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1 INLEDNING 
Vi kommer i denna inledning att kort diskutera fenomenet ”fusioner och förvärv” och sedan 

beskriva bakgrunden till vårt uppsatsproblem. Därefter kommer en problemdiskussionen att 

mynna ut i syftet med uppsatsen. Till sist avslutar vi med att avgränsa uppsatsens omfattning. 

1.1 Bakgrund 

Varför förekommer det så många fusioner och förvärv? Enbart under år 2000 

uppgick marknadsvärdet för fusioner och förvärvsaktiviteter världen över till 3180 

miljarder USD, vilket kan jämförs med 1990 års fusions och förvärvsaktiviteter som 

uppgick till 430 miljarder USD (Weston & Weaver, 2001).  

 

Vad skapar fusioner och förvärv för värde? En förklaring är att de genomförs med 

föreställningen om att ett samgående mellan två, eller fler, inblandade företag bidrar 

till ett värdeskapande som är större än om företagen skulle ha fortsatt var för sig. 

Detta kan uttryckas i den enkla ekvationen att NVAB> NVA + NVB  där NV står för 

nuvärdet (Brealy & Meyers, 2000). Motiven till de flesta fusioner och förvärv är 

synergieffekter i form av kostnadsreduktion, ”economies of scale” och ”economies 

of scope”. En annan viktig faktor är tillgång till nya marknader och ny teknologi. 

Det har även hävdats av författare såsom Trautwein (1990) att fusioner och förvärv 

i viss utsträckning genomförs på grund av personliga motiv, vilka kan vara att 

uppnå makt, status och bättre förmåner. 

 

Även i Europa har vi sett en ökning av fusioner och förvärv under senare tid, där 

bolag i Tyskland, Storbritannien och Frankrike är de största aktörerna (Weston & 

Weaver, 2001). I Sverige har aktiviteten av fusioner och förvärv också ökat och 

uppgången sker inom de flesta branscher. 
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Samtidigt som aktiviteten inom fusioner och förvärv har ökat, har även 

förutsättningarna för att driva en organisation förändrats. I dagens moderna 

samhälle utsätts organisationer ständigt för krav från allmänheten. Dessa krav kan 

sträcka sig långt från organisationens verksamhet och har gjort att producerande 

företag inte längre kan koncentrera sig enbart på att producera så effektivt som 

möjligt. Exempel på detta är att allt fler konsumenter väger in etiska aspekter i sitt 

köpbeslut. Krav som accentuerats de senaste åren är minimal miljöförstöring, 

omfattande informationsutlämning och god arbetsmiljö för anställda. Högre krav 

ställs också på offentliga organisationer att fungera effektivt, likt de privata 

företagen, vilket har tagit sig uttryck i form av avregleringar och privatiseringar.  

 

Detta har haft en betydande effekt på organisationer och medfört nya aspekter att 

beakta för såväl privata organisationer som för offentliga organisationer (Brunsson, 

1989).  

 

Lite förenklat kan det sägas att de offentliga organisationernas främsta uppdrag är 

samhällsansvar, medan de privata organisationernas främsta syfte är att effektivt 

byta resurser med sin omgivning (och därmed maximera vinsten).  

 

Samhällsansvar och effektivt resursutbyte är inte alltid förenligt och därmed 

uppstår ett motsatsförhållande. Exempelvis kan kravet på minimal miljöförstöring 

innebära ett mindre effektivt utbyte av resurser för det privata företaget. 

(Motsatsförhållandet kommer att utvecklas i kapitel tre). 

 

En bransch där detta motsatsförhållande kan förväntas förekomma är den svenska 

energibranschen. Bolagen i denna bransch är oftast statligt eller kommunalt ägda 

bolag, samtidigt som de bedriver verksamhet på en till viss del konkurrensutsatt 

marknad.  
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Detta gör att energibolagen rent ägarmässigt kan sägas vara offentliga 

organisationer, men å andra sidan har branschen blivit tvungen att anpassa sig till 

ett mera affärsmässigt tankesätt för att överleva, vilket gör att bolagen verkar som 

privata organisationer. Denna situation uppstod i samband med avregleringen av 

energimarknaden 1996. Ett annat fenomen som uppstod i och med avregleringen 

var att aktiviteten av fusioner och förvärv inom branschen tog fart. Kombinationen 

av motsatsförhållandet och fusioner och förvärv fångade vårt intresse och 

inspirerade oss att undersöka dess samverkan.  

1.2 Fusioner och förvärv i den svenska energibranschen 

En vanlig strukturförändring inom den svenska energibranschen är företagsförvärv, 

där köparen är en av de större aktörerna på marknaden och det uppköpta företaget 

är ett mindre kommunalt bolag. Vi har därför valt att koncentrera oss på denna typ 

av förvärv.  

 

Inom energibranschen kan två typer av förvärv urskönjas, horisontella och vertikala 

förvärv. Horisontella förvärv enligt Weston & Weaver (2001) innebär att två 

företag som konkurrerar inom samma bransch går samman. Företag växer på så 

sätt på bredden i form av större geografiskt område, breddad kompetens och 

delade resurser.  

 

Genom att bilda ett större bolag kan man skapa fördelar som ”economies of scale” 

och ”economies of scope”. I den svenska energibranschen, som vi valt att 

koncentrera oss på, är horisontella förvärv den vanligaste typen av förvärv.  

 

Vertikala förvärv uppstår då företag som befinner sig i olika led av 

produktionsprocessen slår sig samman och på så sätt får de bättre täckning och 

kontroll över förädlingskedjan (Weston & Weaver, 2001).  



Kapitel 1 - Inledning 

4 

Integrationen kan ske framåt då man strävar efter att komma närmare 

konsumenten eller bakåt då man har för avsikt att komma närmare råvarukedjan. 

Även vertikala förvärv kan skönjas inom energibranschen. Ett exempel inom 

elmarknaden skulle kunna vara förvärv av en producent av el för att komma 

närmare råvaran eller att man förvärvar ett bolags nätverksamhet för att få tillgång 

till distributionskanalen och därmed komma närmare kunderna.  

 

Den svenska energibranschen är en expansiv och spännande ung bransch vad gäller 

fusioner och förvärv. Förvärvsaktiviteten är hög och den berör många inblandade 

aktörer. De tre stora energibolagen, Vattenfall, Sydkraft och Birka Energi har alla 

gjort stora förvärv under de senaste åren av mindre kommunala bolag.  

 

Exempel på förvärv inom energibranschen visas i tabellen nedan. 

 

Köpare Objekt  Köpeskilling (Mkr) År 
Stockholms Energi Gullspång Kraft Fusion till Birka Energi 1998  
Gullspång Kraft Skandinaviska 

elverken 
4200 1996 

Vattenfall Uppsala Energi 3400 2000 
Sydkraft Örebro Energi 2300 1996 
Sydkraft Norrköping Miljö & 

Energi 
1350 1999 

Tekniska Verken/ 
Östkraft 

Katrineholm Energi 500 2001 

 

 

 

Att studera om och hur dessa bolag går tillväga i ett förvärv finner vi mycket 

intressant med tanke på den unga branschen och den höga aktiviteten av fusioner 

och förvärv. För att läsaren skall få en bra uppfattning om hur branschen fungerar, 

följer nedan en kort beskrivning av branschens uppbyggnad. 

Tabell 1.1: Exempel på förvärv i den svenska energibranschen (1996-2001)
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1.3 Energibranschens uppbyggnad 

Värdeförädlingen i energibranschen kan relativt strikt delas upp i tre steg som 

beskrivs nedan: 

 

 
 

 

 

 

Elproduktionen i Sverige är starkt beroende av ett fåtal stora producenter, vilka är 

Vattenfall, Sydkraft, Birka Energi och Graninge Verken. Elhandeln har ökat 

explosionsartat sedan avregleringen 1996 och den består utav inköp och försäljning 

av el. Mycket av handeln sker idag på de finansiella marknaderna.  Distributionen 

avser själva överföringen av el via elnäten. 

 

Sverige konkurrensutsatte elmarknaden år 1996, då omfattande förändringar 

genomfördes i den svenska lagstiftningen. Det huvudsakliga syftet med 

elmarknadsreformen var att införa ökad konkurrens och öka valfriheten för 

konsumenterna samt genom öppen och ökad handel med el skapa förutsättningar 

för en effektiv prisbildning (Elmarknaden 2000). De traditionella elbolagen delades 

upp i de tre verksamhetsgrenarna: produktion-, elhandel- och nätföretag. 

Nätföretagen äger elledningsnäten inom ett geografiskt område och ansvarar för 

distributionen av el till slutkunderna. För dessa bolag finns ett avgiftstak som 

energimyndigheten beslutar om. Elhandelsföretag köper el från elproducenter. 

Dessa är färre till antalet än nätföretagen. Vanligt är att ett och samma 

koncernbolag innehar de olika typerna av bolag: elnät, elproduktion och elhandel. 

Som ägare till dessa koncerner står främst olika stater och kommuner. Endast ett 

fåtal är privatägda. (Se även bilaga 2 – Ägarstrukturen på den svenska 

energimarknaden). 

Produktion Elhandel Distribution 

Figur 1.1: Värdeförädling i energibranschen
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Denna bild visar hur marknadssituationen ser ut för de olika verksamhetsdelarna i 

energibranschen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strukturförändringar i form av uppköp och samgåenden är på elhandelssidan 

betydligt vanligare än på nätsidan beroende på att elhandeln är helt 

konkurrensutsatt, vilket tvingar företagen att rationalisera sin verksamhet. Den 

största andelen strukturella förändringar på energimarknaden härrörs från det 

faktum att kommunala energibolag i större utsträckning än tidigare har sålt ut sina 

elhandelsföretag i takt med att konkurrensen hårdnat. (Elmarknaden 2000).  

 

Motiven till utförsäljning av de kommunala bolagen är att de är för små för att 

kunna hävda sig på den nya elmarknaden, handla på börsen och sluta gynnsamma 

avtal med elleverantörer. En annan orsak är att det anses ej vara en kommunal 

uppgift att agera på en konkurrensutsatt marknad.  

 

Ett tredje motiv anses vara att förstärka en redan ansträngd ekonomi, vilket är en 

förklaring till att även nätverksamheten säljs (Elmarknaden 2000).  

 
Elnät Produktion          Elhandel 
            

Monopol Fri Marknad

Höga 
marginaler 

Låga 
marginaler 

 
Elnät Produktion          Elhandel 
            

Figur 1.2: Marknadssituationen i energibranschen
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1.4 Problemdiskussion 

Som vi tidigare påpekade är alla elhandelsföretag inom energibranschen 

konkurrensutsatta, men de flesta har fortfarande en stark koppling till myndigheter 

i from av stat och kommuner. Delar av energibranschen är fortfarande hårt 

reglerad med pristak och krav på tillstånd. Distributionen fungerar fortfarande som 

en monopolmarknad, medan produktion och försäljning utsätts för liten 

konkurrens då inträdesbarriärerna är mycket höga. Utöver detta kan nämnas att den 

övervägande delen bolag i branschen är kommunalt eller statligt ägda. Detta 

innebär att samtidigt som dessa företag drivs på affärsmässiga grunder, så har de 

fortfarande ett visst samhällsansvarstagande. Samhällsansvaret tydliggörs i bland 

annat regleringar och energiprodukters avgörande betydelse för alla kunder. 

 

Det har av Brunsson (1989) föreslagits att ett affärsmässigt företag får sin 

legitimitet i samhället genom sina handlingar som syftar till att erbjuda produkter 

som efterfrågas av marknaden, det vill säga handlingsrationalitet. Offentliga 

enheter, däremot, erhåller legitimitet genom sitt beslutsförfarande, vilket kallas 

beslutsrationalitet. Enligt denna uppdelning skulle de flesta svenska energibolag 

hamna i skärningen däremellan och därmed eftersöka legitimitet genom båda 

förfaranden. Ett företagsförvärv innebär stora konsekvenser för de inblandade 

organisationerna och många aspekter måste behandlas utifrån såväl affärsmässiga 

som ansvarsmässiga grunder. 

 

I en så omvälvande organisatorisk förändring som företagsförvärv, kan närvaron av 

denna motsättning (mellan beslutsrationalitet och handlingsrationalitet) tänkas ta sig 

uttryck, men om det verkligen gör det vet vi inte. Om den gör det hur skulle den i 

så fall te sig?  
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Det hävdas av författare såsom Haspeslagh & Jemison (1991) att själva 

organisatoriska förändringen i ett förvärv sker först efter att godkännande erhållits 

från olika myndigheter. Det är först då som det förvärvade bolaget integreras i det 

köpande bolaget. Det har av Haspeslagh & Jemison (1991) föreslagits att det även 

är denna integration som skapar allt värde i samgåendet.  

 

När det uppköpta företaget skall integreras i det köpande företaget sker stora 

förändringar vilka enligt ovanstående resonemang skall beakta både affärsmässiga 

frågor och samhällsansvarsfrågor. I existerande litteratur behandlas integration 

utifrån rent affärsmässiga grunder. Det kan därför ifrågasättas hur tillämpbar 

teorierna är på integrationsprocessen för företag i den svenska energibranschen, där 

samhälleliga konsekvenser i större utsträckning beaktas än de traditionella och 

dominerande förvärven (som sker mellan två privatägda företag på en 

konkurrensutsatt marknad). 

 

Vi är intresserade av att ta reda på hur och när de svenska energibolagen använder 

strategier avseende viktiga faktorer i integrationsprocessen, hur de planeras och hur 

de utförs. Är deras tillvägagångssätt åtskilt från det teorierna förespråkar? 

Begrundar bolagen aspekter som inte beaktas i existerande teorier?  

 

Vårt intresse ligger alltså i att undersöka och förstå hur integrationsprocessen vid 

företagsförvärv i den svenska energibranschen ser ut, samt om (och i så fall hur) 

det går att utläsa motsatsförhållandet mellan beslutsrationalitet och 

handlingsrationalitet.  
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För att svara på ovanstående frågeställningar har vi valt att studera genomförandet 

av integrationsprocessen i förvärv inom den svenska energibranschen, speciellt 

avseende: 

 

 Om integrationsprocessen i dessa förvärv påverkas av motsatsförhållandet 

mellan beslutsrationalitet och handlingsrationalitet. Om så är fallet, hur har 

detta motsatsförhållande påverkat integrationsprocessen? 

 Om integrationsförfarandet för förvärv som utsätts för ovanstående 

motsättning kan förstås utifrån existerande teorier. Om inte, vad kan det 

bero på? 

1.5 Syfte  

Det övergripande syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om 

integrationsprocessen som sker i skärningen mellan beslutsrationalitet och 

handlingsrationalitet. Mer specifikt är syftet att beskriva integrationsprocessen vid 

förvärv av svenska energibolag, samt att belysa om motsättningen mellan 

beslutsrationalitet och handlingsrationalitet påverkar integrationsprocessen i dessa 

förvärv, och i så fall hur den påverkas.  

1.6 Avgränsningar 

Undersökningen är begränsad till energibranschen i Sverige och inga juridiska 

aspekter på fusioner och förvärv kommer att beaktas. Vi kommer inte att ta upp 

några diskussioner kring fjärrvärme, trots att detta affärsområde oftast ingår i de 

svenska energibolagen. Petrokemiska bolag kommer ej att studeras. Vi kommer 

främst att undersöka integrationsprocessen och ej beslutet om förvärvet. Ej heller 

tänker vi diskutera lämpligheten i de gjorda förvärven. Vi kommer också att avstå 

från att behandla problematiken kring avreglering och dess efterföljder. Slutligen 

kommer vi ej heller beskriva den kommunala och statliga verksamheten i sin helhet. 
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2 VETENSKAPLIG ANSATS OCH METOD 
I föregående kapitel förklarade vi syftet och bakgrunden till denna uppsats. Vi föreslog orsaken 

till varför vi studerar just det föreslagna fenomenet. I detta kapitel kommer vi att gå över till att 

förklara hur vi genomförde uppsatsen och varför vi valde att göra det så. Detta innebär att 

klargöra vilka våra grundläggande föreställningar är, samt beskriva det tillvägagångssätt vi 

använde för att genomföra uppsatsen. Resonemanget kommer till en början att föras på en relativt 

teoretisk nivå, för att senare övergå i en mer praktisk del.  

2.1 Förståelse och förförståelse 

Vad är vetenskap? Det är inte alldeles enkelt att svara på en sådan fråga. Enligt 

Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997), samt Molander (1993) är vetenskap ett 

förhållningssätt där det ständigt uppmanas till kritisk granskning och prövning av 

existerande kunskap. Gilje & Grimen (1995) hävdar att vetenskap syftar till att 

frambringa nya och väldokumenterade empiriska kunskaper. Vetenskap syftar alltså 

inte till att generera absoluta sanningar, utan att förstå det studerade fenomenet 

(Gummeson, 1991). Detta är ett synsätt som även delas av oss. Vad vi syftar till 

med vår vetenskapliga uppsats är att åstadkomma förståelse för fenomenet 

integrationsprocessen i företagsförvärv.  

 

Hur vi kommer att generera denna förståelse är i allra högsta grad beroende av de 

värderingar, synsätt och erfarenheter vi bär med oss sedan tidigare, vilket ofta kallas 

förförståelse (Patel & Tebelius, 1987). Denna förförståelse har naturligtvis haft 

konsekvenser för det tillvägagångssätt vi använde oss av. Innan vi förklarar 

tillvägagångssättet för denna uppsats är det därför nödvändigt att uttrycka vår 

förförståelse.  

 

Förförståelsen har sin yttersta utgångspunkt i synen på verklighet. Denna verklighet 

ligger till grund för alla våra intryck av omvärlden och därmed även för vår hittills 

samlade förförståelse.  
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Det hävdas av vissa författare att verkligheten är objektiv och därmed är oberoende 

av individen. Andra hävdar raka motsatsen och menar att verkligheten är 

oundvikligen individberoende (Arbnor & Bjerke, 1994). Dessa så vitt skilda 

uppfattningar om verkligheten har naturligtvis en tydlig inverkan på hur vi 

inhämtar, uppfattar och tolkar intryck. Att påvisa hur vi uppfattar och behandlar 

verkligheten omkring oss är därför av yttersta vikt, då det visar hur vi förhåller oss 

till vetenskap, metod och den empiri vi har inhämtat.  

 

Det påstås av Arbnor & Bjerke (1994) att det finns sex huvudsakliga paradigm1 

inom företagsekonomi och de andra samhällsvetenskaperna. Ett av dessa paradigm 

ser verkligheten som en social konstruktion och förklarar på ett bra sätt hur vi som 

författare ser på verkligheten. Verklighet som social konstruktion innebär enligt 

Sandberg i Sjöstrand et al (1999) att människa och verklighet existerar som 

oseparerbara fenomen, där människor i sitt sociala samspel konstruerar sin 

gemensamma verklighet. Enligt denna strömning finns ingen objektiv sanning. Det 

är först genom socialisering med andra individer som meningsskapande och 

objektiva värden på verklighetsaspekter, såsom pengar, företagsförvärv och 

marknad, kan befästas.  

 

Vidare hävdar Sandberg att objektivitet inom den socialkonstruktionistiska 

strömningen uppstår i det faktum att människor delar sina egna subjektiva 

erfarenheter av världen med andra individers erfarenheter. I denna 

meningsskapande process uppstår gemensamma sociala och objektiva 

konstruktioner av verkligheten. Detta sker i en process av externalisering, 

objektivering och internalisering.  

 

                                           
1 Paradigm definieras av Arbnor & Bjerke (1994) som en uppsättning av övergripande och 

grundläggande uppfattningar om verklighetens beskaffenhet. 
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En individ externaliserar sin subjektiva verklighet genom att utföra handlingar av 

olika slag. När dessa handlingar utförs blir denna individs verklighet objektivt 

tillgänglig för andra individer. När sedan andra individer handlar i enlighet med 

detta objektivifierade internaliseras den sociala konstruktionen. Dessa tre 

verklighetsskapande beteenden sker kontinuerligt och samtidigt. I stället för att 

ständigt skapa nya verkligheter, sker oftast en reproduktion av redan befintliga 

verkligheter. Mänskliga aktiviteter upprepas och utvecklas till en vanemässig 

handling och därmed internaliseras redan befintliga sociala konstruktioner av 

verkligheten. En övertygelse inom social konstruktionism är att språket är centralt, 

då det ofta är genom språket vi förmedlar vår subjektiva verklighet. 

 

Att vi som författare delar denna syn på verkligheten innebär att vi studerar alla 

fenomen såsom sociala konstruktioner. Vi anser därmed att såväl förvärv som 

integration är fenomen som skapas och rekonstrueras genom sociala interaktioner.  

 

Uppfattningen om verkligheten som en social konstruktion är starkt förenlig med 

den hermeneutiska synen på vetenskaplig forskning. Denna forskningsansats gör 

gällande att det viktiga i forskning inte är att mäta, diagnostisera och förklara 

orsakssamband (vilket den traditionella positivistiska ansatsen förespråkar), utan att 

förstå och tolka innebörden av studerade fenomen (Arbnor & Bjerke, 1994). 

Positivismen, som främst förknippas med den naturvetenskapliga forskningen, var 

tidigare den dominerande synen på forskning och går ut på att finna 

lagbundenheter, gärna uttryckt i matematisk form. Inriktningen betonar objektivitet 

och antar ett logiskt-analytiskt förhållningssätt (Patel & Tebelius, 1987).  

 

Hermeneutiken å sin sida betonar vikten av subjektivitet, att det är den personliga 

förförståelsen och partiskheten som utgör själva förutsättningen för att någonting 

skall kunna förstås och tolkas (Gummeson, 1985).  
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Medan positivismen hävdar att helheten kan förstås utifrån dess enskilda delar 

(reduktion), anser hermeneutiken att helhetens innebörd överskrider de ingående 

delarna (holism) (Patel & Tebelius, 1987).  

 

Då vi i denna undersökning har strävat efter att uppnå en förståelse för det 

studerade fenomenet genom att använda vår förförståelse har vår ansats till 

undersökningen till stor del följt det hermeneutiska tankesättet. 

2.2 Undersökningsdesign 

När man väl har kommit fram till vad som skall undersökas uppstår frågan hur man 

praktiskt skall uppnå en väl genomförd undersökning av problemet. Det finns fyra 

olika sorters undersökningsinriktningar som ofta används inom forskning (Lekvall 

& Wahlbin, 1993). Av dessa fyra inriktningar kommer vi att huvudsakligen använda 

två. Den undersökningsinriktning vi främst kommer att använda är den 

beskrivande, men även en förklarande ansats kommer att utnyttjas. Dessa ansatser 

lämpar sig väl för att uppnå förståelse om det studerade fenomenet (i detta fall 

integrationsprocessen i företagsförvärv). I den beskrivande delen kartlägger vi det 

empiriska materialet och sakförhållanden av den i första kapitlet specificerad 

frågeställningen. I den förklarande delen kommer vi att reda ut de frågeställningar 

vi hade inom det valda undersökningsområdet. Exempelvis har vi ämnat förklara 

om och hur motsatsförhållandet mellan beslutsrationalitet och handlingsrationalitet 

påverkar integrationsprocessen i företagsförvärv. 

 

Vi har i denna uppsats valt att använda oss av ett fåtal olika fall för att utföra vår 

undersökning. Det positiva med att studera ett fåtal fall är att det blir möjligt för 

undersökaren att koncentrera sig på en speciell händelse eller företeelse och uppnå 

förståelse om de faktorer som inverkar på företeelsen i fråga (Lekvall & Wahlbin, 

1993).  
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Orsaken till att vi i denna undersökning valde att studera ett fåtal fall är just att vi 

kunde koncentrera oss på vårt specifika problem och uppnå en djupare förståelse 

för detta. I denna undersökning har vi valt att studera tre olika fall. Även om 

författarna har uppfattningen att ju fler fall som undersöks desto djupare förståelse 

för fenomenet kan uppnås, menar vi att en mer omfattande undersökning hade 

begränsat möjligheten att titta på alla relevanta aspekter inom det undersökta 

problemet. Den fastställda tidsramen begränsade därmed vår studie till tre fall, då vi 

önskade bibehålla det relativa djupet i de olika fallen. Vilka de tre olika fallen är 

återkommer vi till i 2.5.3.  

 

Det förekommer ofta i metodlitteratur två huvudalternativ vad gäller 

undersökningars tillvägagångssätt, nämligen induktion och deduktion. I den 

induktiva slutledningsmetoden går man ”från det enskilda till det allmänna”. Det 

innebär att man sluter sig till allmänna lagar och förhållanden från enskilda fall. 

Den induktiva slutledningen grundas enligt Alvesson & Sköldberg (1994) på 

iakttagelse och erfarenhet. Deduktion, däremot, utgår ifrån en teori eller generell 

regel och syftar att förklara ett enskilt fall av intresse (Alvesson & Sköldberg, 1994).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEORI (MODELL)

Generalisering 

Observationer 

Hypoteser 

Observationer 

”Verkligheten” 
(mätning, tolkning) 

Induktiv ansats Deduktiv ansats 

Figur 2.1: Induktiv och deduktiv ansats, källa: Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997, sid 229. 
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Vi har i vår undersökning varken använt oss utav ett rent induktivt tillvägagångssätt 

eller ett rent deduktivt tillvägagångssätt. Vårt tillvägagångssätt kombinerar dessa två 

tillvägagångssätt, vilket beskrivs som abduktion av bland annat Alvesson & 

Sköldberg (1994). Det deduktiva inslaget bestod främst av de teorier vi hade läst 

innan undersökningen av det empiriska materialet påbörjades, medan det induktiva 

inslaget främst kan ses i de genomförda intervjuerna. Det är dock viktigt att påpeka 

att vi inte medvetet har använt oss av abduktion. Vi har med denna undersökning 

sökt utföra en god empirisk undersökning som leder till poängfulla tolkningar av 

det empiriska materialet, hellre än att sätta upp en hypotes och testa den. Vi anser 

oss därför ha använt oss av ett tillvägagångssätt som ligger närmare induktion än 

deduktion.  

2.3 Kvalitativa och kvantitativa metoder 

Både kvantitativa och kvalitativa angreppssätt är inriktade på att ge en bättre 

förståelse av det samhälle vi lever i och hur enskilda människor, grupper och 

institutioner handlar och påverkar varandra (Holme & Solvang, 1991). Den 

grundläggande skillnaden kommer till uttryck i det att vi med kvantitativa metoder 

omvandlar informationen till siffror och mängder. Kvantitativa metoder är främst 

inriktade på att mäta ”hur mycket?”. För att göra statistiska generaliseringar krävs 

kvantitativa tekniker för att till exempel beskriva hur alla företag gör eller ett 

genomsnitt av dessa. Syftet är ofta att göra förutsägelser. (Holme & Solvang, 1991). 

 

Kännetecknande för kvantitativa tekniker är en hög grad av standardisering och 

formalisering vilket leder till att flexibiliteten sjunker till en låg nivå (Holme & 

Solvang, 1991).  

 

Vi anser därför att den kvantitativa metoden inte lämpar sig för vårt 

undersökningsproblem. Vi har istället valt att använda den kvalitativa metoden.  
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Det kan också nämnas att det kvantitativa angreppssättet i större utsträckning än 

det kvalitativa strävar efter objektivitet, medan den kvalitativa metoden handhar 

subjektiva betraktelser (Starrin & Svensson, 1994), såsom våra varseblivningar kring 

integrationsprocessen i företagsförvärv. 

 

Till skillnad mot kvantitativa metoder är de kvalitativa inriktade på ”hur?” och 

”varför?”. De kännetecknas av hög flexibilitet och följaktligen av en låg grad av 

standardisering och formalisering.  

 

”Kvalitativa metoder syftar till att fånga egenarten hos den enskilda enheten och 

dennes speciella livssituation.” (Carlsson, 1991) 

 

I den kvalitativa ansatsen, som vi kommer att använda i vår uppsats, är det istället 

forskarens uppfattning eller tolkning av information som står i förgrunden, vilket 

resulterar i att vi inte kan eller bör omvandla den till siffror (Holme & Solvang, 

1991).  

2.4 Möjlighet att generalisera 

Kvalitativa undersökningar av den typ vi har använt ifrågasätts ofta när det kommer 

till dess möjlighet att generalisera utöver det empiriska materialet (Alvesson & 

Sköldberg, 1994). Vi är också benägna att hålla med om att vi inte kan uttala oss 

om sannolikheten att undersökningens resultat är generella för en större 

population. Det har dock aldrig varit vår intention att göra detta. Vad vi istället 

avser med generalisering är antagandet att situationer som påvisar relevanta likheter 

med våra studieobjekt även bör påvisa likheter med de resultat vi erhöll.  

 

Vad detta innebär på ett mer praktiskt plan är att vi har uppfattningen att denna 

uppsats kan intressera läsare på ett mer generellt plan än just integrationsprocessen 

hos energibolag.  
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Den motsättning mellan beslutsrationalitet och handlingsrationalitet som vi anser 

förekomma i den svenska energibranschen är, enligt oss, även aktuell inom andra 

branscher. Dagens samhälle kräver både effektivt resursutbyte och att flertalet 

motsägande normer reflekteras av ett och samma bolag, oavsett bransch. I vilken 

utsträckning de olika kraven ställs på olika bolag ämnar vi inte att diskutera, utan 

enbart belysa att motsättningen i dessa krav existerar. Detta gör problemet aktuellt 

för flertalet fusioner och förvärv. Vi anser därför att denna undersökning kan bidra 

med ett nytt perspektiv på integrationsprocessen i fusioner och förvärv. Vår 

förhoppning är att detta perspektiv skall bidra till ytterligare förståelse för 

integrationsprocessen som fenomen.   

2.5 Praktiskt tillvägagångssätt 

I följande avsnitt klarlägger vi hur vi har gått tillväga rent praktiskt avseende 

litteraturstudie och insamling av empiriskt material. 

2.5.1 Litteraturstudie 

Vårt val att studera integrationsprocessen vid fusioner och förvärv krävde att vi 

först fördjupade våra allmänna kunskaper inom fusioner och förvärv. Detta gjorde 

vi genom att läsa artiklar från erkända konsultbyråer funna på Internet och från 

erkända vetenskapliga tidskrifter som uppsöktes i Universitetsbiblioteket. När vi 

ansåg oss besitta en god grundförståelse letade vi upp specifika artiklar och böcker 

som behandlade integrationsproblematiken.  

 

I och med att vi ganska tidigt kom i kontakt med energibranschen 

uppmärksammade vi även den speciella situation den påvisade. Motsättning mellan 

beslutsrationalitet och handlingsrationalitet fanns inte att finna i den litteratur kring 

fusioner och förvärv vi gått igenom.  
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Detta gjorde oss nyfikna och fick oss att söka efter detta generella fenomen inom 

litteraturen för att se om det kunde kopplas till fusioner och förvärv. Med hjälp av 

vår handledare, Bo Hellgren, kom vi i kontakt med teorier som vi ansåg vara 

relevanta för detta fenomen. Den sammanslagna studien av artiklar och böcker har 

gett oss vår förståelse för ämnet och bygger även upp vår referensram. 

Referensramen ger inga svar utan skall fungera som en förberedande fas för att 

kunna förstå och tolka empirin. Den har även fungerat som en plattform då vi har 

utformat våra intervjufrågor. 

2.5.2 Empiriska studier 

Ekonomi är en empiriskt och erfarenhetsbaserad vetenskaplig disciplin (Gilje & 

Grimen, 1995), vilket innebär att viss empiri och erfarenhet måste studeras för att 

ny kunskap skall kunna skapas. Vi har valt en kvalitativ ansats för vår undersökning 

eftersom en studie av integrationsproblematiken, enligt oss, förstås bäst genom att 

göra ett antal intervjuer och utifrån dessa dra slutsatser. Enligt Arbnor & Bjerke 

(1994) finns det tre huvudsakliga tekniker för att inhämta data som lämpar sig väl 

vid en kvalitativ undersökning. Dessa är direkt observation, intervjuer och 

experiment. Med den begränsade tidsramen och den mängd information vi önskade 

få tillgång till som förutsättningar, lämpade sig intervjutekniken absolut bäst. 

Tekniken möjliggjorde snabb tillgång till omfattande och fokuserad information 

kring undersökningsproblemet.  

 

Vår empiri består till största del utav primärdata i form av material från två till tre 

intervjuer gjorda med ansvariga för fusions- och förvärvsprocessen i tre undersökta 

bolag. Det totala antalet intervjuer som utfördes var sju stycken fördelade på tre 

olika fall. Det empiriska materialet samlades in i form av semistrukturerade 

intervjuer med ett antal personer i olika positioner i olika energibolag (se bilaga 1, 

Intervjuguide).  
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Fyra av intervjuerna utfördes genom personliga möten med de ansvariga på 

respektive bolag. Övriga intervjuer utfördes per telefon. Intervjuerna varade mellan 

45 och 90 minuter, där de kortare intervjuerna företrädesvis utfördes per telefon 

och de längre utfördes i personliga möten. 

 

Respondenterna informerades om vårt undersökningsområde innan intervjuns 

genomförande. Däremot erbjöds ingen möjlighet till förberedelse i form av tillgång 

till frågor innan intervjun. Då meningen med intervjuerna var att belysa 

integrationsprocessen i de undersökta fallen ansågs förberedande frågor kunna 

standardisera svaren och därmed öka risken för att undgå de viktigaste punkterna 

(vilka vi inte kände till innan intervjun). Därför valde vi medvetet att inte förbereda 

respondenterna mer än med en kort beskrivning av oss och vårt 

undersökningsområde. Alla intervjuer spelades in. Orsaken till detta är att 

författarna då har kunnat fokusera sig helt på intervjun, samt att risken för 

misstolkningar minskar då det är enkelt att gå tillbaka och lyssna på vad som sades 

av respondenten. Vi anser alltså att trovärdigheten i det inhämtade empiriska 

materialet har ökat genom detta förfarande. Efter utförd intervju har denna skrivits 

ned och det sammanställda materialet har skickats till respondenterna för att ge 

dessa möjlighet att bekräfta eller korrigera vår uppfattning av deras svar. Vi har 

även diskuterat igenom frågan om anonymisering med samtliga respondenter.  

 

En av respondenterna uttryckte sin önskan om att vara anonym och därför har vi 

valt att behandla alla respondenter med anonymitet. Vi nämner inga namn när citat 

används i presentationen av det empiriska materialet. Det har även påverkat vårt 

upplägg av presentationen av det empiriska materialet, där vi har fört ett generellt 

resonemang istället för att presentera de olika fallen var för sig. 
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Vår intervjumetod kan liknas vid en semistrukturerad intervju, där ett fåtal 

övergripande frågor används och anpassas med hjälp av följdfrågor till den rådande 

situationen. Vår intention med intervjuerna var att uppnå förståelse för den 

integrationsprocess de tillfrågade respondenterna hade upplevt. Detta ansåg vi 

lättast kunna uppnå genom att låta respondenterna tala relativt fritt om processen i 

fråga. Dock fanns det vissa områden vi önskade att de skulle belysa under 

intervjun. Om det visade sig att dessa inte beaktades valde vi att leda in 

respondenterna på dessa områden. Vi följde alltså inte ett förutbestämt mönster 

och frågorna var inte identiska i de olika intervjuerna.  

 

Den sekundärdata som användes i denna uppsats har varit relativt knapphändig och 

har främst använts som bakgrundsmaterial till energibranschen och dess aktörer. 

Den består främst av företagsbeskrivningar från olika energibolags hemsidor, 

rapporter publicerade av den svenska statens energimyndighet och från respektive 

bolags årsredovisningar. 

2.5.3 Urval av undersökningsfall 

Urvalet av fallföretag för undersökningen grundades naturligtvis i vårt 

undersökningsproblem. Efter att vi hade intresserat oss för energibranschen och 

motsättningen mellan beslutsrationalitet och handlingsrationalitet, sökte vi upp 

intressanta företag inom branschen. Alla de utvalda företagen utsätts, i mer eller 

mindre grad, för konflikten mellan beslutsrationalitet och handlingsrationalitet. Vi 

ville studera om dessa bolag tydligt beaktade integrationsprocessen som enligt 

teorin anses vara en framgångsfaktor för fusionen eller förvärvet. Vi valde ut två 

större bolag som har resurser och tid för att jobba med integrationsprocessen. Vi 

fick även möjligheten att studera ett mindre bolag och se om deras förfarande 

skilde sig från de två stora.  
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Med detta ville vi uppnå förståelse om integrationsprocessen behandlas på ett 

relativt enhetligt sätt i denna bransch, samt om motsättningen mellan 

beslutsrationalitet och handlingsrationalitet kan skönjas i integrationsprocessen.  

 

Det andra steget bestod i att komma i kontakt med de rätta personerna inom dessa 

bolag, vilket visade sig vara relativt enkelt, då respondenterna var mycket 

tillmötesgående. De främsta kriterierna i urvalet av respondenterna var att de skulle 

ha medverkat i (och gärna varit ansvarig för) en fusion eller ett förvärv i ett bolag i 

energibranschen. 

 

De tre fall vi studerade har vi valt att benämna A, B och C. Fall A behandlar det 

mindre kommunalägda bolaget och dess förvärv av ett annat kommunalt 

energibolag. I fall A intervjuade vi tre olika personer. Två av dem har varit 

inblandade i de förberedande faserna av förvärvet, samt till viss del i integrationen 

av det uppköpta företaget. De två personerna intervjuades var för sig. Den tredje 

personen som intervjuades har ansvaret för att integrera det uppköpta företaget och 

denna person intervjuades också personligen. Alla tre samtal spelades in.  

 

Fall B och fall C innefattar två av de största svenska energibolagen och deras 

förvärv av mindre kommunala bolag. I fall B intervjuade vi två personer, båda per 

telefon. Den första har varit starkt inblandad i olika förvärv, medan den andra 

personen har haft ett stort ansvarsområde i förvärvet av det kommunala bolaget. 

Båda intervjuer spelades in. I fall C intervjuade vi två personer. Den första person 

vi intervjuade i detta bolag har en strategiskt viktig position vid fusioner och 

förvärv. Intervjun gjordes i ett personligt möte och spelades in för att på ett 

tillförlitligt sätt kunna analyseras såväl på plats som i efterhand. Den andra 

intervjun i detta bolag hölls med en person som ansvarade för 

integrationsprocessen i förvärvet. Intervjun med denna person genomfördes per 

telefon och även denna intervju spelades in.  
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Efter att det empiriska materialet hade samlats in har vi på ett strukturerat sätt 

sammanställt empirin utifrån flera övergripande intresseområden och vill på detta 

sätt belysa hur integrationsprocessen och motsatsförhållandet mellan 

beslutsrationalitet och handlingsrationalitet tog sig uttryck i de undersökta fallen. 

2.6 Trovärdighet och källkritik 

En undersöknings trovärdighet kan alltid ifrågasättas och bör så även göras. I 

enlighet med vårt tankesätt och vårt förfarande ligger bedömningen om denna 

undersöknings trovärdighet hos läsaren. Dock vill vi i detta avsnitt medvetandegöra 

punkter som vi anser har påverkat trovärdigheten i en eller annan riktning. Genom 

att påvisa och kommentera eventuella brister ges läsaren större möjlighet att förstå 

förutsättningarna för undersökningen. 

 

Som tidigare nämndes har alla intervjuer spelats in för att sedan avlyssnas och 

skrivas ned, vilket torde ha minskat riskerna för missvisande tolkningar. Vid de 

intervjuer som utfördes i personliga möten var båda författarna närvarande, vilket 

gjorde att vi kunde jämföra våra tolkningar efteråt. Detta var, av förståeliga skäl, 

inte möjligt vid telefonintervjuerna, men den inspelade intervjun lyssnades ändå 

igenom av personen som inte utförde själva intervjun. Dock bör det påpekas att 

språkliga svar alltid tolkas mot den förförståelse som den tolkande personen bär 

med sig (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). Detta innebär att vi oundvikligen 

har tolkat svaren innan de presenteras i uppsatsen.  

 

Enligt samma författare (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997) påstås det att 

tolkningar kan utsättas av feleffekter, såsom ”haloeffekten” (tendens att påverkas 

av annat än det man skall bedöma), ”centraltendensen” (tendens att undvika 

extrema svar) och ”social errors” (tendens att påverkas av sociala omständigheter).  
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Samtidigt är det viktigt att påpeka att tolkning ändå är central om förståelse om 

undersökningsproblemet skall uppnås, men att ett medvetandegörande av dess 

risker kan underlätta för oss att undvika de möjliga feleffekterna (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 1997).  

 

Vi är även medvetna om att respondenter kan glömma eller medvetet utelämna 

information eller till och med framställa informationen ur ett fördelaktigt 

perspektiv. Detta kan ej påverkas av författarna, men bör beaktas.  

 

Ett annat problem är att den semistrukturerade intervjumetoden vi valde har 

medfört ostrukturerade svar och därmed krävdes omfattande bearbetning av det 

insamlade materialet, vilket kan ha ökat risken för feltolkningar. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel kommer vi att presentera teorier vi anser vara viktiga att bära med sig för den 

kommande analysen. Genom att skapa en teoretisk grund tror vi att en djupare förståelse för det 

problem vi presenterat i kapitel ett kommer att underlättas. Vi kommer även att presentera en 

begreppsapparat som vi anser vara användbar för att hantera det empiriska material som 

presenteras i det kommande kapitlet. Tillsammans kommer denna förståelse och begreppsapparat 

utgöra basen för den analys och slutsats vi presenterar i den senare delen av uppsatsen. Kapitlet är 

uppdelat i två teoridelar. Den första delen behandlar den motsättning som i kapitel ett benämndes 

beslutsrationalitet och handlingsrationalitet, medan den andra delen belyser integrationsprocessen i 

fusioner och förvärv såsom den presenterats i existerande teorier. Vi ämnar även påpeka hur de 

två delarna samspelar.  

3.1 Motsättningar i organisationer 

Vi kommer i denna första del av referensramen resonera kring den konflikt vi 

uppmärksammat i bolag som associeras med stat eller kommun och samtidigt 

agerar på en nyligen konkurrensutsatt marknad. Med tanke på konfliktens natur kan 

det antas att den har sitt ursprung i både ägarstrukturen och marknaden. Denna 

konflikt som vi i inledningen benämnde motsättningen mellan beslutsrationalitet 

och handlingsrationalitet kommer därför här utvecklas från såväl ägarstrukturen 

som marknaden och bli befäst i en annan begreppsapparat. Resonemanget kommer 

i stor utsträckning vara grundad på den svenske författaren Nils Brunssons teorier, 

som mycket utförligt behandlat denna konflikt.  

3.1.1  Privata och offentliga organisationer 

Utifrån ägarstrukturen är det ganska lätt att åtskilja privata och offentliga 

organisationer. Gränsdragning mellan offentlig och privat verksamhet har, utöver 

juridiska aspekter, betraktats enligt Nilsson (1999) som beroende bland annat av 

vem eller vad det är som finansierar en verksamhet, kontrollerar den och utför 

produktionen av varor och tjänster.  
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I offentliga organisationer är det en demokratiskt tillsatt styrelse som leder 

organisationen och därmed kan ägaren sägas vara staten, landsting eller kommun. 

Verksamheten finansieras genom offentliga medel och kontrolleras av myndigheter 

och politiker. I motsats till den offentliga organisationen ägs den privata 

organisationen av privatpersoner som även finansierar, leder och kontrollerar 

organisationen (antingen direkt eller indirekt). Privata organisationer har ansetts få 

ta ansvar för sina handlingar på gott och ont. De har inte stöd utav en välvillig 

offentlig ägare som tar hand om dem om det skulle gå illa, vilket skulle vara fallet 

för ett offentligt bolag (Nilsson 1999). 

 

Energibranschen är, som vi nämnde i inledningen, en nyligen avreglerad bransch, 

vilket har påverkat ägarförhållanden i branschen avsevärt. Tidigare bestod 

branschen av många små kommunala bolag och statliga bolag. Efter avregleringen 

har, av tidigare nämnda skäl, en viss konsolidering skett inom branschen. 

Fortfarande är övervägande delen aktörer kommunalt eller statligt ägda, men 

bolagen är färre och bedrivs mer fristående från sin ägare. Det har även skett 

gränsöverskridningar vad gäller ägande. Utländska företag har gått in som ägare i 

svenska energibolag (dock är dessa företag i sig oftast ägda av en stat) samtidigt 

som de svenska bolagen har blickat utanför de svenska gränserna. Se bilaga 2 för 

ytterligare information angående ägarstrukturen på den svenska energimarknaden.   

3.1.2 Handlingsorienterade och politiska organisationer 

För att överleva på en marknad förutsätts att legitimitet erhålls från densamma 

(Brunsson, 1989). Legitimitet enligt Brunsson (1989) är uttrycket för omgivningens 

acceptans av organisationens existens och därför helt avgörande för 

organisationens överlevnad. Brunsson (1989) hävdar att organisationer uppnår sin 

legitimitet genom att uppfylla särskilda intressen. Dessa intressen skiljer sig 

väsentligt mellan grupper och individer.  
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Grundtanken är att en organisation antingen kan uppnå legitimitet genom att 

beakta alla intressen eller genom att tillgodose intressen hos en mindre likartad 

grupp (nisch) och bortse från övriga (Brunsson, 1989). Vidare menar Brunsson 

(1989) att det finns två ideala typer av legitimitetsskapande för organisationer. 

Dessa två idealtyper är handlingslegitimitet och politisk legitimitet. Idealtyperna 

skiljer sig väsentligt i några avgörande aspekter, vilka kommer att förklaras under 

respektive idealtyp. Det hävdas också att dessa idealtyper inte existerar som 

organisationer på marknaden. Däremot kan det antas att organisationer vanligtvis 

tenderar åt en idealtyp.  

 

Handlingslegitimitet uppstår genom att en organisation producerar effektivt. 

Brunsson (1989) menar att den typ av organisation som strävar efter 

handlingslegitimitet kan kallas handlingsorienterade organisationer. Handling är 

målet för dessa organisationer och produkter i form av varor och tjänster är deras 

fundamentala medel för att uppnå legitimitet i omgivningen. Genom denna 

produktion för vilken företaget erhåller betalning byter företaget resurser med sin 

omgivning. Detta utbyte av resurser är grunden för skapandet av legitimitet och 

därmed organisationens överlevnad. Det är denna typ av legitimitet som 

förespråkas av marknadsekonomins teorier och som erhålls på en konkurrensutsatt 

marknad. De organisationer som uppnår sin legitimitet genom handling anses vara 

den vanligaste formen av undersökningsunderlag i företagsekonomisk forskning 

(Brunsson, 1989). Handlingsorienterade organisationer kan liknas med den 

organisationstyp Nilsson (1999) benämner effektiv organisation. En effektiv 

organisation, enligt Nilsson, påvisar följande egenskaper:  

 

 

  

 

 Värdemaximerande
 Föränderlig 
 Förändringsbar 
 Opolitisk 
 Autonom 
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Dessa egenskaper kan antas vara förknippande med handling och effektiv 

produktion, vilket framhäver likheterna med handlingsorienterade organisationer. 

Vidare hävdar Nilsson (1999) att den effektiva organisationen påvisar starka 

samband med privata organisationer, dock utan att vara allmängiltigt likställd med 

privat organisation.  

 

Handlingsorienterade organisationer uppnår sin legitimitet genom utbyte av 

resurser som uppskattas av omgivningen. Det existerar olika önskemål om hur 

resurser skall utbytas i omgivningen och därför fokuserar sig denna typ av 

organisation på en begränsad del av omgivningen (nisch) i vilken de uppnår 

legitimitet.  

 

Den ideala motpolen till handlingsorienterade organisationer är det Brunsson 

(1989) kallar politiska organisationer. Dessa organisationer existerar och 

överlever utan att producera effektivt. Politiska organisationer vill uppnå legitimitet 

hos en omgivning som innefattar en mängd konfliktfyllda intressen. Det är därmed 

omöjligt för dessa organisationer att tillfredsställa alla intressen. Detta innebär att 

produkter inte kan vara det rätta medlet för dem att uppnå legitimitet. Dessa 

organisationer uppnår alltså ingen legitimitet i resursutbyte. Istället uppnår politiska 

organisationer sin legitimitet genom att reflektera motsägande normer (Brunsson, 

1985). Detta sker genom att reflektera en mängd idéer och önskemål, samt att 

uppfylla olika gruppers förväntningar (vilket Brunsson kallar politiska kvaliteter). 

Dessa organisationer måste därför vara öppna så att omgivningen har insikt i om 

dessa delar av organisationen överensstämmer med normerna. De politiska 

organisationerna företräds främst av offentliga organisationer. Det vill säga 

organisationer som är associerade till stat och kommun.  
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3.1.3 Beslutsrationalitet och handlingsrationalitet i organisationer 

De två idealtyperna, handlingsorienterade och politiska organisationer skiljer sig 

även i deras process för att uppnå legitimitet. Det vill säga hur dessa organisationer 

fattar beslut, samt hur de utför handling.  

 

Brunsson (1982) menar att fatta beslut om stora organisatoriska förändringar får 

enorma effekter för en organisation. Ett sådant beslut medför en anseende mängd 

frågor och osäkerheter att beakta. Det är då lätt att förespråka ett mycket noggrant 

och logiskt beslutsfattande, kort och gott ett rationellt beslutsfattande. Men, 

hävdar Brunsson (1989), beslut och handling är två åtskilda aktiviteter som bör 

beaktas separat. Beslut påverkar inte nödvändigtvis handlandet och handling 

behöver inte vara föranledd av beslut. Däremot kräver implementering och 

förändring i en organisation att beslut omsätts i handling. Utifrån detta tankesätt 

menar Brunsson (1982) att rationella beslut är kontraproduktiva i omfattande 

förändringar. Brunsson (1982) menar istället att när förändring och implementering 

är viktig bör fokus läggas på utförandet av handling. Han motiverar detta 

resonemang med att belysa hur rationellt beslutsfattande kräver en beaktning av alla 

möjliga alternativ, där negativa och positiva effekter ges lika stor uppmärksamhet. 

Ett sådant förfarande kommer enligt Brunsson (1982) troligen att provocera fram 

stor osäkerhet och konflikt mellan beslutsfattare, vilket kommer få stora negativa 

effekter för utförandet av beslutet.  

 

Ett irrationellt beslutsfattande som ger de positiva konsekvenserna en högre 

prioritet än de negativa för ett alternativ, samt endast tar upp ett fåtal andra 

alternativ för vilka de negativa effekterna ges störst prioritet är istället positivt för 

handlandet. Detta beror på att ett irrationellt beslutsfattande medför entusiasm och 

motivation för det alternativ som gavs en övervägande del positiva konsekvenser 

och därmed underlättas organisatorisk handling.  
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Därför, fortsätter Brunsson (1982), kan irrationellt beslutsfattande sägas vara 

rationellt handlande. En hög grad av irrationalitet i beslutsfattandet behöver alltså 

inte innebära att beslutet i sig är irrationellt (Brunsson, 1989). Samtidigt bör det 

påpekas att handling ej garanterar ett lyckat utfall, utan skall ses som en 

förutsättning för förändring och implementering. Sammanfattningsvis kan det sägas 

att rationellt beslutsfattande handlar om att göra val, medan irrationellt 

beslutsfattande handlar om att mobilisera handling.  

 

Vidare hävdar Brunsson (1982) att varken rationellt beslutsfattande eller irrationellt 

beslutsfattande kan sägas vara bättre än det andra. Vad som bestämmer ett 

beslutsfattandes rationalitet och irrationalitet är om organisationen önskar erhålla 

legitimitet från resursutbyte eller i reflektion av motsägande normer (Brunsson, 

1985). Om legitimitet söks genom resursutbyte är handlandet viktigast och därmed 

bör beslutsfattandet ske irrationellt, vilket följaktligen leder till rationellt handlande. 

Däremot om legitimitet eftersträvas i reflektion av motsägande normer är det 

beslutsfattandet som är viktigt (vilket brukar gälla för offentliga organisationer) och 

då bör beslutet fattas rationellt.  

 

Det naturliga för handlingsorienterade organisationer är att agera utifrån irrationellt 

beslutsfattande (Brunsson, 1989), vilket leder till rationellt handlande och därmed 

underlättas förändring och implementering. Detta agerande erbjuder den flexibilitet 

och effektivitet som krävs för att producera effektivt och följaktligen uppnå 

legitimitet i den nisch produkterna är riktad mot (Brunsson, 1989). 

 

Vad som eftersträvas av politiska organisationer är, å andra sidan, rationellt 

beslutsfattande (Brunsson, 1989). Rationellt beslutsfattande innefattar, enligt 

resonemanget ovan, att påvisa alla möjliga positiva och negativa konsekvenser av 

beslutet samt diskutera vilket alternativ som är lämpligast.  
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Det som uppnås med ett sådant förfarande är att det öppet påvisar att alla krav som 

ställs av omgivningen har tagits i beaktning. Om beslutsfattandet ligger till grund 

för legitimitet bör beslutet väldigt tydligt offentliggöras om det skall ha effekt. Den 

politiska organisationen har råd att sträva efter rationalitet i sin beslutsprocess, då 

denna typ av organisation inte beror på handlingsrationalitet för att uppnå 

legitimitet. Däremot har de ofta problem att genomföra förändring och 

implementering då detta kräver handling, vilket motarbetas av ett rationellt 

beslutsförfarande.  

 

Politiska organisationer som handlar utifrån irrationellt beslutsfattande (exempelvis 

hoppar över vissa steg i en beslutsprocess) bemöts ofta med mycket upprörda 

känslor och reaktioner, eftersom ett sådant förfarande bortser från vissa 

konsekvenser och vissa alternativ. Därför är det vanligt att politiska organisationer, 

som söker legitimitet genom sitt rationella beslutsfattande, reflekterar sin 

omgivning inom sina egna led, då detta underlättar att påvisa hur alla intressen varit 

med under beslutsprocessens gång. Handlingsorienterade organisationer däremot 

undviker överdrivet inflytande från sin omgivning för att lättare kunna mobilisera 

för handling. (Brunsson, 1989). 

 

Det menas likväl av Brunsson (1989) att ingen praktiskt existerande organisation 

kan sägas vara en ren handlingsorienterad organisation eller en ren politisk 

organisation. Däremot är de olika legitimitetsgrunderna olika viktiga för olika 

organisationer och därför kan organisationerna klassificeras i den ena kategorin 

eller den andra.  

 

De tydligaste exemplen på politisk organisation är stat och kommuner, medan 

handlingsorienterade organisationer kan sägas företrädas väl av privata företag som 

tillverkar klassiska konsumentvaror. Det finns dock ett fåtal organisationer som kan 

anses ligga i skärningen vad gäller legitimitetsgrund.  



Kapitel 3 – Teoretisk Referensram 

31 

De utsätts alltså för motsättningen mellan beslutsrationalitet och 

handlingsrationalitet. Det är just dessa organisationer som står i fokus för denna 

uppsats och är exempel på organisationer där båda legitimitetsgrunder kan 

förväntas vara viktiga. 

 

Brunsson (1989) hävdar vidare att det ofta är svårt att kombinera omgivningens 

normer med den effektiva produktionen. Denna skärning i legitimitetsgrunder 

benämns av Brunsson (1989) som motsättning. Brunsson (1989) hävdar att 

organisationer som utsätts för denna motsättning med en dual bas för 

legitimitetskapande, både politisk och produkt, krävs på strukturer, processer och 

ideologier som är direkt motsägelsefulla. Att vara både en handlingsorienterad och 

en politisk organisation samtidigt är enligt honom inte möjligt, utan denna konflikt 

måste en sådan organisation leva med och hantera när problem uppstår. Detta 

innebär inte att organisationer inte kan uppvisa inslag från de olika ytterligheterna, 

endast att de inte går att vara en starkt handlingsorienterad organisation och 

samtidigt vara en starkt politisk organisation.  

 

Ett sätt att bemöta dessa problem är, enligt Brunsson (1989), att skapa två separata 

uppsättningar strukturer, processer och ideologier, en för varje legitimitetsgrund. 

Detta innebär att ena uppsättningen genererar handling och agerar utifrån 

irrationellt beslutsfattande, medan den andra öppet visar hur omgivningens normer 

följs på ett bra sätt, vilket då agerar utifrån rationellt beslutsfattande. Oftast är den 

handlingsorienterade uppsättningen internt inriktad, medan den politiska 

uppsättningen är mer externt fokuserad. Dessa två uppsättningar får inte kollidera 

med varandra, eftersom de båda uppsättningarna strävar mot olika rationalitet i 

beslutsfattandet och därmed skulle konflikter kunna uppstå.  
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Vi har nu diskuterat kring den motsättning som finns mellan de två ytterligheterna: 

handlingsorienterade organisationer och politiska organisationer. Vi har även 

resonerat kring dess inverkan på rationellt och irrationellt beslutsfattande. Samtidigt 

har vi liknat de handlingsorienterade organisationerna vid privata företag och de 

politiska organisationerna vid offentliga organisationer. För att klargöra hur vi 

tolkar dessa ytterligheter har vi placerat in dem och dess egenskaper i en figur, 

vilken kan ses nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är möjligt att det vid detta skede är svårt att se den ovanstående diskussionens 

direkta koppling till fusioner och förvärv. Vi anser att just fusioner och förvärv i 

allmänhet är exempel på organisatorisk förändring där såväl beslut som handling är 

i fokus. En fusion eller ett förvärv utspelar sig alltid i skärningen mellan 

beslutsrationalitet och handlingsrationalitet. Denna avvägning kan tänkas bli än 

svårare om fusionen eller förvärvet dessutom avser, som i de studerade fallen i 

uppsatsen, organisationer med dubbel legitimitetsgrund. Det vill säga fusioner och 

förvärv där omgivningen ställer krav på såväl beteende i enlighet med 

beslutsrationalitet som med handlingsrationalitet. Att då existerande teorier kring 

integrationsprocessen i fusioner och förvärv inte uttalat har beaktat denna 

motsättning, vilket påpekades i kapitel 1, gör att vi här vill koppla ihop de två 

delarna som utgör den teoretiska bakgrunden till vår undersökning.  

 

Figur 3.1: Politiska organisationer och Handlingsorienterade organisationer
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Vår avsikt med kommande del av den teoretiska referensramen är därför att 

behandla existerande teorier kring fusioner och förvärv avseende 

integrationsprocessen, samt att se om det går att urskönja hur den ovan beskrivna 

motsättningen förhåller sig till de existerande teorier kring integrationsprocessen 

för fusioner och förvärv. 

3.2 Fusioner och förvärv 

Fusioner och förvärv är en omfattande organisationsförändring (Vaara, 2001). De 

flesta avdelningarna och därmed även anställda kommer att påverkas i någon grad 

utav en fusion eller ett förvärv. 

 

För att underlätta förståelsen om fusioner och förvärv i allmänhet har vi valt att här 

definiera begreppen fusion och förvärv.  

 

Enligt Eero Vaara (2001) definieras en fusion som en sammanslagning av 

organisationer av samma storlek vilket skapar en organisation där ingen av de 

ingående parterna kan ses som förvärvaren. Ägarstrukturen är delad det vill säga de 

fusionerade bolagen äger 50% vardera.  

 

Enligt Weston et al (2001) så definieras ett förvärv med ”The purchase of a 

controlling interest in a firm via a tender offer for the target shares”. Fusion 

definieras av samma författare som ”Any transaction that forms one economic unit 

from two or more previous units”. 

 

Enligt vår uppfattning så är en fusion ett samgående mellan två eller flera jämnstora 

bolag som formar ett nytt bolag från de ursprungliga enheterna. Förvärv definierar 

vi som ett köp av ett annat bolag där det uppköpta bolaget helt eller delvis 

integreras i moderbolaget och moderbolaget innehar mer än 50% av aktierna i 

dotterbolaget.  
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Inom energibranschen förekommer det främst förvärv där mindre bolag köps av de 

större dominerande företagen och integreras i det köpande företagets organisation. 

De är inte jämbördiga i storlek eller i resurstillgång och de bildar ej heller någon ny 

ekonomisk enhet. 

3.3 Synsätt på fusioner och förvärv 

Företagsfusioner och förvärv har länge studerats av akademiker med olika synsätt 

på fenomenet. Birkinshaw et al (2001) föreslår att det finns fyra generellt olika 

skolbildningar, som skiljer dessa forskare åt beroende på fokus i deras forskning. 

Dessa inriktningar är Kapitalmarknadsskolan, Strategiskolan, Organisatoriska 

skolan och Processkolan. Kapitalmarknadsskolan fokuserar sin forskning på 

förvärv och fusioners påverkan på aktieägares värdeskapande och baserar sin 

forskning på främst finansiella och nationalekonomiska teorier. Strategiskolan 

lägger å sin sida fokus på värdeskapande för företagen och inte värdeskapande för 

ägarna, vilket innebär att den viktigaste punkten i denna inriktning är att 

förvärvskandidaten lämpar sig för den strategi som det köpande bolaget har.  

 

Den organisatoriska skolan har fokuserat sin uppmärksamhet till de 

beteendeaspekter som uppstår i ett förvärv, både hos individen och organisationen. 

Dessa forskare hävdar (enligt Birkinshaw et al) att långsiktig succé endast kan 

åstadkommas genom ett fokus på förvärvskandidatens organisatoriska lämplighet.  

 

Medan de tre föregående skolbildningarna förespråkar fokus på en variabel, har 

processperspektivets förespråkare en övertygelse om att en variabel inte kan påstås 

vara viktigare än de andra. Författare som Larsson & Finkelstein (1999) hävdar 

istället att alla variabler måste studeras interaktivt för att förståelse för förvärvs 

framgång och misslyckanden skall kunna uppnås.  
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Processperspektivet är den forskningsinriktning som ligger till grund för denna 

uppsats och syftar till att undersöka processen av förvärvets utförande. Detta 

innebär att framförallt integrationen sätts i fokus, då den utgör stor del av 

förvärvsprocessens utförande. Det hävdas av denna inriktnings förespråkare 

(Haspeslagh & Jemison, 1991; Birkinshaw et al, 2001; Jemison & Sitkin, 1986b och 

Shrivastava, 1986) att strategisk och organisatorisk lämplighet erbjuder 

förutsättningar för succé, men att dess realisation endast kan uppnås genom en god 

styrning av just integrationsprocessen.  

3.4 Förvärvsprocessen 

”Nothing is ever the same after an acquisition” Haspeslagh & Jemison (1991) 

 

Haspeslagh & Jemison (1991) menar att värdeskapande i ett förvärv inte sker förrän 

det förvärvade bolaget framgångsrikt har integrerats. Denna uppfattning delar även 

författarna till denna uppsats. Ur ett pedagogiskt syfte kan förvärvsprocessen delas 

in i tre faser: pre-förvärv, förvärv och post-förvärv (Sudarsanam, 1995; Habeck et 

al, 2000). Likväl kan det diskuteras om det verkligen är möjligt att se de olika 

faserna som fristående från varandra. Enligt bland annat Jemison & Sitkin (1986b) 

kan den praktiska förvärvsprocessen ses som en fortgående process, där 

gränsdragningen mellan faserna är otydliga och de tillhörande aktiviteterna ej är 

fasberoende. Vi anser ändå att det, ur ett pedagogiskt syfte, är relevant att 

presentera de olika faserna och de aktiviteter som utförs i de olika faserna som 

separerbara fenomen. Vi kommer nedan att göra denna presentation i enlighet med 

Habeck et als (2000) resonemang. Enligt dessa författare ingår i pre-förvärvsfasen 

arbetsuppgifter som sökning av en lämplig förvärvskandidat, strategisk, finansiell 

och organisatorisk utvärdering av förvärvskandidaten och utveckling av den nya 

förvärvsstrategin. I själva förvärvsfasen används tidigare utvärderingar för 

förhandling och avslutande av affären.  
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Det kan vara lämpligt att förtydliga att förvärvsprocessen och förvärvsfasen inte är 

samma sak, utan att förvärvsfasen endast ingår som en del av hela 

förvärvsprocessen.  

 

Post-förvärvsfasen påbörjas då förvärvet har godkänts av myndigheter och 

instanser. Det som sker i denna fas är genomförandet av förvärvsstrategin avseende 

kommunikation av förändring och mål med förvärvet, personalhantering, 

förändring av organisationsstruktur, styrning av integrationen med mera. Detta kan 

sammanfattas som post-förvärvsintegrationsprocessen.  

 

Många av de teorier som existerar kring post-förvärvsintegrationsprocessen i 

fusioner och förvärv har enligt Vaara (2001) en normativ ståndpunkt, vilket innebär 

att de fokuserar på aktiviteter ledningen bör åta för att styra integrationsprocessen. 

Brunsson (1982) menar att en sådan typ av normativ forskning kring ett fenomen 

som ännu inte är fullt förstått kan vara irrelevant, förvirrande eller till och med 

skadligt. Eftersom vi inte har sett att motsättningen som presenterades under 3.1 

har beaktats i tidigare teorier kring integration i fusioner och förvärv anser vi att 

fenomenet integrationsprocessen i fusioner och förvärv ännu inte är tillräckligt 

utrett för att skapa normativa teorier. Vi har därför för avsikt att i största möjliga 

mån undvika normativa teorier och endast använda oss av förklarande teorier. 

3.5 Integrationsprocessen 

”Clearly there is a difference between making an acquisition and making them 

work.” Jemison & Sitkin (1986b) 

 

Integrationsprocessen under post-förvärvsfasen (i fortsättningen bara kallad 

integrationsprocessen) är, som det tidigare påpekats, nyckeln till allt värdeskapande 

i ett samgående.  
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Det är i denna fas som de förvärvande och det/de förvärvade företagen förenar 

sina resurser och de operationella förändringarna sker. Processen i vilken denna 

integrering sker har olika innebörd för olika personer, vilket bör medvetliggöras på 

ett mycket tidigt stadium. För vissa kan integrering innebära att assimilera det 

förvärvade företaget, för andra kan det innebära att lämna det så oförändrat som 

möjligt (Hapeslagh & Jemison, 1991). Däremellan kan en mångfald olika ansatser 

till integrationsprocessen förespråkas. Integrationsprocessens innebörd kan även 

skifta med omgivande omständigheter, vilket vi återkommer till senare. Först ska vi 

på ett mycket generellt plan försöka ge en beskrivning av hur integrationsprocessen 

framskrider.   

 

Enligt Haspeslagh & Jemison (1991) är integrationsprocessen en interaktiv och 

gradvis process i vilken individer från två organisationer lär sig arbeta tillsammans 

och samarbeta i överföring av strategiska resurser. Ur deras angreppsvinkel är den 

värdeskapande processen själva överförandet av strategiska resurser, vilket i sin tur 

leder till ökad konkurrenskraft och i det långa loppet till ytterligare värde för 

företaget. Dock måste vissa förutsättningar existera för att överförandet av resurser 

skall vara möjlig. Dessa förutsättningar kan sammanfattas i en atmosfär mottaglig 

för resursöverföring. Denna atmosfär måste i sin tur övervinna de problem som 

kan uppstå i en integrationsprocess för att infinna sig i berörda organisationer.  

 

Dessa samband kan sammanfattas i Haspelagh & Jemisons modell som visas 

nedan. Resonemanget ovan kan liknas vid Quinns (1980) antagande om att ett 

förändringsarbete skall involvera alla i en organisation där idén om förändring bör 

komma uppifrån i organisationen, medan genomförandet kommer nedifrån.  
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Trots att denna ansats till integrationsprocessen till viss del kan anses vara 

normativ, hävdar vi att den är av vikt för att förstå integrationsprocessen som den 

generellt fortlöper och skall därför ses som en beskrivning och inte som ett 

framgångsrecept.  

 

Enligt Haspeslagh & Jemison (1991) finns det ett antal problem som ständigt 

återkommer i en integrationsprocess. Dessa är grundade i oförmågan i att anpassa 

sig till förändringar i förutsättningar, värdeförstörande och ledarskapsvakuum. 

Oförmågan att anpassa sig till förändringar i förutsättningar yttrar sig i att 

integrationsplanen inte förändras med förändringar i förutsättningar, utan att man 

fortsätter arbeta utifrån den ursprungliga planen trots att den inte är anpassad till de 

förändrade förutsättningarna. Värdeförstörande sker när osäkerhet och motstånd 

uppstår hos medarbetarna inom de samgående organisationerna. Detta är vanligt 

när stora förändringar äger rum, vilket leder till tendenser till självbevarelse istället 

för att arbeta mot ett gemensamt mål. Dessa två problem kan förvärras om ett klart 

och tydligt ledarskap saknas. Om inte ett sådant ledarskap används uppstår 

följaktligen ett ledarskapsvakuum.  

 

Figur 3.2: The Acquisition Integration Process, källa: Haspeslagh & Jemison, 1991, sid 107. 

Interaktioner 

 
Problem i 
integration 
processen 

 
Atmosfär 
mottaglig 
för resurs- 
överföring 

Ökad 
konkurrens-

kraft 

Över-
föring  

av 
resurser 

Uppköpt 
företag 

Köpande 
företag 



Kapitel 3 – Teoretisk Referensram 

39 

Det finns naturligtvis även situationsspecifika problem som kan påverka 

integrationsprocessen. Brunsson (1982) hävdar att problem lättare kan uppstå när 

beslutsfattare och de som utför handlingen av det tagna beslutet är olika personer. 

Detta beror på att ett beslut innefattar uppfattningar om vissa handlingar som 

kommer att följa detta beslut. Dessa uppfattningar kan skilja sig väsentligt mellan 

olika personer, vilket gör att de personer som utför handlingen kanske gör det på 

ett sätt som strider mot beslutsfattarnas uppfattning. I en förvärvsprocess skulle 

detta kunna översättas med att olika personer är involverade i olika faser, vilket då 

innebär att det som är framarbetat i pre-förvärvsfasen och förvärvsfasen uppfattas 

annorlunda av de ansvariga för post-förvärvsfasen och därmed genomförs 

integrationen annorlunda från hur det var tänkt (Vaara, 2001). 

 

Det anses av Haspeslagh & Jemison (1991) vara oumbärligt att skapa en atmosfär i 

vilken inblandade personer är mottagliga för överföring av resurser. Detta innebär 

att skapa en positiv inställning hos berörda personer, det vill säga att förstå och 

skapa en kultur som är gemensam och bra för organisationen. Denna atmosfär 

berör alltså de mjuka och mer människorelaterade variablerna i en integration. I sig 

skapar en önskvärd atmosfär inget värde, men det ger nödvändiga förutsättningar 

för ett värdeskapande i de kommande resursöverföringarna.  

 

Det argumenteras av Haspelagh & Jemison att det finns tre typer av 

resursöverföringar, vilka är mycket nära besläktade med motiven för förvärvet. 

Dessa typer av resurser är operationella resurser, funktionella färdigheter och 

ledningsfärdigheter. De operationella resurserna är vanligtvis de resurser som 

medför ”economies of scale” och ”economies of scope”, vilket kan vara 

produktionsanläggningar, distributionskanaler, säljkårer, varumärken etc.  

 

 



Kapitel 3 – Teoretisk Referensram 

40 

Vidare menar Haspelagh & Jemison att de funktionella färdigheterna är mer 

kopplade till tillgång till ny teknologi och nya marknader och handlar om att 

överföra färdigheter inom dessa områden till relevanta delar och personer av den 

nya organisationen. Denna överföring kräver ofta en utdragen tidsperiod innan 

dessa färdigheter kan realiseras och skapa värde. Detta beror på att färdigheterna 

som skall läras av nya personer är unika och därmed varit svåra att imitera. 

Överföring av ledningsfärdigheter skiljer sig mot funktionella färdigheter i det 

avseende att det främst handlar om vertikalt interagerande mellan ledningsnivåer, 

medan de funktionella färdigheterna främst överförs horisontellt mellan delar inom 

de tidigare skilda organisationerna.  

 

Samtidigt som allt detta tyder på att en grundlig förståelse, planering och 

övervakning av integrationsprocessen är av absolut yttersta vikt, vidhålls det av ett 

flertal fusions och förvärvsforskare att även tidsperspektivet kan avgöra ett 

företags framgång och därför kan integrationsprocessen inte framskrida i alltför 

lugn takt (Weston et al, 2001). Hur fort integrationsprocessen sker och bör ske har 

dock varit orsak till debatt under lång tid. En vanlig ståndpunkt är att det är helt 

beroende på den specifika situationen ett förvärv utsätts för.  

 

Enligt Jemison & Sitkin (1986a) finns det dock vissa krafter som generellt påverkar 

hastigheten i en eller annan riktning. Krafter som ökar hastigheten i processen är 

enligt dessa författare, stort engagemang för integrationen, graden av eftersträvad 

diskretion, en överdriven tro på förfarandet, de ansvarigas självintressen och en 

relativt stor skillnad i storlek mellan köpare och uppköpt företag. Krafter som 

däremot minskar hastigheten är erfarenhet från tidigare fusioner och förvärv, 

regelmässiga hinder, relativt liten skillnad i storlek mellan köpare och uppköpt 

företag, samt utdragen process i styrelsens godkännande. En kraft som påverkar en 

integrationsprocess hastighet i båda riktningar är förvärvskandidatens motstånd.  
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Detta motstånd gör det svårt att integrera det uppköpta företaget samtidigt som det 

ökar det köpande företagets vilja att snabbt få in det uppköpta företaget i sin 

organisation (Jemison & Sitkin, 1986a).  

 

Dessutom påverkar externa faktorer såsom situationen i branschen. Om det är hård 

konkurrens och små marginaler är det troligt att det krävs en snabb integration. 

Däremot om konkurrensen är begränsad och vinstmarginalerna höga kan det antas 

att behovet av att skynda på integrationsprocessen är mindre. Det finns naturligtvis 

även andra situationsberoende faktorer som påverkar hasigheten i en 

integrationsprocess. 

 

Samtidigt påpekas av Jemison & Sitkin (1986a) att krafter som arbetar för en 

snabbare integrationsprocess är starkare än krafter som arbetar för en långsammare 

process, vilket leder till en önskan att avsluta hela förvärvsprocessen snabbt och en 

(enligt författarna) större risk att misslyckas. 

 

Det hävdas av Haspeslagh & Jemison (1991) att ansatsen till den ovan förklarade 

integrationsprocessen beror på två centrala dimensioner, grundade i relationen till 

det förvärvade bolaget och motiven bakom förvärvet. Den första dimensionen är 

relaterad till det ömsesidiga beroende de sammanslagna bolagen behöver för att 

kunna överföra de strategiska resurserna mellan sig. Den andra dimensionen berör 

behovet att bibehålla organisationerna intakta för att de strategiska resurserna inte 

ska gå förlorade. Haspeslagh & Jemison hävdar vidare att det utifrån de två 

dimensionerna går att utläsa hur långtgående en integration drivs. Detta kan skifta 

från ett, i stort sett, komplett bevarande av organisationerna, som de var innan 

sammanslagningen, till en total absorption av det uppköpta företaget. Som det 

framgår är förhållandet mellan dessa dimensioner komplext och kräver ofta en 

kompromiss mellan de två dimensionerna (Sudarsanam, 1991).  
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Nedan ses en matris i vilken fyra olika angreppssätt till integration föreslås utifrån 

hur de två dimensionerna förhåller sig till varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absorberande integration är en integration där det krävs en hög grad av 

ömsesidigt beroende för att uppnå önskvärda effekter, men där det krävs liten 

organisatorisk autonomi för detta syfte. Denna typ av integration innebär en full 

konsolidering av verksamheterna, kulturen och organisationerna, vilket ofta sker i 

förvärv med skalfördelar som främsta motiv. Den bevarande integrationen beror 

på ett stort behov av organisatorisk autonomi. Detta innebär att ledningen bör 

behålla källan till det tilltänkta värdeskapandet intakt, då en djupare integration, 

bland annat i form av ny kultur och nya tillvägagångssätt skulle kunna fördärva 

källan till värdeskapandet. Exempel på en sådan typ av ansats kan vara ett 

diversifierat förvärv (Haspelagh & Jemison, 1991). 
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Figur 3.3: Types of Acquisition Integration Approaches, källa: Haspeslagh & Jemison, 1991, sid 145. 
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I en symbiotisk integration hävdar Haspelagh & Jemison (1991) att de olika 

organisationerna bevaras intakt till en början och integreras sedan gradvis så att de 

blir alltmer ömsesidigt beroende. Denna typ av integration är mycket komplex då 

den kräver viss del bevarande och viss del absorbering samtidigt. Exempel på en 

symbiotisk integration kan sägas vara AOL Time Warner, där avsikten var att Time 

Warners kunskaper inom media skulle integreras i AOLs väletablerade infrastruktur 

på Internet, samtidigt som detta inte fick ha negativa effekter på skapandet av goda 

mediaprodukter. Om behovet av båda dimensionerna är lågt är det svårt att se 

varför det ens skett ett förvärv. Ansatsen blir då att det uppköpta företaget, mer 

eller mindre, behålls som holding företag 

 

Haspeslagh & Jemison hävdar att den, av det köpande företaget, upplevda 

kvaliteten hos det uppköpta företaget, samt storleken på detta företag också är av 

betydelse för ansatsen till integration. Om det köpande företaget uppfattar det 

uppköpta företaget som ett företag med låg kvalitet blir det naturligt att det 

påverkas i större utsträckning än om det hade varit ett företag med hög kvalitet. 

Detta innebär följaktligen att ett företag som upplevs vara av låg kvalitet i stor 

utsträckning integreras i det köpande företaget och motsatsen gäller för företag 

med hög kvalitet.  

 

Det antas av dessa författare också att ett litet företag är lättare att integrera än ett 

stort företag. Detta på grund av att det mindre företaget oftast har mindre och färre 

funktioner att integrera, samt att motståndet som det köpande företaget bemöter 

märks mindre i ett litet företag än i ett stort. Haspeslagh & Jemison finner dock i 

sin studie att storlek och kvalitet spelar betydligt mindre roll för 

integrationsansatsen än behoven för strategiskt ömsesidigt beroende och 

organisatorisk autonomi (som beskrevs ovan).  
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Birkinshaw et al (2000) tar integrationsprocessen ett steg längre och delar upp den i 

två subprocesser: mänsklig integration och strukturell integration.  

 

Mänsklig integration innefattar funktioner såsom kommunikation inom och 

mellan personer och delar av organisationen, personalvård, kulturell konvergens 

och ledarskap, vilket lite grovt kan sägas vara de ”mjuka” delarna av 

integrationsprocessen. Strukturell integration är å sin sida kopplad till 

kontrollmekanismer, val av organisationsstruktur, tillsättning och avsättning av 

positioner, val av graden av integration av den förvärvade enheten och kan påstås 

vara de ”hårda” delarna av integrationsprocessen. Det hävdas av dessa författare att 

de två subprocesser i stor utsträckning kan förstås separat.  

 

Genom att dela upp integrationsprocessen i de två subprocesserna kan det påvisas 

hur processerna tar sig an olika logiska angreppssätt allteftersom integrationen 

fortskrider. Den strukturella integrationen handlar om själva värdeskapandet i 

integrationsprocessen genom bland annat resursfördelning. Denna process kan 

liknas vid Haspeslagh & Jemisons (1991) begrepp ”överföring av strategiska 

resurser”.  

 

Mänsklig integration syftar istället till att generera tillfredställdhet, trygghet och 

slutligen delad identitet hos medarbetare i organisationerna. Denna subprocess 

visar, å sin sida, klara likheter med den del av integrationsprocessen som 

Haspeslagh & Jemisons (1991) kallar skapande av atmosfär mottaglig för 

resursöverföring. Denna uppdelning påvisar att mänsklig integration och strukturell 

integration är tillräckligt olika delar av processen för att studera dessa två fenomen 

separat. Det bör dock påpekas att de två subprocesserna inte är oberoende av 

varandra, utan snarare förutsättningar för varandra.  
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Detta kan förklaras av att en lyckad mänsklig integration underlättar en strukturell 

integration, samtidigt som effekter av en lyckad strukturell integration kan positivt 

påverka den mänskliga integrationen.  

 

Båda subprocesserna är alltså av yttersta vikt för en lyckad integration enligt 

Birkinshaw et al (2000), se bild nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författarna fortsätter resonera att de två subprocesserna tar sig an olika roller i 

olika integrationsprocesser och även påverkas av tidsförloppet i integrationen. Det 

stipuleras att det i början av integrationsprocessen fokuseras på den mänskliga 

integrationen för att under processens gång övergå till alltmer fokus på den 

strukturella integrationen. Dock hävdar författarna i motsats till Haspeslagh & 

Jeminson att det inte enbart går att fokusera på att skapa en mottaglig atmosfär 

innan överföringen av strategiska resurser tar vid. Istället förespråkar Birkinshaw et 

al (2000) en annan ansats och menar att de två subprocesserna fortlöper sida vid 

sida, då den värdeskapande processen påbörjas så tidigt som möjligt samtidigt som 

den mänskliga processen behövs för att möjliggöra detta. Likväl vidhåller de att det 

är att föredra att överfokusera på den mänskliga integrationen i början, hellre än att 

överfokusera på den strukturella integrationen.  
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Figur 3.4: Framework for Integration Management, källa: Birkinshaw et al, 2000, sid 400. 
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Detta motiveras med att mänsklig integration kan ske utan större hjälp av 

strukturell integration, medan strukturell integration kan få ingen (eller till och med 

negativ) effekt om mänsklig integration ej skett tidigare.  

 

Alltså skulle linje C i figuren nedan vara att föredra framför linje B. Dock anses 

linje A vara den teoretiskt optimala, då den enligt Birkinshaw et al. är den snabbaste 

vägen till framgångsrik integration. Birkinshaw et al menar vidare att linje C 

involverar betydligt mindre risk än de övriga två, då man inte riskerar stora 

konfrontationer mellan medarbetarna i de samgående organisationerna. Det viktiga 

i denna modell för vår undersökning är inte den normativa ansatsen till 

framgångsrik integration, utan beskrivningen av olika tillvägagångssätt och dess 

påstådda konsekvenser.  
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Figur 3.5: Impact of Human and Task Integration on Acquisition Outcome, Birkinshaw et al, 2000, sid 
420.  
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3.6 Kritik mot den förda teoridiskussionen 

Det resonemang som förts ovan har i stor utsträckning förutsatt att 

integrationsprocessen går att styra, samt att denna styrning förs konsekvent av en 

enad ledning. Denna uppfattning om ledningen och dess möjlighet att påverka är 

dock alldeles för naiv, menar Vaara (2001). Istället hävdar han att ledningen 

omöjligt kan agera som en enad enhet i strävan att uppnå integrationsmålen.  

 

Ledare har en begränsad möjlighet att påverka integrationsprocessen, då olika 

ledare av den nya organisationen strävar mot olika integrationsmål som kan vara 

motsättningsfulla, vilket har sin grund i att ledare inte alltid agerar rationellt (Vaara, 

2001). Författaren menar fortsättningsvis att ledare går in i olika (förutbestämda) 

roller när de ställs inför styrningsprocessen i ett samgående, snarare än att de agerar 

som författare till integrationsprocessens manus. Ett exempel på detta är hur 

ägarrepresentanter ofta antar en passiv roll i en integrationsprocess, vilket kan leda 

till att problem som är skadliga för ägarna inte beaktas av de integrationsansvariga. 

 

De beskrivna teorierna avseende integrationsprocessen bygger på empiriskt 

material från tillverkande bolag och tjänsteföretag i olika branscher i olika delar av 

världen. De studerade fallen agerar på en konkurrensutsatt marknad och är 

privatägda. Haspeslagh & Jemisons studie omfattade tjugo företag från olika 

branscher i olika länder, medan Birkinshaw et al studerade företag från 

verkstadsindustrin. Ingen av de befintliga teorierna har inkluderat företag inom 

energibranschen, vilket innebär att dess relevans kan ifrågasättas vid en studie av 

den svenska energibranschen. Det är ändå vår uppfattning att de teorier som legat 

till grund för det förda resonemanget är lämpade för att uppnå förståelse för 

integrationsprocessen, då de utförligt och på ett enhetligt sätt förklarar 

integrationsprocessen ingående.   
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3.7 Sammanfattning 

Innan vi avslutar detta kapitel vill vi kort sammanfatta det som har presenterats. Vi 

såg i första delen av kapitlet att legitimitet krävs för en organisations överlevnad. 

Omgivningen ställer olika, och ibland motsägelsefulla, krav på organisationer. 

Organisationer kan välja att endast fokusera på en mindre del av omgivningen som 

har likartade krav och uppfylla dessa, eller så kan organisationer välja att reflektera 

de olika och oförenliga kraven genom att belysa dessa i sin beslutsprocess.  

 

Det första tillvägagångssättet förutsätter ett fokus på handling, medan det andra 

alternativet fokuserar på beslutsprocessen. Förvärv och fusioner involverar 

oundvikligen både beslutsprocess och handling.  

 

Enligt presenterad teori föreslås att allt värde skapas i integrationsprocessen, vilket 

torde medföra ett fokus på handling då integration förutsätter handling. Det har 

även föreslagits av författare som Haspeslagh & Jemison och Birkinshaw et al att 

detta är generellt för alla fusioner och förvärv. Detta borde enligt Brunssons 

resonemang medföra att integrationsprocessen i alla fusioner och förvärv torde 

vara handlingsorienterade och verka mot en irrationell beslutsprocess för att erhålla 

en rationell handling. Det har dock uppmärksammats av författarna till denna 

uppsats att det existerar organisationer vars legitimitet till stor del erhålls genom 

politiska grunder, där beslutsprocessen är i fokus. Även dessa organisationer ingår i 

fusioner och genomför förvärv. Exempel på detta, enligt författarna, är de förvärv 

som på senare år genomförts av bolag inom den svenska energibranschen. Deras 

ägarstruktur, historia och marknadsförutsättningar pekar på ett 

legitimitetserhållande genom såväl beslutsprocessen som genom handling.  
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Fusioner och förvärv är en del av organisationers verksamhet som måste erhålla 

legitimitet. Det antas att denna legitimitet erhålls genom antingen rationellt 

beslutsfattande eller rationell handling, vilka enligt Brunsson (1989) inte kan 

kombineras samtidigt.  

 

Detta beror på att rationell handling baseras på irrationellt beslutsfattande och 

därmed inte kan eftersträvas samtidigt som rationellt beslutsfattande eftersträvas. 

Hur legitimitet eftersöks kommer att yttra sig i den syn och den ansats en 

organisation har gentemot integrationsprocessen i en fusion eller ett förvärv. 

Genomförandet av integrationsprocessen i fusioner och förvärv är därför i allra 

högsta grad beroende av de olika legitimitetsgrunderna, det vill säga 

beslutsrationalitet och handlingsrationalitet. 

 

Enligt Birkinshaw et al (2001) kan integrationsprocessen delas upp i två 

subprocesser, strukturell integration och mänsklig integration, som antar olika roller 

i olika integrationer och påverkas av tidsförloppet. Det existerar olika uppfattningar 

om vilken subprocess som är viktigast och när resurser skall satsas på den ena 

respektive den andra. Det antas av oss att det finns en koppling mellan den 

strukturella integrationsprocessen och en handlingsorienterad organisationsform, 

samt mellan den mänskliga integrationsprocessen och en politisk 

organisationsform. Detta är inget absolut samband utan en tänkbar koppling.  

 

Den mänskliga integrationen kräver ofta att olika intressen beaktas, då den direkt 

påverkar människor. Detta innebär att ett rationellt beslutsfattande lämpar sig för 

denna typ av integrationsprocess. I den strukturella integrationen existerar färre 

intressen och påverkar människor endast indirekt. Därför antas rationellt 

beslutsfattande vara av mindre vikt för denna typ av integration och istället 

underlättar rationell handling genomförandet av den strukturella 

integrationsprocessen.  
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4 EMPIRI 
Syftet med detta kapitel är att belysa för läsaren hur förvärvsprocessen ter sig i de fall vi har valt 

att studera och då främst integrationsprocessen. Vi börjar med att kortfattat presentera de tre 

förvärvande fallföretagen inom energisektorn. Dessa beskrivs utifrån information från intervjuer 

men också med aktuell data från respektive hemsida. Därefter redogör vi för data som har 

samlats in och som baseras på de intervjuer vi har genomfört med representanter för de olika 

företagen. Citat från respondenterna har använts för att ge en bättre bild utav hur respondenterna 

verkligen har svarat samt att göra läsningen mer intressant. På grund av att vissa respondenterna 

har uttryckt sin vilja att vara anonyma kommer vi inte att nämna de olika respondenterna eller 

företagen vid namn när vi presenterar deras svar angående förvärven.  

4.1 Fallpresentationer 

I detta kapitel har vi valt att benämna de studerade fallen A, B och C för att läsaren 

tydligare skall kunna se skillnader och likheter i tankesätt beträffande olika 

frågeställningar. Fall A behandlar ett kommunalägt bolags förvärv av ett annat 

(mindre) kommunalt energibolag. Fall B och fall C innefattar två av de största 

svenska energibolagen och deras förvärv av mindre kommunala bolag. 

 

Vissa av de svar vi fick härrör sig inte direkt till det specifika förvärvet utan visar 

hur förvärv generellt genomförs i detta fallföretag, vilket kan bero på att denna 

fråga inte behandlades utförligt i just vårt studerade fall. I varje fall ingår det flera 

respondenter, vilket gör att citat från ett specifikt fall i ett och samma 

ämnesområde kan avvika från varandra eftersom det är subjektiva svar från olika 

respondenter. 
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4.2 Vad händer innan integrationsprocessen? 

För att få en bra inblick i de aktiviteter som utförs innan integrationsprocessen 

börjar vi med att diskutera kortfattat hur dessa delar av förvärvsprocessen generellt 

fortlöper för förvärv av svenska kommunala energibolag. Detta tillvägagångssätt 

används så att läsaren kan bilda sig en uppfattning om aktiviteterna. Hela processen 

startar vanligtvis med att ett kommunalt energibolag beslutar sig för att sälja sin 

existerande verksamhet eller delar av denna. De kontaktar oftast ett rådgivande 

bolag (vanligtvis någon av de stora konsultbyråerna eller banker som besitter 

kompetens inom de berörda områdena). Energibolaget i samarbete med den 

rådgivande parten utarbetar ett anbud som de sedan skickar ut till de tilltänkta 

köparna. Köparna får då ta ställning till om bolaget är av strategisk betydelse att 

förvärva och formar ett team av specialister som ansvarar för 

undersökningsarbetet. De intresserade köparna får ge ett indikativt bud som inte är 

bindande, men som ligger till grund för ett urval av lämpliga köpkandidater. Utifrån 

det indikativa budet väljs oftast två till tre bolag ut som får fortsätta att förhandla 

med det kommunala energibolaget.  

 

De tilltänkta köparna får nu tillgång till mer omfattande information om bolaget 

och kan också ställa direkta frågor angående materialet till det kommunala bolaget. 

Detta sker för att det köpande bolaget skall få svar på sina farhågor och kunna göra 

en bättre bedömning av hur stor riskpremien bör vara vid köpet. Det/de mest 

intressanta bolaget/-en ur det säljande bolagets perspektiv får sedan påbörja 

förhandlingar med energibolaget som ofta sker på en advokatbyrå. Förhandlingarna 

pågår ända tills båda parter är tillfredsställda med överenskommelsen och 

kontraktet är påskrivet. Detta är vår bild, baserad på de genomförda intervjuerna, 

om hur aktiviteter som sker innan integrationen fortskrider vid förvärv av 

kommunala bolag inom energibranschen.  
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Som beskrivits i inledningen är energibranschen uppdelad i tre delar, elnät, 

produktion och elhandel. När förvärv av kommunala bolag sker förvärvas oftast 

fler av de tidigare nämnda verksamhetsdelarna. Elhandeln ingår nästan alltid i dessa 

förvärv, men även nät och/eller produktion ingår i förvärv. 

4.3 Motiv och struktur i energibranschen i Sverige 

Energibranschens specifika struktur 

 

Företag i energibranschen lever och verkar på orten. Vissa av dessa bolag, framför 

allt nät- och produktionsbolag, är en del utav infrastrukturen, medan 

elhandelsbolagen kan bedriva verksamhet utan att äga infrastruktur. I tillverkande 

företag kan tillverkningsenheter flyttas medan elnäten är svåra att flytta och händer 

det tar man bort sina befintliga kunder.  

 

En stor skillnad mot vissa andra branscher är strukturkapitalets betydelse. Flera av 

de intervjuade (bland annat fall B och C) sade att strukturkapitalet är viktigare än 

humankapitalet. En respondent i fall A nämnde att humankapitalet, trots allt, är 

väldigt viktigt även i denna bransch, men om denne person var tvungen att välja 

skulle personen svara att strukturkapital ändå var viktigare än humankapital. Vi 

tolkar detta som att den strukturella integrationsprocessen värderas högre än den 

mänskliga integrationsprocessen. 

 

"Anläggningen är viktigare än erfarenhet." (Fall A) 

 

Det existerar ett monopol på elnätet, medan det råder en monopolliknande 

situation för elproduktion, främst på grund av höga inträdesbarriärer. Detta leder 

till lägre risker och ett förhållandevis högt kassaflöde.  
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Fortfarande är många aktörer inom energibranschen små kommunala bolag, vilket 

enligt respondenterna påverkar deras sätt att driva verksamheten. Många av de små 

kommunala bolagen är förvaltande företag med kostnadsansvar vilka inte har 

samma press på sig som i ett tillverkande bolag. Kommunala bolag lever under 

andra premisser och har inte samma kortsiktiga krav som de privata, anser flera 

respondenter. 

 

"Man strävar att upprätthålla en service till kunderna till i princip vilken 

kostnad som helst." (Fall A) 

 

På konkurrensutsatta marknader måste vinster snabbt kunna uppnås för att visa att 

man tillvaratagit synergieffekter och därmed tillfredsställt aktieägarna. Dessutom är 

kraven högre i ett privat bolag vad gäller lönsamhet och återbetalningstid än i ett 

kommunalt bolag ansåg flera av de tillfrågade respondenterna. 

 

Motiv till förvärv och försäljning av kommunala energibolag 

 

Av de svar vi fått antyder några att de viktigaste orsakerna till förvärv i 

energibranschen är att uppnå stordriftsfördelar och erhålla en större marknad att 

agera på (fall A, B och C). Förvärv av elnät är eftertraktat på grund av de höga 

marginalerna och elhandel och produktion förvärvas främst på grund av 

möjligheter till stordriftsfördelar. Det hävdas dock av flera respondenter (fall A, B 

och C) att ett motiv även är att de stora bolagen har kompetens att driva denna typ 

av verksamhet som de små bolagen ofta saknar och därmed kan denna verksamhet 

drivas effektivare av det förvärvande bolaget. Emellertid hävdar en respondent (fall 

A) att även det förvärvande bolaget kan få del av unik kunskap från det förvärvade 

bolaget. Ett annat motiv är av strategisk karaktär där man har för avsikt att vara 

verksam i det område där förvärvet bedriver verksamhet, det vill säga att bolaget 

köper tillträde till en ny kundmassa.   
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Idealförvärvet för fall A är ett bolag som ligger inom bolagets närregion där man 

strävar efter att ta till vara på synergieffekter och samordningsfördelar. Enligt fall C 

är det viktigaste för dem att bolaget de förvärvar har en viss storlek och bredd. Det 

skall på orten finnas en potential för utveckling avseende befolkningstillväxt och 

kunskap (bland annat är universitetsstäder eftertraktade).  

 

Företagsamheten är vital och en väl utvecklad industriell struktur efterfrågas. 

Bolaget skall även vara välskött och inte överinvesterat för att ett köp skall vara 

motiverat.  

 

Orsaken till att de kommunala energibolagen säljs tillskrivs ofta att de inte har 

samma kompetens eller möjligheter att agera på en konkurrensutsatt marknad som 

de största aktörerna på marknaden har. Detta tydliggörs framförallt i elhandeln, 

eftersom den sker på en väldigt volatil marknad vilket medför stora risker för de 

inblandade aktörerna. En annan förklaring som en respondent föreslog var att 

kommunernas ekonomi ofta är ansträngd.  

 

" Det främsta skälet till att de kommunala bolagen vill sälja är att de vill 

minska trycket i sin kärnverksamhet. Det finns ett lagfäst krav att 

kommunerna skall ha en balans i sin ekonomi. Kommunen behöver de här 

pengarna för att få budgeten i balans. De behöver likviden för att få ned sin 

skuldsättning och få bort lite räntebetalningar." (Fall C) 

 

Vi vill betona att de kommunala bolagens motiv förklaras här från de köpande 

bolagens perspektiv. Vi har alltså inte pratat med säljande part. 

 

Med denna förståelse om energibranschens struktur och motiv till förvärv ger vi 

oss nu  in i den process som vi ägnat mest tid åt, nämligen integrationsprocessen. 
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4.4 Integrationsprocessen 

När planeras integrationsprocessen och av vem? 

 

Generellt sett verkar det som om integrationsprocessen i energibranschen inte har 

högsta prioritet utan att det främst läggs ned resurser på att försöka förvärva det 

kommunala energibolaget (fall A, B och C).  

 

Planeringen för integrationsprocessen skiljer sig åt mellan de olika bolagen. Vissa 

hävdar att man inte har tid med någon planering för integrationsprocessen innan 

man vet att man får förvärva. 

   

"Planer för post-merger fasen planeras inte förrän man är i hamn med 

kontraktet." (Fall C) 

 

Andra säger att de påbörjar planeringen för integrationen innan kontrakt är skrivet. 

 

"Vi tar fram en integrationsplan redan innan vi vet att vi fått köpet, i varje 

fall påbörjas arbetet med integrationen vad gäller elhandelsdelen." (Fall B) 

 

Integrationsansvarig är ofta en nytillsatt VD för det förvärvade bolaget som har i 

uppgift att genomföra de förändringar som den nya styrelsen efterfrågar. Övriga 

uppgifter för styrelsen är att tillsammans med VD sköta kontakter med kommunen 

och media.  

 

I fall C och B hade man en väl utarbetad tidsplan att följa medan man i fall A inte 

hade någon fastlagd tid då integrationen skulle vara avklarad. Vissa 

integrationsansvariga fick tydliga direktiv som de ombeddes att följa (fall C) medan 

andra fick sköta integrationen självständigt med mer handlingsfrihet (fall A). 
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"Ingen tid för integrationsarbetet var uttalad, men man hade dock mål för 

resultatförbättringar." (Fall A) 

 

I fall B och C där man hade utarbetat ett körschema var man tvungen att modifiera 

och ändra körordningen från den ursprungliga verksamhetsplaneringen, eftersom 

det uppkom ny information som förändrade förutsättningarna. 

 

Hur snabbt och i vilken utsträckning integreras det förvärvade bolaget? 

 

Hur länge integrationsprocessen fortlöper beror bland annat på graden av 

integrering, det vill säga ansatsen. Vissa av de förvärv vi studerade integrerades helt 

(fall B och C), medan andra integrerades i mindre omfattning och fick agera mer 

självständigt (fall A). Respondenterna påtalade även att elnät och elproduktion gick 

fortare att integrera än elhandel, vilket förklarades med att elhandeln innefattade 

fler förändringar och därmed en högre grad av integrering. En hög grad av 

integrering innebär att man förändrar organisationsstrukturen, integrerar olika 

system som IT och ekonomi, integrerar kundservice och förändrar varumärket.   

 

"Lönsamheten i bolaget och hur starkt det lokala märket är bestämmer hur 

snabbt man integrerar det förvärvade bolaget." (Fall B) 

 

Respondenter från fall C tyckte att en snabb integrationsprocess var väldigt viktig 

för att kunna få den nya verksamheten att fungera bra. Några av de faktorer som 

anses påskynda integrationen är en liknande organisationsstruktur i form av 

ekonomisystem/rapportsystem och att personalen är medgörlig. 

 

"Målet var att genomföra integrationen på så kort tid som möjligt vilket sattes 

till fem månader." (Fall C) 
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Hur påverkades och behandlades personalen i de bolag som blev uppköpta? 

 

Det fanns en viss skillnad hur man såg på personalen hos förvärvarna, vilket 

återspeglas tydligt i följande citat: 

 

"Att få med sig människorna är det viktigaste i integrationsprocessen, 

människor är det finaste som finns" (Fall A) 

 

 "Det viktigaste i denna bransch är strukturkapitalet och personalen är 

utbytbar." (Fall C) 

 

"Det är inte så enkelt att bara byta ut folk eftersom de erfarna arbetarna har 

unik kompetens." (Fall A) 

 

Ett visst motstånd uppstod i alla förvärv. Det är oftast individknutet och anses 

bero på att dessa individer efter förvärvet inte längre kommer att ha en lika viktig 

roll eller samma frihet som de tidigare hade. Vissa har lämnat företaget på grund av 

nya karriärmöjligheter i och med förvärvet.  

 

Alla fallföretagen hade för avsikt att träffa de nya medarbetarna i de förvärvade 

bolagen så snart det gick för att minska osäkerheten hos de anställda. Detta gjordes 

av ansvariga på moderbolaget. 

 

”Folk mår dåligt när man inte vet vad som händer. " (Fall A) 

 

Det var främst denna osäkerhet som gjorde att viss personal lämnade bolaget och 

letade efter ett annat jobb, då de inte visste hur deras framtid inom den nya 

organisationen skulle te sig. I fall B försvann framförallt de drivkraftiga och 

initiativrika vilket var mindre lyckat för förvärvaren. 
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Direkta avsked var oftast inte nödvändigt att vidta för förvärvaren då det ofta 

saknades folk när köpet gått igenom. Detta hade sitt ursprung i att personal 

lämnade det ursprungliga bolaget då de nåddes av nyheten att bolaget skulle säljas 

ut. Dock gjordes en del avsked på grund av samplacering av aktiviteter.  

 

Förmedling av budskapet om uppsägningar skedde på olika sätt, varav vissa var 

mindre lyckade. 

 

"En toppchef åkte helikopter ut till en anläggning och meddelade att man 

skulle göra personalreduceringar där." (Fall B) 

 

De flesta avsked som trots allt genomfördes i de olika fallen kan liknas vid mer 

personliga uppgörelser som bland annat förtidspensionering. Denna typ av 

uppgörelse gällde främst högre chefer som i och med förvärvet tappade makt och 

status och därmed inte ville fortsätta i den nya organisationen. Omflyttningar 

uppstod för en del chefer som antingen flyttade till koncernen eller från koncernen. 

Även medarbetare omflyttades till en ny verksamhetsgren i den nya organisationen 

(fall B och C).  

 

Identifiering av nyckelpersoner skedde i lite olika faser av förvärvsprocessen 

beroende på vilket av de tre företagen som förvärvade. Nyckelpersoner i fall B var 

identifierade redan innan köpet utannonserades medan denna identifiering i fall A 

och C skedde i samband med integrationsprocessen.  

 

En respondent från fall B påpekade att det kanske inte alltid är de rätta 

nyckelpersoner som identifieras. Ofta anses det vara chefen som är nyckelpersonen 

men respondenten menar att de som besitter den verkliga operativa kompetensen 

ofta förbises och glöms bort i sökandet efter nyckelpersoner. 
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Det ansågs även av respondenter i fall C att en kontinuerlig kontakt med de 

anställda under hela integrationsprocessen var av stor betydelse för integrationens 

framgång. 

 

"En kontinuerlig diskussion med fackrepresentanter är viktigt för att se att 

medarbetare var överens och låg på samma nivå i integrationsprocessen."  

(Fall C) 

 

Hur påverkade organisationskulturella skillnader integrationen? 

 

I alla fallföretag fanns det vissa skillnader mellan det förvärvade bolaget och det 

förvärvande bolaget. Olikheter som fanns kan illustreras med följande citat: 

 

”Det uppköpta bolaget hade inte samma kommersiella kultur.” (Fall A) 

 

 ”Kommunala energibolag jobbar mer med självkostnadsprincip, nyttighet i 

kommun och ska inte utnyttja någonting i affärsmässigt syfte. De skall vara en 

lojal samhällsmedborgare.” (Fall C) 

 

”Skillnader i företagskultur finns på grund av andra ekonomiska krav, mer 

centraliserat, mer affärsmässigt och mindre kommunalt. Det finns skillnader, 

men de verkar inte vara så svåra att överbrygga vid ett förvärv.” (Fall B) 

 

Dessa skillnader i kultur ledde dock inte till några större problem i integrationen 

enligt de intervjuade, tack vare att många av de anställda var mottagliga för 

förändringar och såg det som en möjlighet att utvecklas. 

  

”Det gäller att bygga upp en kultur där man ser att de måste utveckla 

verksamheten och inte följa minsta möjliga motstånd.” (Fall A) 
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Det existerade skillnader i ledningsstil mellan det uppköpta bolaget och det 

förvärvande företaget i alla de studerade fallen. Vissa fall påvisade större skillnader 

än andra. Det förvärvande företaget prioriterade lönsamhet och teknik framför vad 

som såg bra ut från ett lokalt publikt perspektiv. 

 

"Numera ser man ur ett finansiellt publikt perspektiv och vad det ger för 

resultat på kassaflöde de närmsta åren." (Fall C) 

 

Hur kommunicerades den nya visionen och de nya strategierna till 

personalen hos det uppköpta bolaget? 

 

I fall A, B och C ville de ansvariga för förvärvet så snabbt som möjligt träffa de 

anställda på företaget och kommunicera ut vad som skulle ske efter förvärvet och 

vad som förväntades av dem. Även implementeringsförfarandet kommunicerades 

ut tidigt till all personal då integrationsansvariga tillsatts. Ett fallföretag förklarade 

sitt tillvägagångssätt på följande vis: 

 

"Vi går ut med beskedet till de anställda då beslutet är taget i fullmäktige. Vi 

följer då en utarbetad informationsplan.” (Fall B) 

 

Hur behandlades de strukturella förändringarna? 

 

Mindre kommunala bolag har haft en tradition av förvaltande karaktär och 

kostnadsansvar. Efter att ha blivit förvärvade har dessa bolag börjat tänka mer 

affärsmässigt. Resultatansvar krävs av de anställda samtidigt som de får mer ansvar. 

Det blir tydligare vem som är chef, vilka olika direktiv som gäller och vad som 

förväntas av de anställda. I fall C centraliserades vissa funktioner som elhandeln, 

finansfrågor och förvärvsfrågor till moderbolaget (koncernen).  
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De skapade även en entreprenadverksamhet där många tidigare anställda inom 

distribution och produktion nu fick anställning. Denna konsultverksamhet 

innefattar teknikpersonal och underhållspersonal. Deras tjänster går nu mer än till 

hälften externt. Detta har medfört att konsulterna har fått ett resultatansvar och 

ökad kompetens. 

 

"Denna förändring har uppfattats mestadels som positiv av de anställda, men 

det finns alltid de som motsätter sig förändringar." (Fall C) 

 

Fall A svarade att några få tjänster flyttades centralt, men att några större 

strukturella skillnader ej har uppstått. Däremot är ett frekvent utnyttjande av 

resurser mellan de två bolagen förekommande. 

 

Styrelsens sammansättning ändrades efter köpen i fall A och C och fler personer 

från de köpande bolagen tog plats i den nya styrelsen. Även andra personer med 

anknytning till näringslivet tillsattes för att bredda kompetensen i styrelsen.  

 

De förvärvade kommunala bolagen blev efter uppköpet tvungna att anpassa sitt 

rapportförfarande efter en mer affärsmässig grund. En stor förändring var att 

rapportera tätare till moderbolaget då marknaden frågar efter information i form av 

bland annat kvartalsrapporter. I en del fall (B och C) blev anställda i det förvärvade 

bolaget också tvungna att starta upp en egen prognosverksamhet. Detta gällde 

främst de anställda som hade fått en mer utpräglad konsultroll efter förvärvet. 
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Belöningssystemet ändrades främst för de anställda som blev konsulter där det 

gällde att skaffa nya kunder och vidare bearbetning av existerande kunder. En del 

av deras lön blev rörlig.  

 

"Generellt så finns det inga stora bonusar i energibranschen utan belöning kan 

istället vara i form av större nätverk som skapas för de anställda." (Fall C) 

 

I fall B och C implementerades det köpande företagets data och ekonomisystem 

(affärssystem) i det uppköpta bolaget, utan större förundersökningar. 

Implementeringen av de olika systemen tog olika lång tid beroende på om hela 

systemet skulle implementeras och systemets komplexitet. 

 

Vilka var problemen i integrationsprocessen? 

 

Det uppstod problem under integrationsprocessen i de olika fallen. Enligt en 

respondent i fall B klarade de inte fullt ut att behandla de mjuka värdena i 

integrationen vilket kan ha gjort att den till viss del misslyckades. En annan 

respondent i samma fallföretag sade: 

 

"Det finns en ambition att skapa en enad kultur, men frågan är om man kan 

göra det." (Fall B) 
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Det beror oftast på tid och resurser om man kan arbeta mycket med 

integrationsprocessen. Även om tid och resurser läggs ned på integrationsprocessen 

kan det ändå gå snett. 

 

"Det går ofta åt skogen för de som arbetar med integrationsprocessen eftersom 

de saknar kunskap om de underliggande värdekedjorna, de vill säga hur värde 

skapas. Det finns en dålig operativ kunskap från de som bestämmer om 

förfarandet. Det blir en teoretisk produkt som läggs över en faktisk verklighet." 

(Fall B) 

 

Det finns även andra problem som måste tas med i beaktning vid arbete med 

integrationsprocessen. 

  

"Det finns ett generellt problem i branschen och det är den latenta rädslan om 

uppslukning och centralstyrning." (Fall A) 

 

"Processen tar alltid längre tid än man tror från början. Synergivinsterna 

överskattas ofta och problem underskattas." (Fall B) 

 

Personalen måste enligt fall B uppleva det som positivt att den nye ägaren tar över 

och gilla att arbeta efter deras sätt. De får inte tappa några kunder och försöker 

därför vara ute och informera tidigt och sätter upp gemensamma projekt.  

 

I fall B hade de två ingående bolagen skild marknadssyn och risksyn vilket fick 

komplikationer i integrationsprocessen i form av kommunikationsproblem. Detta 

berodde på att de olika energibolagen uppfattade verkligheten det vill säga 

marknaden olika på grund av deras specifika bakgrund och att marknaden varit 

konkurrensutsatt under så kort tid. 
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Ett annat problem som en respondent i fall B påpekade är avsaknad av goda 

”management skills”. I ett fall gav först koncernledningen chefer från de olika 

bolagen ansvar och mandat att lösa ett antal praktiska frågor beträffande den nya 

affärsplanen och den nya organisationens struktur. Men de blev överkörda då 

besluten i slutändan ändå fattades centralt av koncernledningen.  

 

Inom vissa företag i energibranschen finns inte den kompetens som krävs för ett 

utförligt arbete med integrationsprocessen. Det saknas erfarenhet att behandla vissa 

viktiga parametrar och de har ej råd att ha anställda som på heltid arbetar med 

dessa frågor. Det anses av fall B att företagen måste vara stora för att ha råd med 

behandling av kulturproblem. En respondent i fall B är skeptisk till 

läroboksförfarandet och menar att få företag har ett så strukturerat tillvägagångssätt 

som teorierna förespråkar. Det förekommer ofta mer strukturerade 

förvärvsprocesser i andra branscher, men även där tror han sig veta att de kulturella 

bitarna ofta åsidosätts. 

 

Vad krävs för att förvärvet skall vara lyckat? 

 

De förvärv vi studerade har alla sagts vara lyckade från respektive respondent. Vi 

ställde oss då frågan vad ett lyckat förvärv är och fick följande svar: 

 

"Ett lyckat förvärv är att få personal och system att fungera tillsammans." 

(Fall A) 

 

"Ett lyckat förvärv är då den utarbetade planen följs och utvärdering sker 

årsvis."  (Fall C) 

 

"Ett lönsamt förvärv innebär att det kommer att finnas ett större operativt 

kassaflöde i det nya bolaget än i de två bolagen för sig." (Fall B) 
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"Förvärvet var lyckat för både personal och kommun i och med att de berörda 

parterna är nöjda med uppgörelsen." (Fall A) 

 

"Det har blivet ett ökat värde för bolaget, det vill säga de nya intäkterna som 

uppnåddes var större än kostnaderna för integrationen." (Fall B) 

 

Utifrån dessa citat kan vi se att synen på ett framgångsrikt förvärv skiljer sig 

markant åt mellan de olika respondenterna.  

 

Vad kan förbättras i integrationsprocessen? 

 

Fallföretag C insåg att de borde ha haft en bättre sammansättning av 

integrationsteamet. Det saknades enligt respondenten en personalchefsresurs, IT 

resurs och en informationsansvarig. 

 

"Att ha med sig integrationsplaneringen tydligare i tidigare faser är något de 

hade kunnat göra bättre." (Fall C) 

 

Fall B hade problem med att genomföra integrationsprocessen på grund av lite 

kunskap om integration och dessutom styrdes integrationsprocessen illa från 

centralt håll. De klarade inte av att behandla de komplexa områdena såsom olika 

värderingar och skilda ansvarsområden. Detta gjorde att pengar slösades bort i ett 

initialt skede. Dessa är viktiga frågeställningar att beakta i en integrationsprocess 

påstod en respondent i fallföretag B.  
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Hur viktig är integrationsprocessen i jämförelse med hela 

förvärvsprocessen? 

 

Det råder en allmän mening om att integrationsprocessens anses vara viktig i 

förvärvsprocessen, men att den är den viktigaste delen i förvärvsprocessen kan vi 

inte uttala oss om.  

 

"Misslyckas man med integrationen kan man ju inte ens nå det man hade 

tänkt sig att uppnå" (Fall C) 

 

"Alla delar av förvärvsprocessen är lika viktiga. Utan en bra pre-förvärv och 

förvärvsprocess får man inte köpa någonting. Har man väl köpt något måste 

man vara duktig på att ta hand om det, annars kan det snarare bli en 

belastning." (Fall A) 

 

Har denna bransch ett samhällsansvar? 

 

På grund av branschens specifika förutsättningar kan det antas att bolagen i denna 

bransch tar ett större samhällsansvar än andra branscher. Detta antagande delades 

även av respondenterna.  

 

"Statligt och kommunalt ägande kan vara en orsak till att man har ett stort 

samhällsansvar, men även bruksandan kan spela in." (Fall B) 

 

”På kort sikt är det lönsamhet som gäller, men i denna bransch bör man 

indirekt ta ett samhällsansvar.” (Fall A) 
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"Samhällsansvar har förvärvarna och de uppköpta via bolagsavtal som 

innefattar miljögarantier, anställningstrygghet, hjälp med energirådgivning, 

planering och allmän rådgivning. " (Fall B) 

 

"Ett löfte hade getts till det uppköpta kommunala bolaget och samhället om att 

inga personalnedskärningar var i färde." (Fall C) 

 

En respondent nämnde även att de tog samhällsansvar i form av att sponsra lokala 

föreningar. Däremot har kravet på motprestation ökat efter förvärvet. 

 

Vi har även uppmärksammat att prisgarantier är en del av det som förhandlas vid 

företagsförvärv i denna bransch. Den säljande kommunen avtalar ofta om 

elprisregleringar så att det köpande bolaget efter uppköpet inte skall chockhöja 

elpriserna för konsumenterna. Detta visar på att samhället i form av kunderna inte 

skall drabbas i och med köpet, vilket vanligtvis accepteras av det köpande bolaget. 
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5 ANALYS 
I detta kapitel förs de tidigare delarna av uppsatsen samman och vårt undersökningsproblem 

analyseras utifrån vår referensram och det empiriska materialet. Analysen delas upp i två 

huvuddelar. Den första delen syftar till att analysera integrationsprocessen i energibranschen. Den 

andra delen behandlar motsättningen mellan beslutsrationalitet och handlingsrationalitet och hur 

detta återspeglas i integrationsprocessen.  

5.1 Integrationsprocessen i energibranschen 

I vår empiriska undersökning har vi påträffat större likheter än skillnader mellan de 

olika studerade fallen. Därför menar vi att det är relevant att föra ett generellt 

resonemang och påpeka skillnader mellan fallen där dessa har observerats. 

 

Vi har i denna undersökning observerat att ansvariga för företagsförvärv i de 

studerade fallen är medvetna om integrationsprocessens betydelse för ett förvärvs 

utfall och de arbetar därför aktivt med denna process. Det har även 

uppmärksammats att de ansvariga har en tydlig bild av hur förvärvet fortlöper. 

Enligt dem består förvärvsprocessen av två åtskilda och relativt oberoende delar, 

nämligen förvärvsarbete och integrering. I de fall vi har studerat sköts dessa två 

delar av olika personer. De personer som arbetar med förvärvet innan 

integrationen lägger fram planer och riktlinjer för hur integrationen bör framskrida. 

Dessa planer och riktlinjer tas emot av integrationsansvariga och används utifrån 

den egna förmågan.   

 

Trots att uttalanden har gjorts från olika respondenter om att alla delar av 

förvärvsprocessen är lika viktiga menar vi att förvärvsarbetet prioriteras framför 

integrationsprocessen. Detta anser vi kan ha en förklaring utifrån 

auktionsförfarandet som karakteriserar denna bransch, då det i stort sett alltid finns 

mer än en presumtiv köpare.  
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Att få köpa det utauktionerade bolaget ses därför som det viktigaste momentet i 

förvärvet, vilket även uttrycks av de resurser som satsas på de olika delarna. 

Förvärvsarbetet i de fall vi har studerat involverar ofta ett flertal personer från olika 

delar av organisationen, medan integrationsprocessen leds av en eller några få 

personer.   

 

Vi har upptäckt att det råder stora skillnader mellan det köpande och det uppköpta 

bolaget när något av de stora bolagen förvärvar ett mindre kommunalt bolag. Det 

har påpekats av respondenterna att de kommunala bolagen generellt bedrivs som 

förvaltande företag, medan köparna beskrivs som mer resultatinriktade bolag. Vi 

tror att stor del av denna utveckling härrör sig från avregleringen av elmarknaden. 

Genom att marknaden utsattes för konkurrens tvingades bolagen att bli mer 

affärsmässiga i sin verksamhet, vilket medförde att kompetens blev en avgörande 

faktor. Många små kommunala bolag saknade denna kompetens och sålde därmed 

ut delar av verksamheten eller hela verksamheten. Än idag finns det bolag som 

saknar denna kompetens, vilket medför en kontinuerlig utförsäljning av 

kommunala energibolag.  

 

Intressant är att integrationerna i de studerade förvärven har gått relativt smärtfritt 

och enligt våra respondenter infann sig inga större problem. Detta kan bero på att 

respondenterna har överskattat skillnader i hur företagen bedriver verksamhet 

och/eller att de flesta medarbetarna var mottagliga för de förändringar som de nya 

ägarna ville genomföra. En annan orsak kan vara att det förvärvade bolaget ej fullt 

ut har integrerats och därmed har inte alla aspekter behövts beaktas, vilket har lett 

till färre problem med integrationen.     

 

Ansatsen till integration stämde i stora drag överens med den teori som har 

presenterats av Haspeslagh & Jemison. Enligt denna teori brukar horisontella 

förvärv som strävar efter skalfördelar leda till att en absorberande ansats används.  
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Detta beror på att skalfördelar enklast uppnås genom sammanslagning av 

funktioner.  

 

Vi anser att det inom energibranschen inte går att generalisera ett förvärv som 

innehåller de tre delarna, produktion, nät och elhandel. Dessa tre delar är så olika 

att ansatsen till integrationen av dem måste särbehandlas.  

 

Förvärv av elhandel och produktion är horisontella förvärv där skalfördelar är 

viktiga, medan förvärv av elnät strävar efter att komma närmare slutkunderna 

genom vertikal integration. Detta har även haft effekt på den ansats energibolagen 

har använt vid förvärv av de olika delarna. Generellt har ansatsen följt teorin, det 

vill säga att de horisontella förvärven strävat efter absorption, medan det vertikala 

förvärvet i större utsträckning bevarats. Detta förtydligas i bilden nedan. X 

representerar förvärv av elnät, Y representerar förvärv av elproduktion och Z 

representerar förvärv av elhandel. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Y

Behov för 
organisatorisk 

autonomi 

Låg Hög

Behov för strategiskt 
ömsesidigt beroende

 
Bevarande 

 
 

Absorbering

 
Holding 

 
Symbios Hög 

Låg 

Figur 5.1: Bearbetning av Types of Acquisition Integration Approaches (figur 3.3)
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De skuggade markeringarna visar på en tendens till ansats som används inom de tre 

fall vi har studerat. Detta innebär att det i förvärv av elnät strävas efter en stor 

organisatorisk autonomi, men ett lägre ömsesidigt beroende. Det utrycker sig i att 

de förvärvade bolagen behålls som dotterbolag inom den nya koncernen och har 

relativt självständigt ansvar. Likväl strävas det efter att på längre sikt integrera delar 

av nätfunktionen i övriga verksamheter, vilket tyder på viss symbiosansats. I 

förvärv av elhandel och elproduktion är det strategiskt ömsesidiga beroendet större 

än behovet för organisatorisk autonomi, vilket yttrar sig i att aktiviteterna inom 

dessa delar i större utsträckning centraliseras (dock aningen mer i integrationen av 

elhandel än i integrationen av elproduktionen).  

 

Operativa tjänster inom elhandel och elproduktion behålls i den ursprungliga 

organisationen som nu verkar som ett dotterbolag i koncernen. Vi har även 

observerat att absorberande förvärv kräver en mer tidskrävande 

integrationsprocess, eftersom fler funktioner och processer integreras.  

 

Vissa bolag använder sig av olika ansats till integrationen beroende på hur de 

upplever kvaliteten hos det uppköpta bolaget, medan andra använder sig av en 

liknande ansats oberoende av hur företaget uppfattas. Det viktigaste för de bolag 

som använder sig av en liknande ansats oberoende av hur företaget uppfattas är att 

i ett tidigt skede göra det egna varumärket och de egna produkterna tillgängliga för 

de nya kunderna. I enlighet med den teori Haspeslagh & Jemison har presenterat 

använder sig ett av de undersökta bolagen av en mer absorberande ansats om de 

upplever att det uppköpta bolaget är av låg kvalitet.  

 

Om de istället upplever att bolaget har ett starkt varumärke och är lönsamt (av hög 

kvalitet) använder de sig av en mer bevarande ansats. Trots allt integreras dessa 

bolag, men det sker på längre sikt och processen kan pågå under flera års tid. Detta 

tyder på en symbiotisk ansats till integrationen. 
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En annan observation är att ju större bolag som skall integreras desto mer liknar 

fallen de teoretiska beskrivningarna. Detta tror vi beror på att större bolag har mer 

komplexa organisationer och måste därmed behandla fler delar i 

integrationsprocessen. I väldigt små förvärv kan integrationsprocessen främst bestå 

av till exempel ett varumärkesbyte vilket inte medför någon större planering för 

integrationsprocessen och därmed antar vi att risken för att problem skall uppstå 

minskar. 

 

De fall vi har studerat verkar i stora drag påvisa en integrationsprocess som 

stämmer relativt bra överens med den integrationsprocess som beskrivs i avsnitt 3.5 

utifrån Haspeslagh & Jemisons teoretiska resonemang. Detta innebär att 

energibolagen tidigt eftersträvar en atmosfär som möjliggör överföring av 

strategiska resurser. Överföringen av strategiska resurser har därefter fortlöpt 

relativt smidigt. I enstaka fall har problem uppstått beträffande de anställdas 

inställning till integrationens efterföljder, vilket kan tyda på att den mottagliga 

atmosfären inte har uppnåtts. Detta har medfört att en del medarbetare lämnade 

bolaget. Dessa problem kan liknas vid Haspeslagh & Jemisons begrepp, 

värdeförstörande.  

 

Andra problem som har uppmärksammats härrör från bristande ledarskap. 

Exempelvis har ansvar delegerats till medarbetare men det slutgiltiga beslutet 

fattades ändå centralt i organisationen. Däremot visar det sig att de undersökta 

fallen har kunnat anpassa sig till förändringar i förutsättningar och dessa bolag har 

förändrat den ursprungliga integrationsplanen. Då vi ej är intresserade av att 

utvärdera förvärven vill vi inte uttala oss om konkurrenskraften har ökat eller ej hos 

de studerade fallen. 
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De resurser som tillskrivs behandlingen av integrationsprocessen skiljer sig mellan 

bolag, men ansågs av de flesta respondenter inte vara tillräckliga i dagsläget. 

Respondenterna är medvetna om att både strukturella och personella aspekter bör 

behandlas i en integration, men anser sig inte ha resurser för att utförligt behandla 

de personella aspekterna. Enligt vår uppfattning saknas även viss kunskap kring just 

behandlingen av dessa aspekter som vi kallar mänsklig integration och lite tid 

avsätts till dessa frågeställningar, vilket även respondenterna påtalade. 

 

Trots bristen på resurser uppmärksammades av våra undersökta fall vikten av att 

behandla den mänskliga integrationen på ett tidigt stadium. Det anses av dessa 

bolag att medarbetarna är viktiga och man önskar minska deras osäkerhet för 

framtiden på ett tidigt plan för att kunna behålla nyckelpersoner.  

 

Detta görs genom att så snabbt som möjligt informera de anställda om 

förändringar och framtidsplaner, det vill säga kommunikation av vision och 

strategi. Enligt oss kan det ha underlättat övriga delar av integrationen. Framför allt 

verkar det ha minskat det förväntade motståndet och den osäkerhet som brukar 

uppstå vid organisatoriska förändringar. Om vissa tjänster anses överflödiga efter 

förvärvet görs försök till att omplacera den berörda personalen hellre än att 

avskeda den.  
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Figur 5.2: Bearbetning av The Acquisition Integration Process (figur 3.2)
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De flesta som lämnar det uppköpta bolaget gör detta innan den nya ägaren har 

presenterats, på grund av den stora osäkerheten inför vad som komma skall. Rädsla 

hos medarbetarna uppstår ofta på grund av att de tror att tjänster skall försvinna 

och att många beslut skall centraliseras då integrationen genomförs.  

 

Den del av den mänskliga integrationsprocessen som däremot ofta förbises är de 

kulturella aspekterna, eftersom de upplevs som svårdefinierbara. Detta kan ha 

medverkat till problem i något av de undersökta fallen.  

 

Enligt vår empiriska undersökning läggs större vikt vid den strukturella 

integrationen jämfört med den mänskliga integrationen. Ambitionen hos 

energibolagen är att båda subprocesser påbörjas så tidigt som möjligt i 

integrationsprocessen. Dock fokuseras det mer på den mänskliga integrationen 

initialt, men allteftersom integrationen fortskrider fokuseras det mer på den 

strukturella integrationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5.3: Bearbetning av Impact of Human and Task Integration on Acquisition Outcome (figur 5.5) 
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Den ovan beskrivna modellen visar hur energibranschen tenderar att gå tillväga i 

sin integrationsprocess avseende de två subprocesserna strukturell- och mänsklig 

integration. 

 

Beträffande den strukturella integrationen anses den vara viktigast för de flesta 

köparna och samtidigt den enklare delen att genomföra. Det anses vara enklare att 

ändra i organisationsstrukturen än att ändra medarbetarnas syn på hur 

verksamheten skall drivas. Resultatet av den strukturella integrationen kan tydligare 

utvärderas vilket även förklarar varför tonvikten läggs på den strukturella 

integrationen.  

 

Det verkar som att den övervägande delen strukturell förändring endast sker på 

pappret. Det vill säga att förändringarna främst syns på organisationsschemat, 

medan de operationella förändringarna med omflyttning av personal blir små. 

Aktiviteterna utförs i stort sett likadant som tidigare av samma personer som 

tidigare, men de styrs från ett annat håll. Därför kan det antas att de strukturella 

förändringarna är mer knutna till anläggningen än personal. Vi antar att de 

strukturella förändringarna i energibranschen inte behöver beakta den mänskliga 

integrationen i samma utsträckning som kan förväntas i andra branscher. Vårt 

antagande kan förtydligas utifrån Birkinshaw et als underökning som grundades på 

empiri från verkstadsindustrin och påvisade att strukturella förändringar var mycket 

beroende av mänsklig integration. I detta avseende skiljer sig integrationsprocessen 

i vår studie från teorierna kring mänsklig och strukturell integration. 

  

Detta kan innebära att den mänskliga integrationen inte är så avgörande i denna 

bransch som de teorier vi presenterat låter gälla. Det kan till och med innebära att 

den atmosfär som enligt Haspeslagh & Jemisons modell ovan är avgörande för en 

integrations framgång inte är avgörande i denna bransch. 
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I energibranschen är konkurrensen begränsad vad gäller elnäten och till viss del 

även produktionen. Möjligheter till höga marginaler är goda inom dessa två 

affärsområden. Detta torde enligt teorier kring integrationsprocessen innebära att 

det inte finns något större behov av att påskynda integrationsprocessen för dessa 

delar. Eftersom elhandelsdelen utsätts för hög konkurrens och låga marginaler har 

vi sett att bolagen gärna skyndar på integrationsprocessen inom denna 

verksamhetsdel. Processen skall helst inte ta mer än sex månader hos de flesta 

företagen. Denna tendens stämmer bra med teorin som säger att behovet av en 

snabb integrationsprocess är stor då vinstmarginalerna är låga och konkurrensen är 

hård.   

 

En del forskare anser att tidsperspektivet kan avgöra ett företags framgång. En 

kraft som vi tror har påskyndat integrationshastigheten är den relativt stora 

skillnaden mellan det köpande och det uppköpta bolaget. Ett fall påvisade en 

relativt mindre skillnad i storlek mellan förvärvaren och det förvärvade bolaget och 

där kan vi tydligt se en långsammare integrationsprocess än i de andra två fallen där 

storleksskillnaderna var betydande. 

5.2 Motsättningen mellan beslutsrationalitet och 

handlingsrationalitet  

Vår avsikt med undersökningen var även att undersöka om motsättningen mellan 

beslutsrationalitet och handlingsrationalitet påverkar integrationsprocessen. 

Ytterligheterna i denna motsättning benämndes, enligt Brunssons (1989) typologi, 

handlingsorienterad organisation och politisk organisation. Genom att tolka vårt 

empiriska material kan vi säga att de svenska energibolagen eftersträvar legitimitet 

enligt båda Brunssons ytterligheter, alltså både genom resursutbyte med 

omgivningen samt genom att reflektera de motsägande normer som omgivningen 

påvisar. Detta innebär att både rationalitet och irrationalitet i beslutsfattandet 

eftersträvas.  
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Det kan också antas i likhet med Brunssons resonemang att energibolagen söker 

legitimitet i hela sin omgivning genom att externt kommunicera ut sitt samhälleliga 

ansvarstagande (där de påvisar rationalitet i beslutsfattande), samtidigt som de söker 

legitimitet genom effektivt resursutbyte där de internt arbetar mot rationell 

handling.  

 

Vi menar att de förvärvande bolagen främst eftersträvar handling och lägger större 

vikt vid att få förvärva än själva integrationsprocessen. Enligt oss agerar dessa 

organisationer mer som handlingsorienterade organisationer än politiska 

organisationer. Dessutom använder de sig av ett irrationellt beslutsfattande i större 

utsträckning än av rationellt beslutsfattande. Detta kan exemplifieras bland annat 

genom den implementering av ekonomi- och affärssystem som ofta utförs utan att 

först utvärdera andra alternativ.  

 

Nedan presenterar vi en figur som förtydligar hur vi ser på motsättningen mellan 

beslutsrationalitet och handlingsrationalitet i energibranschen. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Energibolagen befinner sig enligt ovanstående resonemang närmare en 

handlingsorienterad organisation än en politisk organisation, vilket representeras av 

pilen i figuren ovan. Ändock anses det att båda ytterligheterna eftersträvas av 

bolagen, men att dessa ytterligheter skiljs åt och sköts separat.  

Figur 5.4: Bearbetning av Politiska organisationer och Handlingsorienterade organisationer (figur 3.1) 

Politisk  
organisation 

Handlings-
orienterad 
organisation 

• Handlingsrationalitet  
• Effektivt resursutbyte 
• Legitimitet i nisch 

• Beslutsrationalitet  
• Motsägande normer 
• Legitimitet i hela 

omgivningen 
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Den handlingsorienterade delen riktas internt och behandlas främst av den 

nytillsatta ledningen för dotterbolaget, medan den politiska delen riktas externt och 

främst hanteras av styrelsen. Styrelsens sammansättning förändras ofta efter 

övertagandet. Flertalet politiker ersätts med människor från moderbolaget och 

övriga näringslivet, vilket borde påverka dess sätt att söka legitimitet på. Rationalitet 

i beslutsfattandet ersätts till viss del av handlingsrationalitet, vilket tyder på att 

bolaget blivit en mer handlingsorienterad organisation än tidigare. Likväl är det 

denna styrelse som externt eftersöker viss beslutsrationalitet. 

 

Den politiska delen av bolaget gör sig synlig genom att via media kommunicera till 

samhället att de har beaktat olika normer, vilket normalt innebär frågor rörande 

personal, prisförändringar och miljöaspekter. Detta sker främst i samband med 

tillkännagivelsen om köpet. Den handlingsorienterade delen är dock den 

dominerande delen och möjliggör operativa och personella förändringarna genom 

att verka mot ett effektivt resursutbyte.  

 

Även i ansatsen till integrationsprocessen kan vi se inslag av den politiska 

organisationen. Vi anser att ibland absorberades det uppköpta bolaget i mindre 

utsträckning än vad som hade varit motiverat utifrån motiven med förvärvet. Det 

anses av oss troligt att det uppköpta bolaget hade kunnat absorberas och 

rationaliseras i större utsträckning än vad som har skett om bara kostnader 

(resursutbyte) hade satts i fokus. Detta tror vi också kan tillskrivas en önskan om 

att uppnå legitimitet i hela omgivningen där verksamheten bedrivs. Kunderna till 

den förvärvade delen av bolaget är ofta starkt knutna till området där denna del är 

verksam. Detta medför att ett gott anseende i detta område kan påverka kundernas 

lojalitet. Genom att inte absorbera det uppköpta bolaget fullt ut behålls en viss 

lokal känsla, vilket enligt respondenterna ofta uppfattas som positivt av 

omgivningen. 
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Innan avregleringen 1996 var de stora svenska energibolagen kommunala eller 

statliga, vilket till viss del fortfarande påverkar den nuvarande kulturen. Detta tyder 

på att bolagen känner ett visst samhällsansvar och även att det underlättar 

integrationen av de små kommunala bolagen som köps upp idag. Samhällsansvar 

anser vi tyda på ett agerande i enlighet med den politiska organisationen. 

Samhällsansvar innefattar alltså att i viss utsträckning reflektera olika intressen, 

exempelvis att i samband med energiproduktion ta hänsyn till miljöaspekter. 

 

Samhällsansvar är mycket närvarande i energibranschen, men det går att fråga sig 

om detta ansvar tas frivilligt av bolagen eller om den påtvingas dem av olika 

myndigheter och andra opinionsbildande organisationer. Det som av 

respondenterna har uttryckts som samhällsansvar har ofta varit kontraktsbundna 

åtaganden som den säljande kommunen avtalat fram i och med försäljningen. Detta 

kan exempelvis vara miljöåtaganden, priser och tillgänglighet för de kommunala 

invånarna. Detta behöver inte innebära att energibolagen hade försummat dessa 

åtaganden om de inte hade avtalats. Bland annat nämnde en respondent att de i 

flera frågor samarbetar med kommunen och sponsrar projekt de anser vara nyttiga 

för kommunen och i slutändan även för de själva. Vi tror att energibolagen i 

Sverige tar mer samhällsansvar än ett genomsnittligt svenskt företag. Detta 

påstående grundar vi i energibolagens starka beroende av närmiljön. 

 

En av de viktigare punkterna vi upptäckt är de stora effekterna av det 

infrastrukturberoende som energibolagen utsätts för. Elnät och i praktiken även 

kunderna till försäljningen är starkt knutna till avgränsade områden i Sverige. Där 

de kommunala bolagen tidigare hade monopol existerar i praktiken fortfarande en 

monopolliknande situation. Detta gör att energibolagen är mycket beroende av 

denna omgivning. Om omgivningen påvisar stark tillväxt (Linköping under de 

senaste årtiondena) påverkas även det bolag som är verksamt i området positivt och 

omvänt.  
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Detta kan urskönjas i det påstående en av våra respondenter gjorde om hur deras 

idealförvärv påvisar stark tillväxt i folkmängd och företagande.  

 

Det kan antas att dessa energibolag i och med sitt beroende eftersträvar 

samhällsansvar och legitimitet i hela den påverkade omgivning. Detta kan vara en 

orsak till varför energibolagen eftersträvar legitimitet i hela sin omgivning och 

varför de till viss del reflekterar motsägande normer. Vi antar även att detta 

infrastrukturberoende är så starkt att det i större utsträckning än ägarstrukturen 

påverkar hur energibolag bedriver verksamhet.  

 

För att koppla ihop integrationsprocessen i företagsförvärv inom energibranschen i 

Sverige med Brunssons teorier om legitimitetssökande menar vi att den strukturella 

integrationen i de studerade fallen påvisade starka drag av det som karakteriserar en 

handlingsorienterad organisation. Samtidigt anser vi att den mänskliga integrationen 

i vissa avseenden har varit sammankopplad med de karaktärsdrag som den politiska 

organisationen påvisar. Detta avspeglar sig hos energibolagen då den mänskliga 

integrationen ofta krävde att olika intressen beaktades och därmed användes ett 

agerande i enlighet med den politiska organisationen. I den strukturella 

integrationen användes istället ett agerande som liknar det en handlingsorienterad 

organisation uppvisar, då den involverade färre olika intressen. 

 

Vi har sett att motsättningen mellan beslutsrationalitet och handlingsrationalitet tar 

sig uttryck i integrationsprocessen, men att behovet av handling är så stort att den 

handlingsorienterade delen överväger den politiska delen. Energibolagens agerande 

under integrationsprocessen kan därför liknas mer vid en handlingsorienterad 

organisation.  
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Som vi påpekade i inledningen ställer dagens samhälle krav på företag som sträcker 

sig långt från företagets verksamhet.  Detta har vi tolkat som att ett större inslag av 

den politiska organisationen och beslutsrationalitet krävs även av traditionellt 

handlingsorienterade organisationer. Motsättningen mellan beslutsrationalitet och 

handlingsrationalitet är närvarande i alla fusioner och förvärv i mer eller mindre 

utsträckning beroende på fusionens eller förvärvets karaktär. Utvecklingen mot allt 

större krav från allmänheten tyder på att motsättningen har aktualiserats. Vår 

undersökning uppmärksammar att det går att kombinera beslutsrationalitet och 

handlingsrationalitet om de organisatoriskt separeras och behandlas åtskilt av olika 

delar i organisationen. Att medvetandegöra motsättningen mellan 

handlingsrationalitet och beslutsrationalitet och den möjliga behandlingen av 

densamma kan hjälpa företag av uppnå legitimitet vid fusioner och förvärv.  
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6 SLUTSATSER  
I detta avslutande kapitel kommer vi att sammanfatta vår analys och lyfta fram de viktigaste 

punkterna genom att återknyta till den problemformulering och det syfte vi presenterade i kapitel 

ett. Slutligen tar vi upp några relaterade undersökningsfrågor som vi har uppmärksammat under 

resans gång och som skulle lämpa sig för framtida studier.  

6.1 Slutsatser 

Integrationsprocessen vid företagsförvärv inom de fall vi har studerat påvisar 

likheter. Likheterna överväger skillnaderna och kan även antas gälla för liknande 

förvärv inom den svenska energibranschen. Ett av de viktigaste dragen vi fann var 

att mer resurser används för att få till stånd köpet än att integrera det uppköpta 

företaget. En annan viktig punkt är att det sker en tydlig uppdelning mellan den del 

av förvärvet som sker innan köpet är genomfört och den del som sker efter (som 

benämns integrationsprocessen). Dessa två delar behandlas av olika människor, 

alltså är integrationsansvariga oftast inte inblandade i själva planeringen och 

förhandlingen.  

 

Andra viktiga punkter är att den mänskliga integrationsprocessen uppfattas som 

mindre viktig än den strukturella integrationsprocessen. Den mänskliga delen 

fokuseras främst i inledningsfasen av integrationsprocessen, medan den strukturella 

delen anses vara viktig genom hela processen.  

 

De olika delarna inom ett energibolag som förvärvas behandlas olika och påverkar 

integrationsprocessen olika. Detta kan bero på att de utsätts för olika 

marknadsförutsättningar. Den del som behandlar elnät förändras inte i större 

utsträckning efter förvärvet, vilket kan bero på att den är mycket 

infrastrukturberoende.  
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Dess verksamhet är till stor del reglerat av lagar och förordningar. Dessutom är 

konkurrensen obefintlig för elnätsbolag (de befinner sig i en monopolsituation).  

 

Elproduktionen förändras och integreras mer än elnätsdelen. Denna del är utsatt 

för konkurrens, men inträdesbarriärerna är höga och därför är det få aktörer på 

marknaden. Detta gör att marginalerna är relativt höga och integrationsprocessen 

inte behöver påskyndas i samma takt som för elhandeln. Elhandelsdelen erbjuder 

inga höga marginaler och konkurrensen är hård. Därför krävs det att integrationen 

genomförs relativt snabbt för att samordningsvinster skall uppnås. Dessa samband 

stämmer relativt bra överens med den teori som Haspeslagh & Jemison har 

utarbetat kring ansats till en integrationsprocess. Elnät bevaras i stor utsträckning, 

medan elproduktion och elhandel främst absorberas.  

 

Även upplevd kvalitet i det uppköpta bolaget och storleksskillnader mellan 

köpande och uppköpt bolag påverkade i vissa fall ansatsen till integration. Hög 

kvalitet och små storleksskillnader ledde i vissa studerade fall till en mer bevarande 

ansats. 

 

Generellt har de studerade fallen följt de teorier vi presenterade i kapitel tre. 

Avvikelser har förekommit, men fortfarande är teorierna avseende 

integrationsprocessen användbara för denna typ av företagsförvärv. En intressant 

skillnad som vi har kommit fram till är att i de studerade fallen satsas det mycket 

initialt på den mänskliga integrationsprocessen för att sedan vikta över och satsa 

mer på den strukturella integrationen än på den mänskliga integrationen. Detta kan 

bero på att de bolag vi studerat befinner sig i en bransch där infrastruktur och 

anläggningar anses vara viktigare än vad som gäller i ett genomsnittligt 

företagsförvärv. Om detta har påverkat integrationen positivt eller negativt har vi 

dock inte för avsikt att uttala oss om.  
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Vi ämnade även undersöka om den motsättning som påträffas i Brunssons 

resonemang kring politiska organisationer och handlingsorienterade organisationer 

påverkar integrationsprocessen. Vi har funnit att motsättningen mellan 

beslutsrationalitet och handlingsrationalitet kan urskönjas i förvärv inom 

energibranschen och även att den påverkar integrationsprocessen.  

 

Tendenser att söka legitimitet genom både handlingsrationalitet och 

beslutsrationalitet har uppmärksammats. Trots detta menar vi att energibolagen är 

mer handlingsorienterade organisationer än politiska organisationer, eftersom de 

främst handlar rationellt för att hävda sig på den konkurrensutsatta marknaden.  

 

De ansatser som görs till att representera båda ytterligheterna utförs av två skilda 

delar. En jobbar internt mot handling och effektivitet och en jobbar externt för att 

uppnå legitimitet i hela den påverkade omgivningen. Integrationsprocessen 

fokuserar främst på interna aspekter (bland annat i form av effektivisering) och 

därför är den handlingsorienterade delen dominant i själva integrationsprocessen. 

Följaktligen skiljer sig integrationsprocessen i dessa bolag inte markant mot de 

teorier vi har studerat. En effekt som den politiska delen har haft på 

integrationsprocessen är att färre rationaliseringar genomfördes än vad som var 

möjligt utifrån en ren kostnadsintäktsanalys.  

 

Samhällsansvar som antas sträva mot beslutsrationalitet är närvarande i de 

studerade fallen men kanske inte så mycket under själva integrationsprocessen. 

Samhällsansvaret regleras ofta i det kontrakt som upprättas med den säljande 

kommunen innan integrationen tar vid. 
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Det antas av oss att en av de avgörande orsakerna till branschens förhållande till 

motsättningen mellan beslutsrationalitet och handlingsrationalitet är dess starka 

infrastrukturberoende. Beroendet innebär att viss legitimitet måste erhållas genom 

rationellt beslutsfattande.  

 

Om legitimitet inte erhålls från den påverkade omgivningen kan energibolagen 

drabbas av ett sämre anseende och därigenom tappar de gamla kunder och får 

problem att skaffa nya. Det har också antytts att detta infrastrukturberoende i 

högre grad än ägarstrukturen påverkar hur verksamheten bedrivs i de studerade 

fallen.  

 

Slutligen påpekar vi att ett medvetandegörande av motsättningen mellan 

beslutsrationalitet och handlingsrationalitet i fusioner och förvärv kan underlätta 

för ett företag att uppnå legitimitet. Ett sätt att behandla motsättningen på är att 

beslutsrationalitet och handlingsrationalitet organisatoriskt separeras och behandlas 

åtskilt av olika delar i organisationen.  

6.2 Förslag till vidare studier 

Eftersom våra resultat inte kan påstås vara generellt giltiga i andra branscher vore 

det intressant att studera i vilken utsträckning andra branscher uppvisar 

motsättningen mellan beslutsrationalitet och handlingsrationalitet i 

integrationsprocessen vid fusioner och förvärv. 

 

De flesta förvärv inom energibranschen har av respondenterna ansetts vara 

lyckade, vilket inte är fullt förenligt med undersökningar som har utförts om 

fusioner och förvärvs framgång. Vi tycker därför att det vore intressant att 

undersöka utvärderingen av dessa företagsförvärv och dra slutsatser om dess 

framgång.  
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Ett annat intressant ämnesområde att studera är om dessa förvärv i 

energibranschen generellt har lett till förändrade priser för slutkonsumenterna och i 

så fall i vilken riktning priset har förändrats.   
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Vilka företagsförvärv har du varit inblandad i? 

 

Vilken var din roll i förvärvet? 

 

Görs förvärv av en central enhet på koncernnivå eller utförs de av de respektive 

avdelningarna (produktion, handel, distribution)? 

 

Vad ville ni uppnå med förvärvet/fusionen? 

 

Hur fattades beslut om att förvärva just detta företag? Varför? 

 

Hur ser du på förvärvsprocessen? Vad ingår i den? När påbörjas den och när avslutas 

den? 

 

Kan du beskriva integrationsprocessen? 

 

 Hur integrerades det förvärvade företaget i Bolaget? 

 

 Hur stor del av det ursprungliga bolaget drivs som tidigare och hur stor del har 

integrerats med Bolaget? 

 

 Hur stora resurser satsas på integrationsprocessen och när? På vilka aspekter i 

integrationsprocessen lägger ni ner störst resurser? 

 

 Stötte ni på några problem under själva integrationsprocessen? 



 

 

 Tillsattes någon/några förvärvsansvariga? Hur länge? Tillfrågades de anställda 

inom det förvärvade företaget om hur förvärvet skulle genomföras? 

 

 Hur behandlades personalen (de anställda) i de uppköpta bolagen? 

 

 Hade ni någon strategi för att behålla nyckelpersoner? 

 

 Uppstod det omflyttningar av personal och strukturförändringar dvs. om någon 

funktion (exempelvis administration eller marknadsföring) flyttades till 

huvudkontoret? 

 

 Hur meddelade ni de uppköpta företagets personal (och Bolagets) avseende vad 

som skulle hända i och med förvärvet? 

 

 Hur uppfattade du personalens reaktioner hos det uppköpta företaget då de fick 

förvärvsbeskedet? 

 

 Funderade ni över kulturskillnader mellan ert och det uppköpta bolaget?  

 

 Vad anser ni om integrationshastigheten?  

 

 Skedde några förändringar i kontroll och rapportsystem? Byte, införande av nytt 

system etc.? 

 

 Utfördes genomförandet som ni hade planerat det? Om inte, vad var det som 

skilde genomförandet från det planerade scenariot? 

 



 

 

 Hur planerade ni för förvärvet? När påbörjades planeringen för förvärvet?  

 

 När började ni planera för integrationen? 

 

 Hade ni kunnat göra det annorlunda om man tänker på det i efterhand och i så 

fall hur? 

 

Var förvärvet lyckat? Varför/Varför inte? 

 

Hur utvärderar ni ert förvärv?  

 

Vad anser du vara den viktigaste tiden i ett förvärv för att det skall lyckas? 

 

Skiljer sig ert tillvägagångssätt mellan olika förvärv eller använder ni er av en 

mall/modell? 

 

Anser ni att ni har ett samhällsansvar mot personalen i det uppköpta bolaget och 

samhället i stort? 

  

Anser du att förvärv och integrationsprocessen i energibranschen skiljer sig från andra 

branscher? I så fall hur? 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 - Ägarstrukturen på den Svenska energimarknaden 

 

De Nordiska aktörerna på energimarknaden och dess största ägare

Finska Staten Svenska staten Norska Staten

Fortum Vattenfall Statkraft

Sydkraft

Birka Energi

Graninge EDF Franska statenEON

75%

100%

100% 100%

29%66%

13% 100%35%

23%

Allianz

Bayern

HI Vermögensverw.

10%

6%

4%

Nordin &Rudbeck

17%

 

 

 


