Geert, (1991), Organisationer och kulturer – interkulturell förståelse, s 132 
49   http://www.geert-hofstede.com/hofstede_finland.shtml 
50  Hofstede Geert, (1991), Organisationer och kulturer – interkulturell förståelse, s 143  
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strukturer i samhället och organisationer som kontrollerar osäkerheten.51 Dessa kulturer har ofta en 

stark religiös tradition t.ex. inom islam och katolicism, som förespråkar total säkerhet.  

Länder med låg grad av osäkerhetsundvikande, som t.ex. Sverige, Kina och USA, tenderar 

att ha kommit längre fram i den moderna utvecklingen och är inte så reglerade av lagar och 

restriktioner från statens sida. I dessa länder strävar staten efter ett liberalt samhälle med 

yttrandefrihet, där konflikter löses genom förhandling. Här är man också villig att ta risker och 

hantera osäkra situationer på ett innovativt sätt utan tydliga förutbestämda regler. Acceptansen 

gentemot olika kulturers sätt att hantera uppgifter är stor. Motivationen att lära, förändra och 

anpassa sig är centrala begrepp i denna dimension. 

 

 

 

 

Land  Osäkerhetsundvikande poäng 

Sverige 29 

Storbritannien 35 

Finland 59 

Frankrike 86 

 

Figur 7: Graden av osäkerhetsundvikande (från 1 till 100) i Sverige, Frankrike, England, Finland. 

Källa: Hofstede Geert, (1991), Organisationer och kulturer – interkulturell förståelse, s 144 

 

Långsiktig och kortsiktig tidsorientering. 

Här beskrivs och undersöks ett samhälles tidshorisont; den betydelse som läggs vid framtiden i 

jämförelse med nutiden och det förflutna.  

 I länder med långsiktig tidsorientering, som t.ex. Pakistan och i Västafrika, värderas 

uthållighet och sparsamhet samt ordnade relationer genom status. Här platsar också majoriteten av 

Västvärlden.  

 I länder med kortsiktig tidsorientering, t.ex. Kina, Taiwan och Japan, värderas personlig 

stabilitet och att inte ”förlora ansiktet” är en viktig del i socialt umgänge. Man har en stor respekt 

för traditioner och gåvor samt återgäldande av favörer är av betydelse för att visa uppskattning och 

respekt.  

 

                                                
51  Ibid, s 132 
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Relevans: Då vår studie har delvis ett kulturellt perspektiv är Hofsetde´s teori av relevans då den 

hjälper oss att förstå hur kulturen och dess olika dimensioner styr hur människor med olika 

kulturella bakgrunder agerar i företagsverksamheten. 

 Då dimensionen hög och låg maktdistans beskriver hur kulturen speglar jämställdhet i 

organisationen mellan de anställda är detta intressant för studien den ska undersöka hur 

centraliserad/hierarkisk eller decentraliserad de olika fusionsobjekten är för att se om det påverkar 

fusionens integrationsprocess. Skillnader i företagsstrukturer, d.v.s. om kulturen har hög eller låg 

maktdistans, påverkar kommunikationen mellan de anställda. Denna studie utgörs av tre fusioner 

innefattande företag med olika nationaliteter vilket gör det intressant att jämföra. Svenska företag är 

överlag decentraliserade vilket skiljer sig från franska och brittiska företag, som generellt har en 

centraliserad struktur. Finska företag, har liksom svenska företag en decentraliserad struktur men 

inte riktigt till samma grad.  

Dimensionen individualism och kollektivism beskriver huruvida jaget eller gruppen i kulturen 

härskar. Då denna studies olika fusioner består av individualistiska kulturer, där självständighet och 

tro på sig själv är centralt, är detta av intresse då graden av individualism skiljer dessa åt. Fusionen 

behöver inte lyckas bara för att samtliga kulturer inblandade i de tre fusionerna är individualistiska 

då som sagt graden av denna faktor varierar mellan dem.  

Relevansen för dimensionen angående maskulinitet och femininitet är skillnaderna av denna 

dimension i studiens olika fusioner.  

Då Sverige är ett av världens mest feministiska länder och Finland kommer längre ner på 

listan, där relationer och vårdande av dessa står i centrum, är England och Frankrike maskulina 

länder vid jämförelse. Detta kan påverka hur man gör affärer då målet är att tjäna pengar för 

maskulina kulturer men vårdandet av relationer i feminina kulturer.  

Dimensionen osäkerhetsundvikande beskrivs som antingen hög då kulturer försöker förutspå 

problem i framtiden genom att gardera sig med instruktioner och regler eller låg då dessa problem 

som uppkommer löses på plats på ett innovativt sätt. Detta är intressant i denna studie då 

fusionsobjekten har olika sätt att hantera problem beroende på deras kulturella bakgrund. Dessa 

länder med lågt osäkerhetsundvikande som Sverige och England, har en antydan att ha större tilltro 

till att individen klarar av en oförutsedd situation. Medan Frankrike och Finland har högt 

osäkerhetsundvikande och trycker på att inget ska lämnas till slumpen utan det ska finnas manualer 

för alla tillfällen. Olikheterna i denna dimension kan påverka hur företag med olika kulturell 

bakgrund hur de arbetar med rutiner, procedurer och allmän problemhantering. Då företag med 

olika grad av osäkerhetsundvikande fusioneras kan detta bli ett hinder att ta sig över då företag 

fusioneras. 
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 Långsiktig och kortsiktig tidsorientering är en dimension som tar upp hur olika kulturer 

förhåller sig till tid. Relevansen för vår studie är att denna dimension är att samtliga av studiens 

fusionsobjekt har samma tidsuppfattning d.v.s. långsiktig och att detta kan vara intressant och titta 

på och analysera med hjälp av en av Eward T. Hall´s kulturfaktorer; monokroniskt och polykronisk 

tidsuppfattning, som även den tar upp olika kulturers tidsaspekt.  

 

Edward T. Hall´s kulturfaktorer 

Hall menade att kultur är kommunikation. Varje kultur verkar i enlighet efter dess interna dynamik, 

dess principer och dess lagar (både oskrivna och skrivna) samt dess tidsuppfattning. Det finns dock 

gemensamma faktorer i varje kultur. Världen av kommunikation kan delas in i tre delar; ord (medier 

av affärer, politik och diplomati), materiella ting (oftast indikatorer på status och makt) och 

beteende (ger feedback på hur folk mår och tekniker för att undvika konfrontation). Genom att 

studera dessa tre delar av kommunikationsprocessen i sin egen och andras kulturer, kan man 

identifiera och förstå en stor outforskad del av mänskligt beteende som existerar utanför folks 

räckvidd av medvetenhet.52 

 

Hög och låg kontext. 

Kontext är den information som omger en händelse; informationen är direkt bunden till händelsen. 

Elementen (händelser och kontext) som kombineras för att producera en given betydelse har olika 

proportioner beroende på kulturen. 

I kommunikation eller meddelande med hög kontext finns den största delen av 

informationen redan i personen medan den mindre delen består av det kodade, uttryckta och sända 

meddelandet. Man har förlängda informationsnätverk i familj, vänner, kollegor och klienter och är 

involverade i nära och personliga förhållanden. Som ett resultat av detta behöver eller förväntar sig 

kulturmedlemmarna inte mycket bakgrundsinformation vid vardagliga transaktioner. Detta är på 

p.g.a. att de håller sig hela tiden informerade om allt som har att göra med sina nära.53 I kulturer 

med hög kontext är kulturmedlemmarnas handlande styrt av sociala roller och förväntningar, man 

pratar vanligtvis till en person för att motivera den eller få den att göra saker som den normalt inte 

skulle göra. I kommunikationen i länder med hög kontext är de centrala faktorerna; indirekta 

talesätt, monologer, hög grad av lyssnande och icke-verbala koder. Medlemmar i dessa kulturer 

tycker generellt inte om frågor, de tar feedback personligt, läser mellan raderna och uttrycker sällan 

känslomässiga reaktioner. Länder med en hög kontext är länder runt Medelhavet, Sydamerika, 

Afrika, Indien, Kina, Japan, Österrike, Korea, Taiwan och Singapore. 
                                                
52 Hall & Hall, (1990), Understanding cultural differences, s 3 
53   Hall & Hall, (1990), Understanding cultural differences, s  6-7 



 
 

29 
 

 I kommunikation eller meddelande med låg kontext är majoriteten av informationen inbakad 

i den uttryckta kodningen. Karaktäristiskt för kommunikation i länder med låg kontext är att den är 

abstrakt, informell, resultatorienterad, dialogbaserad samt individualistisk. Man förväntar sig talaren 

att lyssnaren ska bli påverkad till att göra som talaren säger, detta genom att peka på ett antal 

valmöjligheter och genom att ge tillräckligt med information för att få lyssnaren att ta det önskade 

beslutet själv. Här är det rationell information som vinner över social motivation. Lyssnaren vill ha 

mycket information och det snabbt. Grundregeln i ett samtal med låg kontext är att det ska hållas 

formellt och informativt. Kulturmedlemmarna är pratsamma, de tänker högt och avbryter, de frågar 

mycket samt tar inte feedback som personlig kritik. Om konflikt uppstår uttrycks känslor och 

reaktioner häftigt. Människor i kulturer med låg kontext skiljer på privatliv, arbetsliv m.m. Detta 

resulterar i varje gång de interagerar med andra behöver de detaljerad bakgrundsinformation. 

Länder med låg kontext är USA, Skandinavien, Schweiz, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, 

Holland, Belgien, Australien, Sydafrika samt Kanada. 

 

Monokronisk och polykronisk tidsuppfattning. 

Hur man upplever tid i olika kulturer beror i grunden på cyklerna av natt och dag, vilket under 

människans framträdande utvecklade varje människas biologiska klocka som nu idag styr de flesta 

av våra fysiologiska kroppsfunktioner.54 

I monokroniska kulturer upplevs och används tiden på ett linjärt sätt. Den monokroniska 

tiden är naturligt uppdelad i segment och är schemalagd vilket gör att det är lätt att koncentrera sig 

på en sak åt gången. Man planerar och gör scheman ofta och gärna vilket gör att deadlines sätts upp 

för att hållas. Vid verbal kommunikation är det en talare åt gången som uttrycker sig och att avbryta 

varandra ses som tecken på respektlöshet. Den monokroniska tiden är nästan gripbar och det talas 

om den som om den vore pengar. Det är något som kan spenderas, sparas, slösas bort eller 

förloras.55 Exempel på monokroniska kulturer är USA, Storbritannien och de nordiska länderna.  

 De polykroniska kulturernas tidsuppfattning karakteriseras av att det är många saker som 

händer på samma gång, man ägnar sig åt ”multi tasking”. Här ändras planer lätt och ofta vilket gör 

att deadlines inte har samma värde. Att bli avbruten och prata i mun på varandra är naturligt i 

polykroniska kulturer. Att underhålla mänskliga kontakter viktigare än att hålla schemalagda tider. 

Tiden är inte alls lika gripbar i den polykroniska kulturen utan mer flytande. Exempel på 

polykroniska kulturer är de latinska länderna.56 

 

                                                
54   Hall & Hall, (1990), Understanding cultural differences, s 13 
55   Ibid, s 13-22 
56 Ibid, s 13-22 
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Stort och litet behov av utrymme 

Här beskrivs utrymmet och olika kulturers förhållande till detta. Det finns olika behov av utrymme i 

olika situationer t.ex. personligt kroppsutrymme, utrymmet på kontoret och i hemmet, samt 

definierar utrymmet runt en individ i tre olika typer. Det första utrymmet kallas det intima 

utrymmet och utgörs av den närmaste ”bubblan” runt en person. Denna bubbla växer och krymper 

beroende på förhållandet till folk runtomkring, personens känslomässiga läge, kulturell bakgrund 

samt aktiviteten som utförs. Att komma innanför den här bubblan är bara accepterat om man tillhör 

den absolut närmsta kretsen som familj och nära vänner. I norra Europa är bubblan rätt stor och 

människor har en distans till varandra medan i södra Europa minskar bubblan.57 Det andra är det 

sociala utrymme som beskriver det utrymmet där folk känner sig behagliga till mods att socialt 

integrera med bekanta men även obekanta. Det tredje och sista utrymmet utgör publikt område där 

folk inte integrerar på ett mer opersonligt sätt och man är relativt anonym.  

I de kulturer som har behov av stort utrymme har det materiella ägandeskapet och ”min” stor 

betydelse. Kulturmedlemmarna lever och arbetar inom sina självindelade ”revir” och vill inte att 

någon obehörig ska komma innanför det. Stort behov av utrymme och låg kontext går hand i hand. 

Amerikaner behöver en stor distans till den de talar med och tar hellre ett steg tillbaka än ett framåt, 

då de känner sig obekväma med ”close talkers”. 

 I kulturer med litet behov av utrymme delar man gärna sitt ägandeskap med andra. Här är 

det materiella ägandet av liten betydelse. Litet behov av utrymme och hög kontext korrelerar med 

varandra. Japaner står gärna nära dem de talar med och de känner sig bekväma då utrymmet är litet. 

 

Snabba och långsamma meddelanden 

Med vilken hastighet ett speciellt meddelande kan bli tolkat och handla efter är en viktig del av den 

mänskliga kommunikationen.58 

Snabba meddelanden tolkas snabbt. Exempel på dessa är prosa, rubriker, propaganda, 

serietidningar, tv-reklam, tv, lätta bekantskaper samt beteende. 

Långsamma meddelanden tar tid att tolka. Exempel på sådana meddelanden är poesi, 

böcker, konst, gravyr, tv-dokumentärer, trycksaker, djupa relationer samt kultur. Språk är ett väldigt 

långsamt meddelande. Även kultur är ett väldigt långsamt meddelande då kultur innefattar ett flertal 

olika typer av språk. Man kan se en person som ett långsamt meddelande; det tar tid att lära känna 

och förstå en person väl. Detta varierar dock från kultur till kultur. I USA tar det inte alls lång tid att 

lära känna en person på ett ytligt plan. Dock i Europa är personliga förhållanden och vänskap högt 

värderat och dessa tar lång tid att bygga upp. Detta är en funktion av långvariga, väletablerade 
                                                
57 Ibid, s 10-12 
58   Hall & Hall, (1990), Understanding cultural differences,  s 4 
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nätverk av vänner och förhållanden, speciellt i Frankrike.59 

 

Relevans: Denna teori har relevans i vår studie då vi bättre kan förstå hur olika kulturer fungerar 

och i och med detta förstå vad som ligger bakom anledningen och resultatet av denna studies tre 

fusioner. Utbyte kan skapas utan hänsyn till kulturella skillnader, men utveckling kan bara skapas 

då man tar hänsyn till kulturella skillnader. 

 Kulturfaktorn hög och låg kontext är intressant då samtliga länder i denna studie tillhör en 

kultur med låg kontext. Kontexten ger en förståelse för hur dessa länder kommunicerar och vilka 

inofficiella regler som gäller vid kommunikation. Detta är av vital del då en fusion ska äga rum; 

dessa två företag som ska fusioneras måste kommunicera med varandra på ett eller annat sätt för att 

kunna komma överens hur samgåendet ska gå till. 

Monokronisk och polykronisk kulturfaktor tas med i denna studie då den förklarar hur olika 

kulturer hanterar och spenderar sin tid, vilket spelar in då en fusion ska ske.  

Länderna Sverige, Finland och England i denna studie, delar en monokronisk 

tidsuppfattning där tiden är värdefull. Därför planeras arbetet i scheman och deadlines, samt 

kontinuerlig uppföljning sker. Ordning och reda och en sak i taget är grundstolpar reservationer i 

hur man bedriver verksamhet. Frankrike däremot har polykronisk tidsuppfattning där relationer 

värderas högre än tiden. Deadlines och planeringsscheman används, dock med för ändringar och 

förseningar. Denna faktor påverkar i högsta grad fusionsarbeten då det visar på hur företag från 

olika kulturer arbetar praktiskt i verksamheten. 

I kulturfaktorn stort eller litet behov av utrymme beskrivs olika typer av utrymme. Den 

beskriver stort eller litet utrymme en person behöver i förhållande till andra människor bl.a. runt 

sig, på jobbet, hemma, på offentliga platser, för att känna sig bekväm. Detta är av relevans då 

fusioner undersöks då samtal kommer med stor sannolikhet att äga rum, arbetsplatser ska 

installeras, det ska pratas vid kaffemaskinen m.m. Då detta utrymme skiljer sig i olika kulturer kan 

detta bli problem om man inte respekterar och förstår den andres behov av utrymme.  

 Kulturfaktorn snabba och långsamma meddelanden tar upp ämnet hur lång tid det tar innan 

man lär känna en person, vilket spelar roll vid fusioner då möten mellan olika personer sker och 

man ser över sin personal. De personer som ledningen fungerar bra med kommer naturligt behålla 

sin plats i företaget generellt sett. Frankrike, Finland och England styrs i majoritet av långsamma 

meddelanden d.v.s. det är viktigt med nära vänner och relationer. Detta är intressant då det påvisar 

att fusionerna borde gå smärtfritt, om man ser till denna kulturfaktor.    

 

                                                
59 Ibid, s 5 
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3.3.3 Teoriområde 3 
I detta teoriområde med inriktning på organisation beskrivs Basic Org Model, Misfit och Fits samt 

Processstyrning och Målstyrning. 

 

Basic Org Model 

Företag kan ses som öppna system som interagerar med sin omgivning. Organisationer kan befinna 

sig i två olika processer; utbytes- eller utvecklingsprocessen. 

Utbytesprocessen utgörs av input som t.ex. råvaror och energi, som sedan omvandlas till 

output som t.ex. produkter och system. Effektivitet i utbytesprocessen nås genom att uppnå så 

fördelaktiga relationer som möjligt mellan kostnaderna för vad som går in i processen och 

intäkterna för vad som kommer ut ur processen. För att undvika störningar, hot och variationer som 

kan leda till begränsad effektivitet i utbytesprocessen måste företaget utveckla mekanismer som 

skydd mot detta, såsom utformningen av ansvarsområden, informationsvägar och 

problemlösningsresurser.60 Även administrativa system såsom produktstyrning, 

samordningskommittéer och budget uppföljning syftar till att effektivisera utbytesprocessen. 

Samtliga av dessa arrangemang såsom styrsystem, resursernas karaktär och mönster etc. utgör den 

formella organisationens utformning d.v.s. företagets organisatoriska struktur. Effektiviteten 

bestäms dels av vilka villkor företaget lyckas uppnå med utbytesmiljön t.ex. leverantörer och 

kunder, och dels hur väl företagets struktur utformats för att stödja utbytesprocessen.  

 Den process varigenom företaget förändrar sin struktur och sina miljörelationer benämns 

utvecklingsprocessen. De interna förhållandena och relationerna till utbytesmiljön förändras mer 

eller mindre kontinuerligt; nya verksamhetsgrenar med nya utbytesprocesser startas i nya 

utbytesmiljöer o.s.v., vilket ger utvecklingsprocessen. Utvecklingsprocessens innefattar upptäckten 

av nya affärsmöjligheter, intern teknologisk förnyelse och inlärning av nya mönster för bedrivandet 

av utvecklingsprocessen.61 Företag kan försöka styra och påverka utvecklingsprocessen med rutiner 

genom t.ex. långsiktsplaneringssystem, utvecklingsavdelningar samt informationssökande. 

Strukturen påverkar både utbytes- och utvecklingsprocessen och villkor för effektivitet 

skiljer sig i dessa två processer. Det som främjar en effektiv utbytesprocess är inte alltid detsamma 

som de egenskaper som stödjer en effektiv utvecklingsprocess, dessa två huvudprocesser ställer 

motstridiga krav på den organisatoriska strukturen.62 

 

 

                                                
60 Normann Richard, (1993), Skapande företagsledning, s 27 
61   Ibid, s 27 
62 Ibid, s 27 
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Figur 8: Basic Org Model/Grundläggande Organisationsmodell 

Källa: Normann Richard, (2002), Skapande företagsledning, s 160 

 

I varje organisation finns värderingar, normer, begrepp, antaganden o.s.v. som tillsammans utgör en 

del av vekligheten som aktörerna befinner sig i, det s.k. idésystemet.63 En organisation består även 

av struktur och dominerande idéer som interagerar med varandra. De dominerande idéerna 

innefattar medvetna och omedvetna uppfattningar om företagets roll och uppgift, antaganden om 

vad för slags organisatorisk struktur som är lämplig för att uppnå effektivitet, företagets mer eller 

mindre formella mål, föreställningar om vad som utgör en effektiv ledarstil, vad som motiverar 

individer m.m. De dominerande idéerna består och påverkas i sin tur av kultur och traditioner samt 

signifikanta aktörer.  

De signifikanta aktörerna utgörs av personer som har tillräcklig makt och inflytande för att 

kunna påverka de dominerande idéerna. De dominerande idéerna påverkas av värderingar, 

intellektuella processer, maktspel samt politik.64 De bestäms både av företagets historia och av de 

signifikanta aktörernas personliga utveckling. 

 

 

 

 

 

 
                                                
63   Normann Richard, (1993), Skapande företagsledning, s 30 
64   Ibid, s 30 
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Figur 9: Företagets dominerande idéer och vad dessa påverkas av.  

Källa: Normann Richard, (2002), Skapande företagsledning, s 31 

 

När två företag ska fusioneras blir företagens dominerade idéer avgörande för situationen. Antingen 

kan man försöka hitta gemensamma nämnare i varandras dominerande idéer och arbeta utifrån det, 

eller så kan man bejaka varandras skillnader vilket kan skapa en utvecklande dynamik inom 

organisationen. Ett tredje alternativ är att det uppköpande företaget implementerar sina 

dominerande idéer helt på det uppköpta företaget. 

Relevans: Denna teori är grundläggande för denna studie då den ser visar på tvåvägskommunikation 

mellan företagets delar; struktur och dominerande idéer där signifikanta aktörer samt kultur och 

tradition ingår. Vid fusioner är det viktigt att vara medveten om dessa delar i ett företag och hur de 

samspelar med varandra då det utgör grunden för ett företags verksamhet.  

Då denna studie koncentrerar sig på internationella fusioner med en organisatoriskt och kulturellt 

perspektiv, och teorin beskriver just dessa två aspekter, är denna teori högst relevant. 

 

Misfits och Fits 

Den organisatoriska strukturen är företagsledningens instrument för att påverka utbytes- och 

utvecklingsprocesserna och åstadkomma effektivitet. Hur företagsledningen agerar beror på de 

dominerande idéerna och hur man uppfattar situationen. Ett företags struktur kan ses som ett antal 

delsystem bl.a. ekonomiska och administrativa kontrollsystem, budgetsystem, produktionssystem, 

differentiering och integrering mellan enheter, formaliseringsgrad, kommunikationssystem, 

belöningssystem, maktsystem, statussystem och kognitiva system som används vid 

informationsbehandling och problemlösning. Dessa delsystem är alla beroende av varandra.65 

Uppdelningar i delsystem gör det möjligt att beskriva samband mellan delsystem på ett sätt som kan 

förklara förekomsten av effektivitet eller ineffektivitet. Relationerna mellan delsystemen beskrivs i 

termer av grad av överensstämmelse/fit eller brist på överensstämmelse/misfit. Delsystem som 

stödjer varandras funktioner kallas fit och delsystem som inte stödjer varandras funktioner kallas 

misfit.66 

 
                                                
65   Normann Richard, (1993), Skapande företagsledning, s 28 
66   Ibid, s 29 
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Figur 10: Schema för analys av fit och misfit inom företag.  

Källa: Normann Richard, (2002), Skapande företagsledning, s 33 

 

Relationerna mellan modellens tre delar kan ses som en process som börjar i företagssituationen, 

vilket påverkar företagets idésystem, som i sin tur påverkar företagets organisatoriska struktur. 

Företagssituation är den aktuella situationen företaget befinner sig i som påverkas av faktorer såsom 

miljöns grad av föränderlighet samt olika teknologier t.ex. massproduktionsteknologi, 

serieproduktion, partitillverkning och enhetstillverkning.67 Den externa kulturella miljön är också 

en faktor som påverkar företagssituationen.68 Företagets situation utformar företagsledningens 

strategier och påverkar sedan strukturen för att få den att överensstämma med och möjliggöra 

förverkligande av strategierna. Idésystemet kan dock inte helt isoleras från andra delar av 

organisationen då företagets maktstruktur har starkt inflytande på vilka idéer som får 

genomslagskraft och vice versa. Den organisatoriska stukturen, i form av rutiner, resurser, 

kommunikationskanaler m.m. är avgörande för vilka idéer och föreställningar som utformas.69 De 

olika delarna i modellen är således beroende av varandra.  

Exempel på övergripande misfits inom denna modell är följande: misfits mellan idésystem 

och situation, misfits mellan idésystem och den organisatoriska strukturen, misfits mellan strukturen 

och situationen, misfits mellan olika delar av idésystemet samt misfits mellan olika delar av den 

organisatoriska strukturen.70 

 

Relevans: När två företag fusioneras med varandra ställs man inför en ny företagssituation. 

Relevansen till denna studie framkommer då företag i en fusion har olika dominerande idéer som 

                                                
67  Woodward, (1965) 
68   Crozier, (1964) 
69   Normann Richard, (1993), Skapande företagsledning, s 32 
70   Ibid, s 32 
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ska anpassas till varandra och situationen. Strukturen påverkar företagets utveckling och utbyte. 

Dessa två begrepp står i konflikt med varandra. Utveckling är en grundsten i den interna 

kommunikationen medan utbyte är i fokus i den externa kommunikationen. Den organisatoriska 

strukturen är företagsledningens instrument för att påverka utbytes- och utvecklingsprocesserna och 

åstadkomma effektivitet. Hur företagsledningen agerar beror på de dominerande idéerna och hur 

man uppfattar situationen.  

 

Processtyrning och Målstyrning   

Den traditionella planeringsfilosofin har varit målstyrd d.v.s. en beslutsfattare formulerar mål, 

bryter ner dem i delmål, söker efter alternativ, väger dessa alternativ mot målen och bedömer dem 

för att till slut välja det alternativet med den högsta måluppfyllelsen. Finns det inte ett 

tillfredställande alternativ att välja mellan kan beslutsfattaren starta en ny sökning efter alternativ 

samt eventuellt sänka ambitionsnivån.71 Denna planeringsteknik bygger modellen ”den rationelle 

beslutsfattaren” som modifierats under åren med målet att få modellen mer realistiskt. Detta har 

utmynnat i två planeringsfilosofier effektiva för olika situationer; en med lösare målformulering 

som inriktar sig på att dra lärdomar efterhand och en med tyngd på den rationella modellen där man 

följer ett i förväg uppgjort mönster. 

 

Processtyrning 

Företaget formulerar en vision av framtida tillstånd och med visionen som utgångspunkt formuleras 

steg i en process. Erfarenheter av varje taget processteg utvärderas kontinuerligt, visionen ändras 

och nya processteg formuleras.72  

Olika inlärningssteg tas vilket leder till förståelse av lärandet och ny kunskap; lärande genom 

utveckling. En dialog förs kontinuerligt mellan företaget och kunden under processens gång. 

Samtliga anställda är delaktiga, oviktigt var i organisationsstrukturen de befinner sig; 

organisationen är platt. Processtyrningen passar bäst i situationer då planeringsmiljön delvis är 

okänd och viktiga förutsättningar är flexibilitet och förmåga till nyskapande. Dessa ombytliga 

situationer kännetecknar miljön för företag som arbetar med framtidsplanering och strategival. 

Spänningar och misfits är i stor utsträckning önskvärda och utgör resurser i planeringen, då varje 

nytt problem eller varje ny situation ger kunskap.73 Långsiktsplanering med kortsiktiga processteg, 

som kontinuerligt utvärderas, är processtyrningens tillvägagångssätt. Processtyrningen är bäst 

lämpad för de tidiga utvecklingsstadierna då utmaningen inte ligger i att optimera inom givna 

                                                
71 Normann Richard, (1993), Skapande företagsledning, s 65 
72 Ibid, s 66 
73   Ibid, s 67 
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gränser utan snarare att skapa nya gränser.  

 

Målstyrning 

Beslutsfattaren formulerar ett specifikt mål. Diskussion inom ledningen sker kring vilka alternativ 

som ska väljas för att nå det uppsatta målet. Här uppnås lärande genom förklaring. 

Företagsledningen använder sig av sin hierarkiska organisationsstruktur för att nå ut till personalen 

vilket mål som ska nås och hur det ska nås. Målstyrningen är bäst lämpad i väl avgränsade och 

kända planeringsmiljöer där man inte behöver ta hänsyn till omgivningen. Målstyrning passar bäst i 

mogen utvecklingscykel då företagets verksamhetsområde är väl definierat och utforskat. I 

målsynen uppskattas inte misfits och spänningar utan här gör man allt för att eliminera dessa genom 

den noggrann planering.74 

Relevans: Relevansen för denna studie är att utifrån dessa två styrsätt, som är användbara för olika 

situationer, analysera om kortsiktig eller långsiktig utveckling var syftet med de tre fusionerna. Det 

är det intressant att undersöka vilken av dessa styrsätt som använts under fusionerna för att kunna se 

vilken av planeringsfilosofierna som används i vilken internationaliseringsstrategi. 

 

3.4 Teoretisk syntes  
Problemet som undersöks i denna studie är Vilka internationella strategier är lyckosamma vid 

internationella fusioner med svenska företag?  

Författarna kommer i följande text att belysa valda delar ur varje teori använts för att skapa en 

syntes. Denna studie undersöker internationella fusioner med ett kulturellt och organisatoriskt 

perspektiv. De valda delarna berör interna förhållanden i företag och hur dessa påverkar 

integrationen samt ställs i relation till utvecklings- och utbytesperspektiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
74   Ibid, s 67 
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3.4.1 Bild av Teoretisk syntes 
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Figur 11: Författarnas egen tolkning av denna studies teoretiska syntes. 

 

Förklaring till bild av teoretisk syntes  

Utvecklingsstrategin bygger på en dubbelriktad kommunikation där relationer till kunder, 

leverantörer och anställda är viktiga för långsiktig utveckling. Internationaliseringsstrategin IP-

modellen förespråkar learning-by-doing, relationer och nätverk samt intern kommunikation. 

Strategin består av olika steg där erfarenhet om eventuell tidigare internationalisering och kunskap 

om den nya marknaden är de viktigaste förutsättningarna för en lyckad internationalisering.  

 

Processtyrning förespråkar dubbelriktad kommunikation där samtliga i organisationen blir delaktiga 

i beslutsprocesser samt visionsskapande, vilket leder till att erfarenheter och kunskap överförs 

internt och ses som viktiga förutsättningar för långsiktig utveckling. Likt IP-modellen går 

Processtyrning ut på att man tar små steg som kontinuerligt utvärderas och erfarenheter och 

kunskap växer fram under processens gång. Flexibiliteten i denna process gör att man lätt kan ändra 

riktning vid behov, t.ex. beskriver IP-modellen hur man kan hitta nya affärsmöjligheter på vägen 

och inom planeringsfilosofin Processtyrning beskrivs hur man kan ändra vision/affärsidé under 

verksamhetens gång. Teorin om Misfits i organisationen kan kopplas ihop med Processtyrning på 

det sättet att misfits och osäkerhet ses som möjligheter till utveckling genom learning-by-doing. 

Misfits ses som komponenter i en dynamisk situation där kunskap och erfarenheter utvecklas. 

 Utbytesstrategin bygger på enkelriktad kommunikation där kortsiktigt utbyte och själva 

transaktionen är syftet med affärssituationen. Internationaliseringsstrategin PLC-modellen 

förespråkar standardiserade beskrivningar för internationalisering. De viktigaste förutsättningarna 
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för internationalisering är att man följer de olika stegen för att slutligen erhålla stordriftsfördelar 

och fokusera på produktionen. Målstyrning förespråkar enkelriktad kommunikation där endast 

ledningen är delaktiga i beslutsprocessen och målsättningen. Målen kommuniceras nedåt i 

organisationen och det finns lite utrymme för flexibilitet då man ogärna ändrar den ursprungliga 

planeringen. Likt PLC-modellen går Målstyrning ut på att man har väl kända och utforskade 

marknader där den dokumenterade datan ligger till grund för strategival och beslutsfattande. Ingen 

av dessa teorier tar hänsyn till en föränderlig omgivning. Teorin om Fits beskriver hur man 

eliminerar misfits genom noggrann planering. Denna teori kan kopplas ihop med Målstyrning på 

det sättet att man ogillar avvikelser och osäkerhet och ser att noggrann planering ger maximalt 

utbyte.  

 Teorierna som behandlar de olika kulturdimensionerna kan kopplas ihop med IP-modellen 

på så sätt att teorin är skriven för företag med små hemmamarknader såsom Sverige medan PLC-

modellen är skriven för företag med stora hemmamarknader. Dessa två teorier skiljer sig i synsätt, 

vilket kan härledas till kulturdimensionerna där nationell kultur påverkar organisationsstrukturen 

och sättet att bedriva affärer. Inom kulturteorierna hittar man även andra länkar till Process- och 

Målstyrning i avseendet att undvika/välkomna osäkerhet, kortsiktigt utbyte/långsiktig utveckling, 

dubbel/enkel kommunikation, flexibilitet/standardisering samt centraliserad/decentraliserad 

struktur. 

 Dessa två strategier, som beskrivits i den teoretiska syntesen, utgör två olika synsätt. Vid en 

fusion där ett svenskt företag och ett utländskt företag går ihop, använder man sig av antingen 

utvecklingsstrategi eller utbytesstrategi hos det svenska företaget samt det utländska företaget. 

Förutom dessa två skilda synsätt så är de båda företagen påverkade av sin Kultur vilket visar sig i 

Organisationsstrukturen.  

 

3.4.2 Matris 
Med hjälp av de faktorer som tagits ut ur den teoretiska syntesen kommer två huvudfaktorer att 

sättas in i en matris. Dessa huvudfaktorer är strategi; IP-modellen och PLC-modellen, och det nya 

företagets aktiekurs, i förhållande till OMX index, ett år efter fusionen. 
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Figur 12: Författarnas egen tolkning av denna studies matris utifrån den teoretiska syntesen. 

 

Ruta 1 

Här placeras företag som fusionerats genom utbytesstrategin och fått ett lyckat resultat d.v.s. 

uppnått en ökad aktiekurs efter ett år.  

Ruta 2 

Här placeras företag som fusionerats genom utvecklingsstrategin och fått ett lyckat resultat d.v.s. 

uppnått en ökad aktiekurs efter ett år.  

Ruta 3 

Här placeras företag som fusionerats genom utbytesstrategin och fått ett misslyckat resultat d.v.s. en 

minskad aktiekurs efter ett år.  

Ruta 4 

Här placeras företag som fusionerats genom utvecklingsstrategin och fått ett misslyckat resultat 

d.v.s. en minskad aktiekurs efter ett år.  

 

3.5 Teoretisk referensram 
Beroende variabel 

Aktiekursen, i förhållande till OMX index, på den nya fusionerade företaget ska ha ökat ett år efter 

fusionen. 

Oberoende variabler 

Faktor       Variabel 

Vision       Långsiktig utveckling/Kortsiktigt utbyte 

 

Kommunikation     Dubbelriktad/Enkelriktad 

 

Beslut       Processtyrning/Målstyrning 

 

Struktur      Decentraliserad/Centraliserad 
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Strategi      Utveckling/Utbyte 

 

Förklaring av teoretisk refernsram 

I denna uppsats har författarna valt att mäta en lyckad fusion genom aktiekursen i förhållande till 

OMX index; dagen efter fusionen samt ett år efter. Författarna har valt den beroende variabeln för 

att kunna att definiera en lyckad fusion utifrån ett ägarperspektiv. De oberoende variablerna är 

nycekord som har plockats ut från denna studies valda teorier som syftar till fenomenet som 

undersöks. Dessa variabler ska underlätta för författarna när empirin ska analyseras  och 

Problemformuleringen och Syftet ska besvaras. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Empiri 
I detta kapitel kommer uppsatsens valda företag att presenteras samt tillhörande insamlad data.   

 

5.1 Företagsbeskrivning 
5.1.1 Fusion 1 

Vin&Sprit 

V&S grundades 1917 under namnet Aktiebolaget Spritcentralen, som sedan bytte namn till AB Vin 

& Spritcentralen. Huvudsyftet med ett statligt företag var att ta bort det enskilda vinstintresset från 

alkoholindustrin. Vid skapandet av V&S tvångsinlöstes samtliga sprittillverkare och spritimportörer 

i Sverige och kom då att tillhöra V&S. Företaget hade monopol på import och partihandel med vin, 

sprit och utländskt starköl samt på produktion och export av sprit framtill 1994. Flera uppköp 

gjordes under åren bl.a. De Danske Spritfabriker år 1999, Plymouth Gin år 2000 och Cruzan Rum 

år 2006. Produktionen i Sverige ligger i Åhus och Nöbbelöv. 

 

Pernod Ricard 

Pernod och Ricard var två stora konkurrerande internationella företag i vin- och spritbranschen, som 
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slogs ihop år 1975 för att vinna marknadsandelar på den utländska marknaden. Under årens lopp 

har en rad av uppköp av utländska företag gjorts och V&S är det senaste företagsuppköpet i raden. 

 Sedan Pernod Ricard grundades har man använt sig av en decentraliserad ledningsstruktur. 

Gruppen är organiserad i ett moderbolag och dotterbolag. Medan moderbolaget fokuserar på 

strategisk ledning och övervakande av verksamhetsaktiviteter, är dotterbolagen ansvariga för det 

operationella beslutstagandet. Företaget delas upp i två stycken huvudgrupper med dotterbolag; 

Brand Owners samt Distribution. Dotterbolagen i gruppen Brand Owners består av 

produktionsföretag där The Absolut Company, Chivas Brothers Ltd, Martell-Mumm-Perriet-Jouët, 

Irish Distillers Ltd., Pernod Ricard Pacific samt Havana Club Incl. ingår. Dotterbolagen i 

Distribution består av olika distributionsföretag som arbetar med att få ut dessa märken till deras 

nyckelmarknader. Dessa distributionsföretag anpassar den övergripande strategin till deras lokala 

marknad i samarbete med företagen i Brand Owners. Gruppens operationella dotterbolag är därför 

autonoma och berättigade. Ledningarna i dotterbolagen agerar som om styrde egna företag. Denna 

organisatoriska modell bidrar till mottaglighet och motivation i de olika lagen i Gruppen. 

Decentralisering ger också Gruppen fördelen att vara nära konsumenterna och deras förväntningar. 

På det här sättet är Gruppens globala strategi anpassad till lokala behov och traditioner. 

The Executive Commitée har som uppgift att tillförsäkra och ha en övergripande blick över 

Gruppens aktiviteter och Gruppens procedurer och handlingssätt. The Executive Board har som 

ansvar att koordinera och vägleda Gruppen. Denna ledning består av Group Managing Directors 

och The General Council. The Executive Board initierar och ser över alla beslut relaterade till 

Gruppens affärer och presenterar detta för The Board of Directors då dess samtycke är av vikt. The 

Executive Board organiserar också The Executive Commitée arbete.75 

 

5.1.2 Fusion 2 

Astra 

Astra var ett svenskt företag som bildades 1913 och hette då Aktiebolaget Astra Apotekarnas 

Kemiska Fabriker. Huvudkontoret låg i Södertälje och Astra var innan fusionen ett internationellt 

läkemedelsföretag inriktat på forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av läkemedel och 

medicinsk utrustning.76 Försäljningen låg på 57 miljarder kronor per år innan fusionen, vinsten 

uppgick till 16 miljarder samt kostnader för forsknings- och utveckling (FoU) uppgick till 10,6 

miljarder kronor. Astra bestod av 22000 anställda i hela världen samma år.77 

 

                                                
75 www.pernodricard.com 
76    http://www.ne.se/lang/astra-ab  
77    Information från intervju med Per Hall, AstraZeneca, 25/1 2010 
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Zeneca 

Zeneca var ett brittiskt läkemedelsföretag som bildades 1993 då det bröt sig ut från den brittiska 

kemikoncernen ICI. Huvudkontoret låg i London och Zeneca var innan fusionen ett internationellt 

biovetenskapligt företag som bedrev forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av 

läkemedel.78 De huvudsakliga delarna för läkemedel var cancer, hjärta/kärl, andningsvägar, centrala 

nervsystemet samt anestesi, jordbrukskemikalier, och specialkemikalier. Zeneca tillhandahöll även 

sjukdomsspecifika hälsovårdstjänster. Zeneca hade året innan fusionen en försäljning på 5,5 

miljarder GBP, vinsten låg på 1,1 miljard GBP och FoU-kostnaderna uppgick till 602 miljoner 

GBP. Zeneca bestod av 34 000 anställda i hela världen samma år.79 

 

AstraZeneca 

Fusionen bedömdes förbättra företagens förmåga att skapa långsiktig tillväxt och aktieägarvärde 

genom global styrka och räckvidd inom försäljning och marknadsföring samt att få tillgång till en 

förstärkt forskningsplattform och erhålla större finansiella resurser. Inom global styrka och räckvidd 

inom försäljning och marknadsföring skulle man genom sin storlek och geografiska täckning bättre 

kunna tillvarata potentialen för befintliga och framtida produkter. De olika företagens produkt- och 

marknadsorganisationer kompletterade varandra mycket väl och det nya företaget fick en ledande 

ställning inom viktiga terapiområden. Inom förstärkt forskningsplattform fick man genom 

samgåendet tillgång till en stark gemensam forskningsportfölj. Man stärkte AstraZenecas framtida 

utveckling genom ett gemensamt forskningsprogram, och därmed möjliggjorde man större 

satsningar på nya och kostnadskrävande teknologier. Genom erhållningen av större finansiella 

resurser som skapade via fusionen, gav dessa resurser ökad handlingsfrihet för bättre 

resursutnyttjande. Effektivitetsvinster erhölls även genom bättre resursutnyttjande. 

 Sedan fusionen har Astra Zeneca konsekvent arbetat för att koncentrera verksamheten till en 

kärnverksamhet; receptbelagda läkemedel. Huvudkontoret ligger i London där också styrelsen har 

sitt säte. Huvudkontoret för forskning och utveckling ligger i Södertälje. AstraZenecas styrelse och 

ledning är sammansatta av utvalda kompetenta personer från den svenska och den brittiska sidan, 

idag med en klar majoritet av engelskmän. Styrelsens 12 personer fastställer bland annat strategi 

och mål. Koncernledningen består av 8 personer med koncernchefen David Brennan och hans 

ledningsgrupp "The Senior Executive Team". Koncernchefen rapporterar till styrelsen med dess 

ordförande i toppen; Louis Schweitzer. 

Idag är AstraZeneca verksamma i över 100 länder med växande närvaro på tillväxtmarknader, 

inklusive Kina, och har huvudkontor i London samt viktiga FoU-enheter i Sverige, England och 
                                                
78    http://www.ne.se/lang/zeneca-group-plc 
79    www.astrazeneca.com 
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USA. Idag består organisationen av fler än 65 000 medarbetare (51 procent i Europa, 32 procent i 

Nord- och Sydamerika samt 17 procent i Asien, Afrika och Australien). 

 Koncernens försäljning uppgick till 31,6 miljarder USD under år 2008.80 

 

5.1.3 Fusion 3 

Telia 

Telia var ett svenskt statligt ägt företag från början, då kallat Televerket. Detta bytte namn till Telia 

AB 1993 då företaget blev ett aktiebolag med staten som ensam ägare. År 2000 sålde svenska staten 

30 procent av Teliaktien till privata investerare och aktien blev börsnoterad. 

 

Sonera 

Sonera var ett finskt statligt ägt företag som bildades 1917 och hette då Telegrafverket. 1927 slogs 

detta företag ihop med finska posten och bildade Post- och telegrafverket. 1994 blev företaget ett 

aktiebolag och delprivatiserades 1997 då det också bytte namn till Sonera. Ett år senare minskade 

finska staten sitt ägande till 77,8 procent genom ett publikt erbjudande och Sonera-aktien 

börsnoterades. Den finska staten minskade sitt ägande ytterligare under 1999 och 2000. 

 

TeliaSonera 

TeliaSonera tillhandahåller telekommunikationstjänster i Norden, Baltikum, Eurasien (Azerbadzjan, 

Ryssland, Turkiet) samt Spanien. Företaget finns i 20 länder och erbjuder tjänster som hjälper 

människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt.81 

 

5.2 Statistik 

Företag En dag efter 
fusionen 

Ett år efter 
fusionen 

Minskning/Ökning 
aktiekurs 

OMX förändring 

Pernod Ricard 59,36 SEK 51,15 SEK - 8,21 SEK  
- 13,8% 
 

Minskning med 
0,43% 

AstraZeneca ca. 390 SEK ca. 390 SEK +/- 0 SEK  
+/- 0% 

Ökning med 42,6% 

TeliaSonera 35,50 SEK 34,30 SEK - 1,20 SEK  
- 3,4% 

Ökning med 33,9% 

                                                
80    Ibid 
81  www.teliasonera.com 
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Pernod Ricard 

Företagets aktiekurs har sjunkit med 13,8% på 1 år. OMX indexet har minskatt med 0,43%. 

 

AstraZeneca 

Företagets aktie har varken ökat eller minskat. OMX indexet har ökat med 42,6%. 

 

TeliaSonera 

Företagets aktie har minskat med 3,4%. OMX har ökat med 33,9%. 

 

5.3 Intervjuer  
5.3.1 Vin&Sprit – Pernod Ricard 

Intervju med Isabelle Ducellier från Pernod Ricard, Stockholm 25/1 2010 

Isabelle Ducellier har jobbat på Pernod Ricard i 19 år. Hennes arbetsuppgifter har varierat under 

åren. Hon har tidigare varit Har varit placerad i Sverige mellan 1997-2000 och jobbade då som 

försäljnings- och marknadschef. 

 

 

 

Tidslinje över fusionsprocessen 

 

23 juli          26 juli        8 aug       18 aug        30 sep          15 okt             mars          juli       dec                       

        

2008 

23 juli Isabelle blev uppringd Pernod Ricard, hon jobbade då i Bordeaux för Pernod Ricard, och 

blev förfrågad att leda fusionen på plats i Sverige. Hon fick en dag på sig att bestämma sig - och 

svaret blev ja. Hon fick frågan från Pernod Ricard om hon ville komma in som en räddare för ”The 

Absolut Company” efter 6 månader och slippa det tunga arbetet med uppsägningar, men hon valde 

att ta både det jobbiga som t.ex. att avskeda överflödiga personer, och det roliga i uppgiften. Hon 

ville vara med från början till slut. 

26 juli Fusionen blev officiell. 

8 augusti Isabelle träffade svenska facket för att förhandla med dem. 

18 augusti Isabelles tjänst på Pernod Ricard startade. 

30 september Den nya ledningsgruppen som Isabelle har skapat var färdig. 
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15 oktober Hela strukturen för organisationen var färdig.  

Under hösten 2008 håller Isabelle intervjuer med 200 anställda på de före detta organisationerna 

Pernod Ricard Sweden, V&S Distillers och V&S Wines för att tillsätta tjänster i den nya 

organisationen. 

 

2009 

Mars Alla personer som av egen vilja eller genom uppsägning försvann från företaget.  

Juli En medarbetarundersökning i organisationen genomförs med hjälp av företaget ”A Great Place 

To Work” för att få reda på de anställdas åsikter om den nya organisationen. 

December En intervju med Isabelle hålls som berättar att de är på god väg att bli integrerade men 

inte riktigt är där än. 

 

Syftet med fusionen 

Pernod Ricard har varumärken över hela världen. Inom whiskey är de världsledande i Skottland och 

Irland. I och med whiskeyn och de övriga strategiska varumärkena i portföljen är Pernod Ricard 

världsledande även i BRIC länderna och Kina. De var svaga på USA marknaden och saknade en vit 

vodka och då passade Absolut Vodka perfekt i deras globala portfölj. 

 

 

Påverkande faktorer innan fusionen och tidigare erfarenheter av fusioner 

Isabelle har tidigare varit placerad utomlands då Pernod Ricard förvärvat bolag. Hon var bl.a. i 

Polen och där var hon också hade hand om ett förvärv av ett statligt ägt bolag. Arbetet i Polen 

bestod av att bygga upp strukturen och arbetssätt från grunden samt implementera rapporteringen 

till huvudkontoret i Paris. Detta har bidragit med stora erfarenheter kring förvärv och 

integrationsprocesser för Isabelle. Isabelle har tidigare varit placerad i Sverige mellan 1997-2000 då 

hon jobbade som marknadschef för Pernod Ricard Sweden, vilket gör att hon har kännedom och 

erfarenheter av Sverige sedan tidigare. 

Problemet med det polska bolaget var att det hade en kommunistisk struktur som visserligen 

liknade den franska hierarkiska modellen, dock var det många människor som var anställda utan att 

ha en arbetsbeskrivning. De kom till jobbet varje dag utan inte riktigt vad deras arbetsuppgifter var. 

Detta är en stor skillnad om man jämför med Sverige där alla anställda vet sin plats och uppgift. 

 

Strategier vid fusionen 

Det fanns hela tiden en integrationsplan som följdes hela tiden och inga förändringar har gjordes 
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under tidens gång. En varumärkesplan (brand plan) har gjorts under en löptid på 3 år samt en 

budget, en mall, som gäller framtill 2010. Arbetet med varumärkena är enligt studiens empiri inte 

flexibelt, man styr mot sitt satta mål och ändrar inte under arbetets gång. Exempelvis har 

varumärket Jamesson en och samma varumärkesstrategi som ska gälla i alla länder, och denna 

bestäms av huvudkontoret. Här har man sen fast målgrupp och brand equity, och har beslutat att 

mediet ”film” ska kopplas till detta märke, då arbetar man som med fallet Jameson Whiskey med 

filmfestivaler t.ex. i Cannes och Dublin. Stockholm Filmfestival 2010 är Pernod Ricard 

huvudsponsor. 

 Strategier för Pernod Ricard idag är att investera mer i Advertising och Promotion och 

visionen är att bygga varumärken på rätt sätt. Pernod Ricard har 15 varumärken som är ”strategic 

brands”; Absolut Vodka, Ballantines, Chivas Regal, Malibu, Ricard, Beefeater, Havana Club, 

Jameson, The Glenlivet, Kahlua, Martell Cordon Bleu,  Mumm, Perrier-Jouet, Jacobs Creek, 

Montana. Det är dessa varumärken man kommer att satsa på i form av reklam och marknadsföring. 

Isabelle vet inte hur framtidens avyttringar ser ut men hon säger att om det skulle bli aktuellt att 

sälja ut vissa delar så kommer detta att göras för att kunna man ska kunna koncentrera sig på att 

bygga de varumärken man satsar på, vilket i det här fallet är Absolut Vodka. För att bygga och 

bevara varumärken måste de generera pengar så att man kan satsa på dem. 

 

 

Organisationsförändringar i och med fusionen 

Isabelle menar på att fusionsarbete måste gå snabbt. Dels för att processen ska komma igång och 

dels för de anställda som blivit varse att företaget blivit uppköpt, inte vet om de får jobba kvar eller 

hur framtiden kommer att se ut. Uppgiften för Isabelle var att sätta upp den organisatoriska 

stukturen som hon ville ha, för bolaget i Sverige. Det blev en enkel struktur med Isabelle i toppen, 

under henne skulle en försäljningschef, en marknadschef och en finanschef tillsättas. HR chef fanns 

redan inom koncernen och tillgänglig via huvudkontoret i Paris. Alla fick samma chans för att bli 

tillsatta. Det var inte så att Pernod Ricard organisationen som fanns i Sverige sedan tidigare skulle 

få dessa tjänster per automatik bara för att de redan företrädde Pernod Ricard även om de trodde det 

eller ryktet gick om att de hade sina jobb säkrade. Alla fick lämna in CV och komma på intervju för 

att söka om sin tjänst i det nya företaget. Isabelle intervjuade ett stort antal personer för att tillsätta 

dessa tjänster. Dessa chefer fick sedan tillsätta sitt eget team under sig. Isabelle intervjuade 

managers från de tre organisationerna; Pernod Ricard Sweden V&S Distillers samt V&S Wines, 

som nu skulle gå ihop till en ny organisation. Varje märke har sina samarbetspartners, beroende på 

marknad, reklam, målgrupp och budskap o.s.v. 
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Ledningsgruppen var klar i slutet september och hela strukturen var färdig i mitten av 

oktober. Detta var ingen enkel eller rolig uppgift, då så många slogs om samma jobb. De som skulle 

slutade av egen vilja eller blev uppsagda fick avgå i mars 2009. Isabelle ordnade med avgångs- 

vederlag samt förflyttningar av tjänster inom organisationen.  

 

Integrationsarbete 

Isabelle upptäckte att V&S Distillers och V&S Wines var svårast att integrera, då de var mycket 

skilda och hade ”vi” och ”dem” tänk, trots att de har suttit på samma våningsplan inom samma 

organisation i flera år. Svårigheter med integrationen uppkom även i och med att Pernod Ricard 

organisationen i Sverige var liten och endast hade 4 procent av den svenska marknaden, medan 

V&S Wines var ledande med 40 procent.  

Den psykologiska reaktionen på att det lilla företaget som köpte det stora, blev svårt att acceptera 

för somliga, samt att den f.d. konkurrenten plötsligt var ens samarbetspartner och arbetskamrat. 

Isabelle berättar att 18 månader har gått sedan fusionen och att hon inte upplever 

integrationen som komplett. Vad som tagit tid och varit i fokus har varit att överbygga de kulturella 

skillnaderna samt organisatoriska arbetssätten som skiljer de två länderna åt. 

För at förstå vad som gick fel i integrationen genomfördes i juli 2009 en medarbetarundersökning 

med hjälp av företaget ”A Great Place To Work”, som är ett privat bolag som rankar bästa 

arbetsplats. Resultatet blev både bra och dåligt, men Isabelle tyckte det var nödvändigt att göra detta 

för att se vilka svagheter och styrkor som finns idag inom organisationen. Målet är att inom 3 år 

vara högst rankat i kategorin bästa arbetsplats. Man har även anordnat julfester och sommarfester 

för att stärka gemenskapen i gruppen. 

 Isabelle är nöjd över att fusionen och integrationsarbetet har gått så bra som det har gjort. I 

juni ökade Pernod Ricard sin försäljning med 6 procent i Sverige, Tyskland och Canada, trots 

lågkonjunktur, vilket är ett bevis på att Pernod Ricard gjort sitt jobb väl och att 

integrationsprocessen och varumärket Absolut Vodka har klivit ombord i organisationen smidigt 

och genererat mer än förväntat. 

 

Kulturella skillnader 

Det finns skillnader i de två företagens ägande. V&S var stort och statligt ägt från början, medan 

Pernod Ricard var ett litet familjeföretag från början som har växt sig stort genom entreprenörskap 

till att idag vara världsledande.   

Skillnader finns även i kulturen hur beslutsprocessen generellt går till i Sverige och 

Frankrike. Isabelle beskriver den franska organisationen med en stark chef i toppen på 
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organisationen som tar beslut och kommunicerar detta neråt i organisationen. Den svenska 

organisationen beskriver hon en mindre uttalad och suverän chef där besluten går som en cirkel där 

de anställda har nästan lika mycket att säga till som chefen. 

 

Sverige    Frankrike 

 
 

Figur 13: Författarnas egen tolkning av skillnaden mellan svensk beslutsprocess och fransk 

beslutsprocess enligt Isabelle Ducellier. 

 

Isabelle tycker att svenskarna ofta har för många möten, för mycket ”fika” och att man ska 

diskutera och återkomma hela tiden men det svårt att få någonting bestämt.  

Fransmännen är mer raka och besluten tas snabbare och är mer målstyrda. Isabelle försöker skapa 

en modell mittemellan. Hon har en rak ledarstil där hon säger vad hon tycker och är rak i dialogen, 

samtidigt som hon lyssnar och samlar information innan beslut tas, men när beslutet har tagits så är 

det gällande utan vidare diskussion. 

En annan skillnad kulturellt sett var hur facket fungerar i de olika länderna. Facket i Sverige 

har varit behjälpligt och konstruktivt vilket är skillnad mot franska facket som är mer byråkratiskt 

och säger nej innan man ens har fått fram sitt ärende.  

Lagar och regler i Sverige försvårar marknadsföring och sponsring av alkohol, men det går 

att jobba ändå och man får vara kreativ och hitta sätt att kringgå på ett lagligt sätt. Exempelvis har 

en TV-reklam för första gången nu gjorts för Absolut Vodka, och man sänder då via TVC, inte från 

Sverige. 

 
Intervju med Staffan Wendt från Pernod Ricard Nordic, Stockholm 25/1 2010 

Staffan började som säljare på V&S 1999 och blev försäljningschef för V&S Distillers 2004. 

 

Syfte med fusionen 

Staffan menar att Pernod Ricard ville åt varumärket Absolut Vodka men även själva känslan och 

kunskapen som var inbäddad i gamla V&S. 
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Hur kommunicerades fusionen internt? 

Personalen i V&S hölls ständigt uppdaterade med vilka olika spekulanter som var intresserade av 

att köpa V&S nu när det var ute för försäljning. Staffan berättar att man blev informerade om att 

fusionen skulle äga rum med Pernod Ricard genom dagspressen samma dag som det var klart. Man 

fick också information om fusionen och vad den kunde innebära via V&S:s intranät. Detta var 

sommaren 1997. Staffan tror att ledningen i Pernod Ricard gav ut så mycket information som var 

möjligt angående fusionen innan den var klar och även hur den nya organisationen skulle se ut. Det 

hölls informationsdragningar om fusionen och vad det skulle kunna betyda för framtiden i 

personalmatsalen varje vecka.  

 

Tidigare erfarenheter av fusioner 

Staffan själv hade tidigare erfarenhet av omorganiseringar inom V&S organisationen t.ex. då 

strukturen delades upp i V&S Distillers och V&S Wines. Denna erfarenhet gjorde att han tog 

förändringsprocessen i.o.m fusionen med ro. Staffan menar att det inte var någon idé att oroa sig 

innan alla besluten är offentliggjorda, han kunde ju ändå inte påverka någonting. Det man kunde 

göra, berättar Staffan, var att ha sina referenser och CV i ordning och presentera sig på ett så bra 

sätt som möjligt under intervjuerna.  

 

Organisationsförändringar i och med fusionen 

Staffan var försäljningschef på V&S Distillers vid den tiden fusionen ägde rum. Han blev erbjuden 

positionen som Sales Manager on trade (försäljningschef för restauranger). Han fick då välja sin 

egen säljkår på nio säljare. Han intervjuade alla säljare från V&S Distillers, V&S Wines och Pernod 

Ricard Sweden. Under denna utgallring hade han konstant kontakt med det svenska facket. Staffan 

var tvungen att rättfärdiga varför han valt de personer han valt och fick presentera detta för facket 

som sedan skulle godkänna eller inte godkänna valen av personal. 

 Det var nervöst och stökigt vid denna tid då valet av de anställda var tvunget att hållas 

hemligt innan hela den organisatoriska strukturen var klar. Bara facket visste vilka kandidaterna 

var, de anställda fick vänta på sin lott. Under denna tid bildades rykten och spekulationerna kring 

vilka som skulle få stanna kvar. Staffan anser att Pernod Ricard har hanterat uppsägningarna på ett 

bra sätt, då det gick fort och väldigt generösa avgångsvederlag gavs ut, där maxbeloppet var två års 

löner. 

 Isabelle kom till Stockholm under hösten 2008. Det kom även fler fransmän till den nya 

organisationen. Nyckelpositioner tillsattes med fransmän. Samtliga anställda blev kallade på 

anställningsintervju för att bli erbjudna positioner eller avgå. 200 personer från V&S och gamla 
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Pernod Ricard Sweden fick avgå. 

 Man vill säkert ha dubbelriktad kommunikation menar Staffan men företaget är toppstyrt. 

Det blev fler rapporteringar efter fusionen. Staffan berättar att nu görs dags-, vecko- och 

månadsrapporter och gärna sammanställande rapporter på dessa. Man räknar även annorlunda; 

varumärkesportföljen har ju blivit större i och med fusionen och detta har gett fler 

intjäningsprodukter vilket ger fler produkter att slå ut sina kostnader på. Staffan menar att detta sätt 

både har för- och nackdelar. 

Det gemensamma affärsspråket har blivit engelska efter det var svenska i V&S och franska i 

Pernod Ricard. 

 

Integrationsarbete 

Sommar- och julfester har anordnats men Staffan menar att det hade behövts fler för att få en riktig 

ordentlig ”team känsla”. Han berättar att Isabelle går rundor kontinuerligt och pratar med folk om 

hur helgen har varit eller annat icke-jobb-relaterat. Staffan själv sköter sin integration på liknande 

sätt. Efter fusionen har han ägnat en stor del av sin tid med att åka omkring i Sverige och 

presenterade den nya organisationen och de nya varumärkena för kunder och säljare. Detta är ett 

viktigt arbete som Staffan utför då han är säljchef och han försöker underhålla sina relationer till 

kunder och säljare. Han poängterar att relationerna är viktigast. Det spelar ingen roll hur bra 

produkt du har, kunder kan alltid finna substitut till den. Det är personen bakom den som är 

viktigast. 

 

Kulturella skillnader 

Staffan har inga exempel på kulturkrockar eller avgörande kulturskillnader mellan svenskarna och 

fransmännen. 

 

5.3.2 Astra – Zeneca 

Telefonintervju med Per Hall på AstraZeneca, Södertälje 25/1 2010 

Per Hall har jobbat på Astra sedan 1987 som controller på finansavdelningen, 1993 blev han 

ekonomichef och 1998 blev han ansvarig för utformningen av en resursplaneringsmodell för 

forskningsprojekt. 

 

Tidslinje över fusionsprocessen 

 

1997      1998    1999      2000  2001          2002 
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1997 ”Hemliga” förhandlingar påbörjades mellan Astra och Zeneca men avslutades relativt snabbt 

då båda företagen insåg att tiden inte var mogen för en fusion. 

1998 I december kommunicerades fusionen ut att fusionen. Mail skickades och stormöten var 

planerades in. En ny organisationsstruktur kommuniceras ut till de anställda, vilka personer som har 

fått vilka tjänster/positioner. 

1999 ”The Integration Office” sätts ihop för att kunna leverera de planerade synergieffekterna och 

målen som satts upp av styrelsen. Dessa skulle vara uppfyllda 2001. 

2000 Målen som styrelsen satt upp uppfyllda, ett år tidigare än planerat. SET-medlemmarna finner 

att integrationsprocessen är klar. 

2001 Synergieffekterna var planerade att vara klara. 

2002 Integrationsprocessen var komplett. De anställda från Astra och Zeneca tänker som 

AstraZeneca. 

 

Syfte med fusionen 

Syftet med fusionen var att öka vinsten genom ett samgående av dessa två företag, 

synergieffekterna skulle redan på tre år generera vinst. Man ville ”optimera sina möjligheter”. De 

två företagen var väldigt lika till sina forskningsområden förutom att Zeneca även vid den tiden 

hade jordbruksforskning; genmanipulering av grödor, som sedan efter fusionen såldes av. Astra 

hade en bra portföljerna som verkade inom samma områden som Zeneca. Dessutom hade de nästan 

outsinliga resurser. Astra hade s.k. ”blockbusters” som var projekt eller företag som hade en 

försäljning på över 1 miljard dollar per år. Zeneca hade en bred och bra produktportfölj som 

matchade Astras portfölj, dock var deras resurser knappa. Både Astra och Zeneca såg möjligheten 

att bygga någonting stort tillsammans. 

Hur kommunicerades fusionen internt? 

Fusionen kommunicerades via mail och det var en stor omskakande nyhet. En rad stormöten 

planerades in för att alla inom organisationerna skulle bli ordentligt informerade. Endast 

aktieägarna och styrelsen på Astra hade vetat om de hemliga planerna, så det var en stor nyhet för 

majoriteten anställda och ingen visste direkt vad fusionen innebar. 

I efterhand fick man reda på att hemliga diskussioner med Zeneca hade ägt rum 1997 men att tiden 

inte då var mogen för ett sammangående. 

Huvudkontoret bestämdes utan tvister att det skulle ligga i London bl.a. för att London är ett 

finanscentra och mer av en internationell metropol än vad Stockholm är. 
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Påverkande faktorer innan fusionen och tidigare erfarenheter av fusioner 

Länderna hade kontakt med varandra innan fusionen, då Astra hade ett marknadsbolag i London 

samt ett litet kontor vid Piccadilly Circus och Zeneca hade ett marknadsbolag i Stockholm. Astra 

hade även ett flertal engelskmän i organisationen innan fusionen.  

 

Strategier vid fusionen 

Zeneca köpte Astra 1999 men samgåendet kommunicerades ut som 50-50-ägt för de två ägarna. I 

praktiken måste en av parterna äga någon liten procentuell decimal mer än den andra, och det föll 

sig så att Zeneca fick den övervägande delen, den sista procenten.  

 

Organisationsförändringar i och med fusionen 

I och med att fusionen annonserades så publicerades den nya organisationsstrukturen; vilka 

personer som skulle utgöra den nya koncernens ledningsgrupp, chefer och anställda. 

 I och med den nya strukturen blev Astras forskningschef Clas Willhelmsson den nya 

koncernens forskningschef. Han skulle göra om Astras befintliga forskningsenhet till AstraZenecas  

integrerade forskningsenhet. Han satte upp 12 punkter som alla skulle vara uppfyllda inom 3 år, 

detta skulle säkerställa integrationen och vinsterna i och med den. Uppfyllandet av dessa punkter 

skulle redovisas för styrelsen som ett bevis på att integrationen var klar. I verkligheten uppfylldes 

dessa punkter redan 2 år efter fusionens annonsering. 

Man tillsatte en ledningsgrupp; ”The Senior Executive Team” de s.k. SET-medlemmarna. 

Denna grupp bestod av åtta stycken personer som delade upp arbetet i olika områden; R&D 

(research and development), Operation (tillverkning) och Marketing (säljavdelning). Varje SET-

medlem hade sitt egna lokala integrationskontor för att kunna driva integrationen inom sitt egna 

område. Det fanns även ett övergripande integrationskontor i London. 

 Då man hade dubbla uppsättningar av marknadskontor runt om i världen, var man tvungen 

att välja ett av dessa kontor. Skulle man välja Astras marknadskontor eller Zenecas? Detta visade 

sig att bli problematiskt och tidskrävande, exempelvis i Spanien där Astra hade kontor i Barcelona 

och Zeneca hade kontor i Madrid. Vissa personer försvann helt från organisationen då de 

svårigheter att integreras och enas. De personer som fick en tjänst/position de inte var nöjda med, 

valde att avgå inom ca ett halvår. 

 Det var inte bara arbetsamt i processen att integrera samtliga personer från de två företagen, 

det hände även tråkigheter i internt i ett av de två företagen. Astras bolagschef i USA, Lars Billman, 

blev påkommen att ha hyrt lust-yachter med ”glädjeflickor” ombord vid ett flertal seniorkonferenser 

under 1997-1998 i Florida. Han blev sparkad 1998 och även andra med honom.  
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 Ägarstrukturen i Astra var och förblev densamma i början efter fusionen med Wallenberg 

mfl. i ledningen som sedan också slog igenom i det fusionerade företaget AstraZeneca. Dessa 

personer har sedan klivit av och minskat sitt ägandeskap. Idag är det väldigt spritt och det finns 

representanter som man inte vet vad de gör där, säger Per om ledningens utformning. Om 

om man jämför med den enkla ägarstrukturen på lilla Astras tid är denna struktur mycket mer 

komplex. 

 Idag utgörs organisationen av Dave Brennan är VD på toppen, efter honom kommer Anders 

Ekblom som är forskningschef samt SET-medlem. Sedan kommer en R&D ekonomichef under 

Anders Ekblom. I och med affärsmässiga beslut finns ”The Delegation Of Authority” på Anders 

Ekbloms nivå som bestämmer vad SETmedlemmarna får och inte får göra, när beslutet ska lyftas 

till styrelsen och när det ska lyftas till Dave Brennan.  

 Det gemensamma affärsspråket engelska då Zeneca har majoriteten i ägarskap. 

 

Integrationsarbete 

Per blev sedan tillfrågad att jobba i en integrationsgrupp; ”The Integration Office”, som hade som 

mål att underlätta integrationsprocessen mellan det svenska Astra och det engelska Zeneca för att 

kunna leverera de mål som styrelsen satt upp. Denna grupp bestod av 4 personer från Astra och 4 

personer från Zeneca, då fusionen officiellt var av 50-50 i ägandeskap. The Integration Office 

rapporterade till styrelsen. Kontoret för detta sattes upp i Manchester men flyttades senare till 

London. Ett av målen från styrelsen var att göra kostnadsbesparingar på 3 miljarder dollar och 

6000-7000 dollar i vinst på en period på 3 år. 

I och med att Per blev tilldelad denna roll som integrationsarbetare, kände han att han 

behövde feedback på hur ett lyckat integrationsarbete går till. Han och en kollega bestämde träff 

med Percy Parnevik på ABB (Asea Brown Boveri) för att inte sätta upp organisationsstrukturen 

Integration Office i London från scratch utan dra lärdom från andra. Percy gav vägledning om sina 

integrationsproblem i ABB:s förvärvsarbeten. Astra nyttjade sina styrelsemedlemmars kunskap som 

fungerade som dörröppnare till myndigheter som kunde behövasi AstraZeneca.  

 I och med integrationsprocessen så fick de kvarvarande anställda i det nya företaget resa 

väldigt mycket, för att man skulle integreras och träffa sina nya kollegor. Tanken med detta var att 

man ville sudda ut kulturskillnader, vilket lättare görs ansikte mot ansikte än per telefon och mail.  

AstraZeneca hade anställt kulturkonsulter som kallades in och förklarade saker som uppstod efter 

en tid när man inte förstod varför vissa saker blev som de blev. 

Hur lång tid tog integrationsprocessen?  

SET-medlemmarna arbetade i olika områden där integrationen tog olika lång tid, men generellt 
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anser de att det tog 18-24 månader. 4-5 år tog det för de båda företagen att tänka som ett. De som 

hade varit med på Astras tid kände sig efter 4-5 år att de kände sig som AstraZeneca. 

 

Kulturella skillnader 

Det engelska arbetssättet valdes utan diskussion, då engelskmännen kom med en tjock pärm under  

armen fylld med detaljerade arbetsbeskrivningar och arbetsrutiner, och bestämde att det var på deras 

sätt företaget skulle arbeta. Per förklarar detta beteende som typiskt engelskt då engelskmännen är 

vana att bestämma över sitt imperium efter sitt härjande under århundraden. Det svenska 

arbetssättet var vid denna tid färgat av fritt arbete, självständighet vilket influerades av Astras 

dåvarande bolagschef som förespråkade att allt var tillåtet bara man levererade i slutändan. 

Detta blev en enorm kulturkrock då engelskmännen var detaljstyrda och arbetade inte alls så 

lössläppt som svenskarna. Per menar dock att det engelska arbetssättet var bra för Astra, då Astra 

aldrig hade kunnat växa så stort internationellt om inte det hade blivit lite mer engelsk ordning. 

 

5.3.3 Telia – Sonera 
Intervju med Ander Bruse på TeliaSonera, Stockholm 25/1 2010 

Anders Bruse började arbeta på Televerket 1989 och fortsatte sedan då det blev Telia. Han har suttit 

på diverse ledningspositioner. 

 

Tidslinje över fusionsprocessen 

 

1993                1999                2000       2001               2002       2004              2006   

 

1993 Televerket blir Telia AB. 

1999/2000 Telia och Telenor försöker sig på en fusion men misslyckas. 

2000 Telia blir börsnoterat. 

2002 I maj skriver Anders Igel ett prospekt till aktieägarna innehållande den nya 

organisationsstrukturen. 

2002 9 december är fusionen officiell. Den nya organisationen implementerad. Integrationsarbete 

pågår fram till 2004. 

2004 Den nya visionen för det nu enade företaget skrivs av Anders Igel. 

2006 Anders Igel utlyser att integrationsprocessen är över. TeliaSonera är nu enat. 

 

Syfte med fusionen 
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En av drivkrafter till fusionen för Telia var den dåvarande ägaren Lars Erik Pettersson som ville 

åstadkomma någonting stort och sätta sitt egna namn på kartan. Han hade ett eget intresse av att 

växa internationellt. Dessutom spelade IT-kraschen och avregleringen in. För Sonera var fusionen 

helt nödvändig för att överleva efter IT-kraschen. Soneras dåvarande VD hade byggt upp Sonera till 

ett drivet och roligt företag, starkt profilerat i Finland och ville egentligen inte bli förknippat med 

det svenska och tråkiga Televerket.  

Hur kommunicerades fusionen internt? 

Anders Igel skrev i maj 2002 prospektet för TeliaSonera-affären, för att locka aktieägare att 

investera. Prospektet innehöll mest kostnadsbesparingar av synergieffekten men även de 

organisatoriska förändringarna. År 2002 före midsommaren blev detta publikt; vem som var chef 

för vad och vilken position man erbjöds. Detta skedde innan själva sammanslagningen som gjordes 

i december. 

 

Påverkande faktorer innan fusionen 

IT-bubblan 2001 har en stor påverkan på beslutet av samgåendet, Sonera hade köpt dyra 3G-

licenser i Tyskland som plötsligt inte var värda någonting när IT-kraschen kom. Detta gjorde att de 

hade hamnat i ett svårt ekonomiskt läge. För Telia var det både IT-kraschen och avregleringar på 

marknaden som spelade in. 

 

Tidigare erfarenheter av fusioner 

Den misslyckade TeliaTelenor affären under 1999 framtill 2000 låg i Telias bakhuvud när nästa 

fusion med Sonera skulle genomföras. Vad som gick fel var motsättningar i ägandeskapet, politik, 

och huvudkontorets placering som blev till en stor tvist. Det organisatoriska samarbetet fungerade 

bra, men det var alldeles för många affärsområden som ville ansvara för samma sak. Anders tyckte 

det var en rörig tid. Telias organisation bestod vid denna tid av 13 olika affärsområden. Man utgick 

i detta fall ifrån att kulturskillnaderna mellan det svenska och det norska skulle bli ett problem. 

Kulturkonsulter McKenzie tillsattes och diskussioner om kultur samt ägandeskap tog mycket plats, 

tid och energi samt politiska diskussioner. Det var en hög grad av konsensus i alla beslutsprocesser 

och alla skulle vara eniga om allt, vilket försvårade processen och gjorde den lång och utdragen. 

I fusionen med Sonera gick processen betydligt snabbare och det fanns klarare uppdelningar i 

landsområden, inga konsulter blev inblandade, och inget fokus på kulturskillnader. Det var mycket 

mer struktur på arbetet. 

 

Strategier vid fusionen 
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Det var Telia som köpte Sonera men man kommunicerade att affären var en s.k. ”Affair of Equal” 

d.v.s. ett samägande där de båda parterna ägde lika mycket och hade lika mycket att säga till om.  

 

Organisationsförändringar i och med fusionen 

Sonera hade redan gått över till en kundorienterad modell med 4 enheter under varje land; privat 

(mobilt/fast), företag (mobilt/fast), storföretag, produkt/nät. Telias verksamhet var tidigare uppdelad 

i den traditionella uppdelningen; mobilt och fast. I och med fusionen och förändringar inom 

teknologi och branschen var man tvungen att omorganisera och Anders Igel valde då den finska 

modellen för TeliaSoneras verksamhet. Den finska modellen var mer kundorienterad på det sättet 

att kunden skulle kunna välja att köpa allt från en person istället för att kunden ska behöva skilja på 

tekniken. 

TeliaSonera är idag centraliserat och målstyrt. Branschen i sig söker stordriftsfördelar där 

det inte kostar mer med 1000 nya abonnenter. Företaget har standardiserade lösningar i sina 

produkter.  Även om kundfokusen har växt så är de erbjudanden som finns för kunder 

standardiserade. Telecom-branschen är uppbyggd på det sättet. Organisationen är mer effektiv än 

flexibel om Anders är tvungen att välja. Företaget är uppbyggt så att om 10 personer är sjuka ska 

företaget kunna fungera ändå.  

På toppen i organisationen sitter den svenska VD:n Anders Igel. Under honom finns den svenske 

HR-chefen och den finske vice VD:n Harry Kopponen. Under dessa två finns de två enheterna; 

MPS (marketing, products, service) med Harry Koppponen som chef samt NT (network 

technology) med en svensk chef i toppen. Under dessa kommer de 4 landsområdena som olika 

enheter; Sverige med en svensk chef, Finland med en finsk chef, Norge/Danmark/Baltikum med en 

svensk chef och Eurasia (Ryssland och Turkiet) med en finsk chef. 

 Endast en person fick sitta kvar i nya styrelsen från den gamla styrelsen. Personalen avgick 

antingen med fallskärmsavtal eller fick degraderas och flyttas ner i organisationen. Bland andra 

slutade ekonomichefen och HR-chefen. Marie Erving tillsattes som Sverigechef efter en lång karriär 

på SAS bakom sig. Anders blev projektledare och hjälpande hand till Harry Kopponen under 

integrationsarbetet. 2002 före midsommar blev detta publikt; vem som var chef för vad och vilken 

position man erbjöds. Detta skedde innan själva sammanslagningen som gjordes i december samma 

år. Beslutsprocessen under fusionen var målstyrd och det fanns en plan som följdes noga under de 2 

första åren, inga förändringar gjordes under tidens gång med integrationsarbetet. Harry Kopponen 

försvann ur organisationen relativt snabbt då han blev avstängd i 1,5 år för en avlyssningshärva i 

Finland, där han hade avlyssnat sina medarbetare vilket var förbjudet i Finland.  

 Det gemensamma affärsspråket är engelska efter Telia hade svenska och Sonera hade finska. 
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Integrationsarbete  

I början av december 2002 gick köpet igenom praktiskt, och det fanns då 12000 anställda i  

Sverige-delen. Tiden som följde efter var hektisk och många jobbade dubbelt för att få igång och 

ihop den nya organisationen. Det var mycket planeringsarbete och man arbetade hårt för att nå 

gemensamma mål. Inga kulturkonsulter var inblandade, man talade inte ens om kulturskillnader. 

Man tillsatte för integrationsarbetet en svensk projektledare, Anders och en finsk projektledare, 

Harry Kopponen. Integrationsarbetet löpte under 2003 och in i 2004. År 2006 utlyste Anders Igel 

att integrationsarbetet var över och att alla nu var enade. Han utfärdade en vision för det fusionerade 

företaget år 2004 som blev en vision och värdering som skulle gälla framöver. Detta gjordes ihop 

med 100 chefer som utformande av denna vision, vars största huvudsakliga ämne var 

användarenkelhet. 

 

Kulturella skillnader 

Det Anders kunde urskilja som kulturella skillnader var att finländare var mer hierarkiska i deras 

verksamhet än svenskar. Finländarna gör som de blir tillsagda, även om det är fel eller finns en 

bättre lösning medan svenskarna är mer ifrågasättande och vill ha konsensus i alla beslut. Anders 

Bruse refererar till svenskarna som ”snackpåsar”. 

 

En lyckad fusion enligt informanten 

Anders menar att en lyckad fusion är att företaget ständigt utvecklar sig, antingen genom nya 

marknader eller genom produktutveckling. Han menar att alla fusioner har som syfte att öka 

omsättningen genom kostnadsbesparingar (halvera kostnader) eller komma åt nya marknader.  

TeliaSonera var en lyckad fusion, i varje fall sett utifrån ett svensk perspektiv. Eventuellt tycker 

finländarna att de har förlorat mer, då deras märke Sonera var mer välrenommerat som varumärke, 

och nu har det försvunnit helt och blivit TeliaSonera med en svensk och ganska ”stel och tråkig” 

stämpel. Ägarskap pratar Anders vidare om vid lyckade fusioner, och han betonar vikten av ett 

tydligt ägarskap, där man vet vem som bestämmer. Kan lätt bli oklart och tidskrävande om allt ska 

diskuteras och vägas i oändliga processer. 

Anders reflekterar även på frågan om mål och förväntningar med fusionen anses vara 

uppfyllda? Den ständiga frågan man kan ställa sig själv är jämförelsen mellan ”stand alone 

improvements” vs. synergieffekter, d.v.s. man kan inte säkert veta ifall man skulle kunna uppnå 

dessa kostnadsbesparingar ändå, utan att slå ihop företagen. Han berättar att man brukar skämta om 

fusioner och dess hyllade effekter: ”Synergieffekter finns aldrig med i bokföringen, så man kan 
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hitta på vilka kostnader som helst som sedan försvinner i och med en fusion”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Analys 
I detta kapitel presenteras en analys kring uppsatsens frågeställning; vilka strategier är 

lyckosamma vid internationella fusioner med svenska företag, baserat på den empiri som samlats in 

samt teorier som används i denna uppsats. Analysen struktureras med hjälp av beroende och 

oberoende variabler från den teoretiska referensramen.  

 

6.1 Analys av statistik 
 

Företag En dag efter 
fusionen 

Ett år efter 
fusionen 

Minskning/Ökning 
aktiekurs 

OMX förändring 

Pernod Ricard 59,36 SEK 51,15 SEK - 8,21 SEK  
- 13,8% 
 

Minskning med 
0,43% 
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AstraZeneca ca. 390 SEK ca. 390 SEK +/- 0 SEK  
+/- 0% 

Ökning med 42,6% 

TeliaSonera 35,50 SEK 34,30 SEK - 1,20 SEK  
- 3,4% 

Ökning med 33,9% 

 

Figur 14:  

Källa: www.euroinvestor.se och www.avanzabank.se 

 

Pernod Ricard 

Företagets aktiekurs har minsakt med 13,8% på 1år. Detta visar på att fusionen är misslyckad enligt 

denna studies definition av lyckad fusion.OMX indexet har minskat med 0,43%, vilket visar på att 

den svenska aktiemarknaden har varit nästan oförändrad under denna period. Varken hög- eller 

lågkonjunktur har påverkat företagets aktiekursresultat. 

 

AstraZeneca 

Företagets aktiekurs har varken ökat eller minskat. Detta visar att fusionen är varken lyckad eller 

misslyckad. OMX indexet har ökat med 42,6%, vilket tyder på en konjunkturuppgång på den 

svenska aktiemarknaden. AstraZenecas aktiekurs har inte följt den svenska aktiemarknadens 

utveckling, vilket därmed tolkas som att fusionen inte har lyckats uppnå så bra resultat som övriga 

företag på den aktiemarknaden. Även med detta som grund uppfattar författarna denna fusion som 

misslyckad. 

 

TeliaSonera 

Företagets aktiekurs har minskat med 3,4%. Detta visar på att fusionen är misslyckad. OMX indexet 

har ökat med 33,9%, vilket visar på en konjunkturuppgång. Författarna uppfattar denna fusion som 

misslyckad även i förhållandet till den svenska aktiemarknadens index. 

 

6.2 Analys av intervjuer 
Faktor       Variabel 

Vision       Långsiktig utveckling/Kortsiktigt utbyte 

Kommunikation     Dubbelriktad/Enkelriktad 

Beslut       Process/Mål 

Struktur      Decentraliserad/Centraliserad 
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Strategi      Utveckling/Utbyte 

 

Vision 

Långsiktig utveckling och Kortsiktigt utbyte  

Pernod Ricard och V&S har och hade ingen gemensam vision från början. Enligt studiens empiri 

var Pernod Ricard vision att komma åt varumärket Absolut Vodka för att tillsammans med sina 

övriga 14 strategiska varumärken satsa på dessa för att bli världsledande inom sin bransch. V&S var 

ett företag med stor marknadsandel i Norden med sina varumärken inom viner och spritsorter, samt 

hade stor marknadsandel i USA med paradmärket Absolut Vodka. V&S hade antagligen önskat att 

få växa internationellt med hela sin portfölj om de hade fått välja. Indikationer pekar mot att delar 

av organisationen kommer att säljas ut inom kort, vilket kan analyseras enligt vår variabel ”vision” 

som om Pernod Ricard var ute efter ett kortsiktigt utbyte och pengar i utbyte mot varumärke i och 

med fusionen med V&S.  

 

Syftet med AstraZeneca-fusionen var att skapa långsiktig tillväxt, öka vinsten och aktieägarvärdet 

och optimera möjligheter inom försäljning, marknadsföring och forskning. Med Astras 

produktportfölj, blockbusters och dess outsinliga resurser ihop med Zenecas breda och matchande 

produktportfölj skulle de företagen företag tillsammans bygga ett med störst marknadsandelar på 

läkemedelsmarknaden. Man var ute efter långsiktig utveckling då man skulle arbeta mot en 

långsiktig tillväxt, men också kortsiktigt utbyte då man ville öka vinst och optimera möjligheter 

inom olika enheter där relationsbyggande samarbete inte fick plats. 

 

Enligt studiens empiri var syftet med fusionen för svenska Telia kortsiktigt utbyte då dåvarande 

VD:n ville sätta sitt namn på kartan och själv skapa någonting stort och bestående. Telia ville även 

säkra sin överlevnad då IT-kraschen och avregleringar stod för dörren. Finska Sonera hade ett 

långsiktigt intresse då de ville ha en långsiktig överlevnad och utveckling efter IT-krisen. 

 

Kommunikation 

Dubbelriktad och Enkelriktad kommunikation 

Kommunikationen i den nya organisationen Pernod Ricard verkar vara både dubbel och enkelriktad 

enligt studiens empiri. Kommunikationen är enkelriktad då man bestämmer från huvudkontoret 

vilka strategier man ska jobba efter i alla länder, man har inte varit flexibel och frågat efter kunders 

eller representanters önskemål från varje land utan man har en övergripande strategi som 

kommuniceras från huvudkontoret i en riktning. Ledningen lyssnar dock på de anställda på möten 
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och diskuterar kring frågor. VD:n lyssnar på vad man har att säga om man kommer med ett 

konstruktivt förslag. Detta pekar på att det förekommer både enkel och dubbelriktad 

kommunikation inom företaget. 

 

I svenska Astra var kommunikationen dubbelriktad och beslutsfattandet konsensusinriktat medan 

kommunikationen i engelska Zeneca var enkelriktad. I och med fusionen och Zenecas procentuella 

övertag kom det nya företaget att ha en enkelriktad kommunikation som kommunicerades från ovan 

i organisationen. Från och med att fusionen var påtänkt och framtill att den kommunicerades ut till 

de anställda, var kommunikation enkelriktad. Den nya strukturen var redan bestämd av ledningen, 

utan någon inblandning av lägre anställda, och var redo att implementeras då fusionen 

utannonserades. Arbetsbeskrivningar och arbetsrutiner implementerades från och av Zeneca-delen 

av företaget.  

 

TeliaSonera har både en dubbelriktad och enkelriktad kommunikation. Den dubbelriktade 

kommunikationen skedde i integrationsfasen då ett visions- och värderingsarbete genomfördes 2004 

och då 100 chefer inkluderades i denna process. Enligt studiens empiri framgår att idag är 

kommunikationen enkelriktad då besluten kommer uppifrån. 

 

Beslut 

Processtyrning och Målstyrning 

Besluten i Pernod Ricard är både process- och målstyrda. Vad som pekar mot att företaget är 

målstyrt är att de viktigaste besluten kommer ifrån huvudkontoret i Paris, som sedan förs till VD:n 

som kommunicerar dessa till sina underordnade chefer. Pernod Ricard välkomnar inte misfits eller 

utsvävningar i lärosyfte och anpassning, det förekommer heller inte att man ändrar i den 

ursprungliga planen. Det finns en tydlig målstyrning, som genomsyrade 

internationaliseringsprocessen vid fusionen och det dagliga arbetet idag. VD:n diskuterar vissa 

frågor med sina underordnade chefer och går även runt kring de anställda på arbetsplatsen, och detta 

tolkas som att hon vill fånga upp respons och förslag från de anställda samt från underchefer för att 

sedan basera sina beslut på dem, vilket tyder på inslag av processtyrning.   

 

I Astra var beslutstagandet processtyrt. I Zeneca var beslutsprocessen målstyrd där målen var satta 

redan innan och vägen dit var kantad av detaljerade arbetsbeskrivningar och arbetsrutiner. På grund 

av Zenecas ägarövertag var det engelska arbetssättet dominerande. Besluten är målstyrda och 

kommer ifrån huvudkontoret i London som sedan ska implementeras i de olika enheterna; R&B, 
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Operation och Marketing samt SET-medlemmarna, som rapporterar till huvudkontoret.  

 

TeliaSonera är idag en målstyrd organisation och enligt studiens empiri är organisationen mer 

effektiv än flexibel. Företaget är uppbyggt så att om 10 personer är sjuka ska företaget kunna 

fungera ändå. Det fanns inslag av processtyrning under integrationsprocessen då 100 chefer 

inkluderades i ett visions- och värderingsarbete. 

 

Struktur 

Decentraliserad och Centraliserad organisation 

Pernod Ricard är centraliserad då besluten kommer ifrån huvudkontoret i Paris till VD:n som sedan 

kommunicerar detta till sina underchefer. Den svenska organisationen är idag mer centraliserad än 

den decentraliserade organisation som V&S var, men enligt studiens empiri försöker man skapa en 

organisationsmodell någonstans mittemellan en decentraliserad/platt organisation och en 

hierarkisk/centraliserad. 

 

Studiens empiri visar att den stora skillnaden mellan Sverige och England organisatoriskt är att 

England är mer centraliserat/hierarkiskt till sin struktur medan Sverige är mer decentraliserat/platt. 

Innan fusionen var Astras struktur decentraliserad, medan Zenecas struktur var centraliserad. Efter 

fusionen kom AstraZenecas struktur att bli centraliserad p.g.a. deras procentuella övertag i 

ägandeskap och besluten kommer från huvudkontoret i London som sedan kommuniceras ut i 

organisationen.  

 

Studiens empiri visar att TeliaSonera är centraliserat med VD:n på toppen i organisationen och 

under honom sitter HR-chefen och vice VD:n. Under dessa två finns de två enheterna; MPS och NT 

som följs av de 4 landsområdena som olika enheter. De 4 landsområdena mynnar i sin tur ut i 4 

enheter med undergrupper under sig. 

 

Strategi 

Utvecklingsstrategi eller Utbytesstrategi 

Enligt studiens empiri verkar utbytesstrategin vara dominerande i Pernod Ricard men det finns vissa 

beteenden som även påvisar utvecklingsstrategi. Dessa beteenden är exempelvis VD:ns rundor på 

de olika avdelningarna för att småprata med varje anställd och säljchefens besök runt om i Sverige 

som görs för att underhålla relationen med leverantörer och kunder. Vad som tyder på att utbyte är 

den dominerande strategin är dels att besluten kommer uppifrån kring vad och hur man ska sälja på 
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marknaden utifrån Pernod Ricards eget bästa, och vad som kortsiktigt kan ge högst avkastning. 

Enligt studiens empiri är intresset för vad kunderna efterfrågar inte styrande och man verkar heller 

inte våga satsa på långsiktig utveckling av nya eller okända varumärken med liten marknadsandel, 

utan man satsar på säkra kort och köper dem dyrt för att få tillgång till väletablerade varumärken 

och dess marknadsandelar. Detta tyder på utbytesstrategi, där utbytet är i fokus, vara mot pengar. 

Då man inte har de starkaste produkterna med högsta avkastningen redan så köper man upp en 

organisation som sitter på ett trumfkort, och sedan säljer man av resterande varumärken som är mer 

osäkra.  

 

AstraZenecas vision tyder på att företaget hör hemma i både i utvecklingsstrategin och 

utbytesstrategin. Man vill skapa värde för aktieägarna genom att göra betydelsefull skillnad för 

patienternas hälsa med att tillhandahålla angelägna läkemedel. Att generera vinst tolkar vi som att 

generera vinst i företaget så att den utdelningen ska bli så stor som möjligt, vilket påvisar 

utbytesstrategi då det monetära värdet styr. Denna vinst får AstraZeneca fram genom att förbättra 

patienternas hälsa genom att tillhandahålla rätt läkemedel. Att underhålla ens kunder utifrån ett 

företags sett tyder på utvecklingsstrategi, dock när syftet med detta är att bara generera vinst handlar 

det om utbytesstrategi. Fusionens nya organisatoriska uppbyggnad, som är centraliserad till 

strukturen, tyder även den på en utbytesstrategi.  

 

TeliaSonera har en dominerande utbytesstrategi då telekom branschens mål är att nå 

stordriftsfördelar. Kundfokuseringen har ökat med nya ”skräddarsydda” kunderbjudanden, dock är 

dessa erbjudanden standardiserade och tar inte hänsyn till varje kunds önskemål.  
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7. Resultat 
I detta kapitel kommer resultatet från analysen presenteras i en matris och denna studies syfte; att 

utvärdera och analysera sambandet mellan olika internationaliseringsstrategier och det nya 

företagets aktiekurs, utifrån studier av fusionerna mellan Vin&Sprit – Pernod Ricard,                

Astra - Zeneca samt Telia – Sonera, kommer att besvaras. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14: Författarnas egen tolkning av denna studies matris utifrån den teoretiska syntesen, efter 

insamlad empiri. 

 

Fusion 1 

Utifrån Analysen har Pernod Ricard har en kortsiktig utbytesstrategi. Enligt denna studies definition 

av lyckad fusion är fusionen Pernod Ricard misslyckad då aktiekursen dagen efter fusionen låg på 

59,36 SEK och sjönk till 51,15 SEK ett år efter fusionen. OMX indexet sjönk från dagen efter 

fusionen till ett år efter, vilket visar på att Pernod Ricards aktiekurs följde den svenska 

aktiemarknadens konjuktur nedgång. Kommunikationen är både enkel- och dubbelriktad, men den 

enkelriktade kommunikationen är dominerande. Huvudkontoret i Paris bestämmer vilka strategier 

man ska jobba efter i alla länder. Besluten är målstyrda. Organisationen är mer centraliserad än 

decentraliserad, dock försöker Pernod Ricard att implementera en ny organisationsmodell som är en 

blandning av den svenska och den franska. 

 

 

Ökad aktiekurs 

 
Minskad aktiekurs 

Utbyte Utveckling 

1 2 

3 4 

Pernod Ricard 
TeliaSonera 

AstraZeneca 
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Fusion 2 

Utifrån Analysen har AstraZeneca både en dominerande långsiktig utvecklingsstrategi. Syftet med 

fusionen var att öka vinsten genom ett samgående av dessa två företag, synergieffekterna skulle 

redan på tre år generera vinst. Man ville ”optimera sina möjligheter”. Forskning och kundorienterad 

produktutveckling pekar på en långsiktig utvecklingsstrategi. Både Astra och Zeneca såg 

möjligheten att bygga någonting stort tillsammans. Fusionen AstraZeneca anses  är varken lyckad 

eller misslyckad då aktiekursen dagen efter fusionen och ett år senare inte har förändrats. OMX 

indexet steg vilket inte AstraZenecas aktiekurs gjorde och detta visar på att fusionen är misslyckad 

ur detta mått mätt. 

I och med fusionen och Zenecas procentuella övertag kom det nya företaget att ha en enkelriktad 

kommunikation som kommunicerades från ovan i organisationen. Besluten är målstyrda. 

Organisationen är centraliserad p.g.a. Zenecas procentuella övertag och besluten kommer från 

huvudkontoret i London som sedan kommuniceras ut i organisationen. 

 

Fusion 3 

Utifrån Analysen har TeliaSonera en dominerande kortsiktig utbytesstrategi då telekom branschens 

mål är att nå stordriftsfördelar. Fusionen TeliaSonera är misslyckad då aktiekursen dagen efter 

fusionen låg på 35,50 SEK och sjönk till 34,30 SEK ett år efter fusionen. OMX indexet steg, vilket 

tyder på att TeliaSonera inte följt den svenska aktiemarknadens uppgång. Författarna kan se med 

även detta mått att fusionen är misslyckad. Kommunikationen är enkelriktad och kommuniceras 

från ovan i organisationen. Besluten är målstyrda. Organisationen är centraliserad med 

huvudkontoret i Stockholm och därifrån styrs verksamheten. 
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8. Slutsats 
I detta kapitel kommer studiens problemformulering; vilka strategier är lyckosamma vid 

internationella fusioner med svenska företag?, att besvaras och slutsatser dras utifrån resultatet. 

 

I denna uppsats finner författarna att två av de tre undersökta fusionerna har använt sig av en 

kortsiktig utbytesstrategi vid internationaliseringen. Dessa två har haft en minskad aktiekurs efter 

ett år. En av de tre fusionerna har använt sig, i majoritet, av långsiktig utvecklingsstrategi. Denna 

fusion hade en näst intill oförändrad aktiekurs ett år efter fusionen. Det är för tunn studie och en för 

kort tidsaspekt för att påstå att det finns ett samband mellan dessa resultat, dock finns en indikation 

på ett samband. Vidare forskning skulle kanske kunna undersöka om korrelationen finns där eller 

inte.  

Det är svårt att mäta lönsamheten i en fusion, då det finns flera olika mått på vad som är en 

lyckad fusion, allt ifrån aktieägarnas avkastning till uträkningar på kostnadsbesparingar och 

synergieffekter. Aktiekursens utveckling ger inte en helhetsbild, då konjunktursvängningar påverkar 

alla företag och marknader. Författarna är medvetna om detta men har valt att använda detta mått på 

en lyckad fusion i alla fall då ett lönsamhetsmått var tvunget att väljas. I denna uppsats har 

författarna valt att mäta en lyckad fusion genom aktiekursen dagen för fusionen samt ett år efter, för 

att kunna hantera materialet på ett sätt som blir tydligt och enkelt, dock är detta en mycket förenklad 

bild av verkligheten. 

Om det inte finns en korrelation mellan vilken strategi man har vid genomförandet av en 

fusion och hur lyckad fusionen blir, så undrar författarna enligt bakgrunden till denna uppsats; vilka 

faktorer gör att så många fusioner misslyckas? Har det med val av internationaliseringsstrategi att 

göra? Kan det kanske vara så att fusioner är en trend, som har ökat kraftigt de senaste åren? 

Företagen hade kanske kunnat genomföra många kostnadsbesparingar genom ”stand alone 

improvements” utan att ingå i en fusion. Det enskilda företaget hade kanske haft förmåga att på 

egen hand öka sin vinst genom omstrukturering och effektivisering. Frågan om det hade gått bättre 

eller sämre för de enskilda företagen om de inte gått in i en fusion, får man nästan aldrig reda på 

eftersom flertalet företag ”går upp i rök” i och med uppköp och fusioner. Det också svårt att säga 

om en fusion är lyckad eller inte då det finns ett flertal lönsamhetsmått.  

Nationell kultur påverkar val av strategi och organisationsstruktur och i och med det 

växande antalet internationella fusioner ökar även anpassning och kulturell förståelse. 
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9. Slutdiskussion 
I detta kapitel presenteras metodkritik samt vidareforskning. 

 

9.1 Metodkritik 

Denna studie har bestått av kurslitteratur, föreläsningsanteckningar, information från Internet samt 

intervjuer. Informationen från Internet består av företagshemsidor och dagspress. Samtliga källor 

anser författarna som tillförlitliga då de är noga utvalda och behandlade utifrån en kritisk synvinkel. 

Teorierna som används i denna uppsats kan tänkas vara föråldrade med tanke på den snabba 

utvecklingstakten av fenomenet som studeras. Både globaliseringen och internationella fusioner har 

ökat explosionsartat de senaste tio åren och teorierna finns att tillgå idag är skrivna mer än tio år 

sedan.  

 Författarna är medvetna om att avregleringarna och privatiseringen som just nu sker i 

Europa är en faktor till att många fusioner uppstår. De nyss avreglerade företagen säljs ut till 

förmånligt pris. Detta resulterar i att de är attraktivt köpobjekt för många köpstarka företag och 

utlandsägda direktinvesteringar i Sverige har ökat som en följd av detta. Författarna har dock valt 

att avgränsa sig från att ta upp detta i studien då de väljer att se fusioner som ett ekonomiskt drag 

för dagens globala företag, oavsett avregleringar. Detta på grund av att studien inte syftar till att 

utreda orsakerna till varför fusioner uppstår, utan syftar till att utreda hur integrationsprocessen och 

den interna marknadsföringen går till vid fusioner. 

Då författarna har valt att undersöka tre fusioner i olika branscher och olika länder blir det 

svårt att göra en generalisering eftersom det är för få undersökningsobjekt samt för skilda 

branscher. 

Detta val gjordes i början av uppsatsen för att få en bred bild av fenomenet. Senare under uppsatsen 

gång upptäckte författarna att valet gjorde det svårt för en generalisering. Det hade gett en högre 

generaliserbarhet om författarna hade valt tre fusioner i samma bransch eller från samma land.  

 I denna uppsats har författarna valt att mäta en lyckad fusion genom aktiekursen i 

förhållande till branschindex, dagen för fusionen samt ett år efter. Författarna val motiveras av 

behovet att kunna hantera materialet på ett enkelt sätt som även kan redovisas för läsarna på ett 

tydligt sätt. Det ska poängteras att detta mätinstrument en mycket förenklad bild av verkligheten. 

   

9.2 Vidareforskning 

Många kvantitativa studier har gjorts på lönsamheten i fusioner och majoriteten av resultaten pekar 
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på att fusioner och förvärv inte är lönsamma för aktieägarna i ett långsiktigt perspektiv.82  

Författarna avsåg att utföra en kvalitativ studie med ett organisatoriskt och kulturellt perspektiv för 

att fördjupa sig i fenomenet, och hoppas att denna studie ska  kunna ge ett bidrag till den 

omfattande forskningen inom internationella fusioner.  

 Författarna tycker att det vore intressant att jämföra ett större antal internationella fusioner 

inom samma bransch. Dessutom vore det intressant att applicera flera lönsamhetsmått på en och 

samma fusion för att få en bred kartläggning av vad en lyckad fusion är. Detta hänger ihop med 

vilket perspektivval man utgår ifrån. Författarna skulle gärna se en tvärvetenskaplig forskning 

utifrån olika perspektiv. Det vore även intressant att se hur utvecklingen av varumärket Absolut 

Vodka kommer att se ut i den närmsta framtiden, då i denna uppsats har framkommit att det finns 

tydliga skillnader i det svenska och franska arbetssättet. Svenskar präglas av värdeskapande genom 

anpassning och ett långsiktigt utvecklingsperspektiv och kanske är detta vad som har gjort Absolut 

Vodka till det framstående varumärket det är idag. Frågan är om fransmännen kan bevara detta 

värde med sitt arbetssätt som präglas av sitt kortsiktiga utbytesperspektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
82  Gaughan, (2002), s 530 
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 11. Figurföreteckning 
Figur 1: Författarnas egen tolkning av den vetenskapliga ansatsen deduktion. 

Figur 2: Författarnas egen tolkning av fenomenet internationella fusioner. 

Figur 3: Service Value Chain 

Figur 4: Graden av maktdistans (från 1 till 100) i Sverige, Frankrike, England och Finland.  

Figur 5: Graden av individualism (från 1 till 100) i Sverige, Frankrike, England och Finland. 

Figur 6: Graden av maskulinitet (från 1 till 100) i Sverige, Frankrike, England och Finland.  

Figur 7: Graden av osäkerhetsundvikande (från 1 till 100) i Sverige, Frankrike, England, Finland.  

Figur 8: Basic Org Model/Grundläggande Organisationsmodell.  

Figur 9: Företagets dominerande idéer och vad dessa påverkas av.  

Figur 10: Schema för analys av Fit och Misfit inom företag.  

Figur 11: Författarnas egen tolkning av denna studiens teoretiska syntes. 

Figur 12: Författarnas egen tolkning av denna studies matris utifrån den teoretiska syntesen. 

Figur 13: Författarnas egen tolkning av skillnaden mellan svensk beslutsprocess och fransk 

beslutsprocess enligt Isabelle Ducellier. 

Figur 14: Författarnas egen tolkning av denna studies matris utifrån den teoretiska syntesen, efter 

insamlad empiri. 

Figur 15: 

Figur 16: 

Figur 17: 

 

 

 

 

 

 



 
 

74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Bilagor 
12.1 Intervjufrågor 
1. Berätta om din roll i företaget? 

2. Vad var syftet med fusionen? 

3. Hur gick fusionen till? Berätta gärna som en tidslinje med de viktigaste årtalen. 

4. Hur kommunicerades beslutet om fusionen ut i organisationen? 

5. Organisationsförändringar i och med fusionen? 

6. Hur gick integrationsarbetet till och hur lång tid tog det innan integrationen var komplett?          

7. Framkom kulturella skillnader under fusionsarbetet? Om ja, vilka? 
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12.2 Statistik  
Pernod Ricard 

 

Figur 15: Information om Pernod Ricards aktiekurs i relation till OMX index. 

Källa: www.euroinvestor.se 

 

AstraZeneca 
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Figur 16: Information om AstraZenecas aktiekurs i relation till OMX index.  

Källa: www.avanzabank.se 

TeliaSonera 

 

Figur 17: Information om TeliaSonera aktiekurs i relation till OMX index.  

Källa: www.euroinvestor.se 


