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Sammanfattning 

Företag är i dagens tillvaro ständigt på jakt efter tillväxt och överlevnad. En metod för att lyckas 

med detta som har börjat ske mer och mer frekvent de senaste åren är att företag köper upp 

andra företag i form av ett företagsförvärv. Men forskning och litteratur har samtidigt pekat på 

att företagsförvärv i mer än 50 procent av fallen inte har hjälpt företag att nå fram till rena 

ekonomiska vinster. Trots detta har antalet företagsförvärv fortsatt att öka år efter år, och 

ökningen pågår än. Mycket forskning har tittat på en specifik aspekt av företagsförvärv, 

nämligen den kulturella aspekten. Forskare menar att kulturkrockar och andra problem med 

kulturen kan ha varit ett av problemen som påverkat och lett till den låga grad av framgång som 

har nåtts.  

 

Samtidigt finns det en bransch som har växt explosionsartat den senaste tiden, nämligen IT-

branschen. Informationsteknik har utvecklats mycket i samband med det moderna samhällets 

tillväxt och det har nu till och med blivit en källa för rikedom som företag mer än gärna tar del 

av. Inom IT-branschen blir företagens kultur en viktig del att titta på, eftersom en dålig kultur 

kan få stora konsekvenser om den kunskapsrika personalen påverkas på ett negativt sätt. 

 

Denna studie avser därför att ta kännedom av hur svenska IT-företag som genomgått ett 

företagsförvärv förhåller sig till kulturen och kulturskillnader mellan företagen. I studien har 

integrationsprocessen undersökts genom intervjuer och skriftliga förfrågningar med åtta 

personer från sju olika företag inom IT-branschen. I uppsatsen har det också lagts fokus på 

företagens motiv bakom det gällande förvärvet. Dessutom har företagens årsredovisningar 

studerats. 

 

Resultatet visade att många av de förvärvande företagen absorberade det uppköpta företaget, 

med vilket menas att det förvärvade företagets arbetsprocess och kultur förändrades för att likna 

det nya moderbolagets. Undersökningen visade att de mest lyckade företagsförvärven hade 

ekonomiska motiv i grunden och att majoriteten av de med strategiska motiv ännu inte visat på 

någon framgång. 

 

Nyckelord: Företagsförvärv, kultur, integration, motiv.  

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Companies today are in constant pursuit of market growth and survival. One possible method 

to achieve this, M&A, has become more frequent over the years as more and more companies 

acquire one another. At the same time, researchers have been pointing to the fact that mergers 

and acquisitions have been failing more than 50 per cent of recorded cases. Despite this, the 

number of M&A has had a continuous growth that is still going on today. 

 

At the same time, the IT-sector has experienced significant growth over the last years. 

Information technology has developed alongside the modern society’s advancement and has 

become a source of income for the corporate world. The Swedish IT-sector has been through a 

number of M&A:s as of late, and with numerous scientists pointing out possible cultural 

difficulties that can occur during mergers and acquisitions, this area becomes interesting to 

study.  

 

This essay seeks to explore how Swedish knowledge based IT-companies work around these 

cultural differences between the companies. Eight interviews have been held with mainly 

CEO:s, discussing their view of the cultural integration between companies during the 

acquisitions. Questions have also been asked about their motives behind the decision to go 

through such an expensive affair. The result showed that while the majority of the interviewed 

companies had a strategic motive, they were not the most successful. Instead, it was the 

organizations with economic reasoning that generated the most financial success. The study 

also showed that the most frequent form of integration was absorption.  

 

Keywords: Mergers and acquisitions, M&A, culture, integration, motives.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vill tacka de företag som antingen ställde upp på en intervju eller som 

svarade skriftligt. Vi vill också tacka vår handledare Cheick Wagué. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Begreppslista 
 

 “Kunskapsbaserade förvärv” - Förvärv som görs för att anskaffa den kunskap som 

personalen på det förvärvade företaget förfogar över. 

 “CFO” - Chief Financial Officer, kan jämföras med Finanschef eller Ekonomichef på 

svenska företag. 
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1 Inledning 
I detta avsnitt ges först en inledande beskrivning av företagsförvärv och fusioner, misslyckade resultat av 

företagsförvärv, ökningen av IT-företag i samhället och företagskulturen roll i företagen. Inledningen följs upp av 

en problemdiskussion som resulterar i studiens syfte och frågeställningar. Slutligen fastställs avgränsningarna. 

 

1.1 Bakgrund 

Företag och verksamheter kämpar dag ut och dag in med att överleva och växa. Detta är 

naturligt - ett företag som inte lyckas få in mer pengar än vad det lägger ut under ett 

verksamhetsår kommer till slut inte kunna betala av kostnader och skulder som de är skyldiga, 

vilket i sin tur i värsta fall kan leda till konkurs. För ett börsnoterat företag behöver det inte vara 

lika drastiskt, utan där kan ett mål helt enkelt vara att bara få in tillräckligt med omsättning för 

att kunna ge aktieägarna en god utdelning (Hamberg, 2004, s. 70).  

 

1.1.1 Företagsförvärv och företagsfusioner 

Företag kan använda sig av många olika metoder för att nå så bra resultat som möjligt för 

verksamheten. Det kan till exempel handla om höjda priser eller ökad omsättning, sänkta 

kostnader, ökning av antalet kunder och expandering till nya marknader. En annan metod som 

företag kan använda sig av för att växa är att genomföra en företagsfusion eller ett 

företagsförvärv. Detta brukar på engelska kallas för M&A, som översätts till Mergers and 

Acquisitions, och handlar om att ett företag antingen ingår ett samarbete med ett annat företag 

(fusion) för att på ett så bra sätt som möjligt utnyttja varandras resurser (Hillier et al., 2013, s. 

774) eller att ett företag köper upp ett annat (förvärv) och försöker inkorporera det i den 

nuvarande verksamheten (Hillier et al., 2013, s. 776). I ett förvärv slutar det uppköpta företaget 

i princip att existera. Det finns flera olika sätt att köpa ett företag, men två vanliga alternativ är 

att det köpande företaget antingen köper alla tillgångar eller majoriteten av aktierna för att få 

kontroll. Det finns många anledningar till varför ett företag väljer att köpa ett annat, dessa 

anledningar brukar oftast härstamma från ledningen för det förvärvande företaget. Motiven kan 

vara allt från att öka lönsamheten till att ledningen vill bättra på sin prestige. Motiven som 

ledningen har kan även kategoriseras in i tre huvudgrupper, nämligen ekonomiska-, strategiska- 

och personliga motiv (Bitzenis, Vlachos & Papadimitriou, 2012, s.2021). 

 

Antalet företagsfusioner och företagsförvärv har under de senaste åren ökat. Förra året 

genomfördes det globalt företagsförvärv och fusioner för ungefär 3,9 biljoner amerikanska 

dollar (Wilmer et al., 2016, s. 2), vilket var ett rekordår. Det genomfördes samtidigt under 2015 

dyrare företagsköp och företagsfusioner relaterat till tidigare år. Enligt Ernst & Youngs årliga 

undersökning av företagstransaktioner genomförde svenska företag totalt 109 företagsförvärv 

under 2015 (2015b, s. 1). Detta har i överlag inneburit en ökning sedan 2009, där det förekom 

ungefär 60 förvärv, även om det förekom minskningar under tiden. Ernst & Young nämner att 

ökningen från 2009 startat efter en kraftig nedgång i samband med finanskrisen 2008 (2014, s. 

1). 

 

1.1.2 Misslyckade resultat av M&A 

Trots statistik som visar på ökat bruk av företagsförvärv och företagsfusioner menar mycket 

forskning och litteratur att de flesta företagsförvärven misslyckas att generera ett mervärde. 

Forskarna Gomes och Angwin m.fl. nämner att förvärv och fusioner vid majoriteten av 

tillfällena inte har lett till ett ekonomiskt överskott för företagen, och de nämner även att denna 
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trend inte verkar vara på väg att förändras över huvud taget (Gomes et al., 2013, s. 14). Andra 

författare nämner att det är åtminstone 50 procent av förvärv och fusioner globalt som i 

slutändan inte visar ett resultat som är värt investeringen (Weber, Öberg & Tarba, 2014). 

Samma författare nämner dessutom att det varit hela 83 procent som inte lyckats nå de utsatta 

målen som funnits i samband med företagsköpen, vilket även Marks styrker (1997, s. 267) 

genom att nämna att endast 20 procent av företagsförvärv och företagsfusioner faktiskt uppnår 

de strategiska och finansiella mål som sätts upp. Att 50 procent av företagsförvärv och 

företagsfusioner misslyckas styrks av Lynch och Lind, som dessutom säger att misslyckade 

företagsköp ofta leder till en minskning av aktievärdet tillsammans med stora mängder andra 

kostnader (2002, s. 5). Det är tydligt att en mångfald av forskare är inne på samma spår om att 

åtminstone mer än hälften av alla förvärv går illa. 

 
1.1.3 Ökning av IT i samhället 

Samtidigt som företag kämpar för vinning har förändringar skett i samhället. Enda sedan den 

industriella revolutionen har samhället mer och mer karaktäriserats av rörlighet och förändring 

(Christensen & Kreiner, 2012, s. 11). Produktion och företag, som under den industriella 

revolutionen hade standardiserade metoder och verksamheter, utvecklas idag snabbare än 

någonsin. Under den senaste tiden är det utveckling och anammande av informationsteknologi 

som har börjat ske (Söderlund, 2005, s. 233), och det har blivit ett av de nya fenomenen för 

företag att etablera in i deras verksamhet (Ernst & Young, 2015a, s. 5). Det hela handlar om 

nya moderna och mer tekniskt belagda metoder, som till exempel företag kan utnyttja för att 

öka effektiviteten i verksamheten. IT-sektorns framsteg har med andra ord inneburit nya 

fördelar som företag kan använda sig av för att öka vinsten - för att nämna ett exempel har 

revision som yrke blivit betydligt lättare med hjälp av specialdesignade mjukvara. 

 

Sverige är ett av de länder som har kommit absolut längst när det kommer till IT - år 2003 

bedömdes Sverige ligga på första plats i världen när det gällde IT- och infrastruktur (Karlberg, 

2003). Under de senaste åren har Sverige börjat tappa mot andra länder när det gäller IT-

framgångar, men positionen som en av de ledande IT-länderna i världen är fortfarande kvar 

(Haglund, 2016). Detta innebär att Sverige fortfarande betraktas som ett av världens mest IT-

industrialiserade länder, vilket kan ses i World Economic Forums undersökning av 

informationsteknologi (World Economic Forum, 2015) där Sverige 2015 befann sig på tredje 

plats efter Singapore och Finland. Ett exempel på en plats i Sverige som är känd för sina IT-

företag är Kista i Stockholm. Kista har betecknats av vissa som Sveriges Silicon Valley och har 

haft stora IT-företag som Ericsson och IBM (Videla, 2014). Med en sådan populär plats för IT-

företagare blir det även naturligt att många som studerar för olika sorters IT-jobb också lockas 

hit. Det kan handla om människor från andra länder och andra kulturer som söker sig till 

Sverige, eller bara vanliga svenska studenter. Oavsett handlar det ofta om människor med olika 

bakgrund och olika bakomliggande kulturer.  

 

I den här uppsatsen kommer IT-företag likställas med kunskapsbaserade företag. Detta beror 

på att det inom IT ofta behövs speciella kunskaper för att till exempel nyttja program och för 

att lyckas få fram ett mervärde för företaget, vilket leder till att gruppen väljer att likställa de 

två begreppen då de ligger varandra nära nog i betydelse. Uppsatsen fokuserar därför på 

kunskapsbaserade företag.  
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1.1.4 Företagskultur 

När det kommer till kultur är det ett begrepp som Hofstede, Hofstede och Minkov skrivit om. 

De menar att kultur i grund och botten är ett latinskt ord som kan innebära “civilisation” eller 

“intellektuell förfining” (Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010, s. 21). Men begreppet kan ha 

många olika betydelser beroende på vilket område det används inom - när det kommer till 

socialantropologi handlar kultur istället mycket om ideal och mönster individer kan agera efter. 

Det var på 1960-talet som begreppet organisationskultur myntades, och under 1970-talet kom 

företagskultur som begrepp. Det blev populärt då boken med titeln “Företagskultur” gavs ut av 

Terrence Deal och Allan Kennedy (Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010, s. 421). Inom 

företagskultur, som likställs med organisationskultur, härleder kultur istället till “den kollektiva 

programmering av intellektet som skiljer medlemmarna i en organisation från medlemmar i 

andra organisationer” (Hofstede, Hofstede & Minkov, 2010, s. 423).  

 

Trots att intresset för företagskultur svalnat sedan dess popularitetstopp (Hofstede, Hofstede & 

Minkov, 2010, s. 422) finns det fortfarande relevans för ämnet. Ett exempel på när 

företagskultur blir av speciellt intresse är när kunskapsbaserade företag är involverade. Inom 

sådana företag är det relevant att anställda, som där är så speciellt viktiga, trivs och kan arbeta 

ordentligt för att uppnå bästa möjliga resultat. Skulle företagets kultur störas kan det innebära 

problematiska situationer som i längden leder till förlorat värde för företaget.  

 

Kultur får därmed en kritisk roll när det kommer till företagsförvärv och företagsfusioner. Om 

två företag på något sätt ska integreras, till exempel genom förvärv eller fusion, och deras 

grundläggande “civilisationer” inte är kompatibla med varandra är det en risk som kan leda till 

ett sämre resultat än förväntat. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Eftersom en stor procentandel av företagsförvärv generellt sett misslyckas att öka 

aktieägarvärdet, och då företagsförvärven precis varit med om ett rekordår sett till hur mycket 

pengar som har varit involverat och hur många förvärv som har genomförts, har intresset vuxit 

för området. I IT-branschen, som på senare tiden också har vuxit snabbt i storlek, finns det 

många företag där kultur är speciellt viktigt eftersom personalen är en så pass stor del av 

företaget. Detta blir relevant i samband med företagsförvärv och företagsfusioner - när två olika 

företag ska slås ihop finns det risk att företagen skiljer sig åt för mycket, och det kan inom IT-

branschen få konsekvenser i och med att det ofta är den faktiska personalen som är viktig för 

att föra verksamheten framåt.  

 

Olika företagskulturer skiljer sig alltid till en viss del åt vilket kan ligga till grund för varför 

förvärvande företaget väljer att inte lägga ner tid och resurser på att förändra det förvärvade 

företagets kultur, eller försöka kombinera de två företagens kultur till en ny kultur där det bästa 

från båda kulturerna är med. Det kan också finnas ett problem med att ledningen i det 

förvärvande företaget har svårt att uppfatta hur viktig den kulturella integrationen är vid 

företagsförvärv. 

 

De motiv ledningen har till varför förvärv genomförs kan se annorlunda ut, och de lämpar sig 

olika bra beroende på vilken situation och vilket förvärv det är som genomförs. De olika 

motiven påverkar också hur integrationsprocessen kan komma att gå till mellan företagen och 

är beroende på vad förvärvande ledning vill få ut av förvärvet. Detta kan leda till att personalen 

påverkas negativt.  
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I och med detta anser vi att det är relevant att gå in djupare på hur kultur, integration och motiv 

kan påverka företagsförvärv i en bransch där kunskapen är en viktig del för att arbetsprocessen 

ska fungera på bästa sätt. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka den kulturella integrationen vid kunskapsbaserade 

företagsförvärv och om detta kan kopplas till de motiv som förvärven grundades på. Syftet är 

dessutom att undersöka hur företagen finansiellt påverkats till följd av förvärv och att se om det 

finns ett samband till ledningens motiv för förvärven. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

Följande forskningsfrågor kommer att undersökas i studien:  

1. Vilken kulturell integrationstyp är vanligast vid kunskapsbaserade företagsförvärv 

vilka kopplingar finns det till ledningens motiv för förvärvet? 

2. Vilka finansiella resultat har ledningens olika motiv lett till? 

 

1.5 Avgränsningar 

Undersökningen avgränsas till företag där personalens kunskap är en av de viktigaste 

resurserna, och i det sambandet blir IT-företag en passande avgränsning. Detta handlar om att 

undersöka företag där en av de viktigaste resurserna är personalens kunskap och där 

företagskultur därmed är en viktig del av företaget. Vi väljer också att avgränsa studien till 

Sverige, främst eftersom det finns många IT-företag i Sverige, men även eftersom processen är 

svårare med utländska företag samt att författarna finner den svenska marknaden mer intressant. 

Uppsatsens population blir därför individer som varit delaktiga i ett IT-relaterat företagsförvärv 

och som har haft en relevant position när det hände. 

 

1.6 Uppsatsens disposition 

Den här uppsatsen är bestående av åtta olika delar. Härnäst nämns de teorier som har använts 

och som analyserats med den insamlade empirin i uppsatsen. Kapitel tre tar upp metoden som 

har använts i uppsatsen och i kapitel fyra redogörs det för de resultat som datainsamlingen har 

genererat. Kapitel fem används för analys av resultatet och teorier, och i kapitel sex är till för 

diskussion. I kapitel sju nämns uppsatsens slutsatser och kapitel åtta avslutar uppsatsen med 

forskningsetiska riktlinjer och etiskt förhållningssätt. 
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2 Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenteras de teorier som senare i analys- och diskussionskapitlen ska kopplas till resultatet. 

 

2.1 Motiv till förvärv 

Vilka motiv företag har till att genomföra ett förvärv och de fördelar ett företag kan förvänta 

sig från ett förvärv är avgörande för vilket beslut ledningen för företaget väljer att ta. Det visar 

sig att det i stor utsträckning är motiven som bestämmer hur köparen kan värdera det företag de 

vill förvärva. Motiv till förvärv kan oftast delas in i tre olika kategorier: ekonomiska motiv, 

strategiska motiv och personliga motiv. De ekonomiska motiven är motiv som styrs av krav för 

att öka vinsten. Strategiska motiven kännetecknas av att förvärvet på ett eller annat sätt görs för 

hjälpa företaget blomstra eller i andra fall överleva. De personliga motiven handlar oftast om 

att ledningens motiv styrs utifrån ett begär av att få mer makt eller bättra på sin bild (Bitzenis, 

Vlachos & Papadimitriou, 2012, s. 2021). 

 

Ekonomiska motiv handlar i första hand om synergier. Företag kan till exempel förvärva för att 

uppnå tillväxt i form av stordriftsfördelar, både gällande produktion och kostnader (Bitzenis, 

Vlachos & Papadimitriou, 2012, s. 2022; Hillier et al., 2013, s. 779; El Zuhairy, Taher & Shafei, 

2015, s. 3). Utöver synergi kan ett motiv för förvärv också vara att ett ekonomiskt starkare 

företag kan finansiera ett mindre företag, som inte själva kan komma igång med verksamheten, 

för att själva bli ägare över verksamheten (Bitzenis, Vlachos & Papadimitriou, 2012, s. 2023). 

Dessutom kan förvärv användas för att uppnå finansiella skattefördelar när ett företag med 

tillgängliga resurser köper upp ett företag som inte har det, eftersom det då är möjligt att 

förbruka resurser som annars skulle ha beskattats (Bitzenis, Vlachos & Papadimitriou, 2012, s. 

2023; Hillier et al., 2013, s. 780-781; El Zuhairy, Taher & Shafei, 2015, s. 3). Både Hillier med 

flera samt El Zuhairy, Taher och Shafei nämner även det ekonomiska motivet 

skuldsättningsgrad, som handlar om att ett företag med hög skuldsättningsgrad kan förvärva ett 

mindre med låg skuldsättningsgrad, för att tillsammans nå en bättre nivå (2013, s. 780; 2015, s. 

3). Det mindre företaget agerar med andra ord som en lättnad för det större företaget. Ett 

ytterligare motiv kan vara att bredda kundbasen för att ha en chans till ytterligare inkomster (El 

Zuhairy, Taher & Shafei, 2015, s. 3). 

 

Den andra kategorin består av strategiska motiv. Dessa motiv kan till exempel handla om en 

strävan efter att öka sina marknadsandelar för att uppnå en mer dominerande position, eller 

förvärv för att nå nya geografiska marknader och andra möjligheter med den nuvarande 

verksamheten. Det skulle också kunna handla om förvärv av en konkurrent för att förhindra att 

denne blir uppköpt av ett annat företag, eller förvärv för att skapa hinder för inträde för 

konkurrenter eftersom det egna företaget då blir en större konkurrent för dem (Bitzenis, Vlachos 

& Papadimitriou, 2012, s. 2024-2025). Sherman (2006, s. 40-42) nämner även motivet att 

“stärka viktiga affärsområden”, vilket liknar Bitzenis, Vlachos och Papadimitrious strategiska 

motiv att förvärva för att komma åt värdefulla resurser i ett. Det motivet går även delvis in i 

“överföring av teknologi”, som Hillier med flera skriver om. Det handlar helt enkelt förvärv för 

att komma åt teknologiska fördelar som företaget inte hade haft tillgång annars, som kan leda 

till nya möjligheter för den produktion och den verksamhet som företaget bedriver (Hillier et 

al., 2013, s. 779).  

 

Den tredje och sista kategorin för ledningens motiv är personliga. Dessa motiv kan till exempel 

handla om en överdriven stolthet i ledningen, arrogans, personliga effektiva fördelar, förvärv 

av ineffektiv förvaltning samt personliga ekonomiska fördelar för dessa individer (Bitzenis, 
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Vlachos & Papadimitriou, 2012, s. 2025-2027; El Zuhairy, Taher & Shafei, 2015, s. 3). Med 

den överdrivna stoltheten ledningen har kan det visa på att ledningen i vissa fall överskattar 

deras kapacitet och förväntningar för ett möjligt förvärv. 

 

Teorin om motiv bakom företagsförvärv kommer undersökas och analyseras i uppsatsen. Detta 

görs genom att först fråga varje respondent vilket motiv som just deras företag hade för att 

genomgå ett företagsförvärv. Detta kommer sedan jämföras och kopplas till en annan teori samt 

jämföras med nyckeltal för att se vilka motiv som kan anses generera bästa resultat när det 

kommer till företagsförvärv. 

 

2.2 Olika typer av integration 

Denna modell visar på den kulturella förändringar företag kan genomgå vid företagsförvärv och 

fusioner. Modellen är en fyrfältsmatris bestående av hög eller låg “Grad av förändring i 

förvärvat företag” på Y-axeln och hög eller låg “Grad av förändring i förvärvande företag” på 

X-axeln. Detta skapar fyra olika typer av integration, nämligen Absorption, Transformation, 

Bevarande och Omvänt förvärv. Dessutom kan en blandning av sorterna ske, som kallas för 

Bästa av båda (Marks, Mirvis & Ashkenas, 2014, s. 48-49).  

 

 Absorption handlar om att det förvärvade företaget anpassar sin företagskultur till det 

förvärvande företagets kultur.  

 Transformation handlar om att båda företagen arbetar för att hitta ett nytt sätt att driva 

företaget.  

 Bästa av båda innebär att de bästa egenskaperna från båda företagen ska användas i det 

nya företaget.  

 Bevarande handlar om att det förvärvade företaget behåller den kulturen den hade innan 

förvärvet skedde.  

 Omvänt förvärv sker där det förvärvade företagets kultur blir den dominerande kulturen 

för det nya företaget. 

 
Figur 2:1: Modell för ”Grad av förändring” 
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Denna teori kommer ligga till grund för analysen genom att användas för undersökning av hur 

de undersökta företagens kulturella integration ser ut och hur olika typer av integrering skulle 

kunna påverka företagens förvärv. Detta kan undersökas genom att till exempel undersöka 

typen av integrering med hur lyckat ett förvärv har varit genom att kolla på nyckeltal som 

rörelseresultat och därifrån göra antaganden gällande kopplingen mellan typ av integration och 

hur lyckat ett resultat är.  

 

2.3 Sammanfattning av teoretisk referensram 

I uppsatsen kommer två olika teorier och modeller att studeras. Den första handlar om olika 

sorters motiv i samband med företagsförvärv – Bitzenis med flera nämner tre olika typer av 

motiv som framkommer, nämligen ekonomiska, strategiska och personliga. Ekonomiska motiv 

är motiv som är direkt kopplade till en ökning av vinst och lönsamhet, strategiska motiv handlar 

om olika motiv för att få företaget att blomstra på olika sätt. Personliga motiv innefattar behov 

och önskemål som ledningen i de inblandade företagen kan ha (Bitzenis, Vlachos & 

Papadimitriou, 2012, s. 2021-2027). 

 

Den andra teorin är en modell som nämns av Marks, Mirvis och Ashkenas och som handlar om 

integrationstyper i företagsförvärv (2014, s. 48-49). Författarna nämner fyra olika huvudformer 

av integration vid ett förvärv: Absorption, Transformation, Bevarande och Omvänt förvärv. Det 

finns även en femte typ som översatts till Bästa av båda. Dessa typer uppfylls beroende på hur 

företagen förändras i samband med förvärvet. 

 

2.4 Forskningsfronten: Likheter och skillnader med andra studier 

Den här uppsatsens forskningsfront är relativt väl utforskad. Mycket forskning har skett kring 

företagsförvärv och företagsfusioner på en hel del olika områden. Ett exempel på ett område 

som det har studerats och rapporterats om är den höga misslyckandegraden när det kommer till 

M&A. Många forskare nämner att mer än 50 procent, ibland till och med upp till 80 procent av 

alla företagsförvärv misslyckas (Gomes et al., 2013, s. 14; Weber, Öberg & Tarba, 2014; Marks, 

1997, s. 267; Lynch & Lind, 2002, s. 5). Forskare pekar även på att kultur är en viktig del av 

M&A och att det ofta är en del av problematiken eftersom att det kan ske kulturkrockar som 

kan orsaka att många företagsförvärv och företagsfusioner misslyckas (Marks & Mirvis, 2011; 

Schraeder & Self, 2003). 

 

Ett annat område som berörts när det kommer till företagsförvärv är integrations- och 

implementeringsprocessen mellan företagen. Paruchuri, Nerkar och Hambrick nämner att 

integrationen är viktig för företagens samarbete och att frågan om hur integrationen ska gå till 

är viktig (2006, s. 545). Det beror på att det direkt kan påverka personalens välmående och 

därmed hur bra resultat som kan erhållas. Venema skriver att många företagsförvärv som 

misslyckas gör det delvis på grund av att just integrationen antingen inte planeras korrekt eller 

att den helt enkelt tar för lång tid. Integration vid ett företagsförvärv bör därför betraktas som 

en av de viktigaste delarna i hela förvärvsprocessen (Venema, 2015, s. 23) 

 

Den här studien fokuserar på företagsförvärv och dess höga misslyckandegrad, motiv bakom 

förvärven samt den kulturella integrationen i samband med M&A. Dessa områden är relativt 

välstuderade i sina egna respektive områden, men det vi anser saknas är en koppling IT-

branschen. IT-branschen är så pass ny att den ännu inte hunnit studeras på samma nivå som 

många andra långt etablerade branscher, och det är detta som skiljer den här uppsatsen från 

tidigare forskning. 
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3 Metod 

Metodavsnittet innefattar först vilken undersökningsmetod som valts och varför. Sedan följer studiens urval samt 

en genomgång av hur undersökningen gick till. Efter det tas bortfall upp, följt av vetenskapliga ståndpunkter och 

hur de kopplas till studien. Metodkapitlet avslutas med metodkritik, källkritik samt hur empirin analyseras.  

 

3.1 Val av metod 

Uppsatsen utgick från en induktiv ansats. En induktiv ansats handlar om att gå från de 

observationer och resultat som tagits fram i studien till att skapa slutsatser baserat på dessa 

(Bryman & Bell, 2011, s. 34), och det var detta som författarna gjorde. Genom att genomföra 

intervjuer, och sedan kartlägga resultaten, har slutsatser dragits kring ämnet. Undersökningen 

som utfördes var en intervju av kvalitativ form. Några fördelar med en kvalitativ undersökning 

jämfört med en kvantitativ undersökning är att det insamlade data är informationsrikt och 

detaljerat samt att det resultat som tas fram inte är taget ur luften (Denscombe, 2014, s. 416-

417). Intervjun som genomfördes var strukturerad, vilket innebär att den kontrollerades av 

författarna och hade fasta, förberedda frågor som ställdes till samtliga intervjuobjekt 

(Denscombe, 2014, s. 266). 

 

3.2 Motiv för val av metod 

Valet av en induktiv ansats gjordes eftersom det var vad författarna ansåg passade bäst för att 

undersöka det problem som uppsatsen behandlade, då det i studien utgicks från observationer 

och resultat. Anledningen till att en kvalitativ undersökningsform valdes var för att författarna 

ansåg sig behöva detaljerad information från de individer som ansågs vara relevanta för 

undersökningen. Trots att detta har lett till ett mindre urval, vilket inte kan anses ha bra 

representativitet, ansåg författarna att ett mindre urval skulle gynna undersökning då mer tid 

kunde spenderas på analysen.  

 

3.3 Urval 

I denna undersökning har ett snöbollsurval använts. Med detta urval tog författarna initial 

kontakt med ett mindre antal personer som var relevanta för undersökningen för att sedan 

använda denna förbindelse för att få kontakt med ytterligare lämpliga respondenter 

(Denscombe, 2014, s. 76-77). Detta gjordes genom att gruppen först tog mailkontakt med så 

många passande respondenter som möjligt, som först och främst ombads att delta i någon form 

av intervju. I dessa mail nämndes det också ett önskemål om att få denna intervjuförfrågan 

vidarebefordrad om det fanns någon mer lämpad att besvara frågorna, och på det viset var det 

ett snöbollsurval. 

 

3.4 Datainsamling 

För att öka chansen att få frågorna besvarade gavs respondenterna så många valmöjligheter som 

möjligt. Trots att personliga intervjuer föredrogs accepterades också intervjuer över telefon och 

skriftliga svar där författarna inte var med respondenten personligt. Respondenterna fick dessa 

olika alternativ för att minska risken att de inte skulle vilja besvara frågorna. Detta hade varit 

väldigt problematiskt eftersom populationen redan var relativt begränsad.  
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Företag Förvärv Person och position Datum för förvärv 

Vitec Aloc A/S och Autodata 

Norge AS 

Olov Sandberg - Vice VD 30 jun 2014 och 24 apr 

2014 

Betsson Europe-bet Fredrik Rüdén - CFO 23 jul 2015 

Rejlers Embriq Mats Åström - CFO 21 okt 2015 

Lexicon Dmon, Rawit och 

B2Syd 

Fredrik Jacobsson - VD 14 feb 2014, 20 aug 

2014 och 24 sep 2015 

B2Syd Uppköpt av Lexicon  Baxley Miceli - Business Unit 

Manager 

24 sep 2015 

Ulab 2.0 PC 7-Härad Klas Fritzon - VD 

Tomas Ekberg - VD  

18 feb 2015 

Bolero IT Stockholm Erland Fristedt - VD 

Peri Elfving - Verksamhetschef 

3 dec 2015 

Tabell 3:1: Intervjuade företag 

 
3.4.1 Intervjuer 

De första respondenterna kontaktades den 8:e april 2016 via mail.  En andra våg möjliga 

respondenter mailades den 18:e april 2016. I samtliga berörda företagsförvärv skickades det 

mail till både det förvärvande och det uppköpta företaget, med undantag för de tillfällen där det 

uppköpta företaget var ett utländskt företag. I dessa fall kontaktades endast den del av förvärvet 

som bestod av ett svenskt företag. I ett fall har intervjuer skett med representanter från båda 

företagen i förvärvet, nämligen i förvärvet Lexicon IT-konsult - B2Syd. I ett annat fall har 

intervjuer hållits med två personer från samma företag men som ändå haft lite annorlunda 

synvinklar på integrationsprocessen i efterhand. Totalt skickades det 69 mail till olika 33 företag 

och för 25 företagsförvärv, där 22 mail var till olika företags info- eller kontaktmailadresser. 

Anledningen att dessa innefattades i de mail som skickades ut var för att det helt enkelt innebar 

en ytterligare möjlighet för att få kontakt med fler respondenter. 

 

3.4.1.1 Muntliga intervjuer 

Den 21:a april 2016 genomfördes den första intervjun med Fredrik Rüdén, CFO hos Betsson 

AB. Intervjun pågick från 14:00 till 14:21 och författarna lät en person ställa frågor till Fredrik 

angående Betssons förvärv av Europe-bet, medan den andra antecknade allt som respondenten 

sade. Intervju nummer två hölls den 25:e april 2016 mellan klockan 13:00-13:05 med Tomas 

Ekberg, VD hos PC 7-Härad AB. Det viktigt att notera att Tomas Ekberg arbetade hos Ulab 2.0 

vid förvärvets tidpunkt, vilket har lett till att det intervjuade företaget har benämnts som Ulab 

2.0 för honom. Företagsförvärvet som intervjun fokuserade på var Ulab 2.0 AB:s köp av just 

PC 7-Härad AB. Under denna telefonintervju valde Tomas efter första frågan att istället svara 

på samtliga frågor skriftligt över nätet då han kände att han kunde vara mer utförlig i sina svar 

på det viset, jämfört med om han hade svarat muntligt.  

 

Den tredje intervjun genomfördes med Fredrik Jacobsson, Koncernchef och VD hos Lexicon 

IT-konsult, den 25:e april 2016 från 13:30 - 13:50. De förvärv som berördes i de ställda frågorna 

var Lexicon IT-konsults förvärv av Dmon AB, Rawit AB och B2Syd AB. Den 26:e april 2016 

genomfördes intervju nummer fyra mellan 10:00 och 10:10. Intervjun hölls med Klas Fritzon, 

VD hos Ulab 2.0, och berörde deras förvärv av PC 7-Härad. Den sista muntliga intervjun hölls 

fredag den 13:e maj mellan 15:00 och 15:12 med Bolero AB. Respondenterna som svarade på 

frågorna var Erland Fristedt (VD) och Peri Elfving (Verksamhetschef och IT-konsult), företaget 

som förvärvades var IT-Stockholm. 
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De verktyg som användes vid intervjuerna var en laptop och en mobiltelefon. Mobiltelefonen 

användes för att kontakta respondenterna och laptopen för att anteckna hur frågorna besvarades. 

Metodmässigt höll en av författarna i intervjun medan den andre antecknade.  

 
3.4.1.2 Skriftliga svar 

Utöver de muntliga intervjuer som genomförts har primärdata också samlats in i form av 

skriftliga svar. Detta var främst vid de tillfällen när personliga intervjuer eller telefonintervjuer 

inte var optimala. Sammanlagt har fyra respondenter till någon grad svarat skriftligt på de frågor 

som skickades med.   

 

Den första som svarade skriftligt på frågorna var Olov Sandberg, Vice VD hos Vitec Software 

Group AB. Vitec har förvärvat företag som Aloc A/S och Autodata Norge A/S. Svaren erhölls 

8:e mars. Det är viktigt att notera att fråga sex inte fanns med när Olovs svar mottogs. Svar 

nummer två erhölls från Mats Åström, CFO hos Rejlers AB den 21:a april. Det gällde då Rejlers 

AB:s företagsköp av Embriq AS, ett norskt företag. Den tredje som skickade skriftliga svar var 

Baxley Miceli (tidigare från B2Syd, numera Business Unit Manager hos Lexicon IT-konsult 

Syd). Baxleys svar mottogs den 25:e april och gällde Lexicon IT-konsult:s förvärv av B2Syd 

AB. Som tidigare nämnt besvarade även Tomas Ekberg, för närvarande VD hos PC 7-Härad, 

en del av sina svar skriftligt. Dessa togs emot den 25:e april. 

 

3.4.1.3 Sekundärdata 

För samtliga respondentföretag har pressmeddelanden och annan möjlig sekundärdata studerats 

för att se om ytterligare information kunde hittas. Ett exempel på detta är att Vitecs 

pressmeddelanden lämnat ytterligare användbar information. Pressmeddelanden var också i 

grunden hur majoriteten av företagsförvärven hittades. 

 

I uppsatsen har dessutom respondentföretagens årsrapporter undersökts, och fokus har lagts på 

tre nyckeltal för att se hur dessa nyckeltal har förändrats till följd av de förvärv som gjorts. De 

nyckeltal som undersökts är rörelseresultat, omsättning och årets resultat. Dessa tre 

kontrollerades eftersom de gav en antydan på hur det gått för företagen rent ekonomiskt och 

eftersom olika poster kunde ge en bild av om det fanns några skillnader beroende på vad som 

tagits i beräkning för varje post. Ursprungligen var humankapital och immateriella tillgångar av 

intresse för undersökningen. Problemet var bara att humankapital inte var en del av vanliga 

företags årsredovisning, samtidigt som immateriella tillgångar (icke-fysiska tillgångar, till 

exempel kompetens och kunskap) antingen saknades eller helt enkelt inte specificerades. 

 

3.5 Val av frågor 

Totalt användes sex faktiska undersökningsfrågor i intervjuerna: 

1. Upplevde du några förändringar i företaget i samband med att företagsförvärven/något 

företagsförvärv genomfördes? Vilka? 

2. När företagsförvärvet/något företagsförvärv inleddes, togs det några speciella åtgärder 

för att få samarbetet att fungera? Vilka? 

3. Gjordes det något för att på bästa sätt integrera företagens kultur med varandra? Vad? 

4. Gjordes det något speciellt för att främja företagens samarbete i efterhand? 

5. Vilka faktorer tror du är de viktigaste att tänka på i samband med förvärv? 

6. Vad var anledningen/anledningarna till företagsförvärvet/företagsförvärven? 
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Fråga ett utformades för att kunna ta reda på om det i och med förvärvet skett några förändringar 

och hur respondenten då sett på dessa förändringar. Denna fråga förväntas kunna ge svar som 

kan kopplas till teorin om olika typer av integrering. Svaren från denna fråga kopplat med teorin 

om olika typer av integrering kan ge upphov till att dels kunna besvara syftet. 

 

Eftersom målet var att undersöka integrationsprocessen såg författarna till att denna skulle 

täckas helt av frågorna. Därför nyttjades fråga två och fyra till att få fram all information i hur 

företagen hanterade integrationen i förvärven, både inledningsvis och i efterhand. Här ansågs 

det intressant att se hur stor vikt personalen spelade in på intervjuobjektets svar.  

 

Fråga tre tillämpades för att ta reda på hur viktigt ledningen anser att den kulturella integrationen 

är. Till skillnad från tidigare frågor var denna ämnad att fokusera mer in på kulturen företagen 

emellan, medan till exempel fråga ett fokuserade mer öppet kring förändringar i samband med 

förvärven. Fråga fem användes för att få insikt i vad personer i ledningen anser vara det 

viktigaste att tänka på vid förvärv. Anledningen till att denna fråga ställdes var för att författarna 

ansåg det intressant att se hur vanligt det var att personal och kultur nämndes som något de 

tänkte på i samband med förvärven, samt för att det kunde leda till ytterligare diskussioner.  

 

Den sista frågan var ett senare tillägg och lades till i samband med att den andra vågen 

kontaktmail skickades ut. Meningen med den frågan var att ta reda på varför företagsförvärvet 

genomfördes, och målet med det var att se hur det kunde kopplas till synergi- och motivteorin. 

 

3.6 Bortfall 

I denna studie insågs det tidigt att bortfallet kunde bli massivt och att det kunde ställa till med 

problem då uppsatsen är grundad på den empiri som samlas in. I och med detta togs det åtgärder 

för att minimera antalet bortfall. Det första som gjordes var att erbjuda olika sätt att svara på 

undersökningen. Initialt var målet att endast genomföra personliga intervjuer, men för att 

minska bortfallet gavs respondenter flera olika alternativ att besvara undersökningsfrågorna på, 

nämligen personlig intervju, telefonintervju och att svara skriftligt på formulär eller i mail. Att 

ta med skriftliga svar verkar ha resulterat i ett minskat bortfall då sju av 33 företag kunde ta sig 

tid till att svara på frågorna som ställts. 

  

3.7 Kriterier för kvalitativ ansats 

När det kommer till kriterier för kvalitativ forskning finns det två olika ståndpunkter att välja 

mellan, den första är man väljer att följa den anpassade versionen av de kvantitativa kriterierna 

reliabilitet och validitet. Den anpassade versionen består av extern reliabilitet, intern reliabilitet, 

intern validitet och extern validitet. Den andra ståndpunkten är att följa kriterierna trovärdighet 

som kan delas in i fyra delkategorier och äkthet som kan delas in fem delkategorier (Bryman & 

Bell, 2011, s. 402-405). Vi har i denna uppsats valt att följa den andra ståndpunkten. 

 

3.7.1 Trovärdighet 

Kriteriet trovärdighet innefattar tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering 

(Bryman & Bell, 2011, s. 402). 
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3.7.1.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet handlar om i vilken utsträckning det data som tagits i undersökningen är korrekt 

(Denscombe, 2014, s. 410-411). Tillförlitligheten i den här studien var förhållandevist låg och 

anledningen till detta är att de personer som intervjuades för det mesta inte kontaktades i 

efterhand för att säkerställa informationens betydelse. Målet var istället att samtliga funderingar 

och möjliga missförstånd skulle tas omhand under intervjuernas gång. Någon direkt 

deltagarvalidering har därmed inte skett (Bryman & Bell, 2011, s. 403).  

 

3.7.1.2 Överförbarhet 

För att resultaten på bästa sätt ska hålla sig i en annan kontext eller situation eller i samma 

kontext vid ett senare tillfälle har författarna valt att ta fram täta redogörelser för att få med de 

detaljer som undersökningen omfattat. Här menar Guba och Lincoln att en tät beskrivning förser 

andra personer med data för att bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö 

(Bryman & Bell, 2011, s. 403-404; Denscombe, 2014, s. 412-413). För att ha så pass hög 

överförbarhet som möjligt har det arbetats för att ha detaljrika och täta redogörelser i hur 

undersökningen har gått till och hur författarna genomfört intervjuer. 

 

3.7.1.3 Pålitlighet 

Författarna anser att den genomförda undersökningen varit pålitlig då fullkomliga redogörelser 

över de olika momenten finns beskrivna, i dessa redogörelser finns bland annat val av 

undersökningspersoner, anteckningar, intervjuutskrifter, beslut angående analys av data 

beskrivna. Utöver detta redogörs det för varför gruppen har valt att redogöra för vilka val som 

gjorts och varför (Bryman & Bell, 2011, s. 405; Denscombe, 2014, s. 411-412).  

 

3.7.1.4 Konfirmering 

Detta innebär att forskaren utgår från insikten att då det inte går att nå fullständig objektivitet 

försöker säkerställa att han/hon agerat i god tro. I och med detta ska det uppenbart framgå att 

forskaren inte medvetet låtit sina personliga åsikter eller teoretiska inriktning påverka utförandet 

av slutsatser från undersökningen (Bryman & Bell, 2011, s. 405). Denscombe nämner att detta 

är svårt att uppnå och att kvalitativ forskning alltid på något sätt kommer påverkas av forskaren 

(2014, s. 413-414).  

 

Vi har i denna undersökning arbetat utifrån insikten att då vi inte kunnat nå fullständig 

objektivitet agerat i god tro under analys av empiri. Konfirmeringen blir dock låg då 

undersökningens resultat blivit tolkat utifrån egen kunskap, vilket inte kan ses vara objektivt. 

 

3.7.2 Äkthet 

Kriteriet äkthet innefattar rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk 

autenticitet och taktisk autenticitet (Bryman & Bell, 2011, s. 405).  

 

3.7.2.1 Rättvis bild 

Detta handlar om att ge en rättvis bild av olika åsikter och uppfattningar som finns hos de 

undersökta respondenterna. Om undersökning påverkas av att bara undersöka en liten del av 

intressenterna i ett företag anses undersökningen inte kunna ge en rättvis bild. Ger 

undersökningen en rättvis bild av olika åsikter och uppfattningar som finns hos de respondenter 
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som undersökts? Kan undersökningen påverkas genom att bara undersöka en liten del av 

intressenterna? I den här undersökningen undersöktes en liten del av företaget, nämligen de i 

ledningen, då dessa var relevanta för undersökningen. I och med att en liten del av företagen 

endast frågats ut kommer en rättvis bild ej kunna återges då svaren som erhållits endast kommer 

från ledningen i utfrågade företag (Bryman & Bell, 2011, s. 405). 

 

3.7.2.2 Ontologisk autenticitet 

En stark ontologisk autenticitet menar att undersökningen ska kunna hjälpa de personer som 

medverkat i den att få en bättre förståelse för den sociala situation och miljö de befinner sig i. 

Hjälper undersökningen de personer som medverkat i den att komma fram till en bättre 

förståelse för den sociala situation och miljö de befinner sig i? Vi försökte uppnå en stark 

ontologisk autenticitet genom att erbjuda alla de som intervjuats möjlighet att ta del av vår 

uppsats för att kunna utnyttja det vi kommit fram till. Detta gjordes genom att erbjuda de 

intervjuade att få uppsatsen skickade till sig vid slutdatum (Bryman & Bell, 2011, s. 405). 

 

3.7.2.3 Pedagogisk autenticitet 

Pedagogisk autenticitet handlar om att undersökningen ska hjälpa deltagarna att få en bättre 

bild av hur andra personer i miljön de befinner sig upplever saker och ting. Har undersökningen 

bidragit till att deltagarna får en bättre bild av hur andra personer i miljön upplever saker och 

ting? Detta kommer denna undersökning inte kunna uppnå då det har varit ett mindre fokus på 

hur enskilda medlemmar i en organisation upplever saker och ting (Bryman & Bell, 2011, s. 

405). 

 

3.7.2.4 Katalytisk autenticitet 

Katalytisk autenticitet handlar om att undersökningen ska kunna hjälpa de medverkande att 

förändra sin situation. Detta uppnås som tidigare förklarats genom att intervjuade respondenter 

får ta del av uppsatsen som tagits fram. Det är upp till de som har intervjuats i den här studien 

att själva välja hur och om de väljer att tillämpa den information som tillkommer dem i 

uppsatsen (Bryman & Bell, 2011, s. 405). 

 

3.7.2.5 Taktisk autenticitet 

Taktisk autenticitet ämnar till att undersökning ska ge deltagarna en bättre möjlighet att vidta 

åtgärder som kan behövas. Har undersökningen gjort att deltagarna fått bättre möjlighet att vidta 

de åtgärder som kan behöva tas? Undersökningen har till en viss del kunnat hjälpa 

respondenterna men då det inte var ett fokus under arbetet blev taktiska autenticiteten väldigt 

svag (Bryman & Bell, 2011, s. 405). 

 

Som kriterierna för äkthet visat innebär dessa kriterier hur undersökningen hjälper 

medverkande att påverka situationen och miljön de befinner sig i och hur undersökning kan 

vara till hjälp för de som undersöks. Detta har i vissa fall varit bra att tänka på under arbetets 

gång.  
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3.8 Kritisk granskning av metoden 

När det kommer till telefonintervjuerna var bristen av observation påtaglig då vi som 

intervjuade inte kunde analysera kroppsspråk under intervjun vilket skulle kunnat ge insikt i 

huruvida intervjuobjektet i fråga agerade vid varje fråga.  

 

Gällande det resultat vi genom intervjuerna erhållit är frågan ifall resultatet är giltigt i andra 

fall, resultatet kommer inte bli generaliserbart i tillräckligt hög grad (Denscombe, 2014, s. 417). 

I och med att studien är kvalitativ kan resultatet inte generaliseras. Trots att vi endast hade 

primärdata från åtta respondenter att analysera tog analysen relativt lång tid då varje svar var 

tvunget att tolkas och analyseras enskilt innan resultatet kunde sammanställas. 

 

Likt det Denscombe skriver kan författarnas objektivitet ifrågasättas då deras egna identiteter, 

bakgrund och egna övertygelser spelar en roll i frambringandet av analysen som gjorts (2014, 

s. 418).  

 

Gruppens beslut om att ge respondenterna fler valmöjligheter att besvara frågorna ledde till att 

en del skriftliga svar erhölls, vilket i sin tur ledde till att det i vissa fall krävdes egna tolkningar 

av svaren. Att det behövdes tolkning av vissa svar gick helt emot kravet om objektivitet då det 

i vissa fall skedde subjektiva tolkningar på grund av skriftliga svar.  

 

De första förfrågningarna om intervju skickades ut av författarna på en fredag eftermiddag, 

detta tros ligga bakom bortfall då de tillfrågade möjligtvis inte hade motivation och tid att ställa 

upp i slutet av veckan.  

 

Något annat som kan kritiseras är att det enda tidsmässiga kriteriet var att förvärven inte fick 

vara för långt bak i tiden, eftersom detta kunde innebära problem med att komma ihåg själva 

integrationen. Med det saknades ett kriterium om att förvärven inte heller fick vara för nya. 

Detta fokuserades inte på vilket ledde till ett bortfall med Bolero. 

 

3.8.1 Källkritik 

Uppsatsens trovärdighet kan rubbas om den primär- och sekundärdata som samlats in inte varit 

tillräckligt granskad, därför skedde insamlingen av primärdata på ett trovärdigt och detaljerat 

sätt. Insamlad primärdata ansågs vara trovärdig nog då de intervjuade hade tillräckligt högt 

uppsatta positioner för att kunna ge tillräckligt relevant information. Utöver detta ansåg 

författarna inte att de intervjuade hade någon anledning att förvrida den information som 

eftersöktes i undersökningarna på ett sådant sätt att det behövdes ett tillräckligt kritiskt 

förhållningssätt till informationen.  

 

För att få fram relevant sekundärdata användes pålitliga källor, bland annat Ernst & Young och 

WilmerHale, vid insamling av information. Det finansiella data som hämtats har kommit från 

årsredovisningar vilket granskats av revisorer och på så sätt ansetts vara pålitlig. Viss 

sekundärdata som inhämtats från nyhetssidor kan anses vara opålitlig då källor i artiklarna inte 

framgår, men då hemsidorna har ett visst rykte att upprätthålla valde författarna att ändå 

använda källorna. 

 

3.9 Hur empirin analyseras 

Empirin analyseras genom att kartlägga hur företag som genomför ett kunskapsbaserat förvärv 

hur de gått tillväga före, under och efter förvärvet. Svaren kommer ställas mot varandra i de 
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olika frågorna för att få fram likheter och skillnader. Svaren kommer också att ställas mot teorin 

som använts i uppsatsen för att författarna på ett objektivt sätt ska kunna dra slutsatser för att 

kunna uppfylla syftet med uppsatsen. 
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4 Resultat 
I resultatavsnittet kommer de resultat som erhållits från intervjuer och skriftliga svar att presenteras. Utöver det 

primärdata gruppen erhållit kommer sekundärdata som anses vara relevant att presenteras. 

 

4.1 Undersökningsfrågor 

1. Upplevde du några förändringar i företaget i samband med att företagsförvärven/något 

företagsförvärv genomfördes? Vilka? 

2. När företagsförvärvet/något företagsförvärv inleddes, togs det några speciella åtgärder 

för att få samarbetet att fungera? Vilka? 

3. Gjordes det något för att på bästa sätt integrera företagens kultur med varandra? Vad? 

4. Gjordes det något speciellt för att främja företagens samarbete i efterhand? 

5. Vilka faktorer tror du är de viktigaste att tänka på i samband med förvärv? 

6. Vad var anledningen/anledningarna till företagsförvärvet/företagsförvärven? 

 

4.2 Resultatredovisning 

 

4.2.1 Vitec Software Group AB 

Intervjuobjekt hos Vitec Software Group AB var Olov Sandberg som vid tidpunkten för 

intervjun hade positionen Vice VD. Den sjätte frågan besvarades med hjälp av sekundär data i 

form av pressmeddelanden. Olov Sandberg svarade skriftligt (fråga 1-5): 

Fråga Svar 

1 Små skillnader. 

2 Oftast > 1 års diskussioner och lära känna varandra möten med ägarna. 

3 
Gemensam redovisning, gemensam domän, resa mot gemensamt varumärke, möten på kollegiala nivåer, 

ledarkonferenser, nyanställda-konferenser, ledord. 

4 Kontinuerligt utbyte av information på kollegiala nivåer, chefer, utvecklare, ekonomi etc. 

5 Att ha ett tydligt gemensamt mål, att arbeta lugnt och metodiskt mot detta mål och inte tappa fokus på kunderna... 

6 

Vitec förvärvade Aloc A/S, Autodata Norge A/S och Fox Publish A/S för att förstärka deras position som en av 

de större nordiska aktörerna inom branschspecifika affärssystem. Rent allmänt har Vitec en ambition att förvärva 

företag för att komma ut på nya marknader och expandera verksamheten (Vitec, 2014a; Vitec, 2014b).  

Tabell 4:1: Svar från Vitec Software Group AB 

 
4.2.2 Betsson AB 

Den som intervjuades var Fredrik Rüdén, Chief Financial Officer hos Betsson AB. Fredrik 

svarade på intervjun muntligt via telefon.  
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Fråga Svar 

1 Inga större förändringar i Betsson. I Europe-bet har produkterna förbättrats. 

2 Europe-bet har introducerats till Betsson tekniska lösningar, ny personal har också kommit med. 

3 

Europe-bet fick fortsätta vara som dem var innan förvärvet gjordes. Fick ta del av Betssons Code of Conduct, 

regelbok och värderingar som Europe-bet ska följa. I överlag inga större skillnader. Betsson har en plan på 

att förändra hur Europe-bet faktiskt ska agera - om ett tag ska Europe-bet anpassas till Betssons lösningar 

(detta år eller eventuellt nästa år). Servrar kommer flyttas till Malta. Europe-bets personal ska anpassas till 

arbetssättet Betsson har vilket innebär att vissa arbetsuppgifter kan förändras. 

4 

Förberedelser för Europe-bets migration till Betssons tekniska lösningar fokuserades det på. Detta är en 

kontinuerlig process eftersom det inte är en liten process att byta teknik. Det tar lång tid att få till det på ett 

bra sätt. 

5 

Know your customer. Företag i andra länder hanterar kunderna på olika sätt. Det är därför viktigt att Europe-

bet ska ha (liknande) kundrelationer som Betsson. 

 
Due diligence (DD), vilket handlar om att gå igenom delar i företaget man vill förvärva för att se om det kan 

finnas några negativa aspekter som kan komma att avgöra om det är ett bra eller dåligt köp. Tre olika typer 

av Due Diligence: 
 Operativ – Någon aspekt som är negativt operativt sett 

 Finansiell – Fuffens med finansiella delar 

 Legal – korruption, brott av ledningen/anställda 

6 
Betsson vill växa finansiellt, varumärkesmässigt och få fler marknadsandelar genom att sprida sig till andra 

geografiska platser. De vill bli en av de stora aktörerna i spelbranschen. 

Tabell 4:2: Svar från Betsson AB 

 

4.2.3 Rejlers AB 

Intervjuobjekt hos Rejlers AB var Mats Åström som vid tidpunkten för intervjun hade 

positionen CFO, Chief Financial Officer. Mats Åström svarade skriftligt. 

 

Fråga Svar 

1 Nej. 

2 Gällande Embriq så är det "business as usual". 

3 I förvärvsdiskussionen presenterades en 100 dagars plan gällande integrering mm. 

4 VD för Embriq lyftes in i koncernledningen. 

5 Kultur samt se att förvärvet passar in strategiskt samt att det finns en tydlig tråd i förvärvet i sin helhet. 

6 Förstärka vår framtida inriktning gällande våra fokusområden. I detta fall fokus på digitaliseringen. 

Tabell 4:3: Svar från Rejlers AB 
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4.2.4 Lexicon IT-konsult 

Respondenten är Fredrik Jacobsson, VD och koncernchef hos Lexicon IT-konsult AB. Fredrik 

svarade genom en muntlig intervju. 

 

Fråga Svar 

1 

Lexicon IT-konsult omsätter mer pengar, men det finns också en hel del andra förändringar. Eftersom Fredrik 

kommer från WM-DATA (CGI), där det gjordes 160 förvärv på tio år, har han tagit med liknande tankesätt 

därifrån till Lexicon.  

 
Hos Lexicon IT-konsult är det i förvärvssamband viktigt att medarbetare i det köpta företaget måste förstå 

varför det görs ett förvärv. Även om det ofta handlar om ekonomiska förändringar är det också kulturella 

förändringar som sker, till exempel när två kulturer med olika historik, bakgrund, kunder och ledare möts. 

Lexicon IT-konsult fokuserar därför mycket på personalens välmående i det köpta företaget. De tittar på 

grundläggande saker som bonus, resurser, semester etc., och man ser till att dessa personer får behålla samma 

lön, och antal jobbade år sparas över till Lexicon. Det är av samma anledning som Lexicon fokuserar på 

inkråmsaffärer, som är när ett företag köper ett annat företags avtal, kunder och personal. Fredrik menar att 

detta är enklare och snabbare, och att man får med sådant som man annars kan tappa bort i transaktionen. 

2 

Lexicon brukar alltid försöka hålla ihop gruppen som förvärvats. När Dmon AB förvärvades fick till exempel 

huvudägaren av företaget vara kvar som chef - det var först efter ett halvår som de började splittras upp. Detta 

var för att de skulle känna trygghet i samband med förvärvet. 

 
Något annat som Lexicon gör är att behålla de köpta företagens hemsidor. Detta är för att inte döda 

varumärket, vilket är dumt eftersom det är som att säga “ert varumärke är inte bra”. Istället skrivs det på det 

uppköpta företagets hemsida att de tillhör Lexicon IT-konsult. 

3 

Huvudägaren i det köpta företaget ska samla till ett möte och berätta vad som hänt och varför de sålt. Sedan 

kommer folk från Lexicon och presenterar sig, för att sedan även möta de anställda samt även till exempel 

äter middag med dem. Det är viktigt att träffa de anställda så snabbt som möjligt, och det första mötet är 

väldigt avgörande. Det är även viktigt att bygga upp scenarion för nya medarbetare.  

4 

Gruppen från det förvärvade företaget hålls ihop. Ett exempel är ett köp i Malmö med en VD och sex olika 

grupper. Dessa har olika specialiteter, så därför hålls grupperna ihop i början. Det är först efter 6-7 månader 

som Lexicon börjar dela upp grupperna, eftersom de vill skapa säkerhet för de nya arbetarna.  

 
Lexicon vill också att anställda från det nya företaget träffar andra medarbetare så mycket som möjligt för att 

bygga upp en tillhörighet inom företaget. Det är därför viktigt att hålla många möten och få med så många 

som möjligt på dem. 

5 

Att det är väldigt dyrt att hantera ett förvärv rent cashflowmässigt. Lexicon lägger ut pengar för en anställd 

4-6 månader i förtid, vilket blir väldigt dyrt tillsammans med andra kostnader. Det är även därför viktigt att 

tänka på att stoppa att grupperingar sker i företaget, eftersom det finns skillnader mellan att anställa en ny 

person och att förvärva ett företag. 

6 Att växa via förärv, få in kunder samt att ta in ny kompetent personal. 

Tabell 4:4: Svar från Lexicon IT-konsult AB 

 

4.2.5 B2Syd 

Intervjuobjekt hos Lexicon IT-konsult Syd (tidigare B2Syd) var Baxley Miceli som vid 

tidpunkten för intervjun hade positionen Business Unit Manager. Baxley Miceli svarade 

skriftligt: 
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Fråga Svar 

1 

Stora administrativa förändringar (vi var den mindre partnern/förvärvade), nya rutiner och processer; ett 

exempel (vi är två konsultbolag): policy på hur man tillbringa tid mellan debiterbar-/kunduppdrag. det mindre 

bolaget var mycket mer flexibelt med icke-debiterbar tid. 

2 

Två informationsmöten med förvärvade personal (och representanter från det köpande bolaget), planerade 

kick-off event, någon information/emails utskick; personliga möten med alla förvärvade personal tillsammans 

med befintlig chef och VD i det nya bolaget (för att gå genom avtal och förväntningar). 

3 

Två informationsmöten med förvärvade personal (och representanter från det köpande bolaget) men för lite 

tid/tanke på kultur och integration. I vårt fall, vi hade diskuterat med det större, köpande bolag att det var 

viktigt för oss att det var viktigt med flexibilitet och tid mellan debiterbara uppdrag. Men det fanns inget 

styrdokument att kunna hänvisa till. Bägge två bolag hade sina ”unwritten rules” och det visade sig att det 

större bolagets regler och normer var mindre flexibla än vi hade räknat. Inga konstiga krav men ändå en stor 

förändring för vår organisation som hade kunnat förberedas bättre (genom att vara tydligt med all personal 

om kraven, och genom att skriva ner reglarna). 

 
Vad det gäller integration, så räckte inte med några gemensamma möten och aktiviteter. Vi borde tvingat på 

integration lite hårdare. T.ex. var man sitter på kontoret (det blir rätt så segmenterat mellan bolagen) och hur 

man organisera interna grupper. 

4 
Svar på frågor, mycket mer information utskick, mycket kontakt, särskild beskrivning på förväntningar; 

mycket mer kontakt behövdes. 

5 
Att informera personal (på båda sidor) så mycket som möjligt, se till att admin- och lön/pension/förmåner blir 

minst lika bra, se till att alla glada/positiva påstående stämmer och håller. 

6 Sökte referenser/mer direkt affärer, mer hjälp i försäljning, mer trygghet för de anställda. 

Tabell 4:5: Svar från B2Syd AB 

 

4.2.6 Ulab 2.0 

Intervjuobjekten hos Ulab 2.0 var Klas Fritzson, som vid tidpunkten för intervjun hade 

positionen VD hos Ulab 2.0. Dessutom intervjuades Tomas Ekberg, som vid intervjuns tidpunkt 

var VD hos PC 7-Härad (även om han innan förvärvet arbetade på Ulab 2.0). Klas Fritzon gav 

muntliga svar: 

 

Fråga Svar 

1 

Ingen skillnad i förvärvande företaget. Köpte hela PC 7-Härad, inte inkråm. I PC-7 blev det förändringar hos 

personal och hur de jobbar. Ulab vet hur det funkar och PC-7 körde gammaldags så Ulab 2.0 uppdaterade 

tankesätt och teknik som arbetades med. 

2 Inga åtgärder togs innan. Det gjordes när det behövdes. 

3 
Håller på fortfarande, Väldigt olika hur kulturerna ser ut mellan företagen. Alla ska lära känna alla. Ex: 

Försöka hålla gemensamma aktiviteter, kickoffer, Utbyten av personal mellan företagen. 

4 Samma som ovan, Kickoff, personalbyte mellan företagen. Cheferna har nära samarbete mellan varandra. 

5 
Inte gå för snabbt, stanna upp och kolla upp bakgrunden hos det förvärvade företaget, kan finnas saker 

begravda som man inte märker förrän efter förvärvet.  
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6 
Främsta anledning är att komma in i Borås där PC-7 ligger. Bättre än att öppna upp eget där ”snabbare”, 

samma bransch, Ulab IT och telefoni = Brett. 

Tabell 4:6: Svar A från Ulab 2.0 AB 

 

 

Tomas Ekberg gav följande svar skriftligt: 

 

Fråga Svar 

1 
Ja, flertalet. Mest med tonvikt på organisatoriska frågor, tex. Vem gör vad och varför. Många uppgifter 

omfördelades med tanke på vem som var mest lämpad. 

2 
Ja. Jag kommer från en företagskultur där nästan ALL information är tillgänglig för de anställda. Vi gjorde 

en åtgärdsplan för integrationsfrågor och följde upp dessa med veckomöten. 

3 Egentligen inte, vi påförde vår kultur på det uppköpta. 

4 Ja, gemensamma aktiviteter samt täta avstämningsmöten. 

5 Att snabba förändringar inte alltid ger snabba resultat. All förändring måste ske organiskt och över tid. 

6 Att växa in på en ny marknad geografiskt. 

Tabell 4:7: Svar B från Ulab 2.0 AB 

 

4.2.7 Bolero AB 

Intervjuobjekten hos Bolero AB var Erland Fristedt och Peri Elfving, som vid tidpunkten för 

intervjun hade positionen VD respektive verksamhetschef. Erland Fristedt och Peri Elfving 

svarade muntligt: 

 

Fråga Svar 

1 

Som det varit just nu så har vi varit väldigt försiktiga för att inte orsaka massa oro, just nu är det bara 

management som har varit inne i förvärvsarbetet. De anställda är inte en del av integrationen just nu, bara 

management och sälj (De ska dock integreras senare). 

2 
Inte vad vi anser, vi tog beslutet att inte göra så mycket som påverkar dem anställda. Nu har det varit 

strategiarbete, ledningsgruppsworkshop med affärsmål och strategi. IT-Stockholms ledning fick vara med. 

3 
Personalcheferna har arbetat nu. Dem har inte börjat med det. Ingen ska bli bortryckt från sin kultur eller sitt 

sätt att jobba. 

4 

Gemensam säljorganisation mellan företagen som jobbar med företagen. Satt ihop en ledningsgrupp för 

koncernen. Personalansvariga chefer ska kunna ta personal från båda företagen. IT-Stockholm personal och 

Bolero-personal kommer beblandas, planen är att alla ska stå under Bolero. Ska ske väldigt försiktigt. 

5 
Absolut viktigast är att alla i bolagen vet varför det har gjorts, i båda bolagen. Alla ska veta varför förvärvet 

skett. Acceptera förändringar, om personal inte accepterar förändringar får man lösa det då. 

6 
Bredda oss med ytterligare kunskapsområden. Ute efter kompetens hos IT-Stockholm. Få nya kunder. Bli en 

större spelare på marknaden. 

Tabell 4:8: Svar från Bolero AB 
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4.3 Sekundärdata 

 

4.3.1 Nyckeltal Vitec:  

 

NYCKELTAL (TKR) 2013 2014 

RÖRELSERESULTAT 40 747 68 592 

OMSÄTTNING 398 337 541 026 

ÅRETS RESULAT 30 229 49 065 

Tabell 4:9: Nyckeltal för Vitec Software Group AB (Vitec 2014c) 

 

4.3.2 Nyckeltal Betsson: 

 

NYCKELTAL (TKR) 2014 2015 

RÖRELSERESULTAT 821 230 886 400 

OMSÄTTNING 2 571 138 3 189 298 

ÅRETS RESULAT 562 045 770 671 

Tabell 4:10: Nyckeltal för Betsson AB (Betsson AB, 2016) 

 

 

4.3.3 Nyckeltal Rejlers: 

 

NYCKELTAL (TKR) 2015 JAN-MARS 2016 

RÖRELSERESULTAT 71 000 - 6 000 

OMSÄTTNING 1 875 500 559 200 

ÅRETS RESULAT 51 200 Bortfall 

Tabell 4:11: Nyckeltal för Rejlers AB (Rejlers 2015; Rejlers 2016) 

 

4.3.4 Nyckeltal Lexicon IT-konsult: 

 

NYCKELTAL (TKR) 2013 2014 

RÖRELSERESULTAT -3 692 -4 

OMSÄTTNING 87 136 97 711 

ÅRETS RESULAT -3 010 -559 

Tabell 4:12: Nyckeltal för Lexicon IT-konsult AB (Human IT-consulting Sverige AB) 

 

4.3.5 Nyckeltal B2Syd: 

 

NYCKELTAL (TKR) 2014 2015 

RÖRELSERESULTAT 23 1 099 

OMSÄTTNING 2 617 9 521 

ÅRETS RESULAT 7 629 

Tabell 4:13: Nyckeltal för B2Syd AB (B2Syd) 
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4.3.6 Nyckeltal Ulab 2.0: 

 

NYCKELTAL (TKR) 2014 2015 

RÖRELSERESULTAT 1 244 1 055 

OMSÄTTNING 21 042 22 889 

ÅRETS RESULAT 927 625 

Tabell 4:14: Nyckeltal för Ulab 2.0 AB (Ulab 2.0 AB) 

 

4.3.7 Nyckeltal Bolero: 

 

NYCKELTAL (TKR) 2015 2016 

RÖRELSERESULTAT BORTFALL BORTFALL 

OMSÄTTNING BORTFALL BORTFALL 

ÅRETS RESULAT BORTFALL BORTFALL 

Tabell 4:15: Nyckeltal för Bolero AB 

 

 

Boleros bortfall beror på att förvärvet som genomförts skett så nyligen att hela 

integrationsprocessen ännu inte genomförts. Årsredovisning och kvartalsrapporter kan inte visa 

på hur förvärvet kan ha påverkat Bolero ekonomiskt eftersom tillräckligt lång tid ännu inte har 

gått. Istället används Boleros intervjusvar för att kopplas till andra delar i uppsatsen.  
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5 Analys 

I detta avsnitt kommer resultaten att behandlas och sedan kopplas till de teorier och modeller som tagits upp i den 

teoretiska referensramen. Analysen kommer ligga till grund för slutsatserna i senare avsnitt. 

 

5.1 Motiv/Integrationstyp 

 

Företag Ekonomiskt Strategiskt Personligt 

Vitec AB  

Motiv: Strävan efter att öka 

sina marknadsandelar  

Integrationstyp: Absorption 

 

Betsson AB 
Motiv: Ökning av lönsamhet 

Integrationstyp: Absorption 
  

Rejlers AB  

Motiv: Stärka viktiga 

affärsområden och Förvärv av 

viktiga resurser 

Integrationstyp: Bevarande 

 

Lexicon AB 

Motiv: Öka lönsamhet och 

skattefördelar  

Integrationstyp: Absorption 

  

B2Syd AB 
Motiv: Ökning av lönsamhet 

Integrationstyp: Absorption 
  

Ulab 2.0 AB  

Motiv: Nå nya geografiska 

marknader 

Integrationstyp: Absorption 

 

Bolero AB  

Motiv: Strävan efter att öka 

sina marknadsandelar och att 

nå nya marknader 

Integrationstyp: Bästa av 

båda 

 

Tabell 5:1: Resultat av motiv & integrationstyper 

 

5.2 Analys av motiv och integrationstyp 

I denna analys kommer samband mellan motiv och integrationstyp undersökas, kan vi se att ett 

motiv har större benägenhet visa på en mer aggressiv integrationstyp eller finns det inget 

samband? 

 

5.2.1 Personligt motiv 

Något som framgått av resultatet är att inget av företagen har nämnt ett personligt motiv till att 

förvärvet eller förvärven genomförts. Detta är till en viss del något som förväntats i och med 

att ett sådant motiv inte har samma etiska grund som strategiska och ekonomiska motiv. Det är 

inte särskilt troligt att någon VD (eller annan högt uppsatt position i ett företag) skulle nämna 
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en för dem personlig anledning för att hela företaget skulle genomföra en affär av sådan storlek. 

En självklar anledning till detta är att företag inte vill framstå negativt, eftersom det till exempel 

kan leda till att intressenter som aktieinvesterare och kunder inte längre vill ha något med 

företaget att göra. Istället har det funnits betydligt fler ekonomiska och strategiska motiv bakom 

förvärven, med tillhörande integrationstyper. 

 
5.2.2 Ekonomiskt motiv 

De företag som angett att deras motiv för att genomgå ett företagsförvärv var ekonomiskt var 

Betsson, Lexicon IT-konsult och till en viss del även B2Syd. Betsson var tydliga med att det 

grundläggande motivet var att öka den finansiella vinsten, samtidigt som man ville komma ut 

på fler geografiska marknader. Lexicon nämnde på frågan om varför deras förvärv genomfördes 

att deras mål var främst att växa som företag, men även samtidigt få in nya kunder och ny 

kompetent personal. Att få in nya kunder passar in på motivet att bredda kundbasen och blir 

därmed ett ekonomiskt motiv (El Zuhairy, Taher & Shafei, 2015, s. 3). Motivet är i grund och 

botten att nå ett större finansiellt inflöde, och förvärv är den metod som ska nå det målet. B2Syd 

nämnde på samma fråga att de sökte efter hjälp med ytterligare affärer och försäljning på samma 

gång som de ville åt trygghet för deras anställda. Detta har tolkats som att en möjlig saknad av 

kunder och affärstillfällen till någon del hotade företaget, och för att säkra ytterligare arbete och 

inkomst blev de en del av Lexiconkoncernen.   

 

Både Betsson och B2Syd nämnde en integrationsprocess som påminde mest om Absorption. I 

Betssons fall kommer det uppköpta företaget Europe-bet i princip vara tvungna att ändra på 

hela deras arbetsmetod i och med att Betssons tekniska lösning ska anpassas in på deras 

arbetsprocess. Rüdén nämnde att viss personal i Europe-bet kunde ersättas med ny personal, 

vilket tyder på att Betsson är ute efter maximerad vinning genom att ha den mest kompetenta 

personalen på plats. Det leder därmed också till att Betsson är inne på spåret Bästa av båda, 

eftersom att det handlar om bäst personal från båda företagen. För B2Syd var absorptionen 

tydligare - Miceli nämnde att nya rutiner och processer tillkom när de förvärvades av Lexicon 

IT-konsult, vilket tolkas som att B2Syds tidigare arbetsprocess blev absorberad av Lexicon IT-

konsult. Dessutom nämnde han att B2Syd:s tidigare policy på hur tid kunde spenderas mellan 

kunduppdrag inte var helt överensstämmande med den policy som fanns hos Lexicon, samt att 

det i slutändan handlade om att följa Lexicons då de var den köpande parten. Dessa två faktorer 

talar för att det till en stor del handlade om Absorption i det här fallet. Det som i det här förvärvet 

kan klassas som Bevarande är att B2Syd:s anställda fortfarande sitter i samma arbetsgrupp - 

det finns alltså några nivåer av Bevarande i företaget.  

 

Fredrik Jacobsson från Lexicon var själv inne på samma spår angående Bevarande av de 

anställda. När företagen Dmon, Rawit och B2Syd köptes upp fick samtliga företag fortsätta 

jobba i samma grupp som de hade innan förvärvet i sex till sju månader innan de skulle bli 

inblandade med resterande anställda i företaget, men sättet att arbeta på förändrades till en viss 

del tidigare. Att Fredrik nämner att det gamla varumärket behålls, att arbetarna i det förvärvade 

företaget hålls ihop och att tidigare lön och arbetade år förs med i förvärvet antyder att det i 

Lexicon finns en stor respekt för de svårigheter som kan uppstå och att de anställda kan bli 

påverkade. Det är därför tryggheten ska bevaras. Men samtidigt har Lexicon också gjort 

åtgärden att stoppa segmentering företagen emellan genom att tvinga på tidig kontakt i form av 

tidiga möten och middag, eftersom detta också kan leda till kulturella skiljaktigheter och besvär. 

Det är därför Lexicon väntar med fullständig Absorption av företagen, och stannar kvar vid 

Bevarande den första tiden efter förvärvet. 
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När det kommer till de ekonomiska motiven är det alltså relativt tydligt att Absorption antingen 

sker direkt efter köpet genomförs eller efter ett tag. Att Absorption är den ledande 

integrationstypen bland företagsförvärven i fråga kan också kopplas till företagens tidigare 

erfarenhet i branschen. Både Betsson och Lexicon har tidigare kunskaper som de fått av att helt 

enkelt vara i marknaden. Även om detta kan vara sant för uppköpta företag, till exempel B2Syd, 

ligger ändå makten hos det köpande företaget eftersom det är de som är den förvärvande parten. 

Detta innebär alltså att så länge motivet för ett förvärv inte är att bredda sig till nya 

verksamhetsområden är chansen för Absorption, alternativt Bästa av båda, relativt hög. 

 

5.2.3 Strategiskt motiv 

Även om alla förvärv i grunden förväntas ge det köpande företaget någon form av ekonomisk 

vinst, behöver inte det vara det grundläggande motivet till det hela. Istället kan strategiska motiv 

vara något som leder till ett ekonomiskt mervärde. De företag som angett motiv till förvärv som 

kan kategoriseras som strategiskt är Vitec, Rejlers, Ulab 2.0 och Bolero.  

 

Av de fem företagen som enligt Bitzenis, Vlachos och Papadimitriou (2012, s. 2021-2027) kan 

kategoriseras som strategiska har två nämnt att de gör det för att öka på sina marknadsandelar 

och för att trygga deras position i den bransch de är verksamma inom genom att bli en större 

aktör. Företagen i fråga är Vitec och Bolero. Vitec förvärvar mindre företag för att bli en av de 

största aktörerna inom branschspecifika affärssystem i Norden och Bolero har köpt upp IT-

Stockholm för att både bredda sin verksamhet med en ny IT-avdelning samt för att bli en större 

aktör i deras marknad. Även om ett motiv för Bolero var att nå fler kunder, som är ett 

ekonomiskt motiv, har det grundläggande motivet tolkats som att de ville bli en större aktör på 

marknaden genom ökat produktionsutbud (som är ett strategiskt motiv). Integrationstypen för 

Vitec och deras förvärv är Absorption, i och med att de köpta företagen till exempel får ta del 

av redovisningsmetoder, domän och varumärke. Det är osannolikt att Vitec, en stor koncern 

som köpt upp flera företag per år de senaste åren, ska anpassa sig efter varje nytt företags 

tidigare metoder och tillvägagångssätt.  

 

Bolero har tagit en alternativ väg jämfört med Vitec. Trots att förvärvet av IT-Stockholm skedde 

för relativt kort tid sedan (ungefär sex månader), vilket kan påverka integrationsstrategier och 

metodval, nämnde fortfarande respondenterna att de anställda i IT-Stockholm inte ska påverkas 

för mycket. Erland Fristedt och Peri Elfving sade att “ingen ska bli bortryckt från sin kultur 

eller sitt sätt att jobba”, vilket i princip garanterat kommer ske om fullständig Absorption av 

det uppköpta företaget genomförs för snabbt. Men samtidigt nämnde respondenterna att:  

 

“Personalansvariga chefer ska kunna ta personal från båda företagen. IT-Stockholm 
personal och Bolero-personal kommer beblandas, planen är att alla ska stå under Bolero.” 

 

Citatet ovan är ett tydligt tecken på att målsättningen i förvärvet innefattar en fullständig 

integration och ett fullständigt samarbete mellan företagen. Med all sannolikhet innebär detta 

att Bolero till en början har Bevarande som integrationstyp, och att de vid ett senare tillfälle 

kommer övergå till Absorption. Det är också möjligt att Bästa av båda-situationer uppstår, i 

och med att en målsättning är att de mest lämpade från varje företag väljs ut av en chef. Att alla 

ska stå under Bolero vittnar däremot för att Absorption är den huvudsakliga integrationstypen 

Bolero är ute efter. 

 

Ett annat företag som likt Bolero nämnde breddning av verksamheten var Rejlers. Rejlers 

förvärvade norska Embriq för att “förstärka vår framtida inriktning gällande våra 
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fokusområden”, och för i det här fallet handlade det just om att säkra Rejlers digitalisering. 

Detta är ett motiv som är typiskt strategiskt eftersom det går in i ett av Bitzenis, Vlachos och 

Papadimitrious (2012, s. 2024-2025) nämnda motiv, nämligen “förvärv av värdefulla 

resurser”. Resurserna i fråga handlar om de kunskaper som Embriq besitter för 

digitaliseringprocessen av verksamheten. När det kommer till integrationstypen har det tolkats 

som Bevarande, baserat på Mats Åström svar att det gällande Embriq var “business as usual”. 

Eftersom det har gått mer än 100 dagar sedan förvärvet påbörjades lutar det även mot att den 

enda integreringen som gjorts, och kommer att göras, är att Embriqs VD lyfts in i 

koncernledningen. I och med att detta inte påverkar företagen i sig något märkvärdigt lutar det 

alltså mot mer Bevarande av Embriq.  

 

I det sista strategiska förvärvet, där Ulab 2.0 köpte upp PC 7-Härad, var motivet för Ulab 2.0 

att komma ut på en ny geografisk marknad i Borås. Detta är ett av Bitzenis, Vlachos och 

Papadimitrious (2012, s. 2024-2025) nämnda strategiska motiv. Integrationstypen i detta 

förvärv var enligt Marks, Mirvis och Ashkenas ett klassiskt absorberande sådant. Klas Fritzon 

nämnde att arbetsprocessen i PC 7-Härad förändrades helt för att bli lik den som Ulab 2.0 

gjorde. Dessutom genomförs det gemensamma aktiviteter mellan företagen, som kick-offer, 

och personal blandades mellan företagen. Tomas Ekberg sade även han att “vi påförde vår 

kultur på det uppköpta” samt att gemensamma aktiviteter mellan företagen användes för att 

blanda ihop arbetarna på bästa sätt. Men det finns också ett par tecken som vittnar för Bästa av 

båda, till exempel att “många uppgifter omfördelades med tanke på vem som var mest lämpad”.  

 

Företagsförvärv med strategisk grund har alltså skiljts sig en del från sådana med ekonomiska 

motiv. Det finns inga motiv som dominerar över andra, utan det har varit relativt varierande 

resultat. Totalt har två företag passat in på kategorierna “nå nya geografisk marknad”, “stärka 

viktiga affärsområden” och “strävan efter att öka sina marknadsandelar”. När det kommer till 

integrationstyperna finns det likt motiven många olika svar. Absorption förekom fortfarande 

relativt frekvent, men det var inte lika övertygande som bland de ekonomiska motiven. Istället 

förekom Bästa av båda och Bevarande lite mer jämfört med de ekonomiskt fokuserade 

förvärven. Det fanns en kombination av motiv och integrationstyp som återupprepade sig, 

nämligen Vitecs och Boleros gemensamma strävan efter större marknadsandelar tillsammans 

med deras absorptionsprocess.  

 

5.3 Analys av nyckeltal och motiv till förvärv 

Något som har framgått från de presenterade siffrorna för de finansiella nyckeltalen är att de 

företag som har haft ett ekonomiskt motiv har visat en ökning i utvalda nyckeltal. De företag 

som har haft ekonomiska motiv har varit Betsson, Lexicon och B2Syd där målet med förvärvet 

har varit att öka lönsamheten. För Betsson har rörelseresultatet ökat från 821 miljoner kr till 

886,4 miljoner kr och årets resultat från 562 miljoner kr till 770,7 miljoner kr. Betssons 

omsättning den här perioden ökade med 24 procent från 2,6 miljarder kr till 3,2 miljarder kr. 

 

För Lexicon, som efter 2013 visade ett negativt årets resultat på - 3 miljoner kr, har ett bättre 

resultat nåtts under 2014. Årets resultat har nämligen gått upp till -559 000 kr. Både 

rörelseresultat och omsättning har också förbättrats för Lexicon. Rörelseresultatet har gått från 

-3,7 miljoner kr till -4 000 kr, och omsättningen har gått från 87 miljoner kr till 97 miljoner kr. 

Slutligen har även B2Syd nått en stor procentuell ökning på dessa tre poster. Rörelseresultatet 

ökade från 23 000 kr år 2014 till 1,1 miljoner kr år 2015, och omsättningen gick från 2,6 

miljoner kr till 9,5 miljoner mellan samma år. Årets resultat ökade från 7 000 kr till 630 000 kr, 
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vilket också är en markant ökning. Det verkar alltså som att företag som förvärvar med ett 

ekonomiskt motiv kan nå positiva finansiella resultat. 

 

Bland de strategiska förvärven har blandade resultat påträffats. Det enda företaget som det 

faktiskt har gått bra för är Vitec. Vitecs rörelseresultat har ökat från 40,7 miljoner kr i slutet av 

2013 till 68,6 miljoner kr vid slutet av 2014. Företagets omsättning ökade från 308 miljoner till 

541 miljoner, och årets resultat ökade från 30 miljoner kr till 49 miljoner kr. Att Vitec varit det 

enda företaget med strategiskt motiv som faktiskt gjort en tydlig vinst är av intresse. Detta kan 

vara kopplat till att Vitec hade ett motiv som var nära kopplat till faktisk ekonomisk vinning då 

de köpte upp företag som det gick bra för i nischade verksamhetsområden som liknade deras 

egna. Detta kan bero på att Vitec har erfarenhet av förvärv och kan därför ha utvecklat rutiner 

vid förvärvsaffärer. Detta kan ha haft en stor påverkan på att detta var resultatet, istället för att 

det var det nämnda motivet. I och med att Bolero ännu inte kommit långt nog för att 

integreringsprocessen ska ha kunnat ge någon form av påverkan på och reaktion bland deras 

nyckeltal kan de inte heller styrka att stärka viktiga affärsområden är ett vinnande motiv.  Detta 

är ändå något som kan tas i åtanke. 

 

Rejlers, som förvärvade Embriq i oktober 2015, har ännu inte släppt någon årsrapport för 2016. 

I delårsrapporten för januari-mars 2016 skriver Rejlers att deras rörelseresultat gick från en 

vinst på 71 miljoner i slutet av 2015 till en förlust på sex miljoner i mars 2016. Även Rejlers 

omsättning minskade från 1,9 miljarder kr till 560 miljoner kr på ett halvår. Detta tyder på att 

det för Rejlers inte har gått särskilt bra sedan förvärvet - även om siffrorna i kvartalsrapporten 

januari-mars inleddes i januari är det fortfarande ett negativt resultat vilket innebär att företaget 

inte gått med vinst de tre första månaderna. Det är samtidigt värt att nämna att förvärvet är, i 

jämförelse med många av de andra, ett väldigt nytt sådant. Integreringsprocessen kan ta tid, och 

därmed kan även den eftertraktade digitaliseringen (och den förbättring som Rejlers vill åt i 

slutändan) ta tid och komma vid ett senare tillfälle. 

 

När det kommer till Ulab 2.0:s förvärv av PC 7-Härad verkar inte 2015 ha varit ekonomiskt 

gynnsamt för Ulab 2.0. Mellan slutet av 2014 och slutet av 2015 minskade rörelseresultatet med 

200 000 kr till ungefär 1,1 miljoner, och årets resultat minskade med 302 000 kr till 625 000 kr. 

Omsättningen däremot ökade med ungefär 1,8 miljoner kr till 22,9 miljoner. Att omsättningen 

ökade efter förvärvet kan tyda på att någon form av framgång för det här förvärvet har uppnåtts, 

men detta är svårt att bevisa. Allt som allt har det i alla fall gått sämre för Ulab 2.0 än föregående 

år. Det är dock värt att notera att det under tidigare år gått väldigt bra för företaget. 

 

Det har alltså visat sig att majoriteten av de strategiska företagen, med undantag för Vitec, 

upplevde ett negativt resultat. Detta skulle kunna bero på att de strategiska förvärven behöver 

mer tid för att kunna representeras korrekt i redovisningen, jämfört med ekonomiska förvärv 

som på kortare sikt kan ge en god finansiell utveckling. Procentuellt har 75 procent av alla 

strategiskt motiverade förvärv misslyckats att generera ett positivt finansiellt värde (bortsett 

från Bolero). Det är viktigt att inse att detta inte kan ses som ett generaliserbart resultat i och 

med att det är för få företag som intervjuats samt att det är svårt att bevisa att nyckeltalens 

förändringar endast varit kopplade till förvärven i fråga. 

 

Det är dessutom värt att tänka på att det är svårt att avgöra om ett förvärv varit misslyckat eller 

ej. För de ekonomiska förvärven kan detta enkelt nämnas i och med att det är synbart i 

årsredovisningarna, men för de strategiska motiven är det lite svårare. Vid de strategiska 

motiven saknas det information om vad som godtas rent ekonomiskt - även om till exempel 

Ulab 2.0 gått i back under 2015 har de ändå åstadkommit det utsatta motivet att komma in på 
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en ny geografisk marknad. Det betyder också att positivt förändrade nyckeltal bland de 

strategiska motiven i praktiken kan innebära misslyckade förvärv, om synergieffekter kan ha 

överskattats eller liknande. Detta är en möjlighet, även om det är mindre troligt. 
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6 Diskussion 

Under detta avsnitt spekuleras det fritt om kopplingar mellan teori och empiri, det som tas fram i detta avsnitt 

kommer inte användas för att komma fram till något konkret.  

 

 

Eftersom det varit få respondenter som deltagit i undersökningen innebär det att resultatet inte 

varit generaliserbart. Om vi exempelvis ser till integrationstyper ser vi att 100 procent av de 

förvärv som genomförts med ett ekonomiskt motiv har haft en absorberande integrationstyp. 

Detta går dock inte att generalisera till att alla kompetensbaserade förvärv med ekonomiskt 

motiv har en absorberande integrationstyp eftersom urvalet är så pass litet. Men det ligger 

fortfarande något i att detta kan vara fallet. Vi anser att det är logiskt att Absorption varit den 

mest förekommande integrationstypen, och som det även har visat sig den mest lyckosamma. 

Det beror på att de företag med struktur och vana av förvärv redan vet vad de är ute efter och 

vad som funkar. Det kan alltså fungera som ett sätt för stora företag och koncerner att visa att 

de har makt och att det är de som bestämmer. Ett exempel på detta är Vitec som genomför flera 

förvärv per år med Absorption som integrationstyp och har redovisat lyckade resultat. 

Absorption kan dessutom vara bra på det sättet att det kostar mindre än vissa andra typer av 

integration. Det ska samtidigt poängteras att vi tror att för sträng Absorption är något som kan 

orsaka stora skador, eftersom det helt kan förstöra för den kompetens som förvärvats. 

 

Till det ovanstående har även diskussioner förts över vilken potential integrationstypen Bästa-

av-båda har. Ett stort företag med rutin och erfarenhet kanske vet vad som fungerar, men 

samtidigt finns det en anledning till att just det företaget som förvärvades blev uppköpt. De 

kommer själva sitta på kunskaper och kompetens som gjort dem attraktiva att köpas, vilket låter 

som en bra anledning att inkorporera deras sätt att arbeta. Vi tror att en sund kombination av 

Absorption och Bästa av båda kan vara att föredra som integrationstyp. 

 

Vid uppsatsens inledande faser ville vi titta på immateriella tillgångar eftersom det ska innefatta 

spetskunskap och kompetens, som verkade vara särskilt relevant i den här studien. Men 

immateriella tillgångar var knappt framträdande i de årsrapporter och delårsrapporter som 

studerades, och i de företag som hade det var de ofta antingen oförändrade eller på noll. Det var 

inte heller möjligt att urskilja om de företag som hade ett värde där fokuserade på 

spetskunskaper i det förvärvade företaget. Vi tänkte att det skulle kunna vara ett nyckeltal som 

skulle genomgå en stor förändring under ett förvärv då företagen erhöll kompetens som borde 

värderats högt. Orsaken till detta kan bero på att företag hellre vill benämna personalens värde 

som humankapital i årsredovisning men då humankapital idag inte tas upp som en tillgång i 

årsrapporten så kan företag välja att ha med den i hållbarhetsredovisningar vilket inte var något 

som kunde hittas bland de undersökta företagen. Hade humankapital varit ett vanligt nyckeltal 

i den finansiella rapporten hade det varit väldigt intressant att se om de intervjuade företagen 

hade ändrat på det värdet, eftersom kunskapsbaserade företags viktigaste resurs är just 

personalen. Detta hade troligen resulterat i att vi i undersökning kunde ha haft det viktigaste 

nyckeltalet att analysera och en ytterligare vinkel att se det hela från. 

 

När det kommer till de besvarande företagens fokus på personalens välmående i förvärvs- och 

integreringsprocessen fanns det många olika varianter av integration, som till en viss del även 

kan vara kopplade till företagens storlek och inblandning inom den bransch som förvärvet 

skedde. Företag som Vitec, Betsson och Lexicon har sedan tidigare erfarenhet inom deras 

respektive branscher, och har därmed fått en uppfattning om vad som fungerar och vad som 

inte gör det. Det är därför inte förvånande att till exempel Betsson, som redan har en fungerande 

webbaserad spelmotor, ber Europe-bet att byta till deras tekniska lösning.   
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Det är därför av stort intresse att både Bolero och Lexicon IT-konsult inte har samma 

integrationstyp som till exempel Betsson. Respondenterna för dessa två företag verkar, trots en 

längre tids erfarenhet inom området, vara måna om att inte ändra för mycket för det förvärvade 

företagets anställda. I Boleros fall har försiktighet varit en nyckel, och på sex månaders tid har 

endast ledningen från IT-Stockholm deltagit i förvärvsarbetet. Författarnas uppfattning är att de 

anställda från IT-Stockholm i sinom tid också kommer att integreras, men för närvarande gäller 

denna försiktighet för att inte orsaka onödig oro som kan orsaka problem i samarbetet och i 

produktionen hos IT-Stockholm. Det är uppenbart att Bolero faktiskt visar förståelse till att 

kulturkrockar kan förekomma och på så sätt försöker minska risken för det.  

 

Lexicon IT-konsult visar liknande ett tankesätt, och nämner ytterligare detaljer som visar på att 

de är ett av de intervjuade företagen som tydligast värderat den nya personalens välmående 

högt. Till exempel nämnde Fredrik att det köpta företagets redan existerande bonusar, semestrar 

och resurser sparas även när de arbetar för Lexicon. Det är även därför inkråmsförvärv är den 

förvärvsmetod som Lexicon har valt - de resurser som de värderar högt är det som faktiskt 

kommer med. Bland de intervjuade företagen finns det alltså en tanke på personalens 

välmående, även om det inte alltid prioriteras högst. 

 

Något annat som framgår är att företag skiljer sig när det kommer hur uppköpta företags 

personal behandlas i köpet. I Ulab 2.0:s fall verkar de anställda i det förvärvade företaget ha 

fått efterlikna hur saker och ting gick till i den civilisation och verksamhet som redan pågick 

hos Ulab 2.0. Samma sak har nämnts i förvärvet Lexicon IT-konsult och B2Syd. Detta behöver 

naturligtvis inte vara någonting negativt - om de köpande företagen vet hur saker och ting bör 

fungera är det sannolikt att det finns anledningar till detta, till exempel att det bevisats fungera 

i deras verksamhet eller vid tidigare tillfällen. Men det finns som tidigare nämnt en risk med att 

göra sådant. Med för stora förändringar för det köpta företaget tror vi att personalens arbete kan 

halta, till exempel på grund av ovana och en känsla av osäkerhet. Detta leder diskussionen in 

på ett ytterligare spår, nämligen osäkerhetskänslor i förvärv. En del av de intervjuade företagen 

nämnde att de tog det försiktigt i början eller att de helt enkelt ville minska på osäkerheten, 

vilket vi kan tänka oss är en mycket viktig tanke. En osäker anställd kan inte ägna hela sin 

uppmärksamhet och fokus på det arbete som den har i uppdrag att utföra. 

 

Bland annat Vitec och B2Syd sade att information är viktigt innan förvärven genomförs. Vitec 

nämner det i samband med att de håller diskussioner med ledningen för det företaget de 

förvärvar, B2Syd håller informationsmöten med anställda. Något som kan diskuteras ur dessa 

två svar är att det är viktigt för de anställda att vara informerade om varför förvärven genomförs. 

Detta kan fungera för att reducera osäkerheten hos anställda i det förvärvade företaget. Om de 

känner sig säkra i förvärvet kan de vara så att dem lättare accepterar det. 

 

Diskussioner har förts angående om motiven till förvärven har haft en direkt påverkan på vilken 

integrationstyp som valts, men eftersom integrationstypen i majoriteten av fallen varit 

Absorption, och då motiven inte visar på en direkt koppling, går det endast att spekulera i att 

ekonomiska motiv skulle kunna ha en koppling till integrationstypen.  
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7 Slutsatser 
I detta avsnitt dras slutsatser utifrån resultat och analys som beskrivits i tidigare kapitel. 

 

 

 Den populäraste typen av integration är Absorption. Företag använder även Bevarande 

och Bästa av båda som integrationstyp vid förvärv även om det inte är i lika stor 

utsträckning. 

 

 Ekonomiskt motiverade företagsförvärv visar helt på att förvärvande företag uteslutande 

väljer att absorbera det förvärvade företagets kultur. 

 

 Strategiskt motiverade företagsförvärv visar på att majoriteten av företagen väljer att 

absorbera det förvärvade företagets kultur, det finns dock tendenser till att förvärvande 

företag väljer att bevara eller att företagen använder styrkorna i kulturen från båda 

företagen.  

 

 Inom den svenska IT-branschen verkar personligt motiverade förvärv vara nästintill 

icke existerande. 

 

 Ekonomiskt motiverade företagsförvärv verkar dessutom kunna generera en ökning i 

bland annat omsättning, rörelseresultat och årets resultat jämfört med strategiskt 

motiverade företagsförvärv som i mindre utsträckning ledde till ekonomiskt mervärde. 

 

 Majoriteten av de strategiskt motiverade företagen, med undantag för Vitec, gick 

finansiellt i back efter att förvärvet genomfördes.  
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8 Forskningsetiska riktlinjer och etiskt förhållningssätt 
I detta avsnitt presenteras vetenskapsrådets etiska krav samt hur denna uppsats förhåller sig till dem. 

 

I vetenskapsrådets etiska riktlinjer finns fyra krav som ska uppfyllas vid humanistisk- och 

samhällsvetenskaplig forskning. Dessa krav är: 

 

Det första kravet är informationskravet som innebär att respondenter och deltagare i 

undersökningen ska upplysas om att deras medverkan är frivillig och att de därför kan avbryta 

när så önskas. De ska även meddelas om vart de kan ta del av forskningsresultaten 

(Vetenskapsrådet, 2009, s. 7). Det andra kravet är samtyckeskravet som syftar till att deltagarnas 

samtycke ska ha erhållits innan de medverkar i studien. I de fall då en tilltänkt respondent inte 

är myndig kan samtycke från vårdnadshavare behövas (Vetenskapsrådet, 2009, s. 9). Det tredje 

kravet är konfidentialitetskravet vilket innebär att personuppgifter ska hanteras med 

konfidentialitet och inte göras tillgängliga för obehöriga personer (Vetenskapsrådet, 2009, s. 

12). Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet som handlar om att insamlad data endast ska 

användas inom undersökningen (Vetenskapsrådet, 2009, s. 14). 

 

Då vi inte bokstavligen upplyste respondenterna om att deras medverkan var frivillig, även fast 

detta ansågs vara underförstått, uppnår denna uppsats inte informationskravet. Kravet om 

samtycke anser vi vara uppnått då respondenterna mailat om att de gått med på att genomföra 

en intervju, i och med detta har de samtyckt till en intervju. Konfidentialitetskravet kan ej 

uppnås då denna uppsats kommer bli uppladdad till en allmän hemsida. Nyttjandekravet anses 

vara uppnått då insamlad data endast använts inom undersökningen. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Intervjuguide  

 

 Upplevde du några förändringar i företaget i samband med att företagsförvärven/något 

företagsförvärv genomfördes? Vilka? 

 

 När företagsförvärvet/något företagsförvärv inleddes, togs det några speciella åtgärder 

för att få samarbetet att fungera? Vilka? 

 

 Gjordes det något för att på bästa sätt integrera företagens kultur med varandra? Vad? 

 

 Gjordes det något speciellt för att främja företagens samarbete i efterhand? 

 

 Vilka faktorer tror du är de viktigaste att tänka på i samband med förvärv? 

 Vad var anledningen/anledningarna till företagsförvärvet? 

 


