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Förord  

 

 

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga i ledningsgruppen på fallföretaget 

“Sunne Software”- tack för att Ni ställde upp och tog Er tid till att bli intervjuade för att 

lämna Ert bidrag till denna studie. 

~ 

Till vår handledare Rebecca Stenberg vill vi rikta ett varmt tack för all den vägledning Du 

gett oss i detta arbete samt för en push ut i arbetslivet. 

~ 

Vi vill även rikta ett stort tack till Er som har läst igenom vår uppsats och kommit med 

kommentarer och förslag. Ni har verkligen lyft uppsatsens kvalité. 

~ 

“Du kan göra vad som helst, men inte allting” 

Med dessa ord vill vi slutligen tacka varandra - tillsammans har vi gjort detta möjligt. 

Tiden går verkligen fort när man har roligt! 

 
 
 
 
 
Linköping, 27 maj 2019  
 
 
 
 
 

 
 
   
Paulina Aldén    Mia Behrens   



 
 

 

 
 

 

  



 
 

 

 
 

Sammanfattning 
_________________________________________________________ 

Titel: Uppköpt! En inblick i integrationsfasen på ett förvärvat bolag - “Quick and Dirty” 

Författare: Paulina Aldén och Mia Behrens  

Handledare: Rebecca Stenberg  

_________________________________________________________ 

Problematisering: Företagsförvärv är en populär strategi bland företag runt om i 

världen, trots det faktum att närmare 70 % av alla förvärv misslyckas.  

Tidigare forskning har pekat på integrationsfasen som den kritiska processen för förvärvets 

framgång. Oavsett om ett uppköpt företag absorberas eller konserveras, är flertalet forskare 

överens om att ledningen i det uppköpta företaget har en betydande roll för den 

sammanslagna organisationen och bör därmed involveras i integrationsprocessen.  

Trots detta, tenderar forskningen att belysa fenomenet ur det förvärvande företagets 

perspektiv och sällan ur det uppköpta företagets synvinkel.  

  

Syfte: Syftet är att beskriva hur ledningen i ett uppköpt företag hanterar och leder 

förvärvsprojektets integrationsfas, internt. 

 

Metod: Med ett induktivt angreppssätt och kvalitativ ansats har studien utgått från ett 

enskilt fall; det förvärvade företaget Sunne Software1. Genom ett “Quick and Dirty” 

fältarbete där ledningen utgör den undersökta gruppen, blir fallstudien etnografiskt 

inspirerad vilket resulterar i en detaljerad och innehållsrik empiri och analys. För att uppnå 

syftet med studien har åtta semistrukturerade intervjuer genomförts med samtliga i 

ledningen på Sunne Software. 

 

Slutsats: Studiens resultat visar att ledningens arbete med integrationsfasen kan anses 

vara cirkulärt, där arbetet med konservering, anpassning och förändring av organisationen 

sker simultant. Ledningen har hanterat och lett dessa delar genom att bevara sin identitet, 

att tydligt kommunicera samt att genomföra olika anpassningar i förhållande till den nya 

målbilden.  

 

Nyckelord: Företagsförvärv, De uppköptas perspektiv, Integrationsfasen, Ledarskap  

 

 

 

 

 

                                                           

1 Sunne Software är ett fiktivt namn på ett riktigt företag.  



 
 

 

 
 

Abstract  

_________________________________________________________ 

Title: Acquired! An insight into the integration phase of an acquired company - “Quick and 

Dirty” 

Authors: Paulina Aldén och Mia Behrens  

Supervisor: Rebecca Stenberg 

_________________________________________________________ 

Background: Acquisitions are a popular strategy among companies around the world, 

even though almost 70 % of all acquisitions fail. Earlier research has pointed at the 

integration phase as the most critical process for the success of the acquisition. 

Regardless of whether an acquired company is absorbed or preserved, most researchers 

agree that the top management team of the acquired company has a significant role for the 

merged organization and should therefore be involved in the integration process. Despite 

this, researchers have mainly focused on discussing acquisitions from the buyers’ 

perspective and not from the acquired company. 

 

Aim: The purpose is to describe how the top management team of an acquired company, 

internally manage the acquisitions integration phase.  

 

Methodology: The study has an inductive approach and is based on a single case study of 

the acquired company Sunne Software2. To achieve the purpose of the study, the approach 

is qualitative and eight semi-structured interviews have been conducted with the top 

management team of Sunne Software. Because this specific group has been studied in its 

natural environment through a “Quick and Dirty” fieldwork, resulting in detailed 

descriptions of the case, the design of the study is therefore ethnographically inspired.  

 

Conclusion: The result of this study shows that the management of the integration phase 

from the acquired company’s perspective, can be considered to be circular; all parts of the 

integration phase are simultaneously managed. Based on the empirical data from Sunne 

Software, the three main parts of the integration phase have been identified as 

conservation, change and adaptation. The top management team has managed these parts 

by maintaining their identity, through clear communication and by implementing various 

adaptations according to the new objective. 

 

Keywords: Acquisition, The perspective of the acquired, The integration phase, 

Management  

 

                                                           

2 Sunne Software is a fictitious name of a real company.   
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1. Inledning 

_________________________________________________________ 

 

Detta inledande kapitel är till för att läsaren ska introduceras i ämnet företagsförvärv. 

En begreppsförklaring finns med för att underlätta läsningen. Följaktligen presenteras 

problematiken kring förvärv vilket mynnar ut i studiens syfte. Men allra först ges en 

bakgrund till varför företagsförvärv är ett intressant fenomen att läsa vidare om.  

_________________________________________________________ 

 

1.1 Bakgrund 

 

“Jag är ledsen, men vi har inte längre tid att ta emot er. Vi befinner oss just nu mitt i 

förvärvets integrationsfas, så vi är väldigt stressade och pressade.” 

 

Det är svaret som ramlar in på mejlen efter att ha kontaktat ett företag som nyligen blivit 

uppköpta av ett större teknologiskt bolag, med förfrågan om att få intervjua 

ledningsgruppen om hur de upplever förvärvsprojektet. 

Trots att det förvärvande företaget uttalat sig i en affärstidning om att det uppköpta 

företaget i fråga inte ska behöva genomgå några organisatoriska förändringar, avslöjar 

mailet i inkorgen om någonting annat. 

Att som företag bli uppköpt av ett annat, verkar inte vara helt oproblematiskt. 

Faktum är att närmare 70 % av alla företagssammanslagningar misslyckas av olika 

anledningar (i.e Schriber, 2014; Meckl, 2004; Beer och Nohria, 2000; Haspeslagh och 

Jemison, 1991).  

Media brukar gotta sig i nyheter om företagsseparationer. Strax efter att alla bolagspapper 

hade skrivits på, publicerades nyheten om kollapsen av Daimler-Chrysler affären i 

International Business sektionen, i tidningen New York Times (Landler, 2007). Vidare har 

forskare försökt att ta reda på vilka faktorer som kan leda till ett misslyckat förvärv och 

flera fallstudier har gjorts på just Daimler-Chryslers öde (Watkins, 2007; Gill, 2012). 

 

Trots den dystra statistiken är företagsförvärv en populär strategi för tillväxt.  

I fjol uppgick det globala värdet på förvärven till hela 3,5 triljoner US dollar (Mergermarket, 

2019). Senast i mars 2019 köpte The Walt Disney Company filmbolaget Century Fox för  

71 miljarder US dollar, för att få tillgång till de studios och tv-nätverk som bolaget besitter.  

På så vis kan Disney bredda sitt utbud än mer globalt och Century Fox kan räddas ifrån att 

slukas i en underhållningsbransch under förändring, med streaming-jätten Netflix som 

disruptiv konkurrent (BBC News, 2017; TheWaltDisneyCompany, 2019). 
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Men bara för att ett företag har kapital för att köpa sig resurser och kunskaper, behöver det 

inte betyda att de kan hantera det som ligger till grund för köpet, som de innovativa 

förmågorna eller arbetssätten (Christensen, 2006). Så vem borde kunna hantera det bäst? 

Troligtvis det företag som har skapat förmågorna och blivit uppköpt just på grund av dem.  

Genom att ta det uppköpta företagets perspektiv kan förvärvsfenomenet studeras ur ett 

“jag har upplevt det” perspektiv. Det är inte bara är spännande, utan det ger en inblick i 

läget i det företag som är målet i affären och hur processen hanteras där inifrån.  

Om ett uppköpt företag blir utlovat minimal organisatorisk förändring, borde ledningen 

som sitter kvar kunna ha möjligheten att leda implementeringen av förvärvet från sitt håll. 

Men hur leder dem den isåfall?  

Ett annat teknologiskt företag, Sunne Software som nyligen blivit uppköpt av ett utav 

världens mest innovativa företag tog emot två studenter med öppna armar för att låta dem 

undersöka just det.  

 

1.2 Begreppsförklaring 

Tabell 1: Begreppsförklaring 

Begrepp: Definition: 

 

Företagsförvärv 

En juridisk definition på ett företagsförvärv är; ett företag eller 

affärsrörelse som köps upp av ett annat företag (Alltomjuridik, 

u.å.). Ett företagsförvärv kan anses som ett temporärt projekt som 

innefattar de åtgärder som är ämnade att på ett eller annat sätt 

förena två företag (Meckl, 2004). 

 

Konservering 

Med en konserveringsstrategi bevarar det förvärvande företaget det 

uppköpta bolaget som det är. Det innebär minimal integration och 

låg nivå av organisatorisk förändring (Ranft och Lord, 2000; 

Haspeslagh och Jemison, 1991; Angwin, 2004). 

 

Integrationsfas 

Ett förvärv kan delas in i tre olika faser. Förberedelse- och 

transaktionsfasen inträffar före integrationsfasen. 

Integrationsfasen påbörjas direkt efter att affären har gått igenom 

och är en process som innefattar arbetet med att samordna de två 

företagen. I syfte att företagen ska lära sig om varandra, för att 

kunna samarbeta och förenas (Haspeslagh och Jemison, 1991; 

Meckl, 2004). 
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1.3 Problematisering 

Det kan vara lockande för ett företag att träda in på en marknad som är attraktiv, men 

företaget kan sakna den rätta kunskapen om marknaden eller teknologin för att göra det. 

Genom att då förvärva ett bolag, kan företaget få tillgång till- och möjligheten att strategiskt 

utnyttja de innovativa förmågor och tekniska kunskaper som det uppköpta företaget 

besitter (Christensen, 2006). Kombinationen av de två företagen kan leda till att det 

förvärvande företaget snabbare når sitt strategiska mål.  

Således är företagsförvärv är en strategi som är till för att skapa organisatorisk tillväxt 

(Marks och Mirvis, 2011). Strategin har vunnit popularitet bland företag runt om i världen, 

trots det motsägelsefulla faktum att närmare 70 % av förvärven misslyckas (i.e Schriber, 

2014; Meckl, 2004; Beer och Nohria, 2000; Haspeslagh och Jemison, 1991). 

 

Att söka förklaringar till varför företagsförvärv misslyckas, har varit centralt inom tidigare 

forskning (Watson, 2007; Ashkenas och Francis, 2000). Trots det växande intresset för 

fältet är forskningen som bedrivs i dagsläget fortfarande knapp och ingen studie uppvisar 

dominans (Ferreira et al. 2014). Men genom att ha identifierat de främst citerade verken 

och därefter klassat dem som de mest relevanta, har Ferreira et al. (2014) kunnat observera 

forskningstrender. Från att på 80-talet ha haft ett finansiellt och ekonomiskt perspektiv, 

har trenden förflyttat sig till forskning kring den mänskliga faktorn i företagsförvärvet. Att 

bedriva förvärvsforskning ur ett managementperspektiv är därmed ett modernt fokus 

(Ferreira et al. 2014). 

 

Efter att affären har gått i lås kan företagsförvärvet kategoriseras baserat på 

organisationernas relation till varandra. Det uppköpta företaget kan anses bli absorberat 

om det förlorar sin självständighet och blir helt och hållet integrerat i moderföretaget. 

Tvärtom innebär en konservering av det förvärvade företaget att det behåller en hög grad 

av autonomi och blir integrerat i en mindre omfattning (Haspeslagh och Jemison, 1991). 

Ranft och Lord (2000) hävdar att förhållandet mellan integration och autonomi skapar ett 

dilemma just när det kommer till teknologiska förvärv. Ett teknologiskt företag förvärvas 

främst för dess tekniska kunskaper, kompetenser och innovativa förmågor.  

Men då en integrering skulle kunna leda till förstörda rutiner och ge upphov till att 

nyckelpersoner lämnar organisationen, brukar autonomi förespråkas för det uppköpta 

teknologiska företaget. Här uppstår dilemmat då någon form av integration samtidigt 

måste förekomma, för att företagen ska kunna dela och överföra värdefulla kunskaper och 

resurser (Ranft och Lord, 2000). 

 

Beroende på det förvärvande företagets integrationsstrategi, har det som syfte i 

integrationsfasen att i olika utsträckningar anpassa och/eller förändra det uppköpta 

företaget, alternativt lämna det självständigt (Meckl, 2004). I fasen ska de två företagen 
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lära sig om varandra för att kunna samarbeta och förenas, det är först då som 

organisationernas gemensamma värdeskapande tar vid (Haspeslagh och Jemison, 1991). 

Integrationen är en central fas i förvärvsprocessen och en utav de faktorer som kan leda till 

misslyckade förvärv, om fasen inte hanteras på rätt sätt (Angwin och Meadows, 2015; 

Dagnino och Pisano, 2008). Den bästa investeringen för att lyckas med förvärvet är därför 

att satsa på förebyggande åtgärder, som att omsorgsfullt hantera integrationsfasen (Vasilaki 

och O'Reagan, 2008). I en sådan process har ledningen en viktig roll då det är deras ansvar 

att driva en organisations utveckling genom att använda sig av sina förmågor för att 

implementera strategier, för att på så vis kunna uppnå de organisatoriska målen (Watson, 

2007; Vasilaki och O'Reagan, 2008; Carmeli och Schaubroeck, 2006).   

Trots vetskapen om integrationens betydelse, försummar ledare ofta diskussionen kring 

hur fasen ska hanteras då de anser att processen är komplex och svårhanterlig (Haspeslagh 

och Jemison, 1991).  

  

Oavsett om ett uppköpt företag absorberas eller konserveras (Haspeslagh och Jemison, 

1991), är flertalet forskare överens om att ledningen i det uppköpta företaget har en 

betydande roll för den sammanslagna organisationens värdeskapande och prestation. Detta 

kan till och med försämras om ledningen lämnar sina poster (i.e. Graebner, 2004; Kiessling 

et al. 2008; Canella och Hambrick, 1993).  

Därför har mycket av tidigare forskning betonat vikten av att involvera den uppköpta, 

kvarvarande ledningen i integrationsprocessen (i.e. Kiessling et al. 2008; Graebner, 2004).  

Trots allt detta har mycket av tidigare forskning studerat fenomenet utifrån det förvärvande 

företagets perspektiv (i.e. Haspeslagh och Jemison, 1991; Watson, 2007; Lindgren, 1982; 

Angwin och Meadows, 2015). Detta medverkar till att ett förvärv sällan undersöks ur det 

uppköpta företagets synvinkel.  

Bara för att ett företag har möjligheten att köpa till sig resurser och kunskaper, behöver det 

således inte betyda att de kan hantera det som ligger till grund för köpet (Christensen, 

2006). Just därför behövs också ett perspektiv från det uppköpta företaget för att studera 

hur det kan bidra till ett lyckat förvärv. 

 

Så om ett uppköpt teknologiskt företag utlovas konservering, det vill säga att det behålls 

autonomt och integreras i en mindre skala, under antagandet att ledningen också sitter 

kvar; då kvarstår frågan om hur ledningen i det uppköpta företaget arbetar för att hanterar 

och leder förvärvsprojektet i sin organisation?  

Flera forskare (i.e. Schweiger och Goulet, 2000; McEvily och Marcus, 2005) har påtalat en 

rådande brist på managementforskning kring hur integrationsprocessen leds speciellt i 

olika organisatoriska kontexter där det också undersöks i vilken utsträckning management 

kan påverka integrationens framgång.  
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1.4 Studiens bidrag 

Eftersom 70 % av alla förvärv misslyckas är det betydande att ha förståelse för hur 

förvärvets mest avgörande fas - integrationsfasen, leds. Detta för att förvärvet ska få en 

lyckad utgång. Då tidigare forskning har fokuserat på det förvärvande företaget, är målet 

med den här studien att bidra till litteraturen genom att beskriva hur ledningsgruppen i det 

uppköpta företaget hanterar och leder integrationsfasen. 

Studien behandlar en intressant och unik kontext som innefattar ett mindre, svenskt, 

teknologiskt bolag, som blir uppköpt av ett utav världens mest innovativa företag. 

Just ett teknologiskt förvärv blir problematiskt i integrationsfasen i och med att det råder 

ett dilemma kring autonomi kontra integrering av det uppköpta företaget.  

Sammantaget är fenomenet inte bara intressant att undersöka närmare, utan fyller också en 

kunskapslucka med sin specifika organisatoriska kontext. 

  

Trots vetskapen om integrationens betydelse för den sammanslagna organisationen, 

försummar ledare ofta diskussionen kring hur fasen ska hanteras då de anser att processen 

är komplex och svårhanterlig (Haspeslagh och Jemison, 1991). Därmed ger den här studien 

även upphov till ett praktiskt bidrag till studiens målgrupp; ledningsgrupper vars företag 

står inför att bli förvärvade. För då ledningen i studiens fallföretag har en sådan positiv 

uppfattning av förvärvsprocessen (Ledningsgruppen, Sunne Software), kan deras arbete 

exemplifiera en intern hantering av integrationsfasen. Även om ett företagsförvärv inte är 

det andra likt, leder studiens praktiska bidrag till att andra ledningsgrupper kan inspireras 

av hur de internt kan förbereda sig för- samt hantera och leda integrationsfasen.  

Det kan även vara av intresse för ledande personer inom ett förvärvande företag, att ta del 

av en undersökning som belyser hur ledningsgruppen inom det uppköpta företaget 

hanterar och leder processen, för att få ökad förståelse kring detta.  

 

1.5 Syfte 

Syftet är att beskriva hur ledningen i ett uppköpt företag hanterar och leder 

förvärvsprojektets integrationsfas, internt. 
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1.6 Disposition 

I dispositionen presenteras studiens upplägg och dess berättarstil kommenteras nedan.  

 

Studiens berättarstil: Berättarstilen som genomsyrar uppsatsen har valts med hänsyn till 

den tänkta läsaren. Studien syftar till en bred målgrupp - företagsledare, vilka 

nödvändigtvis inte behöver vara akademiker. Därför har arbetet skrivits med inlevelse och 

fantasi.   

 

Inledning: Introduktionen till studien som presenterades ovan, tog fasta på verkliga och 

aktuella händelser för att väcka ett intresse hos läsaren. Problematiseringen framhävde den 

teoretiska argumentationen för att belysa studiens lämplighet. 

 

Metod: Avsnittet redogör för hur studien har genomförts och motiverar de metodval som 

har gjorts.  

 

Teoretisk referensram: I referensramen presenteras de vetenskapliga teorierna som stödjer 

analysen av det empiriska materialet.   

  

Empiri: I empirin presenteras intervjumaterialet och här får ”Quick and Dirty” etnografin 

sitt uttryck. Avsnittet ska läsas med inlevelse, som en berättelse om ledningsgruppens egna 

upplevelser av företagsförvärvet.   

 

Analys: I detta avsnitt analyseras och tolkas det empiriska materialet utifrån studiens syfte, 

med hjälp av de teorier som har valts ut och återfinns referensramen. Analysen har en 

tematiserad uppbyggnad, baserat på de mönster som återfanns i det empiriska materialet.  

 

Slutsats: Här presenteras slutsatserna från analysen, för att följaktligen besvara studiens 

syfte.  

 

Diskussion: I detta avsnitt diskuteras studiens resultat utifrån vad det betyder för olika 

intressenter. Dels diskuteras betydelsen för fallföretaget, men också innebörden för andra 

företag i samma situation. Vidare ges förslag på framtida forskning.  
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2. Metod  

_________________________________________________________ 

 

Att belysa det perspektiv och den logik som ligger bakom de ståndpunkter, tolkningar och 

konstruktioner som forskaren gör i sin interaktion med det empiriska materialet är 

viktigt (Alvesson och Sköldberg, 2017).  

I följande avsnitt motiveras studiens metodval och förhållningssätt, så att läsaren får en 

förståelse kring hur och varför studien skapades och utfördes på följande sätt.  

_________________________________________________________ 

 

2.1 Hermeneutisk utgångspunkt 

Studien har ett hermeneutiskt perspektiv då den syftar till att komma ett fenomen in på 

djupet, för att kunna beskriva det och skapa förståelse kring det. I detta fall är fenomenet en 

ledning och dess arbete med implementeringen av ett förvärvsprojekt.  

 

Genom språk förstår människor varandra och sin omvärld, med hjälp av tolkningar kan 

subjektets egen verklighet avbildas. Hermeneutiken fyller sin funktion inom vetenskapen 

genom att ha tolkningen som metod. Forskning utifrån ett hermeneutiskt perspektiv 

försöker greppa det som i praktiken inte går att mäta, istället används tolkningar för att på 

ett vetenskapligt vis skapa förståelse (Ödman, 2017; Alvesson och Sköldberg, 2017).  

 

Hermeneutikens huvudsakliga moment är förförståelse, tolkning, förståelse och förklaring.  

I detta förfarande har tolkningen och förståelsen sammanställts i en process; den 

hermeneutiska spiralen som utgår från en förståelse som sedan kantas av delar i empirin 

och teori i sin helhet (Radnitzky, 1968; Ödman, 2017; Alvesson och Sköldberg, 2017).  

Spiralen innebär ett pendlande mellan delarna och helheten; vad varje del av det tolkade 

empiriska materialet har för betydelse för helheten. Empirin får sin mening genom att 

forskaren via sin tolkning relaterar den till sin erfarenhet och kunskap ur sitt 

vetenskapsteoretiska perspektiv (Ödman, 2017).  I denna studie kan “del-helhet” konceptet 

appliceras genom att många olika delar blir till den helhet som studien resulterar i. Empiri 

och teori är exempel på delar som blir till en helhet genom en tolkande analys. Samtidigt 

kan även de åtta personerna i ledningen i Sunne Software och deras separata berättelser 

tolkas som olika delar, som gemensamt bildar en grupp och en helhet.  

“Del-helhet” konceptet fungerar också som ett kriterium för kvalitet inom hermeneutiken, 

eftersom en tolkning inte bara kan vara ett visst tyckande utan måste vara väl grundad och 

rimlig (Gustavsson, 2004). 

Hermeneutiken är inte det enda vetenskapliga perspektivet en studie kan förhålla sig till, 

andra traditioner är till exempel positivismen och pragmatismen (Alvesson och Sköldberg, 
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2017). Denna studie syftar till att beskriva hur ledningen i ett uppköpt företag leder 

förvärvprojektets integrationsfas internt. Att undersöka fenomenet på ett neutralt, 

matematiskt eller statistiskt vis i klang med positivismen vore inte ett lämpligt 

förhållningssätt, då studiens syfte är att beskriva hur någonting ter sig i ett visst 

sammanhang. Istället krävs det tolkningar av och förståelse för fenomenet, innan det kan 

beskrivas. Därför passar varken ett pragmatiskt eller ett positivistiskt förhållningssätt in på 

denna studie, då dessa förhållningssätt fokuserar mer på en kvantifiering än ett tolkande 

perspektiv (Gustavsson, 2004; Alvesson och Sköldberg, 2017).  

 

2.2 Kvalitativ forskningsansats  

Vilken typ av vetenskaplig ansats som passar en studie beror på forskningsproblemet, 

menar Rienecker och Jörgensen (2018). En kvalitativ metod är att föredra när 

undersökningen ska försöka svara på en “hur”-fråga (Yin, 2003).  

Då studiens frågeställning söker att besvara hur ledningen i ett uppköpt företag hanterar 

och leder integrationsfasen internt, är en kvalitativ forskningsansats lämplig.  

Ansatsen har också valts då den baseras på ett tolkande synsätt där studiesubjektets 

perspektiv tas som utgångspunkt och fokuserar på hur individer själva uppfattar sin 

verklighet och hur de tolkar den (Bryman, 2008; Alvesson och Sköldberg, 2008).  

Med den kvalitativa ansatsen som strategi kan forskaren därmed fånga och återspegla en 

viss kontext, där även människors beteenden kan studeras. Forskningen är på så vis en 

rekonstruktion av den sociala verkligheten som forskaren själv har tolkat genom att 

interagera med studiesubjekten. Samtidigt försöker forskningen förklara och på ett 

detaljerat sätt beskriva problemet i fråga. 

Alvesson och Sköldberg (2008) argumenterar därför för att den kvalitativa metoden är en 

reflekterande empirisk forskning, där referenserna till empirin är utgångspunkten i dessa 

tolkningar. Studiens val av ansats motiveras också av att den kvalitativa ansatsen 

karaktäriseras genom sin induktiva inriktning när det kommer till den relation som teorin 

har till forskningen; den tenderar att generera teori istället för att pröva den. 

 

Jämförelsevis kännetecknas en kvantitativ ansats istället av insamling, mätning och 

kvantifiering av numerisk data, där teorin tenderar att prövas istället för genereras. 

Utgångspunkten i den kvantitativa ansatsen är forskarens egna föreställningar om vilka 

delar som ska stå i fokus (Bryman, 2012; Alvesson och Sköldberg, 2008). 

Problemet i denna studie är dock formulerat på ett sådant sätt att det är fördelaktigt att ta 

subjektets perspektiv som utgångspunkt för att ta reda på hur någonting ter sig i en viss 

kontext. Med en ansats som den kvalitativa, ges ledningen möjligheten att själva tolka hur 

de upplever sin sociala verklighet. Vilket är i enlighet med det hermeneutiska perspektivet 

som förespråkar tolkningar som nödvändiga för förståelse av fenomenet, för att 

forskningen senare ska kunna beskriva det.  
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2.3 Induktivt angreppssätt  

Denna studie tar avstamp i ett praktiskt problem eftersom författarna själva har kommit i 

kontakt med företagsförvärv i media, på arbetsmarknaden och under studierna, vilket 

väckte ett intresse för att undersöka fenomenet. En induktiv studie utgår från empiri och 

genererar teori, därför lämpar sig ett sådant angreppssätt på denna studie. 

Studien förhåller sig till hermeneutiken och baseras därmed på en förståelse eller tolkning 

av en empirisk händelse (Gustavsson, 2004). I och med relationen mellan empiri och teori 

brukar induktionen förknippas med den kvalitativa ansatsen (Bryman, 2008).  

 

Det finns även andra sätt att angripa forskningen på för att nå en slutsats; deduktion eller 

abduktion. Till skillnad från induktionen utgår deduktionen från existerande teori och 

formulerar hypoteser och prövar på så vis teorin. Medan det deduktiva angreppssättet 

lämpar sig för kvantitativ forskning, förhåller sig induktionen istället till kvalitativ 

forskning (Gummesson, 2004; Bryman, 2012). Abduktionen kan anses vara en blandning 

av induktionen och deduktionen; rent hypotetiskt tolkar den ett enskilt fall med hjälp utav 

ett övergripande mönster, om mönstret visar sig stämma kan det förklara fallet ifråga. 

Abduktionen rör sig på så vis mellan empiri och teori genom hela forskningsprocessen 

(Alvesson och Sköldberg, 2017).  

 

 2.4 Etnografiskt inspirerad fallstudie  

Då den här studien har som syfte att beskriva hur någonting utförs i praktiken och söker 

förståelse kring ett komplext fenomen, hävdas det av Gummesson (2004) att en fallstudie 

är lämplig då den försöker att fånga verklighetens komplexitet.  

Valet av studiedesign kan därför argumenteras med koppling till studiens syfte; för att 

kunna beskriva hur en ledningsgrupp har hanterat och lett en process är det nödvändigt att 

få djup förståelse för situationen för att vidare kunna göra en rättvis tolkning av ledningens 

perspektiv och fallet i fråga - vilket en fallstudie tillåter (Alvesson och Sköldberg, 2017). 

Under antagandet att social verklighet skapas genom sociala interaktioner i specifika 

kontexter, kan fallet som studeras ge underlag till forskningen genom empirisk data som 

samlas in. Den kan följaktligen analyseras, tolkas och teoretiseras. Vilket gör att fallstudier 

ofta förknippas med generering av teori och på så vis hänger det ihop med det induktiva 

angreppssättet, som studien också har (Lewin och Somekh, 2008; Gummesson, 2004).  

 

Vidare menar Gummesson (2004) att fallstudier är särskilt tillämpliga när kunskapen inom 

ett visst område inte är övergripande eller då det finns kunskapsluckor. 

Grundat i ovanstående argument har en fallstudiedesign tillämpats i denna studie, då det 

finns en kunskapslucka att fylla i fältet. Denna kunskapslucka visas i form av två aspekter; 

dels är fenomenet inte tillräckligt studerat ur det uppköpta företagets perspektiv (i.e. 
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Haspeslagh och Jemison, 1991; Watson, 2007; Lindgren, 1982; Angwin och Meadows, 

2015). Vidare har även management aspekten av integrationsprocessen studerats 

otillräckligt (i.e. Schweiger och Goulet, 2000; McEvily och Marcus, 2005).  

 

Då det endast är ett uppköpt företag vars ledningsgrupp som har studerats, kan en 

fallstudie vidare argumenteras för som lämplig studiedesign då den fokuserar på en 

förekomst av ett fenomen (Denscombe, 2018). Designen ger upphov till en djup och 

detaljerad analys på det enstaka fallet (Bryman, 2012). Ett “fall” används som benämning 

för en specifik person, händelse, process eller organisation (Kvale och Brinkmann, 2014; 

Denscombe, 2018). I denna studie har fallstudien delvis avgränsats till en händelse, ett 

företagsförvärv där processen som ska studeras är integrationsfasen. Studien avgränsar sig 

därtill till den uppköpta organisation i vilken denna fas tar sitt uttryck, med 

ledningsgruppen som en specifik persona. Ytterligare en avgränsning som gjordes i detta 

specifika fall var att undersöka hur ledningen agerar internt. Dessa faktorer bildar 

tillsammans studiens “fall”.   

 

En fallstudie skiljer sig från den etnografiska metoden på så vis att den inte endast behöver 

baseras på deltagande, att en fallstudie av kvalitet likväl går att genomföra över internet 

(Yin, 2014). Med en etnografisk metod används istället fältarbete för att studera 

människors praktik och sociala processer i dess naturliga miljö (Garsten, 2004). Främst 

fokuserar etnografin på en specifik grupp, hur den beter sig och hur gruppen förstår sin 

egen verklighet (Denscombe, 2018). Genom fältarbetet och perspektivet inifrån ges därmed 

upphov till detaljerade beskrivningar av gruppernas olika processer (Garsten, 2004).  

Ovanstående argument gör därför den etnografiska metoden ytterst lämplig och 

applicerbar på denna studie, eftersom endast en ledningsgrupp ska undersökas. 

Dock kräver etnografiska metoder vanligtvis mycket tid, med längre perioder av deltagande 

i fältet (Yin, 2014). På grund av studiens tidsbrist används en approach till etnografin som 

benämns “Quick and Dirty”. Det är en kortare period av ett intensivt studium för att snabbt 

få en ögonblicksbild av omständigheterna (Hughes et al. 1995). Detta medför att fallstudien 

blir etnografiskt inspirerad. Fördelaktigt kan en etnografiskt inspirerad fallstudie ge en 

detaljerad inblick i hur ledningsgruppen hanterar och leder integrationsfasen, vilket kan 

bidra till mer förståelse för ett sådant fenomen.  

 

2.5 Litteraturstudie 

En litteratursökning ska göras med härledning från studiens syfte, samtidigt behöver 

frågeställningen även styrkas med hjälp av en litteratursökning (Bryman, 2012).  

Studien har en induktiv ansats, men för att kunna bekräfta att studiens syfte fyller en 

kunskapslucka behövdes en kartläggning av tidigare forskning inom fältet.  
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Därtill har litteraturstudien varit behjälplig för att definiera centrala begrepp som varit 

nödvändiga för att kunna ställa adekvata frågor under intervjuerna.  

Litteratursökningar har fortskridit efter insamlingen av empirisk data, då det har dykt upp 

fenomen och begrepp i det empiriska materialet som krävt sina definitioner. Vilket således 

har bidragit till skapandet av den teoretiska referensramen. 

 

Litteraturstudien baserades på sökningar på vetenskapliga artiklar, avhandlingar och 

böcker via UniSearch, vid Linköpings Universitet. Databaser som Libris och Scopus vilka 

också är tillgängliga via Linköpings Universitet, har varit behjälpliga verktyg för att mer 

precist kunna söka på litteratur.  

Den kartläggande teoretiska fältstudien bestod av att läsa närmare etthundra 

sammanfattningar av olika artiklar, avhandlingar och böcker. Sökorden som främst 

användes var:  

Mergers and Acquisitions (M & A), M & A Management, Post-Acquisition Management. 

Sammanfattningarna kategoriseras sedan utefter de ämnen de berörde, i syfte att kunna 

avgränsa fältet. 

 

Efter empiriinsamlingen gjordes en mer specificerad sökning, där fokus låg på vetenskaplig 

litteratur som behandlade management av förvärv. Vid den specificerade 

litteratursökningen användes de ovan nämnda databaserna varpå de främsta sökningarna 

var: Integration process + Acquired company + Management, 

Post-Acquisition Implementation + Management samt Management style + Acquired 

company och Leadership + Mergers and Acquisitions. 

Vidare har litteraturen begränsats till vetenskapliga artiklar, sorterade på de mest citerade 

verken. Därtill har det tagits hänsyn till vilken journal som artikeln har publicerats i för att 

därmed kan styrka trovärdigheten på dess utgivna vetenskapliga artiklar. 

 

2.6 Datainsamling  

En forskning som baseras på en fallstudie har inga större begränsningar när det kommer 

till insamlingen av data. Kombinationer av olika metoder och tekniker är vanligt 

förekommande (Gummesson, 2004; Alvehus, 2013). Med hänsyn till studiens syfte och 

problemformulering har intervjuer och dokument utgjort data för denna studie.  

 

2.6.1 Intervju  

Intervju är den teknik som främst har använts för insamling av data till studien. 

Intervjuerna har i sex av åtta fall skett fysiskt, resterande två har skett över telefon. 

Majoriteten av intervjuerna pågick i ca en timme (se Bilaga 3). Samtliga intervjuer spelades 

in för att underlätta transkriberingen.  
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Intervjuer argumenteras för att höra ihop med den kvalitativa metoden (Kvale och 

Brinkmann, 2014).  Inte minst har de relevans vid en fallstudie, där individuella intervjuer 

ofta utgör en stor del av datainsamlingen eftersom intervjuer är ytterst gynnsamma när 

forskningen försöker förstå sig på den kontext som den intervjuade personen lever i (Kvale 

och Brinkmann, 2014).  För att få förståelse kring hur en ledning i ett uppköpt företag 

hanterar och leder en integrationsfas, måste personerna som är del utav denna verklighet 

själva få formulera sig och delge sin upplevelse av det hela. 

 

En kvalitativ intervju kan ge upphov till en berikad skildring av verkligheten, om den 

struktureras på ett lämpligt sätt. Medan en välstrukturerad intervju kan anses som ett 

“talande formulär” (Potter, 1996) kan en ostrukturerad intervju öppna upp för att personen 

som intervjuas att styra samtalet själv, mot det denne anser är värdefullt och intressant att 

framhäva. Den senare formen av intervjustruktur är ofta förekommande inom den 

kvalitativa metoden (Alvesson och Deetz, 2000).  

Då den här studien har ett hermeneutiskt perspektiv och en kvalitativ ansats är en intervju 

som tenderar att vara mer ostrukturerad än strukturerad, att föredra. Detta för att 

intervjupersonens egen tolkning av sin egen verklighet ska framträda.  

Nyckelfrågor förbereddes i förväg, eftersom det då är lättare att inhämta användbar 

information från respondenterna. Det uppfattas även som professionellt att delvis 

förbereda frågor, då den som leder intervjun ger ett intryck av säkerhet, menar Bryman 

(2012).  

Intervjuerna med de åtta personerna i ledningsgruppen genomfördes på ett 

semistrukturerat sätt. Detta innebär att intervjun inte utfördes utifrån ett fastslaget manus, 

utan ifrån en samtalsguide baserad på ämnen att samtala om. Denna struktur medför inte 

bara att intervjuledaren kan ställa följdfrågor, den intervjuade ges också ett stort utrymme 

till att utveckla sina svar utifrån vad den personen finner är intressant att lyfta. Den flexibla 

och öppna intervjustilen bidrar därmed också till bättre insyn i intervjupersonens 

verklighet (Kvale och Brinkmann, 2014). 

 

2.6.2 Dokument  

Dokument kan enligt Bryman (2008) vara användbara för datainsamling om det rör sig om 

material som är relevant för studiens syfte. För att klassas som ett dokument ska detta inte 

ha tagits fram eller skapats på forskarnas begäran. Dokumentet kan vara i form av ett brev, 

nyhetsblad, dagbok eller tidningsartikel.  

De dokument som har varit intressanta för denna studie är Sunne Softwares och Tennessee 

Technologys pressreleaser. De har haft viss relevans för studien då de fungerat som 

material för att kunna få en övergripande bild av förvärvsaffären. Men även information om 

förutsättningarna för det förvärvade företaget. Dokument som har ansetts innehålla 

relevant information för studiens syfte, har granskats och vidare använts som verktyg för 
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att skapa intervjuguiden. Under avsnittet dokumenturval kan läsaren ta del av hur olika 

dokument klassades med relevans. 

 

2.7 Urval  

Medan en kvantitativ metod har som mål att generalisera statistiken och därmed kräver ett 

representativt urval för att kunna representera populationen, söker den kvalitativa 

forskningsansatsen efter att nå ett djup och delar således inte mål med den kvantitativa 

ansatsen. Detta innebär att studiens urval inte behöver vara slumpmässigt (Larsen, 2018).  

I kvalitativ forskning är istället målinriktat urval vanligt förekommande. Ett sådant urval 

sker i nivåer, vilket innebär att organisationer, intervjupersoner och dokument väljs ut med 

hänsyn till studiens forskningsfråga (Bryman, 2008). Vilket har gjorts i den här studien. 

 

2.7.1 Fallstudie urval  

För att möta syftet har studien argumenterats för att lämpa sig bäst med en kvalitativ 

ansats tillsammans med en fallstudiedesign. Ett exemplifierande fall har som syfte att fånga 

och beskriva omständigheterna i en situation genom att studera sociala processer (Yin, 

2003). Fallet väljs utifrån tanken att det är en lämplig kontext för att undersöka 

forskningsfrågan. Ett sådant typ av fall kan därför föregå som ett exempel för den 

övergripande kategori det verkar i, menar Yin (2003). 

Valet av fallstudie gjordes utifrån en rad olika kriterier utifrån det induktiva problemet. Det 

huvudsakliga målet var att finna ett företag som verkar i en svensk kontext, som nyligen har 

blivit förvärvat. Vilket innebär att de för stunden vid insamlingen av det empiriska 

materialet befunnit sig i integrationsfasen.  

Med hänvisning till problematiseringen kan ledningen i ett uppköpt företag av olika 

anledningar få stanna eller avgå. Ett kriterium för valet av fallstudie är därför att 

majoriteten av ledningsgruppen sitter kvar efter förvärvet, eftersom ledningen i ett 

förvärvat företag är målgruppen för undersökningen.  

 

2.7.2 Dokumenturval  

Det främsta kriteriet för urvalet av dokument i denna studie har varit att de ska vara 

officiella, företagsspecifika och anknytning till det studerade förvärvet. För att avgränsa sig 

bland alla dokument som funnits tillgängliga har ett andra urval gjorts så till vida att 

dokumenten skulle innehålla strategisk eller organisatorisk relevans för processen efter 

förvärvet, för att på så sätt vara relevanta för studiens syfte. 

Ett viktigt kriterium har varit att inga dokument ska behöva begäras ut från det förvärvande 

företaget, på grund utav att det uppköpta företaget har utlovats anonymitet ur ett externt 

perspektiv. Detta gjordes i enlighet med individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Urvalet har bedömts utifrån dess autenticitet, det vill säga om dokumenten kunde anses 

vara äkta. Meningsfullheten av dokumenten påvisas genom att materialet är tydligt och går 

att begripa. Om materialet är utan förvrängningar och felaktigheter kan det bedömas som 

trovärdigt. Bedömningen av dokumentets trovärdighet och representativitet innebär mer 

arbete för forskaren, men dokument som kommer från ett företag är av största sannolikhet 

autentiska och meningsfulla, så länge forskaren kan begripa dem (Bryman, 2008). 

 

2.7.3 Intervjuurval 

Ett intervjuurval innefattar de personer som deltar i undersökningen. Med en kvalitativ 

forskningsansats är ofta urvalet av personer för intervju antingen för litet eller för stort. 

Med ett för litet urval kan det vara svårt att generalisera och är urvalet för stort kan det vara 

svårare att tolka materialet. En tumregel brukar därför vara att intervjua det antal som 

behövs för att få reda på det studiens författare vill veta (Kvale och Brinkmann, 2014).  

 

Denna studie har ett heterogent urval då personerna som valts ut till intervjuerna har alla 

en ledande roll och tillhör en och samma grupp (Bryman, 2008). Mer specifikt; ledningen 

inom ett företag, som blivit förvärvat och befinner sig i en integrationsfas. Ledningen i 

fallföretaget består av åtta personer (Sunne Softwares hemsida, 2019) och alla dessa har 

inkluderats i urvalet eftersom de alla också hade olika ansvarsområden.  Eftersom det också 

fanns möjlighet att inkludera hela ledningsgruppen i urvalet, gjordes detta.  

Intervjuurvalet kan därför också anses vara målinriktat eftersom just denna ledningsgrupp 

ansågs relevant för studiens forskningsfråga (Bryman, 2008). 

 

2.8 Bearbetning av data  

Den deskriptiva undersökningen baseras på en enskild fallstudie, där mönster som 

återfinns i empirisk data kommer att analyseras med hjälp av teoretiska aspekter för att 

försöka svara på forskningsfrågorna (Yin, 2003). En fallstudie ger möjlighet och upphov till 

många olika källor och varje källa är en pusselbit till den övergripande förståelsen kring det 

studerade fenomenet (Baxter och Jack, 2008; Alvehus, 2013).  

De granskade dokumenten tillsammans med de genomförda intervjuerna genererar 

kvalitativ data. Om det insamlade materialet inte är strukturerat, skapas det ett behov av 

bearbetning för att kunna utföra analyser (Bryman, 2012).  

Eftersom det empiriska materialet till största del har samlats in genom intervjuer och 

enbart fanns på ljudfiler, krävdes vidare bearbetning innan de kunde användas för 

sammanställning och vidare tolkning och analys. Vid överföringen av data i form av 

inspelningar är det viktigt att det noga skrivs ut i text (Larsen, 2007). Detta togs i beaktning 

vid transkriberingen och samtliga intervjuer har i sin fulla längd transkriberats efter 

inspelningen.  



 
 

 

15 
 

 

Efter att ha granskat det empiriska materialet, sammanställdes de mest väsentliga delarna i 

förhållande till studiens syfte, i empiri-kapitlet. Berättelserna från intervjuerna låg till 

grund för återskapandet av förvärvets händelseförlopp, vilka sammanställdes narrativt i 

empiri avsnittet för en mer innehållsrik och intresseväckande läsning. För som Flyvbjerg 

(2005) menar så ska en väl utförd fallstudie läsas som en berättelse ur en helhet. Därför 

ämnar denna studie att också presentera fallet och det empiriska materialet från det, som 

en berättelse. För att vara så transparenta som möjligt har det till stor utsträckning 

skildrats vilken person i ledningsgruppen som har sagt vad. Dock skiljer sig individens 

berättelse inte alltid från majoriteten. När majoriteten av individerna har yttrat något och 

det inte finns någon motpart, framställs det som att hela ledningsgruppen står till svars för 

utlåtandet.  

Det är värt att notera att det i det empiriska avsnittet inte skedde några tolkningar av vad 

olika händelser kan betyda, utan händelserna presenteras objektivt i den ordning som 

intervjupersonerna uppgav.  

 

2.9 Analys av data utifrån tematisering  

Bryman (2012) menar att kodning av det empiriska materialet är en central process vid 

analys av data. Det innebär att det sätts etiketter på de delar av transkripten som är av 

speciellt intresse.  

I denna studie har det varit ett tillvägagångssätt för att finna teman och sammanställa 

berättelser i materialet, som underlag för analysen. De utskrivna transkriberingarna 

granskades noggrant och färglades delvis för att lättare kunna upptäcka empiriska mönster 

inom ledningsgruppen. Dessa mönster, som i detta fall handlar om ledningens åtgärder i 

processen, användes som tematiserande områden i analysen.  

Analysens struktur gjordes med hjälp utav en integrerad beskrivning. Det innebär att vid 

granskning av det empiriska materialet har framträdande teman kunnat urskiljas.  

När all data var insamlad utgicks det först från Rennstam och Wästerfors (2011) arbetssätt; 

att sortera, reducera och argumentera, innan det delades in i olika kategorier. En tematisk 

analys tar fasta på vad som sägs, mer än hur det sägs. Den tematiska analysen kan kopplas 

ihop med andra analysmetoder då den är mer av en aktivitet, där forskaren försöker att 

finna teman i empirisk data (Bryman, 2008). Transkripten granskades flertalet gånger och 

de teman som sammanfattningsvis kunde utläsas la grunden till analysens tre huvuddelar; 

konservering, förändring och anpassning.  

För att göra tematiseringen mer levande, användes en narrativ inspiration till denna analys. 

Ett narrativ är en berättelse som belyser de historier som intervjupersonerna delat med sig 

av under intervjun (Bryman, 2008). Det är även möjligt att samla historierna från flera 

intervjuer för att knyta ihop dem och skapa en mer berikad berättelse (Kvale och 
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Brinkmann, 2014). Detta har gjorts i denna studie då de enskilda berättelserna analyseras 

ur ett helhetsperspektiv.  

 

2.10 Kvalitetsbedömning 

Tre kriterier som är vanliga för kvalitetsbedömning är reliabilitet, generalisering, validitet. 

Det sistnämnda kriteriet menar Gummesson (2004) är starkt kopplat till fallstudier. 

Validiteten stärks genom att det som faktiskt har studerats är i enlighet med vad studien 

har utlovat i sitt syfte.  

Varje forskares förförståelse är unik och dess förmågor att tolka empiriska data likaså. 

Detta bidrar inte bara till en fördjupad förståelse för det studerade fenomenet utan även till 

att samma resultat knappast kan påvisas av en annan forskare med samma förhållningssätt. 

På så vis menar Gustavsson (2004) att en forskning med hermeneutisk perspektiv endast 

kan föreslå, men inte hävda att en generalisering kan gälla i andra sammanhang. 

Flyvbjerg (2005) argumenterar visserligen för motsatsen, att en fallstudie faktiskt kan 

generaliseras. Vidare anser han att formell generalisering överskattas, men att 

exemplifieringar underskattas, då de har en starkare kraft till framsteg inom vetenskapen. 

Dock är hermeneutikens syfte inte att generalisera, utan att bringa ett djup och förståelse av 

ett socialt fenomen.  

En studie som kan replikeras på så vis att andra forskare ska kunna komma fram till ett 

liknande resultat, anses ha en hög nivå av reliabilitet (Gummesson, 2004). Även Bryman 

(2008) poängterar att det avgörande för resultatet ifrån en intensivstudie av ett enda fall 

inte är dess generaliserbarhet, utan kvaliteten på de påståenden som forskaren gör utifrån 

det framtagna resultatet. Flyvbjerg (2005) menar därtill att en väl utförd fallstudie ska läsas 

som en berättelse ur en helhet, vilket även denna studie syftar till att göra.  

 

När en tolkning görs, framkallas människans förförståelse och det avgör förståelsen kring 

fenomenet (Gummesson, 2004). För att säkra kvalitén av ett arbete, baserad på en 

fallstudie, bör forskaren redogöra sin förförståelse om teorier och begrepp samt forskarens 

egna värderingar, kunskaper och erfarenheter, som eventuellt kan ha påverkat studien. 

Detta är särskilt viktigt när studien har ett hermeneutiskt vetenskapsteoretiskt perspektiv 

där förförståelsen ligger till grund för själva förståelsen (Gummesson, 2004). Därmed bör 

det noteras att författarnas tidigare universitetsstudier i management, strategi och 

organisatorisk förändring kan ha influerat de tolkningar som har gjorts i denna studie.   

 

Vid ett hermeneutiskt förhållningssätt är det lätt att tolkningsarbetet går överstyr. Utan 

någon form av kontroll över tolknings arbetet riskerar tolkningarna att bli spekulativa och 

enbart spegla författarnas egna åsikter. Kontroll inom hermeneutiken kan utföras genom 

att använda sig utav en rad verktyg såsom argumentation, källkritik, akribi och 

dataredovisning (Ödman, 2017). Genom argumentationer kan forskaren redovisa sin 
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tankegång och ge läsaren möjligheten att ta ställning till de tolkningar som gjorts. Därmed 

måste redovisningen av data också vara riklig eftersom det är den argumentationen bygger 

på. Vidare bidrar en riklig mängd redovisad data till att läsaren själv kan jämföra 

presenterad data med de tolkningar som forskaren har gjort av materialet (Ödman, 2017).  

Denna studie kommer att ta hänsyn till dessa aspekter och säkra studiens kvalitet genom 

att tolkningarna är väl argumenterade för, att källorna granskas kritiskt och att 

korrekturläsning sker med noggrannhet för att säkerställa ett konsekvent system för 

referenser och citat.  

För att öka studiens transparens presenteras även ett schema för var, när och hur 

intervjuerna ägde rum, se Bilaga 3.  

 

2.11 Etisk diskussion 

Som kvalitativ forskningsteknik är intervjuer en interaktion mellan intervjuaren och 

intervjupersonen. Forskaren vill nå ett visst djup i intervjun, vilket måste ske utan att på 

något sätt kränka intervjupersoner, samtidigt som forskaren själv inte kan riskera att bara 

få tillgång till ett ytterst ytligt material. Därtill handlar det hermeneutiska perspektivet om 

tolkning, vilket gör den etiska diskussionen så viktig (Kvale och Brinkmann, 2014).  

Den här studien har tagit del av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och tagit 

hänsyn till det Vetenskapsrådet (2002) kallar för individskyddskravet. Detta krav kan 

ytterligare delas in i fyra olika kategorier; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

För att minimera etiska konflikter i denna studie har intervjuledarna författat och 

tillhandahållit ett etiskt protokoll, där intervjupersonerna har blivit informerade om syftet 

med undersökningen samt på vilka villkor de medverkar.  

Detta i syfte att intervjupersonerna ska kunna lämna sitt samtycke. Utan ett samtycke är 

det inte etiskt korrekt att fortskrida med intervjun (Vetenskapsrådet, 2002). Därför har 

intervjupersonerna också informerats om att de är de själva som bestämmer på vilka villkor 

de medverkar och att en avbruten intervju inte skulle medföra några som helst 

konsekvenser för dem (Se bilaga 1).  

Intervjupersonerna har även informerats om hur materialet kommer att hanteras, att det 

enbart kommer att användas till detta forskningsprojekt och att materialet kommer att 

förstöras efteråt i enlighet med nyttjandekravet, i enlighet med Vetenskapsrådet (2002).  

De uppgifter som intervjupersonerna lämnar skulle möjligtvis kunna ge dem negativa 

konsekvenser, om dessa uppgifter publiceras och kan kopplas ihop med deras identitet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Av denna anledning erbjuds personerna full anonymitet i studien. 

Vidare är anonymiteten också ett sätt för studien att säkerställa validiteten på 

intervjupersonernas svar.  
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Kvale och Brinkmann (2014) menar att etiska problem kan uppstå genom hela 

intervjuundersökningen, därför är det viktigt att redan från början ta hänsyn till de etiska 

frågorna. Forskare bör analysera sitt syfte med intervjun för att avgöra om det verkligen är 

en nödvändig metod för datainsamling. Men då denna studie vill få insikt i och undersöka 

ledningens perspektiv på förvärvet, gjordes bedömningen att det vore allt för svårt att få ett 

djup i forskningen utan att intervjua ledningen. Efter att intervjuer fastslogs som en del av 

datainsamlingen är det viktigt att andra åtgärder vidtas för att minimera det etiska 

dilemmat (Kvale och Brinkmann, 2014).   

Det är forskarens skyldighet att transkriberingen, utskriften av intervjun korrekt skildrar 

det som sagts (Kvale och Brinkmann, 2014). Därför har personerna som intervjuats fått 

möjligheten att läsa igenom och sedan godkänt det materialet som publicerats i empiri-

kapitlet.  

 

2.12 Diskussion och metodkritik  

Ödman (2017) menar att ett förhållningssätt inte är hermeneutiskt utan förförståelse. Det 

finns dock en nackdel med att utföra en studie utifrån en viss förförståelse då risken ökar 

att tolkningar vinklas i riktning med forskarnas tidigare kunskaper. Författarna är dock, 

som tidigare nämnts medvetna om att tidigare kunskaper kan påverka tolkningarna som 

görs i denna studie.  

Varje forskares förförståelse är unik och dess förmågor att tolka empiriska data likaså. 

Detta bidrar inte bara med en fördjupad förståelse för det studerade fenomenet utan även 

också att samma resultat knappast kan påvisas av en annan forskare med samma 

förhållningssätt. Detta för att två forskare med samma vetenskapliga förhållande skulle ha 

svårigheter med att hitta exakt samma kontext för ett och samma fenomen. Det är på så vis 

problematiskt eftersom de tolkningar som gjorts är bundna till den kontext, objekt, 

sammanhang och situation som de har gjorts i (Gustavsson, 2004). 

På så vis skulle studiens reliabilitet kunna påverkas; En studie som kan replikeras, således 

att andra forskare ska kunna komma fram till ett liknande resultat anses ha en hög nivå av 

reliabilitet. Men Gummesson (2004) menar att reliabilitet inte är uppnåbart om studien 

behandlar komplexa problem. 

 

I denna studie förlitas mycket av den empiriska datainsamlingen på intervjuer. För 

korrekta intervjuer enligt källkritiken ska dessa ske med tendensfrihet, det vill säga att 

intervjun ska vara fri från påverkan av andras åsikter (Thurén, 2013). Även 

Vetenskapsrådet (2002) menar att intervjuerna ska ske helt frivilligt utan någon som helst 

press, detta enligt nyttjandekravet.  

Efter kontakt med Vd:n på Sunne Software gjordes överenskommelsen om att för studiens 

skull genomföra individuella intervjuer med samtliga i ledningsgruppen, som består utav 

åtta personer. Självklart har de personer som intervjuats även blivit personligt kontaktade, 
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samt informerade om samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Men det bör noteras att 

de personligen blev tillfrågade först i andra hand och att det därför finns en risk för att de 

har gett sitt samtycke till en intervju på begäran av sin chef.  

Några av de kvalitetskriterier för en semistrukturerad intervju som behandlas i denna 

studie, berör kvaliteten och längden på intervjupersonernas svar samt i vilken utsträckning 

tolkningen av intervjun sker i stunden (Kvale och Brinkmann, 2014). Det sistnämnda 

kvalitets kriteriumet medför att intervjuaren försöker att få sina tolkningar av svaren 

verifierade under tiden intervjun sker, med hjälp av följdfrågor. Detta gör svaren från 

intervjun mer begriplig vilket leder till att förklaringar inte behövs i efterhand, som är 

ytterligare ett annat kriterium för kvalitet (Kvale och Brinkmann, 2014). Detta kan styrkas i 

denna studie, då det inte har upplevts någon osäkerhet i att begripa transkriberingarna. Det 

har inte heller skett några större ändringar efter genomläsning och godkännande av 

transkriberingarna från ledningen på Sunne Software.  

 

Det kan diskuteras huruvida tidsaspekten har sin påverkan på ledningsgruppens 

uppfattning av hur de har hanterat och lett integrationsfasen. Målen, uttryckta i ord kan 

skilja sig från de mål som organisationen faktiskt jobbar mot, menar Forslund (2013). 

Vidare menar Forslund (2013) att detta kan bero på att det kanske inte har gått tillräckligt 

lång tid för att något resultat ska kunna uppvisas.  

Därför hade ett alternativ till en fallstudie varit en longitudinell studie, vilket hade öppnat 

upp för möjligheten att följa ledningens arbete under en längre period då säkerligen andra 

resultat hade påvisats. Då hade etnografin inte behövt vara “Quick and Dirty” (Hughes, 

1995). Flera i ledningsgruppen har uttryckt en önskan om att 

internationaliseringsprocessen ska gå i en snabbare takt. De upplever inte mycket 

förändring i dagsläget, men förväntar sig att det ska komma under året. Hade ytterligare en 

undersökning utförts under ett senare skede, hade ledningsgruppen troligtvis ställts inför 

andra typer av utmaningar som hade krävt sina sätt att hanteras på.  

 

Det har gått ett år sedan förvärvet skrevs på, där av förlitar sig intervjupersonerna på sina 

minnen. Eftersom minnen med tiden och utan avsikt förändras (Bergqvist Månsson, 2005), 

hade en longitudinell studie kunnat genomföras med en första kontakt med det uppköpta 

företaget direkt efter förvärvet hade gått igenom. Då hade studien möjligtvis kunnat få ett 

mer berikat resultat, kopplat till det som hände och hur ledningsgruppen uppfattade 

förvärvet.  

 

Men för att fånga hur ledningen upplever sin egen verklighet inom det uppköpta företaget, 

så är valet av den kvalitativa metoden, med hermeneutiskt perspektiv fortfarande lämpligt.  

Nackdelen med att endast intervjua ledningen är att de är en sluten grupp. I många frågor 

hade personerna lite för liknande svar och använde sig av samma fraser. Det har sagts att 
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ledningen är öppna inom gruppen, men utåt visar de en gemensam inställning. Vilket 

mycket väl kan poängtera att ledningsgruppen har kommit överens om ett synsätt på 

förvärvet som de förmedlar utåt, för att kunna hantera processen. Men för att fastställa att 

vad ledningen säger att de gör faktiskt är vad de gör, hade ett alternativt tillvägagångssätt 

varit att inkludera medarbetarna i undersökningen.   

 

2.13 Källkritik 

Studien har tagit hänsyn till en rad olika källkritiska principer. Källkritik är en metod för att 

värdera en källas tillförlitlighet, som går att bedöma utifrån fyra källkritiska principer; 

äktheten, oberoende, tidssamband och tendensfrihet (Thurén, 2013).  

Äkthetsprincipen innebär att källan ska vara det den påstår sig att vara. Studiens författare 

bör vara medveten om att källor kan vara förfalskade. Genom att kontrollera en källa med 

en annan källa kan dess äkthet styrkas, menar Thurén (2013). Därför har källorna till 

studien granskats kritiskt.  

Thurén (2013) menar även att källor ska vara oberoende, vilket är den andra principen. En 

källas trovärdighet kan reduceras om en uppgift har gått i flera led, har påverkats eller 

tolkats av någon annan. Denna studie har främst använt sig av primärkällor, det vill säga 

ursprungskällan. Sekundärkällor består av uppgifter som passerat genom flera led. 

Uppgifter som den här studien har tagit del av har följts tillbaka sitt ursprung, i den mån 

det har varit möjligt. Vissa undantag har gjorts när det kommit till språkbarriärer eller när 

vissa källor inte funnits tillgängliga. 

Tidssamband är källkritikens tredje princip (Thurén, 2013). Källan är som mest trovärdig 

när den är samtida. Det vill säga, desto mer tid som passerar från det att händelsen 

inträffade tills dess att händelsen återberättas, desto större är risken att informationen 

förvrängs genom att bitar av händelsen glöms bort eller att uppfattningen om händelsen 

har förändrats med tiden på grund av påverkan utifrån. Bergqvist Månsson (2005) menar 

att minnen förändras med tiden och att de blir påverkade genom nya erfarenheter och 

händelser. Eftersom det har passerat ca ett år sedan förvärvet när empirisk data samlades 

in, har denna källkritiska princip funnits i åtanke vid inhämtningen och tolkning av denna 

data. För vissa händelser och känslor som efterfrågades behövde intervjupersonen minnas, 

vilket kan påverka uppgifternas sannolikhet. Men då affären för företagsförvärvet ligger i 

närtid, samt att integreringen fortfarande pågår och på så vis är aktuell, kan uppgifterna 

anses vara samtida och enligt denna princip, trovärdiga. 

Källkritikens fjärde princip är tendensfrihet. Principen utgår från att en källa är trovärdig 

om den anses vara fri från tendenser till att ha blivit påverkad av en persons personliga eller 

politiska åsikter med intresse för att missvisa verkligheten (Thurén, 2013). Då det här är en 

kvalitativ studie är det intervjupersonens egna upplevelser som efterfrågas, vilka sedan 

tolkas i och med studiens hermeneutiska perspektiv. Därmed är det viktigt att tolkningarna 

som görs är väl grundade och inte baseras på ett visst tyckande, enligt “del-helhet” kriteriet 
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(Gustavsson, 2004). Att utföra väl grundade tolkningar är därmed ett sätt att källkritiskt 

hantera de uppgifter som kommer in. För att därtill undvika tendenser till att 

intervjupersonerna förvränger sanningen, har det förvärvande företaget inte kontaktats och 

intervjupersonerna har lovats full anonymitet.  
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3. Teoretisk referensram 

_________________________________________________________ 

  

I detta kapitel presenteras teorier kring företagsförvärv och organisationsteori. 

Med fokus på teknologiska förvärv, integrationsfasen, ledarskap samt organisatoriska 

förändringsaspekter. I enlighet med den induktiva ansatsen har teorierna valts ut efter 

insamlingen av det empiriska materialet, för att vidare kunna analysera det.   

_________________________________________________________ 

 

3.1 Integrering  

3.1.1 Integrationsstrategi; Konservering kontra Absorbering 

Haspeslagh och Jemison (1991) kategoriserar företagsförvärv utefter dess 

integrationsstrategi - organisationernas relation till varandra efter att affären har gått 

igenom. Det uppköpta företaget kan anses bli absorberat om det förlorar sin 

självständighet och blir helt integrerat i moderföretaget. Med andra ord blir två 

organisationer till en.  

Tvärtom innebär en konservering av det uppköpta företaget att det behåller en hög grad av 

autonomi och blir mindre integrerat i den förvärvande organisationen.  

Angwin (2004) menar att strategin för konservering på så vis är förknippad med en låg nivå 

av organisatorisk förändring.  

 

3.1.2 Integrationsfasen 

Schweiger och Goulet (2000) hävdar att integrationsprocessen börjar direkt efter att 

förvärvsaffären har gått i lås. Beroende på integrationsstrategi, har det förvärvande 

företaget som syfte i integrationsfasen att i olika utsträckningar anpassa och/eller förändra 

det uppköpta företaget, alternativt lämna det självständigt (Meckl, 2004).  

Integrationen i ett företagsförvärv förklaras av Haspeslasgh och Jemison (1991) som en 

process, där de två företagen lär sig om varandra för att kunna samarbeta och förenas.  

Författarna menar således att det uppköpta företaget genomgår en mängd olika 

förändringar under processen, medan det förvärvande företaget genomlider färre. Men 

genom interaktioner mellan de två företagen skapar de en gemensam miljö i vilken de kan 

utbyta sina kunskaper och förmågor.   

Haspeslagh och Jemison (1991) argumenterar också för att det är interaktionerna mellan de 

två organisationerna som utgör själva integrationsprocessen. Interaktioner av det 

administrativa slaget involverar system för information och kontroll, ämnade för att 

integrera och inkludera det uppköpta företaget i moderföretaget. Administrativa 

förändringar, som att etablera gemensamma bokföringssystem eller procedurer för 
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kontroll, kan vara nödvändiga för att förvärvet ska kunna uppnå sitt syfte. Det förvärvande 

företaget brukar ofta vara snabbt med att etablera sådana system och processer för att 

kunna övervaka och kontrollera ledningen i det uppköpta företaget, därför lägger de ofta sin 

fokus på denna typ av interaktioner (Haspeslagh och Jemison, 1991).  

 

Det är inte förrän det har skett någon form av integrering som det gemensamma 

värdeskapandet kan börja. Haspeslagh och Jemison (1991) menar att det är just därför 

integrationsfasen och hanteringen av den, är avgörande för om företagsförvärvet ska lyckas. 

Trots vetskapen om detta, menar författarna att ledare ofta försummar diskussionen kring 

hur fasen ska hanteras då de anser att integreringsprocessen är komplex, osäker, 

svårhanterlig och tidskonsumerande.  

 

3.1.3 Integreringsplanens debut   

Hur den nya ägaren uppfattas redan från första dagen efter förvärvs-affären är betydande 

för framtida relationer, inte bara mellan det förvärvande och uppköpta företaget, utan 

också för företagets alla intressenter. Därför ska det förvärvade företaget så fort som möjligt 

sprida information om förvärvet och dess integrering. Förslagsvis genom införa en “första-

dagen plan” för att påbörja integreringen (Bergamin och Braun, 2018; Watson, 2007).  

En sådan plan innefattar dock inte enbart den första dagen efter förvärvet utan handlar mer 

om att ha den första perioden planerad, direkt när förvärvet har genomförts. Idealt kan 

detta ske genom en checklista, där övergripande mål för de kommande tre månaderna 

presenteras för det förvärvade företaget.  Detta menar Watson (2007) ska göras på grund av 

att det uppköpta företaget ska bli fullt informerade om vad som kommer hända i deras 

organisation så tidigt som möjligt i förvärvsprocessen. Vidare menar Watson (2007) att när 

de anställda i ett uppköpt företag inte får tillräckligt med information om förvärvet kan det 

uppstå osäkerhet och stress vilket kan resultera i negativa konsekvenser för företaget. Detta 

styrks även av Graebner (2004) och Vassilis (2005), det läggs också stor vikt på den interna 

kommunikationen i företaget.  

 

3.1.4 Integreringens tidsaspekt  

Pickering (2017) hävdar att integrera snabbt men med kvalitetssäkra beslut, kan ge klara 

fördelar som kan visa sig i det förvärvade företagets resultat. Däremot menar Watson 

(2007) att det inte finns någon ideal takt på integreringsfasen. Flera forskare (Ranft och 

Lord 2002; Schweiger och Goulet, 2000) argumenterar för att en långsam implementering 

av förvärvsprojektet är fördelaktigt eftersom det ger mer tid och större möjlighet för det 

förvärvande företaget att lära sig om det uppköpta företagets kompetenser och teknologier. 

Den långsamma processen förhindrar också att det som är värdefullt i det uppköpta 

företaget skadas av chocken av en snabb och intensiv implementering. 
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Larsson och Finkelstein (1999) hävdar att desto djupare organisatorisk integration av det 

uppköpta företaget, desto mer synergier kan realiseras. Vidare menar de att det 

förvärvande företaget tidigt i processen ska integrera det uppköpta företaget i en rask takt, 

till en stor utsträckning. 

 

Watson (2007) menar att vad en integreringsfas kräver beror på förhållandet mellan 

företagen, därför kan det variera eller vara unikt i ett specifikt fall. Han menar även att det 

kan bli problematiskt när integreringen går för snabbt eller för långsamt, det hela beror på 

fallet. Om det är två jämställda parter som ska integreras, tenderar integreringen att bli en 

långsam och mer klurig process. Anledningen till detta är att det inte finns någon tydlig 

riktlinje och inga klara beslutsfattare. Att veta vilken typ av integrering som passar ett 

specifikt fall, är svårt. Därför bör företag inte sätta upp ett slutdatum för processen. Då är 

risken att beslut sker förhastat. 

 

3.2 Teknologiska förvärv 

3.2.1 Ett dilemma 

Ranft och Lord (2000) hävdar att förhållandet mellan integration och autonomi skapar ett 

dilemma i teknologiska förvärv.  Ett teknologiskt företag förvärvas ofta på grund av de 

kunskaper och förmågor de besitter. En integrering skulle kunna leda till förstörda rutiner 

och ge upphov till att nyckelpersoner lämnar organisationen. Därför brukar autonomi 

förespråkas för det uppköpta företaget. Samtidigt måste integration av företagen 

förekomma, annars kan inte värdefulla resurser, kunskaper och förmågor överföras och 

delas (Ranft och Lord, 2000).  

 

Graebner (2004) ställer sig frågan hur teknologiska organisationer, som lider av förvärvs-

dilemmat kring integration kontra autonomi, ändå kan skapa värde.   

Vid implementeringen av förvärvet menar Graebner (2004) att ledningen i den uppköpta 

organisationen kan förmildra detta dilemma och samtidigt skapa värde.  

Först skiljer Graebner (2004) på två värden; förväntade värden är de som ligger till grund 

för själva förvärvet, till skillnad från slumpartade värden som inte är förväntade utan 

uppstår i processen.  

Graebner (2004) argumenterar för att ledningen i det uppköpta företaget har en betydande 

uppgift när det kommer till att uppfylla det förväntade värdet. Detta kan de åstadkomma 

genom förmildrande och mobiliserande åtgärder.  

Teknologiska förvärv har ofta som mål att snabba upp processen med att ta produkten till 

marknaden. I integrationsfasen ställer denna måluppfyllelse, krav på den uppköpta 

organisationen som måste hantera sin egen teknologi och färdigställa den, samtidigt som de 

snabbt måste koppla ihop den med det förvärvande företagets tillverkningsprocesser och 
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distributionskanaler. De mobiliserande aktiviteterna som kan leda till att förväntat värde 

uppnås är dels genom att ledningen i det uppköpta företaget sätter upp mål och tidslinjer 

för sina anställda, där de enklare kan kanalisera energin mot uppgifter som går att greppa.  

Och genom att accelerera koordinationen mellan de två organisationerna, kan det uppköpta 

företaget tvinga fram en snabbare interaktion från det förvärvande företaget.  

Graebner (2004) hävdar att desto effektivare ledningen i det uppköpta företaget hanterar 

och genomför dessa aktiviteter i integrationsfasen, dess dock större chans har de att uppnå 

förvärvets förväntade värde.  

De förmildrande åtgärder som Graebner (2004) föreslår baserar sig i det 

förändringsmotstånd som kan tänkas uppstå inom det uppköpta företaget. Ledningens 

uppgift är därför att lugna negativa känslor bland de anställda genom att så snabbt som 

möjligt ta upp och synliggöra de klagomål och orosmoment relaterade till förvärvet som 

finns och att arbeta för att lösa dem. Graebner (2004) belyser också vikten av att ledningen 

delar information med sina anställda, att kommunikation är nyckeln till att förebygga 

negativa känslor. I implementeringsfasen bör ledningen arbeta proaktivt på detta sätt för 

att behålla sina anställda, vilket vidare resulterar i större chans att förvärvsprojektet uppnår 

sitt förväntade värde.  

Av dessa anledningar menar Graebner (2004) att ledningen i det uppköpta företaget har en 

viktig roll för värdeskapandet i förvärvsprojektet. Oavsett i vilken utsträckning företaget 

blir integrerat, så kan ledningen i det uppköpta företaget arbeta för att minimera riskerna 

med det och istället utnyttja dilemmat kring autonomi kontra integration genom att dra 

fördelar av de båda.  

Samtidigt hävdar Ranft och Lord (2002) att det ena inte utesluter det andra, när det gäller 

valet mellan autonomi eller full integrering. I sin fallstudie har de kommit fram till att 

konserveringen av ett företag kan ta olika form och vara mer eller mindre tydlig på olika 

nivåer eller delar av organisationen. Vilka delar som ska integreras eller behållas autonoma 

är ett viktigt beslut för att implementeringen av förvärvet ska lyckas. 

 

3.2.2 Gemensam problemlösning  

Att känna sådan tillit till varandra att företagen kan dela information sinsemellan som inte 

står som ett krav i kontraktet, men som kan gynna den andre parten, har av tidigare 

forskning visat sig vara av stor vikt för förvärvandet av komparativa förmågor (Heide och 

Miner, 1992; McEvily och Marcus, 2005).  

McEvily och Marcus (2005) tar detta ett steg längre och menar på att informationsdelning 

och tillit istället utgör basen och skapar förutsättningen för att ledarna ska kunna lösa 

problem sinsemellan, vilket enligt författarna driver på ett sådant företagsförvärv. Heide 

och Miner (1992) beskriver gemensam problemlösning som det gemensamma ansvaret de 

båda företagen har för att upprätthålla en god relation mellan varandra och ansvara för de 

problem som kan tänkas uppstå längs vägen.  
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När kommer till teknologiska förvärv menar McEvily och Marcus (2005) att en gemensam 

problemlösnings mekanism underlättar för överföringen av den tysta, komplexa 

kunskapen. De menar att ett sådant upplägg skapar en plats för ledare att diskutera sin 

förståelse av företagens kunskaper och förmågor genom att de i ett sådant forum kan 

observera och experimentera med dessa komplexa kunskaper.  

 

3.2.3 Ledningsgruppen i ett teknologiskt förvärv 

Forskare som Angwin och Meadows (2009) håller med Graebner (2004) om att det är 

viktigt att behålla ledningen i det uppköpta företaget. Men Ranft och Lord (2000) menar 

att ledningen i ett teknologiskt företag, nödvändigtvis inte är det viktigaste humankapitalet 

att behålla vid ett förvärv. De menar att företag istället bör behålla ingenjörerna och R & D-

personalen inom det uppköpta företaget, då det är de som besitter de tekniska kunskaperna 

och förmågorna.  

Vid en konservering som integrationsstrategi fångas och bevaras ett företags värde. För att 

bevara de kärnkompetenser som det uppköpta företaget besitter, bör de behålla det som 

värderas högt, därav sitter ledningen ofta kvar i en sådan typ av förvärv eftersom en externt 

tillsatt ledning skulle bli disruptivt för företaget (Kiessling et al. 2008).  

 

Angwin (2004) menar att det förvärvande företaget behåller ledningen i det uppköpta och 

att inte lägga sig i deras sätt att göra saker på, visar på en stark tilltro till deras sätt att leda 

och driva företaget på. Mer självständighet åt det uppköpta företaget och att det 

förvärvande företaget därmed inte behöver gå in och göra stora ändringar, ger mindre 

arbete åt det förvärvande företaget och färre förändringar hos det uppköpta vilket gör båda 

företagen i affären nöjda.  En stor del av ledarnas roll i det uppköpta företaget med sådana 

förutsättningar, menar Angwin (2004) blir att försvara gränsen och deras självständighet 

från det förvärvande företaget 

 

3.2.4 Interface management 

Haspeslagh och Jemsion (1991) menar att ett “interface management” innefattar en 

gränsdragning mellan de två företagen och hur denna gräns ska ledas, för att kunna 

kontrollera interaktionerna mellan dem. 

När det kommer till en konservering av det köpta företaget är dess förmågor källan till 

förvärvets framgång, därför måste företagets identitet och dess förmågor också skyddas. 

Därför är gränsdragningen i ett sådant fall betydande. Haspeslagh och Jemison (1991) 

föreslår en struktur som respekterar gränsdragningen som försäkrar om att det uppköpta 

företaget hanteras på ett sådant vis att det fortsätter att driva sitt företag utifrån sina egna 

rutiner och behov, istället för att få det förvärvande företagets rutiner applicerade på sig. 
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Efter att ett “interface management” har blivit upprättat, analyseras de brister som det 

uppköpta företaget besitter. Dessa bör det förvärvande företaget avhjälpa så fort som 

möjligt innan någon form av integrering tar vid, för att stärka det uppköpta företaget 

(Haspeslagh och Jemison, 1991). 

 

3.2.5 Människorna i teknologiska förvärv 

Chaudhuri och Tabrizi (1999) förklarar att motivet till ett teknologiskt förvärv är den 

komparativa fördelen det förvärvande företaget vill åt. Därför ligger ledarnas fokus gärna 

på produkt eller marknadsandelar. Men Christensen (2006) hävdar att bara för att ett 

företag har möjligheten att betala för resurser och kunskaper, behöver det inte betyda att de 

kan hantera det som ligger bakom; nämligen de innovativa förmågorna och kreativa 

arbetssätten. 

För när det kommer till högteknologiska företag, är kunskaperna och förmågorna knutna 

till människorna, menar Chaudhuri och Tabrizi (1999). Detta blir problematiskt då ett 

företagsförvärv ofta ger upphov till förändringar som negativt påverkar de anställda. De 

anställda har alltid ett val att lämna organisationen om de inte är nöjda med de nya 

förutsättningar och miljön efter förvärvet. Därför menar Chaudhuri och Tabrizi (1999) att 

en framgångsfaktor är för att ledarna flyttar sitt fokus från produkt och marknadsandelar 

till människorna. 

 

3.3 Organisationsteori 

3.3.1 Organisatorisk identitet 

Giessner et al. (2012) menar att en identitet inte bara grundar sig i personliga egenskaper, 

människor identifierar sig också med de sociala grupper de tillhör. En organisatorisk 

identitet innebär att en individ ser sig själv som en medlem av en specifik organisation. 

Vidare menar Giessner et al. (2012) att människor tenderar att föredra att tillhöra mindre 

grupper för att bevara gruppens unikhet. Men i en sammanslagning av två företag, blir 

organisationen större. Det betyder att den nya organisationen lätt kan bli mindre attraktiv 

att identifiera sig med. Men att ändå identifiera sig med organisationen hävdar Giessner et 

al. (2012) spelar en stor roll för medarbetarnas motivation och prestationsförmåga. Om de 

anställda känner att deras identiteter förändras tenderar de att känna motstånd.  

 

Enligt Giessner et al. (2012) kan medarbetare i det uppköpta företaget se förvärvaren och 

dess anställda som fiender, vilket genererar ett mindset av “vi- v.s -dem”. Att därför 

identifiera sig för mycket med sin organisation innan förvärvet kan öka denna segregerande 

inställning, eftersom inställningen som sådan kan försvåra för integrationsprocessen. I 

integrationsprocessen vill företag att medarbetare ska arbeta och samarbeta effektivt över 
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organisatoriska gränser, därför menar Giessner et al. (2012) att det är viktigt med en slags 

gemensam identitet för de sammanslagna organisationerna. 

En organisations status i form av rykte eller storlek, kan vara behjälplig för att 

medarbetarna ska kunna skapa en ny identitet, på så vis att medarbetare från företag av 

lägre status kan söka efter att förhöja sin status genom att identifiera sig med en 

organisation med hög status (Giessner et.al, 2012). 

 

3.3.2 Mål i organisationer 

Forslund (2013) argumenterar för att mål fungerar som riktlinjer, utefter vilka 

organisationer kan planera vad som behöver göras för att uppnå målen. En strategi brukar 

vara svaret på frågan hur de ska göra för att uppnå målet.  

När ett mål har blivit formulerat blir det också enklare att organisera sig kring målen.  

Vems är då uppgiften att formulera mål? Forslund (2013) hävdar att målet för 

organisationen sätts av ägaren av organisationen. Men därefter är det ledningens uppgift 

att formulera mål att arbeta mot. Mål finns på olika nivåer, medan vissa berör hela 

verksamheten kan andra sättas upp för endast en avdelning.  

Det hävdas av Forslund (2013) att själva processen med att formulera ett mål har en stor 

betydelse för samhörigheten och motivationen inom organisationen. Genom att föra de 

diskussioner som krävs för att sätta mål, ökar medvetenheten i organisationen om var 

företaget är idag och i vilken linje det ska färdas framöver. Delaktighet i en sådan process, 

ökar engagemanget hos de anställda menar Forslund (2013). Att hela organisationen 

strävar mot samma mål, är speciellt viktigt vid implementeringen av ett förvärvsprojekt 

menar Fui-Hoon et al. (2002). 

 

Målen, uttryckta i ord kan skilja sig från de mål som organisationen sedan faktiskt jobbar 

mot. När organisationer studeras är det viktigt att inte ta för givet att dessa två är samma 

sak, menar Forslund (2013). Varför det är så kan bero på många olika saker, men ofta är 

tidsaspekten en förklaring till det. Kanske har organisationen ännu inte hunnit att komma 

igång med arbetet eller så har de gjort det, men det har inte gått tillräckligt lång tid för att 

något resultat ska kunna uppvisas. I vissa fall kan ett mål formuleras endast i syfte att skapa 

legitimitet eller att lura en konkurrent. Men organisationer kan också ha uttryckt ett mål i 

ord som de anser är viktigt att uppnå, men de vet inte hur de ska arbeta med det rent 

praktiskt. En strategi brukar vara svaret på frågan hur organisationer ska göra för att uppnå 

målet (Forslund, 2013).  

 

3.3.3 Målstyrning 

Forslund (2013) vill hävda att många företag arbetar med målstyrning, även känt som 

“Management by objectives” eller “MBO”. Det är en ledningsstil som karaktäriseras genom 
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sin betoning på måluppfyllelsen. Det vill säga att det inte spelar någon roll vad 

organisationer gör eller på vilket sätt de gör det på, så länge förväntat och önskat resultat 

och mål uppnås. Det som kan vara problematiskt med denna ledarstil är att mål kan 

uppfattas på olika sätt och användas därefter (Forslund, 2013). 

 

3.3.4 Mål i företagsförvärv 

Att det förvärvande företaget sätter upp tydliga, kortsiktiga mål för det uppköpta företaget 

är kritiskt för förvärvsprocessen, menar Haspeslagh och Jemison (1991). Men målen behövs 

också sättas i relation till någonting större.  

En gemensam vision för de båda organisationerna måste skapas för att synliggöra vad som 

är förvärvets uppdrag. Uppdraget i sig måste vara så pass trovärdigt och tydligt att 

ledningen i det uppköpta företaget kan förstå och relatera till det, så att samtliga anställda 

kan motiveras av uppdraget i fråga (Haspeslagh och Jemison, 1991). 

 

Vidare hävdar Haspeslagh och Jemison (1991) att de flesta problemen i ett företagsförvärv 

uppstår på grund av att ledningen i det förvärvande företaget misslyckas med att bistå med 

vägledning eller att de lovar det uppköpta företaget någonting som de inte kan hålla. Därför 

menar författarna att det är mer fördelaktigt att se förvärvet som en process där båda 

organisationerna deltar för att så småningom tillsammans, utveckla uppdraget.  

 

3.3.5 Organisatoriska system 

Henry (2018) hävdar att när en organisation skapar nya, innovativa affärsmöjligheter 

förändrar den också sitt sätt att interagera med sin omgivning. Det medför en strategisk 

förändring vilket påverkar de organisatoriska systemen; strukturen, processerna och 

företagskulturen. Strukturen påverkar koordinering och arbetsfördelningen medan 

processerna innefattar system i form av budget och formell planering, för att kunna 

kontrollera och leda de anställda i rätt riktning så att de organisatoriska målen uppnås.  

Den strategiska förändringen är nödvändig för att hela tiden försäkra sig om att 

organisationens resurser och förmågor matchar de krav som den dynamiska miljön ställer 

på industrin och företaget (Henry, 2018). 

 

3.3.6 Strategiskt ledarskap 

Inte ens den bästa strategin kommer att lyckas om den inte blir väl implementerad i 

organisationen. Därför krävs ett strategiskt ledarskap hävdar Henry (2018). Ansvaret för att 

strategin lyckas ligger hos ledaren. Det är ledarens uppgift att kommunicera 

organisationens mål och vägleda de anställda till att uppnå dem (Henry, 2018).  
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Vidare skiljer Henry (2018) på ledarskap och management. Management handlar om att 

implementera strategin i organisationen; detta genom aktiviteter som att budgetera och 

planera, men även genom att kontrollera de anställda, organisera personalen och lösa 

problem.  

Ledarskapet innefattar mindre kontroll och en istället mer coachande roll. Aktiviteterna 

består av att formulera strategier och förmedla organisationens vision, för att sedan arbeta 

för att motivera och inspirera de anställda (Henry, 2018). 

 

3.3.7 Att implementera och utföra strategin 

Neilson et al. (2008) menar att företag misslyckas med att implementera en strategi när de 

börjar med att strukturera om organisationen. Istället menar han att företaget bör fokusera 

på de faktorer som faktiskt är mer betydande för en effektiv strategiimplementering. Vilket 

är att definiera vem som har rätten till och ansvaret för, att ta beslut samt att flödet av 

information når fram till sin tänkta destination.  

Vidare hävdar Neilson et al. (2008) att om rollerna för beslutsfattning är oklara, så stoppar 

det inte bara upp processen för beslutstagande utan påverkar också flödet av information. 

Om informationsflödet hämmas, så skadar det också beslutsfattandet. Det blir till en ond 

cirkel som skadar arbetet med implementeringen. Därför måste det försäkras om de 

anställda i organisationen förstår sin roll och vilka beslut denne har ansvar för.  

Neilson et al. (2008) anser vidare att ledare ska uppmuntras till att etablera ett nätverk, 

nödvändigt för strategin i fråga, så att information kan flöda fritt mellan organisatoriska 

gränser. Av stor vikt är att information om förändringar i företagets omgivning 

kommuniceras upp till huvudkontoret, så att åtgärder för hela verksamheten kan vidtas så 

fort som möjligt (Neilson et al. 2008). 

 

3.3.8 Kommunikativt management 

Vassilis (2005) menar att en god strategi för kommunikationen är en utav de kritiska 

faktorerna som företaget kan påverka för att bidra till en lyckad integrering av förvärvet. Ett 

program för kommunikationen inom företaget kan motverka de negativa känslorna som 

kan de anställda kan känna på grund av den främmande situationen och förändringen, 

vilka kan försvåra för implementeringen av projektet om de inte hanteras. 

 

3.3.9 Kunskapsbaserat management  

I sin studie utgår Grant (1996) från att kunskap är någonting som är bosatt i individer.  

Grant (1996) skiljer på explicit och implicit kunskap. Medan explicit kunskap kan samlas in 

och uttryckas i exempelvis skrift genom instruktioner och andra dokument, är implicit 

kunskap är en tyst typ av kunskap som är svår att beskriva i ord men lättare att visa. En 

organisation är verktyget för att applicera generell kunskap på produktionen av företagets 
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produkter och tjänster och att integrera specialistkunskapen, det vill säga skapa ny 

kunskap. Författaren menar att synen på kunskap vrider organisationernas roll från att 

arbeta med skapande av kunskap till att istället arbeta med kunskapsdelning inom 

företaget. Det är ledningens uppgift att se till att denna kunskapsintegrering fungerar 

(Grant, 1996).  

 

3.4 Förändring 

3.4.1 Förändring vs. Anpassning  

Gimba (2017) hävdar att inget tillstånd är konstant, det enda som är konstant är 

förändring. Termen förändring syftar oftast på en förflyttning från ett rådande tillstånd till 

ett framtida tillstånd, att något blir annorlunda eller att något görs annorlunda. Bridges 

(2009) menar att förändringarna är synliga och konkreta händelser. Vidare menar 

författaren att gränsen mellan en förändring och en anpassning är hårfin, då 

anpassningarna kan vara lite mer svårtolkade. Anpassningarna kan dock beskrivas som de 

interna processerna en organisation går igenom för att tillämpa de nya ändringarna.  

 

3.4.2 Den mänskliga faktorn    

Något som kan ske om förvärvsarbetet integreras för snabbt är att allt förvärvsarbete som 

personalen på det förvärvade företaget utsätts för, orsakar höga nivåer av stress (Watson, 

2007). Ytterligare en mänsklig faktor som kan påverka ledarskapet i en förvärvad 

organisation, är den osäkerhet som uppstår. De anställda i det förvärvade företaget frågar 

sig vad förvärvet kommer att innebära för dem, vad som kommer hända med dem, vad som 

förväntas av dem och vad de tjänar på förvärvet.  

Om det brister på kommunikation mellan det förvärvande och det förvärvade företaget är 

riskerna större att osäkerhet uppstår bland anställda på det förvärvade företaget. Det kan i 

sin tur skada företagets viktiga anställda, kunder eller samarbetspartners (Watson, 2007; 

Pickering, 2017). 

 

3.4.3 Förändringsmotstånd  

Förändringsmotstånd kan definieras som att det blir svårt för en organisation att 

genomföra en förändring, eller att de rent av inte klarar av det, på grund av att 

medarbetarna inte vill att förändringen ska ske (Joshi, 1991; Baruch, 2017). Armenakis et 

al. (1993) menar att företag bör skapa en beredskap för förändring, för att förhindra 

förändringsmotstånd. Argumentet för detta lyder att organisationer hela tiden blir utsatta 

för att behöva implementera förändringar i strategi, struktur och olika processer, till 

exempel till följd av ett förvärv (Armenakis et al. 1993; Imhonopi et al. 2013). Beredskapen 

kommer att påverka handlingsbeteendet, genom att antingen hantera förändringen med 

motstånd eller support.  
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Förändring är något grundläggande i alla människors liv (Joshi, 1991). Trots detta har det i 

tidigare forskning upptäckts mönster av att människor ofta gör motstånd vid förändringar. 

När människor ställs inför en förändring utvärderas den vanligtvis individuellt. Om en 

förändring verkar gynnsam för individen så tar denne lätt emot förändringen. Utvärderas 

den kommande förändringen som negativ, kommer det uppstå motstånd hos individen 

gentemot förändringen denne står inför. Förändringar som t.ex. löneförhöjningar 

accepterar en individ gärna (Joshi, 1991). Anledningen till varför organisationer bör ta de 

anställdas förändringsmotstånd på allvar är för att det är avgörande för övergripande 

framgång av företaget och förvärvet, menar Appelbaum et al. (2017).  

 

Feldman (2004) menar att förändringsmotstånd är väldigt svårt att förutse, på grund av att 

utfallet inte kan planeras. Det går inte att veta hur resurserna reagerar om något förändras.  

Bovey och Hede (2001) tar upp att organisatoriskt förändringsmotstånd kan grunda sig i 

individuella skyddsmekanismer som uppstår när personer står inför en förändring.  

Appelbaum et al. (2017) beskriver hur ledningsgruppens och de anställdas känsla av att 

deras förvärvade företag lever kvar kan vara en stöttande pelare i kommunikationen. 

Författarna styrker även att intern kommunikation i sig, är av stor betydande innan, under 

och efter förvärvet. Lika viktigt som att informera om vad som ska förändras efter förvärvet, 

är det också viktigt att betona det som inte kommer att ändras, menar Haspeslagh och 

Jemison (1991). 

 

Angwin och Meadows (2009) menar att forskningen främst har fokuserat på de ledarfigurer 

inom det förvärvade företaget, när orsaken till misslyckande av förvärv har studerats. Detta 

har gjorts till grund för att ledarna i det förvärvade företaget spelar en central roll för allt 

arbete efter förvärvet. Detta kan kopplas till integreringsfasen som beskrivs av Meckl 

(2004). Diskussionen om det förvärvande företaget ska behålla eller byta ut ledningen i det 

förvärvade företaget, är central i förvärvsprocessen (Angwin och Meadows, 2009). Angwin 

och Meadows (2009) menar att det finns både för- och nackdelar med att behålla eller 

ersätta ledningen. 

Vid ett bevarande av den interna ledningen, minskar riskerna för att den förvärvade 

organisationen ska drabbas av förändringsmotstånd. En annan positiv aspekt av att behålla 

den interna ledningen är att de har implicit kunskap som kan vara mycket värdefull för 

organisationen (Grant, 1996), speciellt när den genomgår förändring. Den interna 

ledningen kan dock ha svårt att anpassa sig till den organisatoriska förändringen som är en 

konsekvens av integreringen förvärvet, menar Angwin och Meadows (2009).  

Vidare hävdas det av Angwin och Meadows (2009) av vid ett utbyte av den interna 

ledningen kommer den efterföljande organisatoriska förändringen vara betydligt högre när 

en extern ledning tillsätts. Men fördelen med det kan vara nya ögon på organisationen, att 
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den externa ledningen skulle kunna lösa problem som den interna ledningen inte ens har 

upptäckt. Den stora nackdelen när en extern ledning tillsätts är att den ledningen, istället 

för att genomföra den önskvärda nivån av förändring, triggar igång förändringsmotstånd 

hos de anställda i det uppköpta företaget.  

Ranft och Lord (2002) menar att informationens innehåll ska kommunicera hur 

förvärvsprojektet leds. Dessutom menar de att informationen också behöver handla om de 

kunskaper, kompetenser och teknologier som ska överföras. Allt för att förhindra att 

osäkerhet blossar upp bland de anställda. 

 

3.4.4 Att visa hur man verkligen känner 

Att dölja de äkta känslorna någon känner inför den nya situationen som uppstår på grund 

av förvärvet är en av de orsaker som Vuori et al. (2017) har funnit som kan leda till att 

förvärvet misslyckas. Att till exempel en ledningsgrupp visar upp en fasad, som framhäver 

falska känslor av nöjdhet med integrationsprocessen och hur den utvecklas. Sättet som 

används för kommunikation, mellan varandra kan förstärka detta. Genom mailkontakt som 

annars anses vara en effektiv form av kommunikation, kan reaktioner och uttryck för 

känslor filtreras bort och enklare döljas. 

Om negativa känslor eller problem inte adresseras, kan företagen heller inte vidta åtgärder 

för att lösa dem vilket i sin tur kan skapa nya negativa känslor. Vidare menar författarna 

(Vuori et al. 2017) att förvärvets framgång riskeras om den dolda negativiteten ackumuleras 

under en längre tid.  

Detta menar Vaara (2003) är problematiskt för ledare då en integrationsprocess är så 

komplex och osäker att de ibland saknar information som de kan grunda sina beslut på. 

Därför utgår de ifrån hur andra känner för processen för att kunna ta beslut om eventuella 

åtgärder. Om problem och negativa känslor då döljs, kommer inte besluten att tas på rätt 

grunder hävdar Vuori et al. (2017). 

 

Ranft och Lord (2002) har i sin studie kommit fram till att kommunikation mellan de två 

företagen som sker ansikte mot ansikte förstärker både relationer och tillit, vilket i sin tur 

skapar en miljö för samarbete. Med en öppen kommunikation överlag, menar de att 

implementeringen av förvärvet kan underlättas. Genom interaktioner och en rik 

kommunikation kan även implicit kunskap delas och överföras.  

Ett managementdilemma är konserveringen av det uppköpta företagets kompetenser, 

samtidigt som resurser ska integreras. Men att behålla företaget självständigt minimerar 

också samarbetet mellan de två organisationerna. Här menar Ranft och Lord (2002) att 

kommunikationen fungerar som ett komplement till autonomin. 
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3.4.5 Att belysa förändringens positiva effekter 

Forslund (2013) menar att en organisatorisk förändring kan vara en lång process. Detta 

medför att de anställda kan tappa tålamodet för arbetet med förändringen om de inte ser 

några resultat av den. Därför tipsar Forslund (2013) om att belysa kortsiktiga, små positiva 

effekter som kommer av förändringen. De nyhetsbrev som vissa organisationer skriver är 

ett bra ett exempel på ett sätt att internt sprida information om även de minsta 

förbättringarna. 

 

3.5 Användning av teorier 

Teorierna kring integration (i.e Haspeslagh och Jemison, 1991; Meckl, 2004, Angwin, 

2004) och teknologiska förvärv (i.e Graebner, 2004; Ranft och Lord, 2000) har tagits fram 

för att ge stöd åt analysen kring, bland annat de förutsättningar som det uppköpta företaget 

har behövt hantera efter förvärvet. Vidare har organisationsteorierna (i.e Henry, 2018; 

Forslund 2013) lyfts för att stödja analysen i frågan kring strategi, ledarskap och 

målstyrning för att kunna analysera hur ledningsgruppen hanterar och leder 

integrationsfasen.  

Teorierna som behandlar förändring (i.e Joshi, 1991; Appelbaum et al. 2017; Angwin och 

Meadows, 2009; Haspeslagh och Jemison, 1991) har tagits fram för att analysera hur 

ledningen har hanterat och förhållit sig till förändringar ur ett humant perspektiv.  

 

I analysen finns det ett behov av att separera termerna förändring och anpassning, från 

varandra. Därför har det krävts en teoretisk definition på termerna. Utifrån Gimba (2007) 

och Bridges (2009) har förändring tolkats som en process, ett system eller ett mål som har 

blivit, eller aktivt gjorts annorlunda mot hur det var vid ett tidigare skede.  

I analysen tolkas därför förändringar som förflyttningen från tillståndet innan förvärvet till 

tillståndet efter förvärvet. I detta fall handlar det om ett mål som tar organisationen framåt. 

En anpassning kan definieras och beskrivas som de interna processerna en organisation går 

igenom för att tillämpa de nya ändringarna (Bridges, 2009).  

Anpassning i studien tillämpas som den uppköpta ledningens handlingar för att anpassa sig 

till förvärvets mål, som således ska ta företaget från ett tillstånd till ett annat (Gimba, 2007; 

Bridges, 2009).  
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4. Empiri 

_________________________________________________________ 

 

I följande avsnitt återberättas ledningsgruppens upplevelser av förvärvets 

händelseförlopp, med fokus på integrationsfasen. Det uppköpta företaget går under 

pseudonymen “Sunne Software” och det förvärvande företaget “Tennessee Technology”.  

_________________________________________________________ 

 

 

“Personalen fick reda på att det var ett förvärv på gång, men naturligtvis inte vilken part. 

Vilket ledde till en otroligt intressant betting bland personalen på vem det var. Apple var 

de som låg väldigt högt upp. Jag vet inte var de fick den ….. Jo! Det var för att vi hade 

några stycken som hade varit på Apple några veckor innan, på ett möte. Då trodde dem 

ju att det var det. Det var ju lite naivt kanske! Det krävdes ju lite mer än bara ett möte!”  

– Tommy 

 

Det tisslades och tasslades, därtill skedde också betting om vilket företaget var som skulle 

köpa upp Sunne Software. Innan det var officiellt för personalen så började det att springa 

främmande folk på företaget, så att någonting pågick var påtagligt för alla.  

Allting var konfidentiellt och ledningen kunde därför inte svara på några frågor förrän det 

var officiellt. Bristen på information om vad som skulle ske gjorde medarbetarna lite 

frustrerade. Men det hela var en viktig process som måste göras i rätt ordning eftersom 

bolaget var börsnoterat. Det var väl förberett med en pressrelease som skulle gå ut. Men 

dagen innan releasen så informerades personalen på Sunne Software (Tommy; Stina; Per). 

 

 

                         Ett pressmeddelande: 

                     

                Affären har gått i lås! Tennessee Technology förvärvar Sunne Software. 
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4.1 Tennessee Technology 

Sunne Software blev inte förvärvat av Apple, men blev ändå uppköpta av ett utav världens 

mest innovativa företag, nämligen Tennessee Technology.  

Som del av sin bolagsstrategi använder Tennessee Technology företagsförvärv för att öka 

sin närvaro på marknaden. Genom åren har Tennessee Technology köpt upp ett antal 

organisationer, världen över. Många utav företagen behålls autonoma efter uppköpet 

(Tennessee Technology, 2019). 

 

4.2 Sunne Software 

Sunne Software är precis som namnet avslöjar ett teknologiskt företag som utvecklar egen 

mjukvara, men också hårdvara - nischad till en specifik marknad. 

Sunne Software är ett ungt svenskt företag, med ett hundratal anställda som sitter på de 

olika kontoren runt om i landet, de två största kontoren befinner sig i Sunne och Piteå 

(Sunne Software, 2019). Delar av Sunne Software hette tidigare Piteå Programming3 

(Ledningsgruppen). 

I Sunne Software ledningsgrupp sitter åtta personer som profileras nedan; 

 

Tabell 2: Profilering av ledningsgruppen  

Intervjuperson: Roll i företaget och tidigare erfarenheter: 

 

Stefan, VD 

Stefan har jobbat på Sunne Software i 4 år.  

Han är spindel i nätet och gör allt det han inte lyckats förmedla 

att andra ska göra.  

Stefan har tidigare erfarenheter av företagsförvärv, från både 

säljar- och köparsidan.  

 

Klas, Försäljningschef 

Klas grundade bolaget Piteå Programming tillsammans med 

Tommy och har arbetat på företaget sedan dess. Därmed har han 

också varit med om ett tidigare företagsförvärv när Piteå 

Programming såldes och blev Sunne Software. Klas är ansvarig 

för allt som har med försäljningen att göra på Sunne Software.  

 

Tommy, Produktchef 

Tommy var en av grundarna av Piteå Programming som 

förvärvades och slogs ihop med Sunne Software. Därmed är 

Tommy en av dem som har arbetat längst på företaget. 

Produktchefen är ansvarig för alla Sunne Softwares produkter och 

tjänster, han ansvarar för att de kan säljas och är 

                                                           

3  Piteå Programming är ett fiktivt företagsnamn 
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konkurrenskraftiga. I sitt arbetsliv har Tommy varit med om en 

rad olika företagsförvärv. När han återberättar sin historia om 

förvärven, slutar de ofta med misslyckanden i olika former. 

Tommy har även sagt upp sig till följd av ett förvärv.  

 

Stina, Leveranschef 

Stina har arbetat på företaget en längre tid. Hon har varit med 

sedan företaget hette Piteå Programming. På Sunne Software är 

hon nu ansvarig för projektleveranser och service-centret, med 

support. Även Stina har varit med om flera företagsförvärv i sin 

karriär. 

 

Per, Teknikchef 

Per har arbetat på Sunne Software i drygt 5 år. Han har 

begränsad tidigare erfarenhet av företagsförvärv. Han är dock 

mycket glad över förvärvet av Sunne Software, då hans roll har 

blivit mer fokuserad. 

 

Tage, Produktägare 

Tage är teamleader och kvalitetsansvarig. Han har ansvar för de 

olika delarna i produktportföljen och ser till så att ingenting 

dubbel-utvecklas inom koncernen. Tage är en av grundarna av 

Sunne Software. Han har även lite erfarenhet av företagsförvärv. 

 

Erik, Ekonomichef 

Erik började arbeta för företaget ett år innan förvärvet. Han är 

ansvarig för allt som har med ekonomiavdelningen att göra. Erik 

har aldrig tidigare arbetat i ett bolag som blivit förvärvat, men 

han har tidigare erfarenheter av att jobba med företagsförvärv ur 

ett revisions perspektiv. 

 

Elisabeth, Marknadschef 

Elisabeth anställdes av Sunne Software precis innan förvärvet. 

Hon fick på sin första arbetsdag veta att det pågick en förhandling 

och att Tennessee Technology eventuellt skulle förvärva Sunne 

Software. Elisabeth har på en tidigare arbetsplats varit med om 

företagsförvärv.  

 

 

4.3 Sunne Softwares förutsättningar 

Tennessee Technology såg möjligheter med att lansera sina lösningar på en ny marknad. 

Men de saknade den rätta kunskapen för att träda in i det området. Därigenom dök 

intresset upp för att förvärva ett företag som besitter den kompetensen. Sunne Software är 

experter på det de utvecklar och är ledande i Sverige inom det de levererar. Tennessee 

Technology såg stor potential i företaget och därför kom Sunne Software att bli Tennessee 
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Technologys målföretag i det strategiska förvärvet.  

Tennessee Technologys intention är att Sunne Software ska fortsätta att driva bolaget så 

som de alltid har gjort. Det bestämdes att bolaget fortfarande kommer att heta Sunne 

Software och att varken produkterbjudande eller organisationen kommer att förändras. 

Därför har också hela Sunne Softwares ledningsgrupp, inklusive Vd:n fått sitta kvar. Sunne 

Software skulle därmed bli en självgående vertikal inom Tennessee Technology. 

Båda företagen skulle kunna gynnas av förvärvet då de arbetar med en gemensam 

produkttyp, men inte är direkta konkurrenter. Eftersom Sunne Software är experter på det 

dem jobbar med, bidrar dem med ny kunskap till Tennessee Technology. Med stöd från sin 

förvärvare, kan även Sunne Software stärka sin egen lösning än mer (Ledningsgruppen).  

 

4.4 Ingen “kioskvältare” att bli förvärvade av Tennessee Technology 

Efter att företagsförvärvet hade blivit officiellt kallade ledningsgruppen till möte. Det 

uppmärksammades att det var mycket viktigt att medarbetarna deltog på just detta möte 

(Stefan). Säljare som var på resande fot världen över uppmanades att ansluta sig till mötet 

via webben för att få höra om nyheten (Klas).   

Informationsmötet höll Vd:n på Sunne Software i, tillsammans med Koncern Vd:n och 

några andra från ledningen i Tennessee Technology (Ledningsgruppen).  

Flera personer ur Sunne Softwares ledning tyckte att det var jättebra att även ledande 

personer från Tennessee Technology var med på mötet, då det förmedlade ett starkt 

intresse för företaget och känslan av att de verkligen ville Sunne Software väl. Mötet var 

placerat både i Sunne och Piteå, där Sunne Softwares största kontor befinner sig. Det 

skapade möjligheten för de anställda att delta och ställa frågor (i.e. Stina, Tommy, 

Elisabeth). 

Ledningen på Sunne Software upplevde det som att mottagandet av nyheten om förvärvet 

gick väldigt bra:  

 

“Jag skulle säga att de flesta var väldigt positiva /.../  

för att man ser fördelarna med det här”  

-Elisabeth 

 

Dock fanns det en viss upplevelse av att medarbetarna först tänkte att Tennessee 

Technology gjorde en klassiker, genom att säga att ingen förändring kommer att ske hos 

dem. Därför blev det också många frågor och funderingar på det första mötet. Men när de 

väl blev besvarade, så var upplevelsen att de flesta medarbetare kände att det här kommer 

att bli bra (Elisabeth). 

 

Produktägaren fångade upp sitt team efter mötet för att fråga om det var någonting mer de 

ville ha reda på. Hans team hade blandade känslor inför förvärvet och de var lite skeptiska 
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till att han själv var så optimistisk (Tage). Även Försäljningschefen gjorde detsamma. Han 

berättade för sina medarbetare att planen för förvärvet var tydlig, att han inte hade några 

indikationer på att det är någonting annat än det som har sagts, som kommer att gälla. Med 

tiden skulle detta utvärderas, så att det han förmedlar verkligen stämmer (Klas).  

Reaktionerna beskrivs även som odramatiska av Produktchefen, Leveranschefen och 

Försäljningschefen (Tommy; Stina; Klas). Som Produktchefen vidare uttrycker det, var det 

inte en “kioskvältare” att bli förvärvade av Tennessee Technology (Tommy). 

På ekonomiavdelningen togs förvärvsnyheten emot med blandade känslor; 

 

“Det var dels lite oro: Vad händer? Vad kommer hända framåt nu?” 

– Erik 

 

Eftersom de går ifrån det lugna och trygga, till något som går väldigt snabbt och är väldigt 

starkt samtidigt som de inte vet vad som väntar runt hörnet där. Somliga tyckte dock att det 

var roligt att få hamna i en större organisation med allt vad det innebär (Erik). 

 

Som Vd:n i Sunne Software förklarar, la ledningsgruppen även upp ett Frågor & Svar 

dokument på intranätet, på de mest förekommande frågorna. Stefan delar även med sig av 

sina reflektioner kring hur nyheten om förvärvet togs emot: 

 

“Det är ju svårt, när man är VD själv så undrar man alltid liksom hur stor del man får till 

sig liksom av vad folk faktiskt tycker. Men spontana känslan var ju om man tittar första 

dagarna men också månaderna, var väldigt positivt. Min bild var att man sa att “det här 

är spännande, det är kul och vi tror att det är bra för både bolagets utveckling och 

möjligheter för anställda.”  

– Stefan 

 

Ledningen menar på att samtliga i gruppen har varit väldigt noga med att förmedla att alla i 

företaget får fortsätta att jobba på som vanligt (Ledningsgruppen). Det var viktigt just i 

början, då många var oroliga över vad som ska hända. Rädslan fanns där, att Tennessee 

Technology skulle centralisera och ta bort vissa funktioner från Sunne Software (Erik; 

Elisabeth). Samtidigt fanns det även tankar och funderingar hos vissa i ledningsgruppen 

om hur förvärvet skulle drabba dem i framtiden. Men denna oro höll inte i sig länge och det 

var inte heller något som visades utåt mot medarbetarna (Per; Stina).  

 

Budskapet ledningen förmedlade till sina anställda var att de skulle behålla sin identitet 

som företag. “Business as usual” var uttryck som ledningsgruppen slängde med och mailen 

skulle fortsättas att skickas från samma mailadress (Ledningsgruppen).  
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Sedan tycker Vd:n att det är viktigt att vara väldigt tydlig med vad det är företaget vill bli i 

framtiden, så att alla kan reflektera över det och bestämma sig för om de vill vara med på 

den resan eller inte (Stefan; Erik). 

Andra i ledningen menar också på att det är jätteviktigt att få med personalen tidigt, att få 

dem positiva till förvärvet. De flesta i ledningen menar att de har försökt att lyfta fram 

möjligheterna som kommer att ges framöver och hur spännande bolagsresan kan bli. I 

förvärvet såg ledningsgruppen i Sunne Software möjligheten för företaget att få mera 

muskler i form av resurser, främst i ekonomiska termer (Ledningsgruppen).  

Utan en sådan stark ägare hade Sunne Software troligtvis inte klarat av att göra de 

investeringarna och gå ut på de marknaderna som de nu gör (Ledningsgruppen). Nu kan de 

satsa ordentligt så att de verkligen lyckas istället för att vara försiktiga som de har varit 

tidigare (Klas; Erik; Stina). Budgeten de nu har för rekrytering, hade de inte haft om de inte 

varit en del av Tennessee Technology. Att vara en del utav det innovativa bolaget gör Sunne 

Software till en attraktiv arbetsgivare både internt och externt, då det ger möjligheter för 

medarbetarna att jobba internationellt samt att klättra karriärmässigt i en större koncern 

(Stina; Klas). 

 

4.5 En resa - snabbare och mer kraftfull 

Sunne Software började allting med att lägga upp en plan över vad som är möjligt att 

åstadkomma tillsammans om förvärvet går igenom. Denna planering av Sunne Softwares 

ledning genomfördes redan under tiden som Tennessee Technology gjorde en 

företagsbesiktning på bolaget. Planen presenterade ledningen senare för Tennessee 

Technology. Tennessee Technology hade även gjort en egen version, som Sunne Software 

var med och gav synpunkter på (Stefan; Klas). Vd:n menar att de två parterna hade en 

ganska tydlig samsyn på vad de ville uppnå, det var en gemensam vision och en gemensam 

plan (Stefan). Arbetet med planen startade omgående efter att affären hade gått igenom. 

Framförallt handlade det för Sunne Software om att internationalisera, att dra igång 

verksamheten i nya länder (Ledningsgruppen). 

Sunne Software ska trappa upp och göra en snabbare resa internationellt, än vad de hade 

planerat innan förvärvet. Målet handlar således om tillväxt och att satsa på rätt saker.  

 

“Vi ska inte längre tänka Sverige och övriga världen, vi ska tänka globalt” 

-Stina 

 

Tennessee Technology har varit ödmjuka mot Sunne Software och låtit dem vara med i 

diskussionen kring hur de ska växa, hur de ska avancera framåt. Men även om Tennessee 

Technology inte hade sagt åt dem exakt vad och hur de skulle uppnå målet, poängterar flera 

ur ledningsgruppen att de känner av vad deras förvärvare vill (Stefan; Tommy).  
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“De [Tennessee Technology] har ju naturligtvis inte köpt upp oss [Sunne Software] för att 

företaget ska fortsätta traska runt i Norden, så som vi alltid har gjort. Utan nu ska det 

rullas ut /.../ på den globala marknaden.”  

-Tommy 

 

Därför menar Produktchefen att det ligger en utmaning i de förväntningar som ställs på 

Sunne Software (Tommy). 

 

4.6 Scale-up metodiken 

Stefan menar att hur ledningen ska göra för att uppnå målen, är mycket upp till dem själva. 

Han påpekar att Tennessee Technology har poängterat vad som är viktigt för dem, vart de 

vill någonstans. Men att det då har talats i termer om 3-5 år. Hur Sunne Software jobbar 

internt för att möta förväntningarna kring tillväxt, bestämmer de själva (Stefan).  

Sedan något år tillbaka har de arbetat med en metodik som de kallar för Scale-Up.  Genom 

att utgå ifrån ett 5 årigt mål bryts det ned till årsmål för att vidare bryta ned det till 

kvartalsmål. På dessa kvartalsmål sätts ett antal KPI: er (Key Performance Index). Därefter 

delegeras det ut ansvar för de olika målen inom ledningsgruppen. Flera ur ledningen 

påpekar att det är ett väldigt bra sätt att arbeta på, att kunna koppla ihop det långsiktiga 

målet med vad som ska göras under den kommande månaden eller de närmaste tre 

månaderna (Stefan; Stina; Elisabeth).   

Vd:n ger ett exempel; 

 “Okej, vi vill finnas i tio länder om 3 år.  

Vad gör vi då i kvartal 2, år 2019 för att det ska hända?” 

– Stefan 

 

Det viktiga är att ha ett mål som inte ligger för långt bort. Därför är kvartalsmål en bra 

tidshorisont för det här strategiska arbetet, förklarar Vd:n (Stefan).  

Den här Scale-Up metodiken inkluderades i arbetssättet redan innan förvärvet ägde rum. 

Dock behövde målen revideras något efter förvärvet, då det öppnade upp för andra 

förutsättningar då Sunne Software erhöll då fler resurser och var tvungna att anpassa sin 

målbild efter det (Stefan, Stina, Elisabeth). 

 

Innan förvärvet arbetade ledningen med att följa upp kvartalsmålen genom att varannan 

eller var tredje vecka träffas på ett möte under en halvdag i Sunne. Efter förvärvet har de 

fortfarande fysiska möten, men de är färre. Istället kompletterar de med fler, kortare 

“pulsmöten” där ledningsgruppen följer upp kvartalsmålen för att se hur de ligger till i 

förhållande till målet och om det finns förhinder. Ett sådant pulsmöte hålls i 45 min en 

gång varje vecka, på så sätt följs kvartalsmålen upp mer frekvent än förut (Per).  

Vd:n har även introducerat ett forum som är lite bredare i företaget, där alla med en lite 
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ledande roll får delta och diskutera planerna för ett år framöver. Detta är med syfte för att 

få lite mer förståelse för veckomötena och även få bättre progress på dessa pulsmöten 

(Stefan; Per).  

 

4.7 Förvärvet ur ett avdelnings-perspektiv 

Majoriteten av personerna i ledningsgruppen menar att ledningsarbetet inte har påverkats 

av att de har blivit förvärvade, mer än att arbetet kanske har blivit mer strukturerat och 

uppstyrt. Men samtidigt menar ledningsgruppen att det nya internationella tänket 

genomsyrar hela ledningsarbetet (Ledningsgruppen). Sunne Software har infört några 

utvecklingsmetoder som har inneburit att personalen får testa vad som funkar och inte 

funkar. De anställda har fått komma med synpunkter på hur de ska implementera saker 

internt (Stefan).  

 

Om en lösning ska rullas ut internationellt kan den inte se exakt likadan ut som den gör i 

dagsläget, på den nordiska marknaden. Produktchefen menar att det var någonting som 

han var förberedd på. En idé han hade då var att titta möjligheter att nyttja saker inom 

koncernen. Om de nu ska komma igång i USA till exempel, så kanske deras produkt inte 

fungerar där. Men om det redan finns en annan produkt i ett bolag inom koncernen, kan 

Sunne Software integrera till den istället. Produktchefen samlade därför snabbt ihop sitt 

team för att diskutera vad som krävs för att internationalisera produkten (Tommy). 

  

För Produktägaren Tage innebär internationaliseringen att han har fått fler geografiska 

marknader med olika kravbilder, som påverkar produkterna han är ansvarig för. 

Produkterna ska inte bara matcha marknadsbehovet utan det är en rad andra faktorer som 

ska ses över. Att leverera produkten inom Sverige är en sak, men en helt annan att leverera 

till San Francisco (Tage; Stina).  

 

Att gå in i många fler länder än vad de hade tänkt sig, innebär att fler marknadsplaner och 

olika aktiviteter för de olika länderna måste arbetas fram. Detta kräver resurser, men i 

dagsläget arbetar bara två personer på Sunne Softwares marknadsföringsavdelning. För att 

täcka upp utnyttjar de lite utav Tennessee Technologys resurser, menar 

Marknadsföringschefen. 

Internationaliseringen innebär att Elisabeth, tillsammans med ledningsgruppen behöver ta 

ett ställningstagande kring deras varumärke. De är fortfarande Sunne Software och 

identifierar sig med namnet. Men de kanske ska bli Tennessee Technology just för att det är 

enklare så. Dessutom har Tennessee Technology ett varumärke som kan bidra med trygghet 

till Sunne Softwares kunder, eftersom det är så välkänt. Vidare i USA är det ingen som 

känner till Sunne Software. Men att heta Tennessee Technology, det skulle dem förstås 

gynnas av på den amerikanska marknaden, menar Elisabeth. Men bytet har de inte enats 
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om än, de är nämligen inte säkra. Bytet känns inte självklart eftersom de är Sunne Software 

och identifierar sig med sitt eget varumärke. Men att bara ha möjligheten att kunna säga; 

 

“/.../ att man kommer ifrån Tennessee Technology är ju lite coolare  

på många ställen i världen”  

- Elisabeth 

 

För säljorganisationen är målet efter förvärvet att de ska sälja mer, även om målet alltid är 

att sälja så mycket som det går. Klas roll som Försäljningschef har påverkats på så vis att 

han idag reser mycket mer än vad han hade gjort om Sunne Software inte hade blivit 

förvärvade. Tidigare hade han ansvar för den svenska marknaden, men efter förvärvet har 

Sunne Software rekryterat en säljchef för marknad Sverige, så att Klas kan lägga mer tid 

utomlands. Men det är mycket mer som måste gå i lås, än att bara klara av att sälja 

produkten. I varje land ska Sunne Software även kunna klara av att leverera och supportera 

(Klas).  

 

För Leveranschefen Stina har det inneburit ett roll-skifte; från att ha varit leveransansvarig 

för Sverige har hon nu fått det globala ansvaret. Om någonting har strulat med deras 

lösningar tidigare har de varit bortskämda med att det enkelt går att skicka en konsult ut till 

kund, för att lösa problemet. Detta går att genomföra i Norden, men när det handlar om 

support till övriga världen blir det till en utmaning. Eftersom företaget inte kommer att 

kunna sköta all support från kontoret i Piteå kommer de till följd av internationaliseringen 

behöva hitta lösningar för detta. De mest aktuella tillvägagångssätten för detta är att 

antingen skapa nya leveransorganisationer i varje land eller att arbeta med partners, 

beroende på hur det ser ut i olika länder. På så sätt har det skapats en ny roll, under 

leveranschefen, som är ansvarig för partners internationellt (Stina).  

 

Per som är teknikchef har också fått en förändrad roll, han beskriver det som att den har 

blivit mer fokuserad. Per berättar att han tidigare har haft tio fingrar med i spelet och 

arbetat lite på varje, men att han nu endast spelar med tre. Med detta menar han att han nu 

kan arbeta mer fokuserat och noggrant, vilket han anser är positivt. I och med att 

Teknikchefens roll har delats upp, har Sunne Software rekryterat för att fylla upp hans 

tidigare ansvar (Per). 

 

Ekonomichefen Erik förklarar att det finns funktioner som är väldigt unika i ett företag, 

oftast är det dem som tar fram produkterna eller dem som är duktiga på att sälja dem. 

Andra delar är väldigt standard såsom orderhantering eller ekonomifunktionen, vilka kan 

vara lätta att centralisera. Det var en sak som gjorde Ekonomichefen lite orolig vid 

förvärvet. Men i detta fall centraliserades inte ekonomiavdelningen. Dock förvärvar 
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Tennessee Technology många bolag och behöver styra och kontrollera dem. Därför vill 

förvärvaren att de finansiella processerna inom bolagen ska efterlikna varandra, så att det 

ska vara lätt att utläsa siffror och analysera bolagen.  

För Ekonomichefen Erik har detta inneburit att hans avdelning har behövt acklimatisera sig 

till sin nya ägare, redan från dag 1. I deras fall ska all rapportering anpassas till Tennessee 

Technologys policy. Detta medför att helt andra rapporterings strukturer ska 

implementeras, som är i enlighet med hur Tennessee Technology gör. Deadlines, som 

tidigare varit mer fria för ekonomiavdelningen på Sunne Software har helt plötsligt fått 

större vikt och blivit väldigt mycket mer tidigarelagda.  

Erik förklarar att det är en stor skillnad mot tidigare, vilket har medfört en påverkan på 

avdelningens arbetssätt. Han berättar att arbetsbelastningen i och med integrationen har 

varit hög, vilket har lett till att han har varit tvungen att lägga andra sysslor åt sidan. Saker 

som han egentligen har velat ta tag i och göra förändringar på. Ekonomichefen förklarar att 

det är mycket som ska till både innan och efter ett förvärv och att de måste vara mentalt 

förberedda på det. Han menar att de får rikta in sig på att det inte kommer vara så som de 

arbetade tidigare, det kommer bli förändring på det (Erik). 

 

4.8 Nya tidzoner och ny rekrytering 

Det krävs kompetens för att leverera produkterna i andra länder, men också för att kunna 

supportera i enlighet med andra rådande tidszoner. Detta medför att Sunne Software har 

behövt stärka upp egentligen alla avdelningar inom den svenska organisationen 

(Ledningsgruppen). Sunne Software har inte bara implementerat engelska som språk i 

företaget, utan även rekryterat och omorganiserat sig (Stina). 

Vd:n berättar i sin tur om hur Sunne Software har byggt upp ett jättefint bolag primärt för 

den svenska marknaden. En av de största riskerna med att försöka göra någonting större är 

att de förstör den svenska marknaden. Därför är en viktig aspekt att anpassa hastigheten på 

förändringarna, menar Stefan. Om de drar på för mycket så riskerar bolaget att tappa 

fotfäste i Sverige. Vilket skulle kunna leda till att innan Sunne Software har lyckats någon 

annanstans, så har de lyckats förstöra det de är bra på. Vidare förklarar Vd:n att det är 

därför som de ska hantera det så snabbt de bara kan samtidigt som de håller koll på var 

deras egen gräns går (Stefan).  

Tack vare att det inte blivit en total integration mellan bolagen har ledningen kunnat ta det 

i den takten som de har haft tid med, menar Klas. Den generella upplevelsen är att 

förändringarna inte har gått jättefort, förklarar Försäljningschefen vidare. 

För försäljningschefen har internationaliseringen visat sig i form med att diverse möten 

börjar att förläggas på kvällen, närmare 23-tiden för att kunna samtala med någon på andra 

sidan jordklotet. Detta är saker som hans kollegor på övriga avdelningar inte märker av, 

menar Klas. Han tror dock att kollegorna kommer att börja känna av förändringarna mer 
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under det här eller det kommande året. Men att de förändringarna inte heller kommer att 

upplevas som snabba, utan att de mer kommer smygande. 

Samtidigt vill ledningen alltid att saker ska gå snabbare för att kunna driva på framåt, 

förklarar Försäljningschefen. Han hade gärna sett att de skulle varit ännu snabbare och 

aggressiva i de nya marknaderna, men då hänger inte andra delar av organisationen med 

(Klas).  

Det finns dock inte jättemånga på Sunne Software som har erfarenhet av att bygga ett bolag 

internationellt och växa på en global marknad och Klas poängterar vidare att de är alldeles 

för små för att verka på en global marknad. Därför skulle bolaget behöva tre- eller till och 

med fyrdubblas för att klara av det. 

 

4.9 Kontakter, Kompetens- och Kunskapsöverföring  

Att träda in i en stor koncern innebär att det helt plötsligt finns mycket nya kontakter, vilket 

på sitt sätt kan vara förvirrande. Att navigera rätt i den nya strukturen har varit en 

utmaning. Teknikchefen Per förklarar hur det ibland kunde dyka upp ett mail “Det här 

måste ni på Sunne Software vara intresserade av, ni kanske kan göra affärer av det här.” 

Eller om de hade frågor och funderingar att ställa till Tennessee Technology, då blev det ett 

detektivarbete för att hitta rätt person, för rätt ärende menar Per. 

I koncernen finns en del forum som till exempel teknikforum, vilka förenklar kontakterna 

inom koncernen. Där de kan få hjälp och tillsammans diskutera och dela med sig av 

kunskaper kring olika projekt (Per; Tage).  

 

Tage menar att de stora kontaktytorna gör att hans jobb blir ännu roligare och mer 

spännande. Produktägaren berättar vidare om hur han har träffat andra företag inom 

divisionen för att titta på hur de leder, organiserar och planerar utvecklingsarbetet. Detta 

för att kunna inspireras av det och förfina Sunne Softwares egen metodik i 

utvecklingsprocessen (Tage).  

 

Enligt ledningsgruppen på Sunne Software var Tennessee Technology rädda för att 

ledningen skulle se hur mycket nytt och spännande det finns att hämta hos Tennessee 

Technology, att de skulle fullkomligt drunkna i all information.  

Målet var ju inte bara tillväxt, utan också att satsa på rätt saker.  

För Produktchefen och Produktägaren handlar detta om att försäkra sig om att det inte 

dubbel-utvecklas saker inom divisionen. Att de börjar arbeta på ett smart sätt och inte 

slösar resurser på att suboptimera, utan istället drar nytta av de saker som Tennessee 

Technology gör. I divisionen som Sunne Software tillhör inom Tennessee Technology, finns 

ett gemensamt tekniskt samarbete som syftar till att effektivisera och ta fram lösningar som 

flera olika grenar inom bolaget kan utveckla (Per; Tage; Tommy).  
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Detta har medfört att Produktchefen har beslutat om att omorganisera sitt team och 

delegera ansvar för olika moduler. Han berättar att han har en vakans i en av modulerna, 

som innefattar digitala lösningar vilket är någonting som Tennessee Technology och Sunne 

Software samarbetar kring. Därför vill han nu rekrytera någon internt, ur divisionen. För 

det är inte bara kompetensen som är avgörande, har någon arbetat inom organisationen ett 

tag så besitter denne troligtvis ett nätverk och har koll på vem den ska prata med i olika 

ärenden. Det är något som de kan dra fördel av, menar Tommy.  

Nu när Sunne Software är del av någonting större anser Tommy att det är hans ansvar att 

nätverka och koppla in företaget i det. Det är också någonting som han lägger mycket tid på 

och som har förändrat innehållet i hans arbetsuppgifter, vilket är roligt menar han.  

 

För Ekonomichefen Erik har de nya kontakterna inneburit ett helt annat bollplank. Han 

menar på att han nu får helt nya ögon på ekonomidelen, då han ser saker på nya sätt som 

skiljer sig ifrån hur de såg på saker när de var i sin egen värld. I en sådan stor organisation 

som Tennessee Technology finns en uppsjö av duktiga personer som gör samma sak som 

han, fast på ett annorlunda sätt. För Erik blir därmed kontakten med andra personer och 

program till en verktygslåda som han kan nyttja i sitt jobb som Ekonomichef.  

 

Sunne Software kan dra nytta av relationer och andra resurser inom Tennessee Technology. 

Men det är inte något krav från Tennessee Technology att andra vertikaler ska ställa upp 

när någon ur Sunne Software tar upp telefonen och ringer och ber om en tjänst. Det leder 

då till att eventuella idéer och samarbeten måste säljas in, precis som när de kontaktar 

vilken extern part som helst. Så till vida att om det ska satsas på ett gemensamt projekt 

utomlands, så måste de övertyga om att båda parterna kommer att vinna på det (Klas).   

Vidare hjälper Tennessee Technology Sunne Software med infrastruktur och IT-system. 

Men de är fortfarande är Sunne Software och de ska fortsätta i den andan eftersom de har 

varit lyckosamma på sin väg, dit de har kommit. Men Tennessee Technology ser till att 

kratta ännu bättre framför dem, så att Sunne Software ska kunna växa snabbare 

(Ledningsgruppen). 

 

4.10 Bolagsintegrering 

Vd:n Stefan menar att Sunne Software samarbetar mycket med Tennessee Technology, 

främst när det kommer till strategi och bolagsstyrning. Men även när det kommer till 

produkt och finansiell uppföljning. Strategiskt är vertikalen helt integrerad, så till vida att 

de genomför en strategi som är helt i synk med Tennessee Technology.  

Ekonomiavdelningen skiljer sig från organisationen, av de skäl som tidigare har nämnts.  

Ekonomichefens uppfattning är att hans avdelning är integrerad till 75 %, de har 25 % kvar 

att jobba med vilket innebär att byta affärssystem (Erik). 
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Men den generella åsikten bland avdelningscheferna är att väldigt få saker ska 

implementeras och integreras inom de olika avdelningarna. Det uppges heller inte vara 

några delar av organisationen som ska tas bort, för att integreras in i det befintliga. Detta i 

och med att de ska fortsätta på sitt eget vis med att producera, leverera och supportera. 

Uppfattningen är också att få förändringar har skett och ska ske, rent organisatoriskt 

(Ledningsgruppen). Produktchefen väljer att istället förklara det som att de istället behöver 

börja arbeta smart, dra nytta av de samarbeten som finns och att själv koppla in sig i den 

stora helheten som de nu har tillgång till. 

Tennessee Technology beskrivs som ett bolag vars kärnkompetens kan tänkas vara 

hårdvara, men i själva verket är de experter på att förvärva bolag och att bevara bolagen 

som de är (Tommy; Per).  

 

Vd:n Stefan förklarar att det inte fanns något formellt integrationsprojekt i 

förvärvsprocessen. Det ansågs således inte som ett projekt med tillägnade resurser som 

skulle uppnå ett visst mål under en viss tidsperiod. Vd:n ställer sig frågan om ett 

integrationsprojekt hade kunnat bidra till ett högre tempo i vissa aspekter, framförallt i den 

internationella agendan. De har kommit en bit på vägen, men kanske att ett sådant 

integrationsprojekt hade fått det att gå snabbare. Han är dock inte säker på om det hade 

varit bra eller dåligt för Sunne Software och han spekulerar även kring hur ett sådant 

projekt hade påverkat ledningens ägarskap (Stefan).  

 

4.11 Blickar framåt 

Nu var det inte Apple som köpte upp Sunne Software. Men kvar står Apple som en 

potentiell, framtida konkurrent tillsammans med andra stora företag som IBM och 

Microsoft. Produktchefen förklarar att marknaden är glödhet och att det bara handlar om 

en tidsfråga innan dessa bolag kan räknas som konkurrenter. När dessa stora spelare dyker 

upp, hade Sunne Software kanske inte klarat av den konkurrensen själva. Att bli förvärvade 

av Tennessee Technology uttrycker Produktägaren det som att; 

 

 “/.../ få en curlingförälder som hjälper till att sopa banan framför en,  

med muskler och resurser.” 

– Tage 

 

Enligt Försäljningschefen Klas har nu Sunne Software alla verktyg i verktygslådan för att 

kunna göra någonting riktigt bra. Mycket är upp till ledningen, det är egentligen bara de 

själva som kan klanta till det framöver.  

Ledningsgruppen ser ljust på Sunne Softwares framtid. Internationaliseringen de har 

framför sig är oerhört spännande och branschen de verkar i är glödhet med stor 

efterfrågan. Ledningsgruppen ser stora möjligheter för företaget. Men för att driva på 
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framåt behöver de bli fler och övervinna utmaningar som att leverera kvalitet i en snabb 

takt. För medarbetarna har det också öppnats upp en arbetsmarknad inom koncernen, med 

möjligheter att arbeta utomlands, vilket många ur ledningsgruppen påpekar som en 

spännande aspekt som härleds till förvärvet. Att de själva får vara med och styra hur de 

anser att de ska ta sig framåt anser ledningen inte bara är positivt, utan det blir också en 

roligare resa framåt. De tror att de kommer växa sig otroligt stora när de får hålla 

moderföretaget Tennessee Technology i handen. Vd:n Stefan tror verkligen på den 

strategiska grunden till företagsförvärvet, varför Tennessee Technology köper Sunne 

Software. Han tror att det gynnar de båda parterna. När han blickar framåt tror han att 

Sunne Software kommer vara en mycket större och viktigare del av Tennessee Technology, 

än vad det är idag. Det är ett förvärv som han tror kommer att lyckas ur det perspektivet. 

Vd:n Stefan spekulerar vidare: 

 

“Sunne Software var ju ett fantastiskt fint företag att köpa. Så jag tror att när man tittar 

på det här om 5, eller till och med 10 år kanske man ska ha som perspektiv,  

så tror jag att man kommer se att dem gjorde… det var ett smart drag att  

köpa Sunne Software!”  

 – Stefan  

 

4.12 Sammanfattning av empiri 

För att empirin ska vara överskådlig kommer de olika intervjupersonernas svar att 

sammanfattas i en tabell nedan. Intervjuguiden med frågorna som ställdes till 

intervjupersonerna hittas i Bilaga 2. Svaren i tabellen sammanfattar hur ledningsgruppen 

på Sunne Software uppfattar att de har hanterat och lett förvärvets integrationsprocess.  

 

Tabell 3: Sammanfattning av intervjuer 

Intervjuperson: Sammanfattning av intervju: 

 

Stefan,  

VD 

- Tidig planering; leta efter synergier - gemensam vision 

- Informativ kommunikation; vara tydlig med målet  

- Bevarat företagets identitet 

- Bygga ut organisationen; rekrytering  

- Gradvis förändring  

-”Business as usual” 

Klas,  

Försäljningschef  

- Tidig planering; leta efter synergier  

- ”Business as usual”; få förändringar 

- Bygga en organisation som klarar av internationalisering; rekrytera 
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- Personligt möte med personalen; kommunicera med tydlighet  

 

Tommy,  

Produkchef  

- ”Business as usual”, få förändringar 

- Kommunikation; information till kunder och anställda  

- Teamwork; vad krävs för att internationalisera  

- Omstrukturering av ansvar på avd. 

- Rekrytera; för kompetens och kontaktnät 

- Bevarat sin företagsidentitet 

 

Stina,  

Leveranschef  

- Kommunicera; lyfta fördelarna för medarbetarna och företaget 

- Reviderat målen; mer resurser nu 

- Rekrytering; för att omfördelning  

- Jobbat på som vanligt, få förändringar 

- Öppen kultur; tycker någon någonting så säger denne detta 

 

Per,  

Teknikchef 

- Omstrukturering; roller och möten  

- Kommunikation; skapa förståelse genom tydlighet 

- Konserverat identitet; företagsanda 

- Nätverkande och samarbete är viktigt 

 

Tage,  

Produktägare 

- Fångade upp de anställda efter nyheten om förvärvet 

- Få förändringar 

- Nätverka och samarbeta 

- Utnyttja värdefulla resurser från Tennessee Technology 

 

Erik,  

Ekonomichef 

- Förberedde sitt team, de han kunde berätta det för 

- Kommunicerar; lyfter de positiva aspekterna 

- Ödmjukhet krävs inför en förändring, alla reagerar olika 

- Förbereda sig mentalt på en tuff period med mycket arbete 

- Anpassa hela arbetssättet, även bakåt  

 

Elisabeth, 

Marknadschef 

- Arbetar på som vanligt, få förändringar 

- Måluppföljning; av KPI:er 

- Bevarat varumärket “Sunne Software” 

- Informativ; gentemot medarbetare 
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5. Analys  

_________________________________________________________ 

 

I det här kapitlet analyseras det empiriska materialet utifrån studiens syfte, med hjälp av 

den teoretiska referensramen. Det som skildras är ledningsgruppens upplevelse av hur de 

internt hanterar och leder integrationsfasen. Utifrån studiens hermeneutiska perspektiv 

har dessa upplevelser analyserats genom författarnas tolkningar. Analysen har en 

narrativt inspirerad tematisering, för att kunna framställa ledningens berättelser och 

samtidigt hålla en struktur.  

_________________________________________________________ 

 

5.1 Hur ledningsgruppen hanterar och leder förvärvsprojektets integrationsfas 

Sunne Software har fått budskapet av Tennessee Technology om att de ska fortsätta som 

just Sunne Software, att varken produkterbjudande eller organisationen kommer att 

förändras. Det styrks också av det uttryck som flera i ledningsgruppen har använt under 

intervjuerna; att det var ”Business as usual” redan från dag ett efter förvärvet 

(Ledningsgruppen).  I sin helhet, kan det tolkas som att Sunne Software är konserverade. 

Meckl (2004) menar att beroende på det förvärvande företagets strategi, ska det uppköpta 

företaget i integrationsfasen i olika utsträckningar anpassas och/eller förändras, alternativt 

lämnas autonomt. Vid ett teknologiskt förvärv så argumenteras det för att vara fördelaktigt 

att konservera det uppköpta företaget, en strategi som är förknippad med en låg nivå av 

både integration och organisatorisk förändring (Ranft och Lord, 2000; Haspeslagh och 

Jemison, 1991; Angwin, 2004). 

  

I Sunne Softwares fall har det visat sig att den strategiska påverkan inte alltid är svart eller 

vit så som teorin vill framhäva det (Ranft och Lord, 2000; Haspeslagh och Jemison, 1991; 

Angwin, 2004). Genom att tolka ledningsgruppens uppfattning om sin egen verklighet så 

har de varken på individ, grupp eller organisatorisk nivå blivit särskilt påverkade av 

förvärvet (Ledningsgruppen). Vilket kan framstå som naturligt om de anses vara 

konserverade. 

Men vid en närmare inblick och tolkning av det empiriska materialet finns det en gråzon. 

Det har gått att utläsa att det finns pågående förändring och en rad av anpassningar, internt 

i Sunne Software.  

Medan teorierna vidare (Larsson och Finkelstein, 1999; Meckl, 2004; Watson, 2007) 

indikerar att det är det förvärvande företaget som förändrar och anpassar företaget de har 

köpt, så har det i fallet med Sunne Software visat sig att det är dem själva som internt 

hanterar förändring och implementerar anpassningar för att tillämpa förändringen. Detta 

till trots att de har lämnats autonoma, utifrån Tennessee Technologys förvärvsstrategi.  
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Därför utgår analysen från att ledningsgruppen på Sunne Software har hanterat och lett 

förvärvsprojektets integrationsfas genom att inte bara hantera och leda konserveringen, 

utan även anpassningarna och förändringarna som varit nödvändiga för att hantera och 

leda en internationell expansion. 

Där av skiljer sig analysens empiriska tematisering från teorin då alla tre kategorier har 

kunnat identifieras i en och samma fas. Läsaren kan följaktligen tyda integrationsfasen som 

en cirkel (se Figur 1), där konserveringar, anpassningar och förändringar sker simultant - 

det ena utesluter inte det andra. Den cirkulära modellen kan styrkas genom Ranft och Lord 

(2002) som menar att när det kommer till förvärvarens val mellan autonomi eller full 

integrering för det uppköpta företaget, så hindrar det ena inte det andra. Detta eftersom 

konserveringen av ett företag kan ta olika form och vara mer eller mindre tydlig på olika 

nivåer eller delar av organisationen.  

 

 

 

Figur 1. Cirkulära modellen: Integrationsfasen. Källa: Egen ritad, utifrån empirisk 

tolkning.   
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5.2 Hur ledningsgruppen hanterar och leder konservering  

Vid tolkning av ledningsgruppens återberättelser, har de förberett sig inför förvärvet genom 

att skissa upp en plan över vad de två företagen tillsammans skulle kunna åstadkomma, om 

Sunne Software skulle bli förvärvat. Vidare var ledningsgruppen högst delaktig i att 

utveckla förvärvets uppdrag i och med att de deltog i processen där visionen för förvärvet 

diskuterades och planerna för det reviderades (Ledningsgruppen).  

För ett uppköpt företag hävdas detta vara en handling som gör att förvärvets mål blir tydligt 

nog för att kunna motiveras av (Haspeslagh och Jemison, 1991). 

Genom att komma med åsikter och synpunkter har Sunne Software således haft möjlighet 

att påverka den processen och att leda den från sitt håll. Budskapet från Tennessee 

Technology var att Sunne Software skulle konserveras och det är Sunne Software som vet 

bäst vilka de är och hur deras processer leds (Ledningsgruppen). Därför är det också Sunne 

Softwares ledningsgrupp som bäst kan leda sin egen konservering. 

 

5.2.1 Att konservera existerande värden 

Teorierna klarlägger hur betydande ledningen i ett uppköpt företag är för förvärvets 

värdeskapande. Detta medför argumentationen om att gruppen bör inkluderas i den 

kritiska processen, integrationsfasen (i.e. Kiessling et al. 2008; Graebner, 2004; Canella 

och Hambrick, 1993). 

Samtidigt finns det forskare som påstår att ledningsgruppen nödvändigtvis inte är det 

viktigaste humankapitalet i den uppköpta organisationen när det kommer till ett just 

teknologiskt förvärv (Ranft och Lord, 2000).  

 

Anledningen till att Tennessee Technology köpte upp Sunne Software var att få tillgång till 

ett kompetensområde som de inte hade, en marknad som Sunne Software var experter på 

(Ledningsgruppen). Således kan det tolkas som att syftet med förvärvet är att ta till vara på 

existerande värden, som i det här fallet är Sunne Softwares förmågor och kompetenser.  

När det kommer till en konservering av det köpta företaget är dess kompetenser källan till 

förvärvets framgång, därför måste företagets identitet och dess kompetenser också skyddas 

(Haspeslagh och Jemison, 1991).  

Att Sunne Softwares ledningsgrupp fick sitta kvar och att Tennessee Technology inte lägger 

sig i deras sätt att arbeta, indikerar förvärvarens starka tilltro till gruppens sätt att leda och 

driva sitt företag på (Angwin, 2004). Det blir därför ledningens uppgift att fortsätta driva 

Sunne Software och värna om sina existerande värden, i den helt nya kontext som de i och 

med förvärvet blir placerade i. Att ledningsgruppen ser till att de fortsätter driva sin 

verksamhet på samma sätt som innan förändringen, är en konserverande handling i sig. 

Detta kan styrkas genom Angwin (2004) som uppger att det skulle kunna uppstå disruptiva 

effekter av att avsätta eller byta ut det uppköpta företagets ledning (Angwin, 2004). 
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Genom tolkningar av det empiriska materialet kan ett antal arbetssätt, aktiva val och 

handlingar urskiljas, som ledningsgruppen i Sunne Software har arbetat med för att 

konservera sitt företag.  

 

5.2.2 Att konservera identiteten 

En mindre, men ändå symbolisk handling som visade på att Sunne Software kommer 

fortsätta som just Sunne Software, var då Vd:n beslutade om att behålla företagets egna 

mailadresser och inte gå över till Tennessee Technologys (Tommy). 

 

När det kommer till Sunne Softwares varumärke har förvärvet och den följande 

internationaliseringen, lett till ett ställningstagande för Marknadschefen och 

ledningsgruppen. Om de vill, så får Sunne Software byta och gå under Tennessee 

Technologys varumärke. Även om det skulle gynna dem att heta Tennessee Technology 

eftersom det är ett så välkänt varumärke, är det i dagsläget inte självklart att byta eftersom 

ledningsgruppen på Sunne Software identifierar sig med sitt eget varumärke (Elisabeth). 

Att då behålla Sunne Software som varumärke trots fördelarna med att skifta, kan tolkas 

som en handling för att aktivt konservera sin organisation.   

 

Ur en teoretisk synpunkt är konserveringen av identiteten en viktig handling. Detta då det 

finns ett positivt samband mellan en individ som identifierar sig med sin organisation och 

dess motivation och prestationsförmåga (Giessner et al. 2012). Därmed kan det tolkas som 

att konserveringen av identiteten föranleder bevarandet kompetensen inom företaget. 

 

5.2.3 Att konservera kompetensen 

Ett utav Tennessee Technologys budskap var att Sunne Softwares produkterbjudande inte 

skulle förändras i och med uppköpet (Tommy). Men i ett teknologiskt företag som Sunne 

Software är ingenjörerna, produktutvecklarna och övriga medarbetare viktiga eftersom det 

är dem som besitter den specifika tekniska kompetensen som har gjort företaget ledande 

med sin produkt på den svenska marknaden, enligt Ranft och Lords (2000) teori. Av den 

anledningen menar Chaudhuri och Tabrizi (1999) att ledarnas fokus bör skifta från produkt 

till människor vid ett teknologiskt förvärv, eftersom medarbetarna alltid har valet att lämna 

företaget om de inte är nöjda med arbetsmiljön efter förvärvet. Vid ett förvärv tenderar 

personalen att bli osäkra och undra över vad det hela kommer att innebära på individ, 

grupp och organisatorisk nivå, vad som förväntas av dem och vad de tjänar på det (Watson, 

2007; Pickering, 2017). 
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Ledningsgruppen har poängterat hur viktigt de ansåg att det var, att få med personalen 

tidigt på resan. Därför var det så viktigt att alla anställda, på ett eller annat sätt deltog på 

det allra första informationsmötet som ägde rum efter pressreleasen (Stefan; Klas). 

Även om det var många frågor på mötet, så var det vad som krävdes för att personalen 

skulle känna sig lugna (Ledningsgruppen). 

Att arbeta proaktivt med kommunikation och information i integreringsfasen är en 

förebyggande åtgärd för att behålla sina anställda, menar Graebner (2004). Således kan 

detta även kopplas ihop med ledningens arbete för att förebygga förändringsmotstånd. 

Vilket visas på i den cirkulära modellen, genom det simultana arbetet med att hantera och 

leda konservering samt förändring (se Figur 1.). 

 

Dessutom hade Tennessee Technology och Sunne Software en gemensam vision för 

förvärvet och en plan över vad de skulle kunna åstadkomma tillsammans. Därför kan detta 

tolkas som att förvärvets uppdrag var så pass tydligt för ledningsgruppen att de faktiskt 

kunde förmedla det till sina anställda och få dem motiverade till det, vilket är i enlighet med 

Haspeslagh och Jemisons (1991) teori.  

Ledningsgruppen var noga med att förmedla att förvärvet är någonting positivt på både 

organisatorisk- såväl som på individnivå. Genom att de uppmärksammade alla de 

möjligheter som skulle komma, dels att förvärvet skulle leda till en spännande resa för 

Sunne Software men även att personalen nu har tillgång till en stor intern arbetsmarknad 

med möjligheter att jobba utomlands, kan tolkas som draghjälp i arbetet för att motivera 

sina medarbetare till att stanna kvar i företaget (Ledningsgruppen). Dessa aktiviteter som 

handlar om att motivera och inspirera de anställda utifrån organisationens vision är det 

som Henry (2018) menar symboliserar ett strategiskt ledarskap i kontrast till vad som 

definierar management. 

 

Vid tolkning av ledningsgruppens upplevelser av sin förvärvare verkar de ha en uppfattning 

om att Tennessee Technology besitter en högre företagsstatus i form av storlek och rykte. 

Detta tolkas utifrån att de bland annat gärna trycker på att det är ett utav världens mest 

innovativa företag som de nu tillhör (Ledningsgruppen). Med stöd från Giessner et al. 

(2012) kan det tolkas som att Sunne Software på många sätt har använt Tennessee 

Technologys höga status för att få sina medarbetare att stanna kvar i Sunne Software. För 

det har dessutom uttryckts vara coolt att på många ställen i världen kunna säga att de 

kommer från Tennessee Technology (Elisabeth). 

 

5.2.4 Ledningsgruppens betydelse 

För att kunna konservera Sunne Softwares identitet och behålla kompetensen inom 

företaget så handlar det om att få medarbetarna på Sunne Software att förstå och acceptera 
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förvärvets uppdrag. Det har således krävt ett tydligt och motiverande ledarskap från 

ledningsgruppen.  

Därmed har ledningsgruppen haft en viktig uppgift genom sitt ledarskap, att sträva mot 

detta. Det här betyder att det går att ta kål på Ranft och Lords (2000) teori, som menar att 

ledningen inte är det viktigaste humankapitalet i ett teknologiskt förvärv. 

För även om ingenjörerna och produktutvecklarna är betydelsefulla för själva 

produkterbjudandet i det teknologiska företaget, är ledningsgruppen minst lika viktig för 

förvärvets framgång i och med ledarskapet kring den mänskliga faktorn och hanteringen av 

ytterligare aspekter som ligger på ledningsnivå, som företagsidentiteten.  

Således har ledningsgruppen det viktiga ansvaret för att leda integrationsfasen och den 

process som handlar om att konservera företaget. Detta för att kunna bevara de existerande 

värden inom organisationen - de existerande värden i form av identitet, produkt och 

kompetens, vilka är anledningarna till att en transaktion utfördes och att Sunne Software 

blev uppköpta. 

 

 

5.3 Hur ledningsgruppen hanterar och leder förändringar 

Att Tennessee Technology har köpt upp Sunne Software går inte helt obemärkt förbi. 

För alla inblandade parter kommer ett företagsförvärv innebära förändringar, i varierande 

utsträckningar (Imhonopi et al. 2013). Samtliga i ledningen menar att Ekonomichefen var 

den som fick hantera och leda flest förändringar (Ledningsgruppen). Ekonomiavdelningen 

skulle behöva integreras och genomgå mycket förändring redan från dag ett. Detta i form av 

implementering av nya redovisningssystem, andra sätt att rapportera och egentligen ett 

nytt mindset, allt i enlighet med Tennessee Technology policy och processer. Detta skulle 

komma att innebära en hög arbetsbelastning för avdelningen (Erik).  

Resterande i ledningsgruppen hävdar att det inte har skett några förändringar på deras 

avdelningar (Ledningsgruppen). Intressant nog tyder det empiriska materialet på att 

förändring faktiskt kan identifieras, även om det inte är lika uppenbart och radikalt som på 

ekonomiavdelningen. Förvärvets tillväxtmål med en snabbare takt på Sunne Softwares 

internationalisering samt att bli uppköpt av en stor, global koncern har i olika 

utsträckningar orsakat konsekvenser på de övriga avdelningarna (Ledningsgruppen). 

 

Enligt Haspeslagh och Jemison (1991) brukar den mest nödvändiga integrationen vara av 

det administrativa slaget, för att förvärvet ska kunna uppfylla sitt syfte. Det förvärvande 

företaget brukar också vara snabba på att se till att integrationen tillkommer tidigt i 

processen för att de snabbt ska kunna övervaka företaget de har köpt. I detta fall kan det 

tolkas som att Tennessee Technology har slagit följe i Haspeslagh och Jemisons (1991) 

teori. Även om Sunne Software har blivit konserverade, är planen att ekonomiavdelningen 

så småningom ska bli 100 % integrerad i Tennessee Technology (Erik; Stefan). Men denna 
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förändring är således nödvändig för förvärvets framgång och således anledningen till varför 

just Ekonomichefen har behövt hantera och leda större delen av de radikala 

förändringarna.   

 

5.3.1 Ledningens inställning till ordet förändring 

När ledningen intervjuades, framträdde berättelser om tidigare erfarenheter av 

företagsförvärv (Ledningsgruppen). Flera av personerna i ledningsgruppen har haft 

upplevelser som kan tolkas som negativa, eftersom utsagorna tyder på att somliga slutade i 

samband med de tidigare förvärven på grund av att de ställdes inför för stora 

organisatoriska förändringar och företagskulturella krockar (Ledningsgruppen). Att de 

tidigare erfarenheterna påverkar uppfattningen av förändring och gör att ordet förknippas 

med någonting negativt, kan vara en bidragande faktor till inställningen till ordet 

förändring. 

Eftersom en individ bedömer varje förändring innan denne agerar i en handling - att göra 

motstånd eller supportera förändringen (Joshi, 1991), kan det tolkas som att 

ledningsgruppen accepterar förändringen. Detta för att de möjligen inte uppfattar det som 

att det har skett en förändring i och med förvärvet. Troligtvis för att de upplever uppköpet 

så positivt, när de också har möjligheten att jämföra med vad de tidigare har erfarit i ett 

företagsförvärv.  

 

5.3.2 Förändringsmotstånd 

“Odramatiskt” var ett uttryck som majoriteten i ledningen valde att använda sig av i 

intervjuerna för att beskriva personalens reaktioner på nyheten om att Sunne Software 

skulle förvärvas (Ledningsgruppen).  

Dock fanns det ett fåtal personer i ledningsgruppen som märkte av lite skepsis hos 

medarbetarna. Vissa var skeptiska mot sin chefs positiva inställning till förvärvet. Andra var 

till en början oroliga, främst på ekonomiavdelningen där de största förändringarna skedde 

till följd av integrationen. Det var också oroväckande att ekonomifunktionen är något som 

enkelt skulle kunna centraliseras (Tage; Erik). Men hos många medarbetare väcktes det 

frågor och en undran om vad som skulle ske härnäst (Ledningsgruppen).  

Teorierna kring organisatorisk förändring menar att ett företagsförvärv ofta leder till 

förändringsmotstånd, det vill säga att förändringar inte gå att driva igenom för att 

personalen gör motstånd till det (Appelbaum et al. 2017; Baruch, 2017; Feldman, 2004; 

Joshi, 1991).  

Att personalen på Sunne Software ställer frågor är naturligt, då osäkerhet gärna uppstår 

inför en sådan främmande situation (Watson, 2007). Men vid tolkning av ledningens 

berättelser har personalen inte motsatt sig Sunne Softwares mål om tillväxt eftersom 

förändringen och internationaliseringen har kunnat drivas igenom, utan motstånd och 
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problem. Därför kan det vidare tolkas som att företaget inte har drabbats av något särskilt 

förändringsmotstånd.  

Troligtvis beror mycket på att de flesta - inte minst ledningsgruppen såg möjligheterna med 

förvärvet. Utvärderas den kommande förändringen som positiv, accepterar individen den 

gärna, menar Joshi (1991). 

 

I Sunne Software har ledningen fortsatt ansvar för att leda företaget, den vertikal som nu är 

en del av Tennessee Technology (Ledningsgruppen). Att Sunne Softwares ledningsgrupp 

konserverades kan utifrån Angwin och Meadows (2009) teori, argumenteras för att ha haft 

en positiv inverkan på förändringsmotståndet. Detta eftersom den interna ledningen 

besitter företagets implicita kunskap och håller samman de sociala relationerna, ett ansvar 

som en extern ledning inte skulle kunna axla på samma sätt (Grant, 1996). Att då behålla 

ledningsgruppen minskar riskerna för att en förvärvad organisation drabbas utav 

förändringsmotstånd. Men det kan även ha varit en grundläggande faktor till att 

förändringsmotståndet höll sig på en lägre nivå redan från början. Ledningsgruppens 

utsagor avslöjar också att förändringen som företaget genomgår, har tagits emot väl.  

 

5.3.3 Indikationer på förebyggande av förändringsmotstånd 

Det finns ett antal faktorer som indikerar att ledningsgruppen har utfört ett proaktivt 

arbete för att hantera förändring och därmed även förhindra förändringsmotstånd; deras 

tydliga kommunikation gentemot medarbetarna och deras betoning på och användning av 

frasen “Business as usual” - som ett instrument för att lugna och försäkra om ett fortsatt 

arbete i samma företagsanda. 

Eftersom förvirring och oro ofta uppstår när förändring råder, menar Haspeslagh och 

Jemison (1991) att det är viktigt med tydlighet kring förvärvets uppdrag - just för att inte 

förändringsmotstånd ska uppstå.  

Tack vare att de båda företagen hade en gemensam vision för förvärvet redan innan 

transaktionen slutfördes, kan uppdraget antas för att vara tydligt för Sunne Software. Om 

ledningen i det uppköpta företaget kan förstå och relatera till uppdraget så hävdar 

Haspeslagh och Jemison (1991) att det underlättar det att få övriga anställda att motiveras 

av uppdraget i fråga.  

Meckls (2004) definition av förberedelsefasen har fokuserat på det förvärvande företaget 

och deras förberedelser inför integrationen. Men då Sunne Software fick ta del i denna fas 

kan ledningsgruppen således ha skapat sig en positiv inställning till förvärvet redan innan 

integrationsfasen tog vid, genom att de tidigt uppmärksammade alla möjligheter med 

förvärvet.  

Oavsett så kan den tidiga planeringen tolkas som en handling för att ledningsgruppen ska 

kunna vara så tydliga som de har varit gentemot personalen och samtidigt förebygga 
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förändringsmotstånd. Detta stöds även av Watson (2007) som vidare menar att om inte 

medarbetarna får tydlig information, ökar det stress och oro i organisationen.  

Att planera och skapa en beredskap för förändring redan innan förvärvet är genomfört, är 

en strategisk handling som uppmuntras av Armenakis et al. (1993). Intressant nog anser 

ingen i ledningen att det är en aspekt som de har övervägt eller vidtagit förebyggande 

åtgärder för (Ledningsgruppen). Orsaken till det kan ligga i att ledningsgruppen hade 

räknat kallt med att förvärvsnyheten skulle tas emot väl (Tommy). Men som tidigare 

argumenteras för, kan det även vara en fråga om inställningen till ordet förändring.  

 

Vidare kan Scale-Up metodiken tolkas som ett verktyg för att minska de negativa känslor 

som kan kopplas till förändringen, då metodiken medför tydlighet. Detta eftersom metoden 

tillåter att stora, diffusa mål bryts ned till mindre mål och konkreta uppgifter (Stefan). 

Därmed är det en metodik som används för att främja tydligheten kring uppdrag och mål i 

organisationen, vilket Haspeslagh och Jemison (1991) menar är viktigt när det kommer till 

arbetet mot förändringsmotstånd. Genom att Vd:n har introducerat ett nytt forum där alla 

med lite ledande roll kan delta i diskussionerna kring målen och mer information kan flöda 

(Stefan). 

Om negativa känslor eller problem inte adresseras, kan företagen heller inte vidta åtgärder 

för att lösa dem vilket i sin tur kan skapa nya negativa känslor (Vuori et al. 2017). Så i viss 

mån är forumet en handling som förebygger förändringsmotstånd. 

Eftersom ledningsgruppen sedan flera år tillbaka arbetar med Scale-Up, kan detta också 

antas vara en del av deras konservering. Således styrks det cirkulära sambandet mellan 

hantering och ledning av konservering och förändring (se Figur 1).   

 

5.3.4 Ledningens inställning till förvärvet 

Ledningsgruppen uppger att de hela tiden har sett möjligheterna med förvärvet både på ett 

organisatoriskt plan då möjligheter att snabbare växa globalt tillträdde. Men också på ett 

personligt plan i och med att en helt ny arbetsmarknad öppnades internt samt att det finns 

möjligheter att jobba internationellt (Ledningsgruppen). Det empiriska materialet ger ett 

intryck av att ledningens inställning till förvärvet har varit genomgående positiv.  

Dessa argument kan stärkas genom Joshi (1991) som hävdar att om en förändring verkar 

gynnsam, så tar individen lätt emot den.  

 

Det övergripande kravet Tennessee Technology ställde på Sunne Software var tillväxt, 

genom internationalisering. Det är lämpligt nog samma väg Sunne Software ville gå innan 

förvärvet (Ledningsgruppen). När de båda organisationerna har en gemensam vision, 

synliggörs förvärvets uppdrag. Desto mer trovärdigt och tydligt uppdraget är, desto mer kan 

de anställda motiveras av uppdraget i fråga menar Haspeslagh och Jemison (1991). 

Eftersom Sunne Software genom förvärvet kunde börja arbeta mer kraftfullt mot det mål de 
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alltid har haft, kan det bidra till konserveringen av företaget. Detta kan i sin tur ha varit en 

orsak till att ledningen känner att deras organisation fortfarande lever kvar, vilket kan ha 

haft en positiv inverkan på deras inställning till uppköpet (Appelbaum et al. 2017). 

Detta scenario kan också anses återspeglas i den cirkulära modellen (Se Figur 1.) 

 

En stark majoritet av ledningen på Sunne Software har tidigare erfarenheter av 

företagsförvärv. Vid närmare tolkning av det empiriska materialet har de tidigare 

erfarenheterna influerat inställningen till förvärvet av Sunne Software. Den kopplingen kan 

göras just eftersom ledningen gång på gång återkommer till att jämföra sina upplevelser av 

det aktuella förvärvet med sina sämre förvärvs-erfarenheter. Under intervjuerna märktes 

det att upplevelserna av de tidigare förvärven väcker negativa känslor hos ett flertal 

personer i ledningsgruppen. I berättelserna betonar de sin positiva inställning till den 

självständigheten som Sunne Software utlovats i detta fall, som motsats till vad de flesta 

upplevt tidigare. Detta kan återspeglas i Angwins (2004) teori om att ökad självständighet 

till det förvärvade företaget minskar integrationen och därmed även förändringar, vilket 

bidrar med belåtenhet hos båda parter. Således kan konserveringen och tidigare 

erfarenheterna tolkas som bidragande faktorer till ledningsgruppens goda inställning till 

förvärvet.  

 

Att Sunne Software blev förvärvade av just Tennessee Technology kan också haft en 

påverkan på ledningsgruppens inställning till förvärvet. Då Tennessee Technology köper 

upp många företag och oftast håller dem autonoma, har de erhållit ett gott rykte.  

Vid tolkning av det empiriska materialet kände Sunne Software att de var i trygga händer 

hos sin förvärvare (Ledningsgruppen). Detta kan bidra till den positiva inställningen som 

ledningsgruppen har till förvärvet. Giessner et al. (2012) menar också att en fientlig 

inställning till förvärvaren kan motverkas genom att det uppköpta företaget identifierar sig 

med den köpande parten. Vidare hävdas det att ett uppköpt företag tenderar att vilja 

identifiera sig med ett företag som har en hög status och ett gott rykte. 

 

5.3.5 Kommunikation 

Det kan tolkas som att ledningsgruppens kommunikation gentemot medarbetarna är 

grundad i deras inställning till förändringar och förvärvet. Detta kan i sin tur ha påverkat 

hur de har hanterat och lett förändringen.  

Att förmedla budskapet och reflektera sin inställning till medarbetarna är något som 

ledningen menar att de har varit noga med, för att få med personalen på resan 

(Ledningsgruppen). Med tanke på att förvärvet också togs emot väl av de flesta på Sunne 

Software, går det således att hävda att ledningsgruppens positiva inställning har smittat av 

sig på de anställda. 
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Vidare kan tydlighet genom förmedlandet av företagets vision och mål, tolkas som en 

strategi inom gruppen för att de anställda ska kunna reflektera och bestämma sig för om 

det är en resa de vill vara med på eller inte. Vilket är ett strategiskt ledarskap enligt Henry 

(2018). 

Efter att pressreleasen om förvärvet gick ut, anordnades flera möten. Vd:n var mycket 

tydlig med att alla måste komma till, eller koppla upp sig på mötet oavsett var de befann sig 

i världen. Dessa informationsmöten gav möjligheten för personalen att lätta sina hjärtan 

och ställa de frågor de behövde svar på. För att ytterligare hålla personalen informerad, 

publicerade ledningen ett “Frågor & Svar”-dokument på intranätet (Stefan).  

Vid integreringen av förändringar kan det ibland leda till att medarbetarna känner en stark 

stress, adderat med bristande kommunikation så är osäkerheten ett faktum (Watson, 2007; 

Pickering 2017).  För att undvika negativa känslor hos medarbetarna, betonar även 

Graebner (2004) och Vassilis (2005) vikten av ledningens tydliga informationsdelning till 

de anställda. Ledningen bör arbeta proaktivt med information och kommunikation i 

integrationsfasen, för att behålla sina anställda men även för att förvärvets förväntade 

värde ska uppnås menar Graebner (2004). 

Här är det intressant att notera att ledningsgruppen menar att de inte har haft en strategi 

för att förhindra förändringsmotstånd, men de har ändå arbetat proaktivt och gått tillväga 

enligt teoriernas rekommendationer.   

 

Både Försäljningschefen och Produktägaren fångade upp medarbetarna efter första 

informationsmötet (Klas; Tage). Försäljningschefen berättade för sina anställda att han 

hade exakt lika mycket information som alla andra och ledningsgruppens plan var att 

konservera företaget. Han berättade även att de skulle följa upp om det kommer att stämma 

i framtiden (Klas). Vikten av att kommunicera vart företaget vill och att ledningen ska visa 

öppenhet, har Haspeslagh och Jemison (1991) tidigare exemplifierat som handlingar som 

förebygger förändringsmotstånd. Samtidigt har ledningen precis som Forslund (2013) 

föreslår, belyst de positiva aspekterna med förvärvsprocessen både på organisations- och 

individnivå (Ledningsgruppen). Ledningens sätt att kommunicera kan således ha påverkat 

de anställdas utvärderingar av förändringen de står inför, till att supportera den, vilket är 

motsatsen till förändringsmotstånd (Joshi, 1991).  

 

Uttrycket “Business as usual” har varit ett återkommande uttryck i nästan alla intervjuer 

med personerna i ledningsgruppen på Sunne Software, när de svarar på vad det är som har 

förändrats på deras avdelning efter förvärvet. Detta uttryck har ledningen även 

kommunicerat ut bland medarbetarna för att markera att de ska fortsätta jobba på som 

vanligt som Sunne Software. “Business as usual” kan även återkopplas till ledningens 

inställning till förändringar. Det kan tolkas som att deras uppfattning är att allting är som 

vanligt, fastän att det inte är det, just för att förändringen är positivt laddad och inte 
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dramatisk eller negativ.  

För om det finns en känsla av att det uppköpta företaget lever kvar, kan det underlätta 

ledningen i deras kommunikation till medarbetarna om saker som rör förvärvet, menar 

Appelbaum et al. (2017). Därtill menar Giessner et al. (2012) att om de anställda känner att 

deras identifiering med företaget förändras, tenderar de att känna motstånd. Således har 

användningen av frasen “Business as usual” kunnat vara behjälplig i förebyggandet av 

förändringsmotstånd bland personalen, men också belysa en försäkran om att Sunne 

Softwares identitet inte ska förändras. Uttrycket har således inte bara varit ett verktyg för 

att hantera förändringen, utan även ett sätt att leda konserveringen. 

 

Ekonomichefen har haft en något annorlunda utmaning än de andra i ledningsgruppen, då 

han inte kunde lugna sin avdelning med uttrycket “Business as usual”. Förändringen på 

ekonomiavdelningen har inte gjorts på Sunne Softwares initiativ, inte heller i deras takt 

utan det har gjorts på påvisning av Tennessee Technology. Det går att tolka Ekonomichefen 

som att han har hanterat den radikala förändringen genom att ha accepterat den.  

Erik menar att förändringsprocessen måste bemötas med ödmjukhet och en förståelse för 

att förändringarna behöver genomgås för att resultera i någonting bra. Samtidigt är ett 

förstående ledarskap viktigt eftersom alla reagerar olika på förändringar, menar han. 

Därför har det också handlat om att ha en tydlig och rak kommunikation med sina 

medarbetare, vilket är i enlighet med vad Sunne Softwares Vd strävar efter samt vad 

forskningen föreslår (i.e. Graebner, 2004; Watson, 2007; Pickering, 2017).  Ekonomichefen 

menar också att hans mentala förberedelse, var ett viktigt verktyg för att kunna hantera 

processen (Erik). 

 

Vissa i ledningsgruppen i Sunne Software har känt en rädsla för deras personliga framtid på 

företaget. Detta är något som ledningen har diskuterat och öppnat upp sig om internt inom 

gruppen, men inte utanför. Utåt har ledningen i Sunne Software visat upp en stark fasad 

med positiv inställning.   

Detta kan tolkas som en begränsad ärlighet, ett agerande som är motsatsen till vad Vuori et 

al. (2017) rekommenderar. Han menar att det kan vara avgörande och rent av förödande för 

förvärvet, om ledare i längden försöker hålla en positiv fasad utan att berätta vad de 

egentligen känner. Med det empiriska materialet som facit i hand, kan teorin av Vuori et al. 

(2017) ifrågasättas. För i Sunne Softwares fall verkar ledningens dolda känslor och positiva 

fasad utåt, faktiskt ha fungerat för att motivera sin personal till att vilja vara med på resan.  

Det ska dock tilläggas att den osäkerhet som vissa personer kände, enbart höll i sig i en 

ytterst kort period (Ledningsgruppen). Därför kan det tolkas som att denna ärlighet hade 

varit överflödig. Eftersom påvisad oro av ledningen i en turbulent fas i organisationen 

kanske rent av hade förvärrat förändringsmotståndet i Sunne Software. Det hade i så fall 

tytt på raka motsatsen till ett strategiskt ledarskap (Henry, 2018).  
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5.4 Hur ledningsgruppen hanterar och leder anpassningar.   

Om Sunne Software hade blivit uppköpta med en absorberingsstrategi (Haspeslagh och 

Jemison, 1991) hade de förmodligen anpassat sig till Tennessee Technology och deras sätt 

att bedriva verksamhet. Men i detta fall har Sunne Software istället anpassat sig till målet 

med förvärvet, vilket innebär att de har anpassat sin organisation för att klara av en 

internationell expansion. Alla de anpassningar som Sunne Software har gjort, har de själva 

beslutat om och genomfört i sin egen takt för att tillämpa den nya förändringen. Många av 

anpassningarna har de kunnat göra tack vare den verktygslåda som de blivit erbjudna av 

Tennessee Technology (Ledningsgruppen) 

  

5.4.1 Anpassning av målstyrning 

Sunne Software hade viljan att växa internationellt redan innan de blev uppköpta, men 

saknade kraften för att göra det. Men med sin nya ägare fick de resurser och verktyg för 

tillväxt. Därmed hade Tennessee Technology en förväntan på att Sunne Software skulle 

åstadkomma just detta (Ledningsgruppen). För precis som Forslund (2013) menar så är det 

ägaren av företaget som formulerar målet för organisationen, men att det senare är 

ledningens uppgift att sätta upp mål att jobba mot. 

Hur ledningsgruppen skulle hantera tillväxtmålen och den förväntan som Tennessee 

Technology har, var helt upp till dem. Detta styrks också av ledningsgruppen som intygar 

att Tennessee Technology inte har sagt åt dem vad eller hur de ska göra för att nå målen. 

Det är sagt att om de håller sig till sin plan, så kan Sunne Software verka väldigt 

självständigt och vara sina egna beslutsfattare (Ledningsgruppen). 

Då det inte spelar någon roll på vilket sätt de gör det så länge förväntat resultat uppnås, kan 

ledningsgruppens managementstil gentemot Tennessee Technology tolkas som 

Management By Objectives (Forslunds, 2013). Det skulle i så fall stödja den ovanstående 

analysen om att Sunne Software leder för att anpassa sin organisation till förvärvets mål. 

  

Sunne Softwares ledning valde att fortsätta med Scale-Up, vilket således är ett 

konserverande av den målmetodik som de hade implementerat redan innan förvärvet. Men 

eftersom de nu har tillgång till en större budget och en annan kompott av resurser, skiljer 

sig målbilden från förut. Detta medför att de har behövt anpassa och revidera sin plan. 

Således är Scale-Up ett exempel på det simultana arbetet med konservering och 

anpassning, som påvisas i den cirkulära modellen (se Figur 1). 

Med hjälp av Scale-Up metodiken gör ledningen uppdraget mer tydligt genom att målet 

bryts ned och konkretiseras, vilket underlättar anpassningen till målet och arbetet mot dess 

uppfyllelse (Stefan). Haspeslagh och Jemison (1991) menar att det är kritiskt för 

förvärvsprocessen att det förvärvande företaget sätter upp tydliga, kortsiktiga mål för det 

uppköpta företaget. I det här fallet har det således varit ombytta roller, där Sunne Software 
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har tagit sig an uppdraget genom att sätta upp kortsiktiga mål för sig själva. Detta kan på 

ett naturligt vis kopplas till den självständighet som företagets ledning har tilldelats.  

 

Vid tolkning av ledningsgruppens utsagor är målet tydligt, trovärdigt och positivt för dem 

(Ledningsgruppen). Det styrks också genom Vd:n som menar att han helhjärtat tror på den 

strategiska grund till varför Tennessee Technology köper Sunne Software, eftersom båda 

parterna gynnas av förvärvet (Stefan).  

Vidare poängterar Vd:n också att man inte kan ändra sitt mål och sin vision bara för att 

förhindra förändringsmotstånd. Flera i ledningsgruppen har i intervjuerna uttryckt sig på 

liknande sätt; att personalen antingen är med på resan eller inte. Det handlar därför om att 

ledningen inte bara måste få personalen på Sunne Software till att förstå förvärvets 

uppdrag, utan också acceptera och anpassa sig till målet.  

Ledningsgruppen har också uppgett att de varit noga och tydliga med att förmedla var 

företaget ska i framtiden. Detta för att de anställda ska kunna reflektera över det och ta 

ställning till det och förhoppningsvis vilja vara med på resan (Ledningsgruppen). Dels kan 

detta kopplas tillbaka till förebyggandet av förändringsmotstånd, vilket indikerar det 

simultana arbetet med förändring kontra anpassning i den cirkulära modellen (se Figur 1). 

Men det kan även återkopplas till det strategiska ledarskap som Henry (2018) menar att det 

är viktigt för implementeringen av en strategi. Eftersom det är det är ledarens uppgift att 

kommunicera ut vilka organisationens mål är, för att kunna vägleda de anställda till att 

uppnå målen.  

 

Till följd av målet och säkerställandet av dess uppfyllelse, har ledningsgruppen anpassat 

rytmen i sitt arbete. Frekventa pulsmöten har implementerats för att ta pulsen på 

måluppfyllelsen och Vd:n har introducerat ett forum där alla med lite ledande roll i 

företaget bjuds in för att diskutera planerna. Forumet är ett verktyg för att få mer förståelse 

och progress i dessa pulsmöten (Ledningsgruppen). Att hela organisationen strävar mot 

samma mål, är speciellt viktigt vid implementeringen av ett förvärvsprojekt menar Fui-

Hoon et al. (2002). 

 

Genom att ledningen i det uppköpta företaget sätter upp mål och tidslinjer för sina 

anställda på det viset Sunne Software har gjort, så menar Graebner (2004) att de enklare 

kan kanalisera energi mot uppgifter som går att greppa. Detta är en av de handlingar som 

Graebner (2004) påstår kan leda till att det förväntade värdet med förvärvet, uppnås. 

 

 

 

 

 



 
 

 

64 
 

5.4.2 Strukturanpassning 

Sunne Software har anpassat organisationen i förhållande till målet så att det 

internationella tänket ska genomsyra hela företaget. Det har sagts att de ska inte längre ska 

tänka Sverige och övriga världen, de ska tänka globalt (Stina). Detta kan tolkas som att även 

Sunne Softwares mindset har anpassats i förhållande till målet. Att engelskan successivt har 

implementerats som språk i företaget, är en faktor som tyder på detta (Ledningsgruppen).  

 

Då få i Sunne Software har erfarenhet av internationalisering samt att företaget fortfarande 

är för litet för att verka och växa på en global marknad, har de behövt anställa väldigt 

mycket folk. På så vis har de byggt en organisation som kan anpassas till och klara av 

förändringen. Nu har de alla de verktyg de kan tänkas behöva för att växa, som till exempel 

den generösa budgeten för rekrytering (Klas).  

 

Strukturen i företaget har anpassats så till vida att ledningspersoner som 

Försäljningschefen och Leveranschefen, som tidigare haft ansvar för den svenska 

marknaden, nu fått det globala ansvaret. Detta rollskifte har i sin tur lämnat positioner 

tomma, som har krävt rekrytering. 

Därtill har även helt nya roller skapats som en konsekvens av målet, till exempel har en 

person blivit tillsatt för det internationella ansvaret för partners. Partners som i sin tur är 

en anpassad lösning för att hantera det faktum att Sunne Software nu tar ett ordentligt kliv 

ut på världsmarknaden (Stina). 

För att förhålla sig till de andra tidszonerna som Sunne Software nu har kunder i, har de 

behövt anpassa arbetsplaneringen. Främst gäller det säljavdelningen där vissa chefer 

frivilligt förlägger möten sent på kvällen för att kunna kommunicera med andra sidan 

jordklotet (Klas).   

Att det är just Försäljningschefen som säger detta kan grunda sig i en rad faktorer, dels är 

han en av grundarna till Piteå Programming och har således en stark koppling till Sunne 

Software, vilket gör att han säkerligen identifierar sig med sin organisation. Dessutom har 

han, tillsammans med de övriga i ledningsgruppen varit med och formulerat visionen för 

förvärvet (Klas). Att vara delaktig i en sådan process, tillsammans med ovanstående 

faktorer, ökar engagemanget och motivationen menar Forslund (2013) och Giessner et al. 

(2012). Vilket skulle förklara Försäljningschefens påtagligt starka motivation till att 

anpassa sig till målet med förvärvet. 

 

Att flera roller har anpassats och blivit mer fokuserade har lett till mer kvalitet i arbetet. 

Vilket kan tolkas som en åtgärd för att anpassa sig till den aspekten av målet som är att 

Sunne Software ska lägga sin tid på att göra “rätt saker”.  

Vidare har det främst varit Produktchefen och Produktägaren som pekat på 

omorganiseringar av produktutvecklarna. Det är ett tecken på den strukturanpassning som 
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produktavdelningen har behövt göra för att kunna förhålla sig till sin nya kontext. För den 

avdelningen blir det mycket påtagligt att de tillhör ett teknologiskt bolag som dessutom är 

ett utav världens mest innovativa. För dem handlar målet om att satsa på “rätt saker”, att 

försäkra sig om att inte dubbel-utveckla saker inom koncernen, vilket förklarar 

omorganiseringen av teamen.  

Att strukturen anpassas på ett sådant sätt att det påverkar koordinering och 

arbetsfördelning, är någonting som Henry (2018) menar är vanligt förekommande när ett 

företag skapar nya innovativa affärsmöjligheter. 

 

Ranft och Lord (2002) hävdar att konserveringen av ett företag kan ta olika form och vara 

mer eller mindre tydlig på olika nivåer eller delar av organisationen. Utifrån det empiriska 

materialet kan det argumenteras för att gälla detsamma för anpassningarna.  

Vidare analyserades tidigare, bevarandet av personal och kompetenser som en del utav 

konserveringen av Sunne Software. I ett teknologiskt förvärv hävdas konserveringen av 

kompetensen vara avgörande (i.e Kiesseling et al. 2008; Ranft och Lord, 2000; Chaudhuri 

och Tabrizi, 1999). Men som synes i Sunne Software så måste kompetensen även anpassas 

för att organisationen ska komma närmare sitt mål. Ur den aspekten går det också att 

styrka den cirkulära modellen (se Figur 1) som indikerar att konservering och anpassning 

av kompetens i Sunne Software, sker simultant. 

 

5.4.3 Anpassning genom nätverkande 

Flera personer i ledningsgruppen har uttryckt hur de anser det vara deras ansvar att 

etablera ett nätverk för att koppla in Sunne Software i den stora organisationen de nu 

tillhör. Detta kan tolkas som ett sätt att hantera integrationsfasen utifrån ett konserverat 

bolags förutsättningar (Ledningsgruppen). Neilson et al. (2008) hävdar också att ledare ska 

uppmuntras till att etablera ett nätverk som är nödvändiga för strategin i fråga.  

Som ett annat verktyg för detta har Sunne Software återigen använt rekrytering. De 

rekryterar inte bara inifrån koncernen för att det är enligt Tennessee Technologys policy. 

Det är också strategiskt på grund av den kompetensöverföring som sker, men även för att få 

tillgång till personal som sitter på ett kontaktnät inom koncernen. Nätverket anses vara 

viktigt i en sådan här typ av stor organisation (Tommy; Tage; Per). 

Från Sunnes Softwares sida handlar det därför om från att etablera nätverk och skapa 

kontakter bland andra bolag inom Tennessee Technology koncernen. Allt för att kunna dra 

nytta av den kompetens som finns, men också för att finna det stöd och den inspiration de 

behöver för att kunna anpassa sig till att uppnå målet. 

 

En internationalisering innebär att det behövs anpassningar av Sunne Softwares lösningar, 

eftersom fler geografiska marknader med olika krav påverkar produkterna. Detta var 
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någonting som produktansvariga i ledningsgruppen var förberedda på. Det ledningen 

således gjorde, var att titta på vad det finns för möjligheter att nyttja saker inom koncernen 

istället för att utveckla nya lösningar. Några personer ur ledningsgruppen har även träffat 

andra företag inom divisionen för att titta på hur de leder, organiserar och planerar 

utvecklingsarbetet, för att kunna inspireras av det och förfina och förbättra deras egen 

metodik i utvecklingsprocessen (Tommy; Tage). Det kan också kopplas tillbaka till målet 

om att göra rätt saker, att arbeta smartare genom att inte slösa tid på att leta efter 

någonting som redan finns tillgängligt inom koncernen. 

Graebner (2004) menar också att ett mål i ett teknologiskt förvärv just ofta är att snabba 

upp processen med att ta produkten till marknaden. I integrationsfasen måste därför det 

uppköpta företaget hantera sin egen teknologi och koppla ihop den med det förvärvande 

företagets processer och kanaler (Graebner, 2004).   

 

Vidare hävdar Graebner (2004) att desto mer effektivt ledningen i det uppköpta företaget 

hanterar och genomför följande aktiviteter; att produkten kommer ut på marknaden 

snabbt, att målen är tydliga samt att ledningen kommunicerar på ett sätt som förebygger 

förändringsmotstånd i integrationsfasen - desto större chans har företaget att uppnå 

förvärvets förväntade värde. I det här fallet är det förväntade värdet tillväxt genom 

internationalisering. Ovan nämnda aktiviteter är någonting som ledningsgruppen i Sunne 

Software har jobbat med för att anpassa sig i förhållande till målet. 

5.4.4 Anpassning genom samarbete 

Från Sunne Softwares sida har det handlat om att på eget bevåg koppla in sig i den stora 

organisationen som de nu tillhör, det är ingen som tvingar dem till att göra det. 

Det finns forum som förenklar kontakten mellan företagen inom koncernen där bland 

annat teknisk kunskap kan diskuteras och utbytas. Spontan information som den andre 

parten kan ha användning av, delar både Sunne Software och Tennessee Technology med 

sig av (Ledningsgruppen). Att känna sådan tillit till varandra att de båda företagen delar 

information sinsemellan, som inte står med som ett krav i kontraktet men som kan gynna 

den andre parten, har visat sig vara av stor vikt vid förvärvandet av förmågor (Heide och 

Miner, 1992; McEvily och Marcus, 2005). 

Men samarbete mellan de två parterna är inte någonting som Sunne Software kan ta för 

givet (Klas). Eventuella idéer och samarbeten måste Sunne Software sälja in, som ett 

projekt som båda parter kan vinna på (Klas). Att behöva sälja in idéer om samarbeten till 

sin förvärvare, kan tolkas som att Sunne Software leder processen för vilken nivå av 

samarbete de vill ha med Tennessee Technology.  

 

Det kan tolkas som att Sunne Software anpassar sig till målet genom att bygga en bro över 

till Tennessee Technology för att kunna samarbeta mellan organisationerna, i de aspekter 
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de har nytta av och som båda kan vinna på. Antagligen ligger det i deras händer just för att 

Sunne Software o ska kunna fortsätta drivas som just Sunne Software och inte bli totalt 

integrerat i Tennessee Technology. Men att de samtidigt ska ha tillgång till att kunna 

utnyttja den stora skattkistan av resurser som finns i Tennessee Technology. För båda 

parterna tjänar ju på Sunne Softwares tillväxt. 

Detta är intressant nog motsatsen till vad Larsson och Finkelstein (1999) hävdar. De menar 

att desto djupare organisatorisk integration, desto mer går det att realisera synergier. Deras 

teori uttrycker att det uppköpta företaget i en snabb takt ska integreras till en stor 

utsträckning, tidigt i processen.  

I fallet med Sunne Software sker en minimal integration, men de båda parterna har genom 

samarbete istället funnit en väg till att realisera synergier, där Sunne Software kan tolkas ha 

mycket makt i frågan om utsträckningen på samarbetet. Genom att utgå ifrån Haspeslagh 

och Jemisons (1991) syfte med integrationsfasen som är att lära sig att samarbeta och 

Meckl (2004) som menar att fasens syfte är för det uppköpta företaget i olika 

utsträckningar anpassas, förändras eller lämnas helt autonomt; så går det att tolka det som 

att det istället är Sunne Software som bestämmer sin nivå av anpassning i form av 

samarbete i integrationsfasen. Vidare kan det tolkas som att det är så Sunne Software också 

hanterar det dilemma som uppstår i teknologiska förvärv – förhållandet mellan autonomi 

och integration. De hanterar det genom sina initiativ till att lägga sig någonstans 

mittemellan autonomi och integration, i form av samarbeten. 

  

5.4.5 Anpassning av integrationsfasens takt 

Sunne Softwares ledningsgrupp menar att de har hanterat integrationsfasen genom att ta 

den i sin takt och anpassa den utefter sin egen förmåga. Då det inte har blivit en total 

integration mellan företaget och Sunne Software har tagit många av initiativen till 

samarbete, har de kunnat implementera förvärvsprojektet i egen takt (Klas). Även om 

ledningsgruppen uppfattar det som att förändringen genom internationaliseringen har gått 

lagom fort, hade vissa gärna sett att det hade gått lite snabbare framåt (Ledningsgruppen).   

Anpassningen av takten på förändringen i integrationsfasen är ytterligare en aspekt som 

stödjer den cirkulära modellen (se Figur 1).  

Som Watson (2007) menar finns det ingen ideal takt på integreringsfasen. Varje förvärv är 

unikt och det kan finnas för- och nackdelar med båda alternativen. En långsam takt bidrar 

med möjligheten till att lära sig mycket om varandra medan en snabb takt minskar 

osäkerhet. 

Vd:n förklarar att för Sunne Software är den största risken med tillväxten att företaget 

förstör det de redan är bra på. Därför menar han på att en viktig aspekt är att anpassa 

hastigheten på förändringarna. Vd:n menar att de ska göra det här så snabbt som de bara 

kan, samtidigt som de håller koll på var deras gräns går (Stefan).  

Angwin (2004) hävdar att en stor del av ledarnas roll i ett uppköpt, konserverat företag är 
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att försvara gränsen och deras självständighet från det förvärvande företaget. Därav 

rekommenderar Haspeslagh och Jemison (1991) ett interface management som innefattar 

en gränsdragning mellan de två företagen och hur denna gräns ska ledas. Författarna 

föreslår en struktur som respekterar gränsdragningen och försäkrar det uppköpta företaget 

om att det hanteras på ett sådant vis så att det fortsätter att driva sitt företag, utifrån sina 

egna rutiner och behov.  
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6. Slutsats  

_________________________________________________________ 

 

I följande avsnitt dras slutsatser kring analysen på hur en ledning i ett uppköpt företag 

hanterar och leder integrationsfasen internt. Därmed besvaras också studiens syfte.  

_________________________________________________________ 

 

6.1 Ledningsgruppens hantering och ledning av förvärvsprojektets 

integrationsfas 

Inget företagsförvärv är det andra likt. Hur förloppet ter sig och vidare leds i 

integrationsfasen beror mycket på de förutsättningar som det uppköpta företaget ges.  

Sunne Softwares ledning har använt sig av Management by Objectives gentemot Tennessee 

Technology, medan de internt i har visat sig ha ett väldigt strategiskt ledarskap.   

Slutsatsen av analysen blir att ledningsgruppen hanterar och leder integrationsfasen genom 

att hantera förändringen, konservera sin organisation och samtidigt implementera 

anpassningar för att tillämpa förändringen. Allt detta sker simultant, därav den cirkulära 

modellen (Figur 2.). För ledningen har det även handlat om att förbereda sig, både 

strategiskt och mentalt inför förvärvsprocessen. Därför kompletteras den cirkulära 

modellen med “Planering” som en faktor som har sin inverkan på förändringen, 

konserveringen och anpassningarna. 

 

 

Figur 2. Cirkulära modellen: Reviderad. Källa: Egen ritad, utifrån analytisk tolkning. 
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6.1.1 Hantering och ledning av konserveringen  

Ledningsgruppen har en viktig uppgift i integrationsfasen i form av att ta till vara på och 

konservera existerande värden som härleder det teknologiska förvärvet. Genom att se till 

att fortsätta driva sin verksamhet som vanligt, vilket föranleder bevarandet av varumärket 

och företagsidentiteten, har ledningsgruppen hanterat och lett sin egen konservering. 

Vidare har Sunne Softwares ledning på olika sätt motiverat sin personal för att bevara 

kompetensen inom företaget.  

 

6.1.2 Hantering och ledning av förändringar  

Sunne Software genomgår förändringar i och med att de blev uppköpta. Förändringarna 

har yttrat sig främst på Ekonomiavdelningen, som har integrerats på initiativ av Tennessee 

Technology. Även om resterande avdelningschefer menar att de inte har drabbats av 

förändring, har en förändring kunnat identifieras i form av internationaliseringen. 

Trots att upplevelsen av förändring skiljer sig mellan avdelningarna, har ledningsgruppen 

hanterat och lett förändring på samma sätt.  

Slutsatsen dras om att ledningen i Sunne Software utan att ha haft en plan för det, har 

hanterat och lett förändringen genom mycket proaktivt arbete för att förhindra 

förändringsmotstånd. Detta har gjorts genom en tydlig kommunikation som ger 

medarbetarna en tydlig vision av målet. Detta tack vare ledningens övergripande positiva 

inställningar som har reflekterats till medarbetarna, vilket har förenklat kommunikationen 

kring förvärvet. 

 

6.1.3 Hantering och ledning av anpassningar 

Alla de anpassningar som Sunne Software har gjort, har ledningsgruppen själva beslutat om 

och genomfört i sin egen takt. Slutsatsen dras om att Sunne Software har anpassat sin 

svenska organisation i flera aspekter för att klara målet om internationell expansion. 

Däribland anpassning av strukturen som har inneburit rollskiften, rekrytering och 

arbetsfördelning. Engelska har implementerats som språk i företaget för att anpassa 

organisationens mindset och för att målet om internationaliseringen ska bli påtagligt. 

Målmetodiken har konserverats men målstyrningen har anpassats i enlighet med de nya 

förutsättningarna, vilket härleder ledningsgruppens anpassade arbetsrytm. 

Därtill har ledningsgruppen använt sig av nätverkande och samarbete över organisatoriska 

gränser för att leda anpassningen till förändringen och därmed för att leda organisationen 

närmare målet med förvärvet. Men även för att hantera det dilemma som ofta uppstår i 

teknologiska förvärv.  
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7. Diskussion  

_________________________________________________________ 

 

I det här avsnittet diskuteras undersökningens fynd och resultat, vidare. 

Diskussionen mynnar ut i rekommendationer till fallföretaget, men även till andra 

företagsledare i liknande situation. Slutligen lämnas det ett förslag till vidare forskning.  

_________________________________________________________ 

 

Mycket av tidigare forskning har betonat vikten av att involvera ledningen i det uppköpta 

företaget, i integrationsprocessen. 

Den här studien har belyst en ledningsgrupp som inte bara är involverad i processen, de 

hanterar och leder den från sitt håll. Tidigare forskning har pekat på att det är det 

förvärvande företaget, som genom sin förvärvsstrategi ger det uppköpta företaget autonomi 

eller utsätter det för förändringar och anpassningar. Men fyndet i denna undersökning 

indikerar att det är det uppköpta företaget som självt tillämpar och förhåller sig till alla 

dessa tre aspekter internt. Därav den cirkulära modellen, presenterad i analysen (Figur 1).  

 

Teknologiska företag som köps upp lämnas fördelaktigt autonoma, enligt tidigare 

forskning. Det har därtill argumenterats för att det i teknologiska förvärv måste förekomma 

någon form av integration, för att kunskap och kompetens ska kunna överföras.  

Men den här studien har funnit att det endast har förekommit integration ur den 

ekonomiska aspekten, inte den teknologiska. I det här fallet verkar det ha varit frivilliga 

samarbeten mellan företagen, som är det som bygger broar mellan organisationerna och 

ger upphov till realiserade synergier som de båda parterna tjänar på.   

  

Därför kan det spekuleras kring om ett uppköpt företag som lämnas autonomt, men som 

får tillgång till en skattkista full av resurser samtidigt som det på eget initiativ driver på 

organisatoriska anpassningar - kan få problem med att avgöra var gränsen ska dras för att 

inte skada konserveringen av sitt företag.  

Den här studien har pekat på det uppköpta företagets identitet som är viktig för både 

förvärvaren, eftersom de köper företaget på grund av dess identitet. Men även för det 

uppköpta företaget, då det är en faktor som påverkar motivation, prestation och 

förändringsmotstånd. Därför kan en rekommendation för fallföretaget men även för företag 

i liknande situation, vara ett interface management - ett system för gränsdragningar mellan 

de två företagen i förvärvet. Således kan det diskuteras huruvida ett interface management 

skulle kunna hjälpa företaget att anpassa takten på sina anpassningar och förändringar.  

Detta för att det uppköpta, konserverade företaget inte ska anpassa sig allt för mycket till 

sin förvärvare och applicera får många av deras rutiner i sin organisation.  
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Således är detta även relevant för, med hänvisning till studiens bidrag - ledande personer i 

förvärvande företag. Vilka kan gynnas av kunskap om hur integrationen hanteras internt i 

det uppköpta företaget.  

 

7.1 Rekommendationer  

Eftersom förvärvet av Sunne Software har tagits emot väl och upplevts som positivt, kan 

ledningsgruppens arbete exemplifiera hur en integrationsfas kan hanteras och ledas 

internt.  

Integrationsfasen har hävdats vara så komplex att ledare försummar diskussionen kring 

hur den ska hanteras. För ledare i företag som står inför att bli förvärvade, rekommenderas 

därför denna undersökning som ett fall att hitta stöd i och inspiration ifrån. Ytterligare en 

rekommendation som lämnas till företag i liknande situation som Sunne Software, är att 

ledningen i det uppköpta företaget deltar i förberedelsefasens planering. Detta har i Sunne 

Softwares fall bidragit till en positiv inställning till förvärvets integrationsfas.  

 

7.2 Förslag till vidare forskning  

Studiens resultat visar att ledningen i det uppköpta företaget har tillämpat och förhållit sig 

till konservering, förändring och anpassning i deras sätt att leda och hantera förvärvets 

integrationsfas. Sunne Software, som har undersökts i den här studien, har tilldelats 

mycket självständighet av det förvärvande företaget. Därför kan det vara intressant att 

undersöka hur ett förvärvat företag hanterar och leder integrationsfasen utifrån att ha 

erhållit andra förutsättningar från deras förvärvare. Förslagsvis kan forskare titta närmare 

på ett företag som har blivit absorberat, vilket är motsatsen till förutsättningarna Sunne 

Software har tilldelats. Om det finns ett fall där ledningen får sitta kvar efter en 

absorbering, kan det vara intressant att undersöka hur ledningsgruppen i så fall skulle 

hantera och leda den processen. Detta skulle sedan kunna jämföras med denna studie, för 

att hitta likheter eller skillnader. På så vis skulle det kunna ge en mer övergripande bild av 

hur ett förvärvat företag kan hantera och leda integrationsfasen, utan att inkludera de 

förutsättningar som det förvärvande företaget ger. 
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Bilaga 1 - Introduktion till intervjun 

_________________________________________________________ 

 

Välkommen,  

 

Tack för att du har tagit dig tid till detta! 

 

Vi pluggar på Linköpings Universitet och läser sista året på Internationella 

Civilekonomprogrammet, tyska/spanska. Vi skriver nu vår magisteruppsats och har 

intresserat oss för företagsförvärv. Vi vill nu undersöka förvärvsprocessen från Ert 

perspektiv - det uppköpta företaget, genom att titta på hur Ni i ledningen har hanterat och 

arbetat med det i Er organisation. Ditt deltagande kommer hjälpa oss att skapa oss en bild 

över hur ni leder och implementerar förvärvsprojektet i integrationsfasen.  

 

Intervjun kommer att hålla på ungefär en timme. Ditt deltagande är helt frivilligt och du 

kan när som helst avbryta intervjun, vi kommer då inte att använda ditt material i vårt 

projekt. Då vi enbart har kontakt med Er och inte det förvärvande företaget, ges ni på så vis 

anonymitet gentemot dem. Inget som sägs kan återkopplas till dig personligen eller till Ert 

företag, ur ett externt perspektiv.  

Vi kommer enbart att använda oss materialet till vår magisteruppsats. Efter att vi har fått 

godkänt på uppsatsen kommer all insamlad data, som till exempel denna inspelning och 

transkriberingen av den, att förstöras.  

 

Efter transkriberingen av intervjun kommer vi att sammanfatta materialet, då får du en 

möjlighet att godkänna det. Om du vill ångra, ändra eller lägga till något senare, går det bra 

att kontakta oss. 

 

Lämnar du ditt godkännande till detta? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

Bilaga 2 – Intervjuguide 

______________________________________________________________ 

 

Intervjuperson:  

● Beskriv din roll i företaget och vad du har för arbetsuppgifter.  

● Hur länge har du arbetat i företaget?  

● Har du tidigare erfarenhet av företagsförvärv (Berätta isåfall mer!) 

 

Strategi bakom integreringen:  

● Vad är din uppfattning om förvärvets syfte? (Varför blev ni uppköpta?) 

● Hur kommunicerade ni i ledningen ut att ni skulle bli uppköpta? 

● Vad har förvärvet inneburit för er på ett organisatoriskt plan?  

● Hur angrep ni förvärvsprojektet för att implementera det i er organisation?  

 

Mål: 

● Kan du berätta om de mål din avd. har som är relaterade till förvärvet? 

● Kan du berätta mer om hur målsättnings processen/formuleringen av målen gick 

till? 

● Hur arbetar ni för att nå dessa mål? 

 

Integrering:  

● På vilket sätt har din avdelning påverkats av företagsförvärvet? Ge exempel!  

● Kan du berätta om förvärvets integrationsprocess och syftet med den?  

● Hur har ledningsgruppen arbetat/ arbetar med integreringen? 

● Hur kommunicerar ni med varandra (Företag mot Företag)? 

 

Förändringar 

● Hur har du som ledare arbetat för att motverka förändringsmotstånd bland dina 

medarbetare? 

● Hur skulle du beskriva ledningsarbetet har förändrats sedan förvärvet?   

 

Personliga upplevelser: 

● Hur har du upplevt förvärvsprocessen? 

 

Uppföljning och framtidsperspektiv: 

● Vad hade man kunnat göra annorlunda? 

● Hur ser du på framtiden inom företaget och den sammanslagna organisationen? 

 

 



 
 

 

 
 

Bilaga 3 - Intervjuschema 

______________________________________________________________ 

 

 

Datum: Tid: Plats: Medverkande: Typ av intervju: 

2019-03-26 10.00-11.00 Företagets kontor “Stina” Fysisk 

2019-03-26 13.00-14.00 Företagets kontor “Elisabeth” Fysisk 

     

2019-03-28 15.15-15.55 Distans “Erik” Telefon 

     

2019-03-29 10.00-11.00 Företagets kontor “Per” Fysisk 

2019-03-29 16.00-17.00 Distans “Tage” Telefon 

     

2019-04-01 8.30-9.30 Företagets kontor “Klas” Fysisk 

2019-04-01 13.00-14.00 Företagets kontor “Stefan” Fysisk 

2019-04-01 14.30-15.30 Företagets kontor “Tommy” Fysisk 

 


