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Ekonomisk styrning i en uppköpskontext – faktorer som påverkar utformningen av 
den ekonomiska styrningen i ett förvärvat företag  
 
 

Författare 
 

David Berg och Jacelle Mattsson 
 

 

Sammanfattning 
 
Bakgrund: Den ekonomiska styrningen förmedlar ledningens intentioner ut till organisationens 
olika delar och den kan även delge ledningen viktig information om hur väl företagets olika mål 
uppfylls. I en uppköpskontext spelar den ekonomiska styrningens en viktig roll då den ska hjälpa 
ledningen att styra två olika organisationer som har inkorporerats. 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera och analysera vilka faktorer som påverkar den 
ekonomiska styrningen i förvärvade företag. 
 
Genomförande: För att besvara uppsatsens syfte har vi utgått från litteratur och vetenskapliga 
artiklar inom området företagsstyrning, ekonomisk styrning och förvärv. Därutöver har intervjuer 
genomförts hos SCA AB och Hexagon AB, två företag som har gjort ett flertal förvärv. Utifrån den 
valda referensramen och det empiriska materialet har analysen genomförts med ett logiskt-
teoretiskt tänkande. 
 
Resultat: Den slutsats vi kan dra av vår studie är att den påverkan som sker på utformningen av 
den ekonomiska styrningen i det förvärvade företaget kan vara indirekt eller direkt. Det sker en 
indirekt påverkan från det köpande företagets strategi. Vidare avgörs huruvida det förvärvade 
företaget ska integreras eller inte av tidsperspektivet i förvärvet, kostnaden för integration och 
förvärvets diversifieringsgrad. Därutöver sker det direkt påverkan på utformningen i det 
förvärvade företaget från olika faktorer, i synnerhet organisationsstruktur och kultur. 
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Abstract 
 
Background: Management Control constitutes an important means to communicate the goals of 
the management out to the different levels of the organisation. At the same time, Management 
Control also enables the management to measure how well the company meets the expected 
results. In connection with the acquisition of another company, the role of Management Control 
becomes even more accentuated since two different organisations are to be incorporated into one 
entity. 
 
Purpose: The purpose of this thesis is to identify the factors that affect management control in 
acquired companies. 
 
Realisation: In the quest of fulfilling the purpose of this thesis, literature and scientific journals 
within the field of management, management control and acquisition have been used. Interviews 
have been conducted with SCA AB and Hexagon AB, two companies that have carried out several 
acquisitions. Furthermore, on the basis of the chosen frame of reference and the empirical material, 
the analysis has evolved through logic-theoretical discussion. 
 
Conclusion: The conclusion of this study is that the influence on the design of management control 
in an acquired company may be direct or indirect. The strategy of the acquiring company 
constitutes an indirect influence. Decisive factors to whether or not the acquired company will be 
integrated are the long-term perspective of the acquisition, the cost of integration and the level of 
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1 Inledning 
 

Företagsförvärv är en vanlig företeelse inom näringslivet, vilket möjligtvis inte har varit lätt 

att undgå med tanke på hur mycket som skrivs om det i de flesta affärstidningarna. Ett 

intresse för uppköp samt utformning av ekonomisk styrning har väckts hos oss och vi ska 

därför ägna detta kapitel åt att förklara varför. Utifrån en övergripande diskussion om 

ämnets bakgrund och problemformulering skall uppsatsens syfte presenteras.  

 

~ 
”Världen är ny varje morgon, och vi kan inte leva på drömmar om forna tiders 
företagsstrukturer. I stället gäller det att ta för sig av framtidens möjligheter”1 

 
Björn Hägglund  

vice koncernchef, Stora Enso 

~ 
 

 

1.1 Bakgrund – Ämnet föds 
 

I samma stund som vi sammanställer detta inledande kapitel, kan vi läsa i 

Dagens Industri om Stora Ensos planerade förvärv för över 50 miljarder kronor, 

Securitas som vill öka sin försäljning av larmtjänster genom nya företagsköp 

och Cardo som funderar på att expandera sin pump- och portverksamhet mot 

Asien och Östeuropa via olika förvärv på dessa marknader2. Slår vi upp 

Finanstidningen upptäcker vi att Atlas Copco nyligen har genomfört ett förvärv 

av en holländsk tillverkare av skruvkompressorer och att Autoliv står inför ett 

                                           
1 Hägglund, B., 2001-12-07. 
2 Dagens Industri, 2001-12-07.  

1 

 

 



 

antal uppköp av underleverantörer3. Med dessa få exempel får vi en uppfattning 

om hur vanligt förekommande uppköp är i näringslivet. 

 

Beslutet om att genomföra ett uppköp är ett strategiskt beslut och drivkraften är 

oftast tillväxt, eftersom den anses som en värdeökande faktor för företaget under 

förutsättning att den sker på ett lönsamt sätt. I en mogen bransch där det kan 

vara svårt att växa organiskt, dvs. genom internt tillförda medel, sker tillväxt 

oftast genom uppköp eller samgåenden. Värdeökningen kan anta formen av ett 

tillskott till företagets vinst, vilket var fallet med SCAs förvärv av det 

amerikanska mjukpappersföretaget Encore Paper Company4. Ytterligare ett 

intressant fall är Assa Abloy som är en av låsindustrins stora aktörer. Trenden 

inom deras verksamhet går mot en efterfrågan på allt mer avancerade lås. Den 

dynamiska teknologin sätter företaget under tryck att öka 

utvecklingskostnaderna om de vill skapa ett tekniskt försprång, vilket är 

nödvändigt för att överleva på en konkurrensutsatt marknad. I detta fall ville de 

tillvarata eventuella skalfördelar genom att förvärva mindre tillverkare inom 

samma bransch5. Skalfördelar, större marknadsandelar eller etablering på någon 

ny marknad - listan av motiv till förvärv kan göras lång och nästan dagligen når 

oss nyheter om att företag köper upp andra företag, vilket sker i de mest 

varierande branscher och oberoende av storlek på företagen.  

 

Uppköpssammanhangets aktuella natur och relevans som har illustrerats med 

ovanstående exempel ur näringslivet, har medfört att vi har fått upp ögonen för 

detta ämnesområde. En annan motivering till varför vi finner uppköp intressanta 

är att de kan utgöra stora utmaningar, med tanke på att processen innefattar en 

inkorporering av två separata organisationer. Utmaningen i en förvärvsprocess 

                                           
3 Finanstidningen, 2001-12-07.  
4 Ibid, 2001-11-22. 
5 Ibid, 2000-05-16. 
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ligger till stor del i dess sista fas - ”post-acquisition phase” – där en eventuell 

integration kan bli aktuell6. Denna fas anser vi vara spännande att undersöka 

närmare med anledning av att den anses ha en avgörande roll för ett uppköps 

lyckande eller misslyckande7.  

 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Efter att i ovanstående stycke ha redogjort för resonemanget bakom vårt val av 

uppköpskontext som studieområde, är det nu dags att beskriva det objekt vi har 

valt att studera inom detta område, nämligen den ekonomiska styrningen. Den 

ekonomiska styrningen förmedlar ledningens intentioner ut till organisationens 

olika delar och den kan även delge ledningen viktig information om hur väl 

företagets olika mål uppfylls. Den ekonomiska styrningen tar sig uttryck i bl.a. 

budget, fördelning av ekonomiskt ansvar, utvärderingsmått och 

rapporteringsskyldigheter. Det är dessa komponenter som vi har valt att belysa i 

denna uppsats. Vi har kommit i kontakt med ett flertal akademiska uppsatser och 

avhandlingar inom området företagsuppköp, som behandlar kulturaspekten och 

strategifrågor. Det har även skrivits några uppsatser om lärande och 

organisationsfrågor vid uppköp, men i sammanhanget har vi istället valt att lyfta 

fram de faktorer som påverkar utformningen av den ekonomiska styrningen i ett 

uppköpt företag. 

 

I fasen som följer ett avslutat uppköp (post-acquisition phase), konfronteras det 

förvärvande och därmed expanderande företaget med frågeställningar rörande 

bland annat hur det skall styras för att verksamheten ska fortlöpa på ett effektivt 

                                           
6 Lindgren, U., 1981. Lindgren delar in förvärvsprocessen i tre stadier: pre-acquisition, acquisition och post-
acquisition phase. 
7 Krüger, W. & Müller-Stewens, G., 1994, i Von Krogh, G., et al (red), 1994 och Lindgren, U., 1981.  
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sätt. Hur skall två olika organisationer integreras på ett sätt som möjliggör 

fortsatt arbete mot företagens mål? Nyckeln till denna fråga skulle kunna ligga i 

företagets styrning, eftersom denna kan anses vara ett av de viktigaste verktygen 

i ett företags dagliga arbete. När således två eller flera företag skall arbeta som 

en enhet efter ett förvärv, blir styrningens roll desto mer betydande. Vilka 

faktorer tar det förvärvande företaget i beaktande när komponenter såsom 

budget, ekonomiskt ansvar samt utvärderingsmått skall utformas hos det 

uppköpta företaget? Eftersträvas integration av det förvärvade företaget, på ett 

sätt så att den ekonomiska styrningens komponenter harmonieras eller tillåts det 

uppköpta företaget ha kvar sin befintliga styrning? Frågor kring integrationen – 

med fokus på den ekonomiska styrningen i ett uppköpt företag – kommer att ha 

en central plats i vårt undersökningsområde. I syfte att få klarhet i de 

ovannämnda frågorna, anser vi det vara nödvändigt att ta hjälp av företag som 

har erfarenhet av förvärv. Våra fallföretag är Hexagon AB och SCA AB, två 

stora svenska företag i vars strategi det ingår att genomföra förvärv för att växa.  

 

Vi kan föreställa oss två olika grundläggande principer för en 

integrationsprocess. Den första skulle kunna bygga på att skapa så få 

förändringar som möjligt och därigenom ge personalen arbetsro, inge förtroende 

hos både personal och övriga intressenter, samt skapa förståelse för den 

befintliga styrningen och därigenom dra nytta av denna. Den andra principen 

skulle kunna bygga på att genomföra alla planerade förändringar så snabbt som 

möjligt. Detta för att ”göra pinan kort”, för att visa handlingskraft och för att 

tron på det egna systemet gör att det inte finns någon anledning att behålla 

existerande system. Vad bestämmer således huruvida det förvärvade företagets 

ekonomiska styrning anpassas till den som finns i det förvärvande företaget eller 

inte? Är det i så fall samtliga beståndsdelar i den ekonomiska styrningen som 

påverkas eller endast enstaka komponenter? Finns det komponenter i den 

ekonomiska styrningen som anses mer viktiga att integrera i det förvärvade 
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företaget? Är det möjligt att den ekonomiska styrningen varierar beroende på 

olika situationer? Det finns ett flertal frågetecken som vi hoppas kunna klargöra 

i denna uppsats och vi kan redan i nuläget presentera att det är med en 

contingency-teoretisk ansats som vi kommer att ta oss an denna uppgift. Enligt 

contingency-teorin finns inte en universell lösning till olika frågor eller problem, 

utan varje situation uppvisar egenheter som gör att lösningen måste skräddarsys 

till just det specifika tillfället. Följaktligen väljer vi att studera olika faktorer 

som skulle kunna påverka den ekonomiska styrningen. 

 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att identifiera och analysera vilka faktorer som påverkar 

den ekonomiska styrningen i förvärvade företag. 
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2 Metod 
 
Ett välformulerat syfte betraktar vi som ett nödvändigt steg, då detta fokuserar, förenklar och 

underlättar det fortsatta arbetet. Nästa steg är nu att klargöra hur uppsatsarbetet genomförts, 

vilket både innefattar vårt vetenskapliga förhållningssätt, överväganden kring hur syftet kan 

besvaras och det konkreta tillvägagångssättet i arbetet med uppsatsen. 

 

~ 
”Var medveten om din egen förförståelse och att det finns ingen bra 

 forskningsmetod för att förstå, var istället öppen.”  
 

 Hans-Georg Gadamer, 
professor i filosofisk hermeneutik 

~ 
 

 

2.1 Avstampet 
 

En tisdagseftermiddag i oktober månad när hösten började närma sig och vi läste 

vår sista kurs på D-nivå fick vi vår första introduktion till en av utbildningens 

större utmaningar. Uppgiften var att skriva den avslutande uppsatsen på 

magisternivå. Mycket av den information vi fick vid detta inledande 

introduktionstillfälle kretsade kring olika aktuella ämnesval. Visserligen kan 

ämnesvalet vara ett nog så aktuellt diskussionstema, men som student handlar 

uppsatsskrivandet snarast om att förhålla sig till vetenskapen på ett nytt sätt. 

 

Tidigare i utbildningen har vi som studenter tagit del av tidigare forskning och 

använt den för att beskriva ekonomiska problem. I och med uppsatsskrivandet är 

det dags att övergå från ett något passivt förhållningssätt till att själv bli en del i 

processen när vetenskapen utvecklas. Visserligen har vi redan tidigare - i vår C-

6 

 

 



 

uppsats - använt våra kunskaper på ett aktivt sätt, men som en följd av att D-

uppsatser skall befinna sig på en högre akademisk nivå, ställs högre krav på 

vetenskaplig förståelse och medvetenhet om uppsatsens metodik. 

 

Efter att ha tagit del av informationen från det inledande introduktionstillfället 

inleddes processen med att formulera ett lämpligt syfte. Att studera den 

ekonomiska styrningen och utformningen av densamma låg oss nära, då detta 

utgör ett för oss båda gemensamt intresseområde. Likaså har vi båda följt 

strukturella förändringar inom näringslivet och såg nu en chans att kombinera 

dessa två intresseområden till ett enda syfte, uppsatsens syfte. 

 

I sammanhanget hopade sig frågor kring vilken karaktär som är lämpligast att ge 

ett sådant syfte. Det förelåg främst två alternativ, vilka kunde vara aktuella för 

vår uppsats. Det första alternativet var att göra en studie av beskrivande8 

(deskriptiv) natur, vilken syftar till att försöka kartlägga fakta och förhållanden 

inom ett specifikt område eller ett givet system. En beskrivande studie består av 

datasökande med målet att kunna besvara specifika frågeställningar som redan 

är väldefinierade. Det andra alternativet utgjordes av en förklarande9 studie, 

vilken är nära besläktad med den beskrivande. Skillnaden ligger dock i att den 

förklarande undersökningen inte bara beskriver en situation eller förhållande 

utan även går ett steg längre och försöker besvara frågor såsom ”varför är 

styrningen som den är?”, ”vilka samband finns mellan de observerade 

faktorerna?”, eller ”hur är olika faktorer kopplade till varandra och hur påverkar 

de varandra?”. Denna uppfattning ligger i linje med Molander som anser att en 

”förklaring” svarar på frågorna om vad, hur och varför något är.10  

 

                                           
8 Arbnor, I., Bjerke, B., 1994. 
9 Ibid. 
10 Molander, B., 1998. 
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Utifrån dessa två alternativ diskuterade vi olika utformningar av vårt syfte. Vår 

diskussion bottnade i att vi önskade behandla vad som påverkar och bestämmer 

utformningen av den ekonomiska styrningen i ett uppköpssammanhang. Det 

framkom ganska snart att en beskrivning av de olika komponenterna i den 

ekonomiska styrningen är en nödvändig inledande fas i vår studie. En sådan 

studie har en klart deskriptiv karaktär, eftersom det handlar om ”att kartlägga 

fakta och förhållanden”. Hade uppsatsen avbrutits här, kunde uppsatsen ha 

betraktats som en beskrivande studie. Nu var emellertid tanken att gå vidare och 

lyfta upp denna deskriptiva del av uppsatsen till en högre analytisk nivå och 

förklara samband, samt besvara de båda frågorna ”hur” och ”varför”. Den 

deskriptiva informationen får på så sätt ett större värde genom en analys av 

varför studieobjektet ser ut som det gör. Som en fortsättning på uppsatsen 

utifrån den deskriptiva informationen görs alltså ett försök att klarlägga samband 

och förklara varför den ekonomiska styrningen utformas på ett visst sätt, vilket 

innebär att studien har en förklarande karaktär. Att fastställa detta faktum 

underlättade sedan vår syftesformulering, då denna återspeglar studiens 

förklarande karaktär.  

 

 

2.2 Teori och empiri  
 

Med ett syfte i hand inleds arbetet med uppsatsen och vi inser i ett tidigt skede 

att det finns flera sätt att förhålla sig till verkligheten, vetenskapen och 

kunskapen. Den gamle grekiske filosofen Platon (427-347 f Kr) menade att 

rationalismen var enda sättet att nå den sanna oföränderliga kunskapen.11 Han 

ansåg att det är genom tänkandet vi når den enda tillförlitliga kunskapen och 

betonade att logiskt-teoretiskt tänkande och analyserande är överlägset 

                                           
11 Hamlyn, D.W., 1995. 
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erfarenheten för att nå sann kunskap.12 Dessa tankegånger förefaller aningen 

otillräckliga för oss, eftersom vi anser att även empiriska studier kan generera 

kunskap och därför skulle vi snarast instämma med de åsikter som Aristoteles 

(384-322 f. Kr) representerar när han, i motsats till Platon, framhåller att verklig 

vetenskap grundar sig på undersökningar av hur verkligheten ser ut. Aristoteles 

närmade sig därigenom empirismen, det vill säga tanken att kunskap bygger på 

fenomen som kan observeras och att vi inte kan få sann kunskap om det vi inte 

kan observera.13 Vårt förhållningssätt i uppsatsen bygger på att kunskap kan 

genereras genom ett samspel mellan undersökningar av verkligheten och 

logiskt-teoretiskt tänkande. Ty det ligger i uppsatsens natur att kunskap 

inhämtas både genom empiriska studier av verkligheten och genom logiskt-

teoretiskt tänkande utifrån det empiriska materialet och tidigare forskning.  

 

En forskares vetenskapliga grundsyn utgör utgångspunkten för det vetenskapliga 

arbetet och i detta hänseende betonas samspelet mellan teori och empiri. De två 

nämnda filosoferna har bidragit till uppkomsten av två olika tillvägagångssätt 

inom forskningen, deduktion respektive induktion. Platons tankar om att logiskt-

teoretiskt tänkande genererar kunskap innebär i den moderna vetenskapen att 

forskaren utgår från ett antal teoretiska förutsättningar och utifrån dessa 

förutsättningar dras en ny slutsats. Detta kallas deduktion. I praktiskt 

forskningsarbete innebär detta tillvägagångssätt att en nygenererad slutsats sätts 

upp som en hypotes, vilken sedan utsätts för empirisk prövning. Detta benämns 

vanligen ”hypotetisk-deduktiv metod”.14 Precis som vi ovan uttryckte vår 

skepsis inför att generera kunskap utifrån logiskt-teoretiskt tänkande allena, 

känner vi likaså skepsis inför att besvara vårt syfte med ett deduktivt 

tillvägagångssätt. Vår bakgrund i den humanvetenskapliga hermeneutiska 

                                           
12 Bonniers lexikon, sökord = logik 
13 Hamlyn, D.W., 1995. 
14 Andersen, H., 1994. 

9 

 

 



 

forskningstraditionen har präglat vår vetenskapliga uppfattning att den empiriska 

verkligheten behöver observeras för att inhämta ny kunskap. 
 

Som en följd av vår vetenskapliga uppfattning och uppsatsens natur, har 

uppsatsen huvudsakligen inte någon deduktiv utformning. Det finns dock inslag 

av deduktion såtillvida att arbetet med uppsatsen inleddes med att studera den 

teoribildning som finns inom området. Därutöver innehåller analysen inslag av 

deduktiv karaktär, då etablerade teorier för utformning av det ekonomiska 

styrsystemet används som ett inslag när slutsatser dras. Det uppställs dock inte 

någon hypotes i uppsatsen, vilket är ett deduktivt inslag. Inte heller dras 

uppsatsens slutsatser endast utifrån etablerade teorier utan dessa används främst 

för att förstå det empiriska materialet. 
 

Uppsatsen kännetecknas istället främst av induktiva inslag. Precis som 

Aristoteles ansåg att undersökningar av verkligheten genererar kunskap, närmar 

vi oss verkligheten för att se vilka slutsatser som växer fram ur vår erfarenhet av 

empirin. Arbetssättet kallas induktion och bygger på att iakttagelser, erfarenhet 

och experiment är grunden i kunskapsutvecklingen.15 Det är i vårt fall 

iakttagelser och undersökning av verkligheten som är grunden till att kunskap 

bildas. Induktion handlar om att närma sig verkligheten förutsättningslöst, vilket 

dock inte är praktiskt möjligt eftersom vi alla bär med oss en viss förförståelse. 

Så har även vi en förförståelse i form av vår utbildning och den särskilda teori vi 

läst in oss på, vilket gör att uppsatsen måste förstås utifrån den förförståelse som 

den bygger på. 

 

 

                                           
15 Andersen, H., 1994. 
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2.3 På spaning efter verkligheten… 
 

 

  

"Att säga om det som är att det inte är, eller

om det som inte är att det är, är falskt,

medan att säga om det som är att det är, och

om det som inte är att det inte är, är sant." 
Aristoteles (384-322 f. Kr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökandet efter mening och innerbörd i människors upplevelser har varit ett 

viktigt inslag i vår studie. För att komma till insikt om vad som påverkar och 

bestämmer hur den ekonomiska styrningen utformas i ett uppköpssammanhang, 

är vi beroende av den förståelse som våra intervjuade personer har om hur den 

ekonomiska styrningen fungerar och påverkas. Det innebär således att vår 

tolkning av utsagorna från de intervjuade personerna är mycket viktig. Frågorna 

inställer sig då snart om det går att betrakta vår studie som vetenskap, då den till 

så stor utsträckning bygger på vår egen tolkning? Vilket tillvägagångssätt 

använder vi i vår tolkning? Kan man säga att vi når någon slags objektivitet när 

vi tolkar de nya intryck vi möter? Låt oss titta närmare på dessa frågor. 

 

 

2.3.1 Tolkningarnas relevans som forskningsmetod 

Att vår uppsats är beroende av tolkningar gör den inte unik på något sätt. 

Hermeneutiken, som har sitt ursprung i det grekiska ordet ”hermeneuein” (att 

tolka), utgör den huvudsakliga forskningsmetoden inom humanvetenskapen och 
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bygger på frågan: ”Vad är det som visar sig och vad är innebörden i det?”16. 

Genom det hermeneutiska sättet att arbeta försöker forskaren finna nya sätt att 

förstå svårhanterliga företeelser med hjälp av frågor såsom ”vad betyder det?”. 

Tolkningar är dock alltid principiellt osäkra och alltid principiellt reviderbara 

utifrån nya informationer.17 

 

Den hermeneutiska traditionen inom humanvetenskapen bygger på förklaringar 

av en helt annan art än inom naturvetenskapen. Genom att pussla ihop den 

information som finns i olika källor kan exempelvis historikern ge oss en bild av 

allmänna mönster i människors levnadsomständigheter under olika tidsepoker. 

Intresset är inriktat mot att förstå mening och innebörd i de företeelser som 

studeras.18 På liknande sätt har vi gått tillväga i vår strävan efter att förstå vad 

som påverkar och bestämmer den ekonomiska styrningens utseende efter ett 

förvärv. När den ekonomiska styrningen har designats är det enklare att inhämta 

information om dess olika delar och hur de förhåller sig till varandra. Det är 

däremot inte säkert att de involverade systemarkitekterna är helt och fullt 

medvetna om varför systemet utformas på ett speciellt sätt. I något fall kanske 

motivet till utformningen av den ekonomiska styrningen är en självklarhet och i 

ett annat fall kanske systemarkitekten inte uttryckligen är medveten om dess 

påverkan. Uppgiften för den hermeneutiske forskaren består då i att pussla ihop 

informationen. Det innebär dels att tolka de motiv som systemarkitekterna 

uttryckligen känner till och dels att tolka utformningen av den ekonomiska 

styrningen i den speciella kontext som föreligger för att genom analys komma 

till klarhet med eventuellt ytterligare motiv.  
 

                                           
16 http://infovoice.se/fou/bok/10000025.htm 
17 Gilje, N. & Grimen, H., 1993. 
18 Alvesson, M. & Sköldberg, K., 1994. 
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Tillvägagångssättet är tydligt hermeneutiskt eftersom information från flera 

källor tolkas och används för att skapa en helhetsbild. Ett hermeneutiskt 

arbetssätt har även använts i uppbyggandet av en lämplig referensram. Då det 

har varit svårt att hitta litteratur inom vårt specifika studieområde har vi tagit 

omvägar via etablerade teorier om hur utformningen av den ekonomiska 

styrningens olika komponenter bör ske, samt litteratur om ett förvärvs 

framgångsfaktorer och på den vägen pusslat ihop en bild som hjälper oss att 

förstå verkligheten. För att här besvara den första av de tre frågor vi ställde oss 

ovan är det tydligt att vårt tillvägagångssätt snarast är att hänföra till den 

etablerade hermeneutiska vetenskapstraditionen. 
 

 

2.3.2 Vår egen tolkning 

Den andra frågan berör vårt tillvägagångssätt i tolkningen av ett visst budskap. 

En för oss spontan tanke är att vi troligtvis kommer att bli mer övertygade om 

ett utfalls rimlighet om vi betraktar studieobjektet ett flertal gånger än en enstaka 

gång. Likaså borde vår uppfattning stärkas om vi försöker förstå situationen och 

sammanhanget vari det studerade objektet uppkommer. Det visar sig att dessa 

spontana tankar inte ligger särskilt långt borta från etablerade vetenskapliga 

principer. 
 

I en hermeneutisk studie bör läsaren kunna följa en process där den ena 

tolkningen bygger på den andra. Genom att omväxlande betrakta helheten och 

studieobjektet blir tolkningen mer detaljerad och förfinad, vilket kallas den 

hermeneutiska cirkeln.19 Syftet är att komma närmare en lämplig tolkning. I 

samband med att ett förvärv sker är det inte endast den ekonomiska styrningen 

som skall utformas, utan det finns även en kulturell aspekt och olika 

                                           
19 Dimmlich, R.,2000. 
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operationella aspekter att ta hänsyn till. Därutöver har varje förvärv sin egen 

karaktäristika som t.ex. storlek på företagen, olika branscher och olika bakgrund 

hos företagen som går samman. Vid uttolkningen behöver vi alltså förstå den 

påverkan som sker på utformningen av det ekonomiska styrsystemet utifrån de 

speciella förutsättningar som finns. Tillsammans ska de olika pusselbitarna, i 

form av t.ex. intervjuutsagor eller observationer, passas in i varandra för att 

utgöra en meningsfull helhet20. 
 

Syftet med den hermeneutiska cirkeln är att närma sig en, för sammanhanget, 

lämplig tolkning, men vad som egentligen är en lämplig eller rimlig tolkning är 

inte helt lätt att svara på. Vår tolkning har sin utgångspunkt i både 

systemsynsättet och aktörssynsättet. I likhet med systemsynsättet betraktar vi 

verkligheten som uppbyggd av många olika komponenter, vilka oftast har ett 

beroendeförhållande till varandra21. Det är alltså ett slags holistiskt tänkande, där 

helheten är större än summan av alla delar. Komponenterna, i adderad form, 

skapar således synergier.22 Helheten kan inte endast förstås genom att tillräckligt 

noga beskriva de enskilda små delarna, utan det är nödvändigt att ibland lyfta 

blicken för att få helhetsperspektivet. Aktörssynsättet hjälper oss sedan att inte 

få en för stor distans till de enskilda individerna, vars yttranden tolkas. Genom 

att utgå från aktörens perspektiv är det viktigt att uppfattningen av verkligheten 

hos de inblandade aktörerna måste överensstämma med den slutgiltiga 

tolkningen. Ett annat vetenskapligt tillvägagångssätt är det analytiska synsättet 

som bygger på föreställningen om att det finns en verklig objektiv helhet, vilket 

innebär att den objektiva verkligheten är densamma för samtliga individer.23 I 

vår uppsats är dock inte detta förhållningssätt lämpligt, då vi uppfattar det som 

                                           
20 Alvesson, M. & Sköldberg, K., 1994. 
21 Arbnor, I., Bjerke, B., 1994. 
22 Dimmlich, R.,2000. 
23 Arbnor, I., Bjerke, B., 1994. 
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att uttolkningarna av olika utsagor är beroende på vår förförståelse. Det är med 

utgångspunkt i förförståelsen som vi tolkar innehållet.  
 

Med ett vetenskapligt förhållningssätt bör vi även pröva bärkraften i våra 

preliminära tolkningar på ett systematiskt sätt. Det är snarast en fördel om vi i 

ett tidigt skede kan formulera flera konkurrerande tolkningsmöjligheter att ta 

ställning till. Sedan kan tolkningarnas relevans prövas genom att de olika 

tolkningarnas bärkraft ställs mot varandra. På så sätt blir det möjligt att välja den 

mest meningsfulla tolkningen.24 Detta sätt att ge uppsatsens tolkningar bättre 

bärkraft har vi försökt att lyfta fram i uppsatsen. Vi är dock medvetna om att 

bearbetandet av informationen ibland sker omedvetet, varför det i dessa fall 

följaktligen inte ges någon möjlighet att visa på några alternativa tolkningar och 

överväganden mellan dessa.  
 

Sammanfattningsvis kan vi besvara den andra av våra tre frågor med att vi 

betraktar innebörden av våra tolkningar som ett resultat av att omväxlande 

betrakta helheten, såväl som delarna. En viktig del i vår tolkning innebär rent 

praktiskt att tolkningars bärkraft ställs mot varandra för att den mest bärkraftiga 

ska kvarstå. 

 

 

2.3.3 Går det att förhålla sig objektivt till nya intryck? 

Objektivitet - att se verkligheten för vad den är - utgör förvisso ett 

eftersträvansvärt inslag i uppsatsskrivandet. Det är dock omöjligt att förhålla sig 

objektiv, men vi kan eftersträva en vetenskaplig objektivitet genom att vara 

medvetna om vilket inflytande som vår subjektivitet har på resultaten av vårt 

                                           
24 http://infovoice.se/fou/bok/10000025.htm 
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arbetet. Vi har värderingar och etablerade kognitiva strukturer som präglar allt 

som vi uppfattar omkring oss. Immanuel Kant (1724-1804) introducerade 

grundidén att den upplevda verkligheten delvis är en produkt av oss själva. Det 

kanske finns en objektiv verklighet, men den vet vi enligt Kant inte så mycket 

om. Det vi upplever är en bearbetad produkt och därav följer att den studerade 

vetenskapen är den upplevda verkligheten, inte en hypotetisk verklighet som 

existerar oberoende av varje observatör25. 
 

Vår förförståelse är således mycket viktig för vårt sätt att tolka den information 

som vi tar del av. Vi börjar alltså inte från ett nolläge, utan har en uppfattning 

om meningen och innebörden i ett visst ord eller en viss text som vi därmed 

relaterar till vår föreställningsvärld. Det är ett slags paradox som vi måste 

hantera på bästa sätt. Paradoxen består i att förförståelsen är nödvändig för att vi 

överhuvudtaget ska förstå en viss text eller ett visst yttrande, samtidigt som 

förförståelsen tillför något som påverkar och kanske snedvrider vår tolkning. 

Därför är det viktigt att vara medveten om hur förförståelsen påverkar utfallet 

från tolkningarna. Vi betraktade inte förförståelsen från vår utbildning som 

tillräcklig när vi närmade oss verkligheten för att undersöka utformningen av 

ekonomisk styrning, utan beslöt oss för att läsa in oss på etablerade teorier. Som 

en del i denna förståelsens paradox hade vi inte längre möjligheten att betrakta 

verkligheten med opåverkad uppfattning. Även om vi strävat efter att genomföra 

undersökningen med så öppna ögon och sinnen som möjligt, inser vi att i det 

ögonblick som vi förstod tankegångarna bakom den etablerade teoribildningen 

formades vi även utifrån dessa. För även om vi strävar efter att kritiskt granska 

den teoribildning vi ställs inför, är vi medvetna om svårigheten i detta, då vi inte 

har någon större erfarenhet inom området och eftersom teoribildningen 

presenterar en övertygande och täckande helhetsbild. 

                                           
25 http://infovoice.se/fou/bok/10000025.htm 
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För att sammanfatta vårt svar på den sista av de tre frågor vi ställde oss i 

inledningen till detta avsnitt, vill vi lyfta fram att vår förförståelse har betydelse 

för tolkningen av de material som denna uppsats baseras på. Denna förförståelse 

bär på en paradox genom att både utgöra en förutsättning för att överhuvudtaget 

förstå situationen, men samtidigt hindrar objektivitet, eftersom den har en 

inverkan på vår tolkning.  

 

 

2.4 Vi söker information om verkligheten 
 

Med ett syfte i hand och med ett tillvägagångssätt för ögonen inleds det konkreta 

arbetet med att samla in information om verkligheten och i vårt fall om vad som 

påverkar den ekonomiska styrningen vid ett förvärv. Vår utgångspunkt är ett 

induktivt tillvägagångssätt, där vi med öppna ögon och sinnen går ut för att 

studera verkligheten.  

 

 

2.4.1 Datainsamlingens metod 

Valet av vilken metod som är lämpligast att använda, bygger på en uppställning 

av bland annat undersökningens mål, tänkbara resultat och föremålet för studien. 

Om syftet är exempelvis att bevisa, mäta och kontrollera ett utfall, är en 

kvantitativ forskningsmetod mer lämplig. Medan om syftet i stället består i att 

förstå, tolka och vara öppen för de utfall som kan tänkas bli, är det passande att 

nyttja en kvalitativ metod.26 Syftet med uppsatsen är att förstå vad som påverkar 

utformningen av den ekonomiska styrningen, vilket har en kvalitativ karaktär. 

Vi söker inte att ta reda på hur många faktorer som påverkar den valda 

företeelsen, utan snarare vad dessa faktorer har för karaktär. Genom att studera 

                                           
26 Johansson, L-G., 2000. 
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de kvaliteter eller egenskaper som vårt objekt har, kan vi nå en djupare och 

bättre förståelse för den underliggande meningen och innebörden av 

faktorerna27. 

 

Kännetecknande för en sådan undersökning som genomförs i uppsatsen – en 

kvalitativ undersökning – är att den tar hänsyn till helheten på ett sätt som inte är 

möjligt i en kvantitativ undersökning. Den kvalitativa undersökningen är nära 

kopplad till den hermeneutiska vetenskapstraditionen, vilken betonar vikten av 

att omväxlande betrakta delarna och helheten. Denna typ av undersökning är 

även ett uttryck för den öppna attityd inför studieobjektet som kännetecknar 

hermeneutiken. Den kvalitativa metodiken har likväl sina brister. Den lyckas 

exempelvis inte åstadkomma objektiva mått samt att den är generellt sett mer 

resurskrävande än en kvantitativ ansats. Det finns dock ingenting som säger att 

den kvantitativa metoden skulle vara av en mer vetenskaplig karaktär. 

Kvalitativa metoder förefaller likväl vara mer osäkra än de kvantitativa, 

eftersom en betydande del av utfallet kommer att bygga på våra tolkningar.28 I 

uppsatsens slutsatser kommer inte några kvantifierbara och därmed 

lätthanterliga konstateranden att framläggas. Slutsatserna bygger dessutom på 

våra tolkningar, vilket är en naturlig del inom humanvetenskapen. 
  

 

2.4.2 Tillvägagångssätt vid vår faktiska datainsamling  

Vid insamlingen av våra primärdata var utgångspunkten att informationen skulle 

vara av kvalitativ karaktär, i syfte att kunna besvara frågan ”varför”. Som en 

naturlig följd därav blir tillvägagångssättet en djupare studie av några få objekt 

till skillnad mot en kvantitativ metod som snarast skulle medföra en ytlig 

                                           
27 Johansson, L-G., 2000. 
28 Arbnor, I., Bjerke, B., 1994. 
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undersökning av ett stort antal objekt.29 Vidare var det även nödvändigt att de 

företag som deltog i undersökningen har erfarenhet av uppköp och därutöver 

önskade vi oss även företag som var relativt stora, då vi ansåg att detta skulle ge 

ytterligare spets åt studien. 

 

I sökandet efter fallföretag, skickades förfrågan via e-post till ett tiotal företag 

som hade genomfört förvärv. Bland dessa fanns två företag som kunde tänka sig 

medverka, varför de fick utgöra våra studieobjekt. Dessa två svenska företag; 

Hexagon AB och SCA AB, har genomfört ett betydande antal uppköp av företag 

och vi utgick därmed ifrån att de kunde ge oss insikt i hur den ekonomiska 

styrningen influeras av ett uppköp. Vi genomför en fallstudieliknande 

undersökning. Enligt Yin skulle vår undersökning kunna vara lämplig som 

fallstudie: 
 

”a ”how”, or ”why” question is being asked about a contemporary set of events over which 
the investigator has little or no control”30 

 
 

Någon fallstudie i egentlig mening blir det emellertid inte, eftersom vi inte har 

möjlighet att uppfylla nödvändiga kriterier, vilka enligt Eisenhardt bl.a. 

innefattar djupgående analyser som bör vara en produkt av kombinerade 

metoder för datainsamling, exempelvis både kvalitativ och kvantitativ metod31. 

Dessutom löper en fallstudie vanligtvis över en längre tid. Därmed blir vår 

undersökning inte någon ren fallstudie, men väl fallstudieliknande. 

Fortsättningsvis kommer vi ändå använda begreppet ”fallföretag”, även om det 

inte är någon ren fallstudie.  

 

                                           
29 Arbnor, I., Bjerke, B., 1994. 
30 Yin, R., 1994, s.9. 
31 Eisenhardt, K., 1999. 
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Enligt Lekvall & Wahlbin kan insamling av primärdata ske på tre olika sätt, 

nämligen genom brevenkäter, telefonintervjuer eller personliga intervjuer. 

Vilken metod som är lämplig avgörs dels av problemets art och dels av hur 

många observationer som behövs.32 Vi valde att göra personliga intervjuer, 

eftersom de gör det möjligt att ställa öppna frågor av diskuterande karaktär. 

Dessutom går det att omedelbart följa upp de svar som ges för att få 

kompletterande information och förklaringar ifall respondenten inte skulle förstå 

frågorna.33 Vidare menar Trost att en fördel med personliga intervjuer är att både 

respondent och frågeställare kan använda många kanaler såsom kroppsspråk, 

betoning och gester för att uttrycka sig. Detta ger mer komplett information med 

högre kvalitet än exempelvis enkätundersökningar.34 

 

Vi har valt att genomföra våra personliga intervjuer genom semistandardiserade 

frågeformulär, vilket innebär att man som intervjuare på förhand bestämt sig för 

ett antal frågor. Dessa frågor kan sedan följas upp med andra frågor under 

intervjuns gång. Semistandardiserade intervjuer kan utvecklas mer och bli mer 

uttömmande än svaren från standardiserade intervjuer.35 Möjligheten att 

komplettera svaren från de ursprungliga frågorna med nya frågor var värdefullt 

med tanke på att det i vårt fall inte var möjligt att förbereda varje fråga och 

följdfråga fullt ut. Ett problem med semistrukturerade intervjuer är enligt 

Lundahl & Skärvad att materialet blir svårare att sammanställa. Det blir svårare 

att kvantifiera och sortera materialet efter de frågor som finns, jämfört med 

exempelvis enkätundersökningar.36 Dessa nackdelar var dock inte något större 

                                           
32 Lekvall, P., Wahlbin, C., 1987. 
33 Ibid. 
34 Trost, J., 1997. 
35 Lundahl, U. & Skärvad, P-H., 1999. 
36 Ibid. 
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problem för oss, då kvantifieringen inte var nödvändig i vårt fall och den extra 

tiden för att efteråt sammanställa intervjun inte var något problem att undvara.37  
 

Efter att ha skapat en kunskapsmässig bas i referensramen, formulerade vi 

intervjufrågorna. Frågorna hade en standardkaraktär och var i princip likadana 

vid alla intervjuer. Motivet bakom detta är att vi ville jämföra utformningen av 

den ekonomiska styrningen mellan de två företagen. Intervjuerna genomfördes 

utifrån våra i förväg formulerade frågor, men även andra kompletterande frågor 

besvarades. Då frågorna i flera fall var komplexa och krävde genomtänkta svar 

tillsände vi respondenterna frågorna i förväg, för att på så sätt försöka förbättra 

svarskvaliteten. Intervjuformuläret återfinns som bilaga 1.  
 

Intervjuer genomfördes med fyra personer; tre representanter för SCA och en 

representant för Hexagon. Denna intervjufördelning kan härledas till företagens 

organisationsstrukturer och ansvarsfördelning. Hexagon har decentraliserad 

struktur och huvudkontoret utgörs endast av nio anställda. Av dessa nio finns det 

endast en med ansvar för den ekonomiska styrningen, varför denne var den ende 

vi kunde intervjua. SCA har en annorlunda organisationsstruktur, där ansvar för 

förvärv och ekonomisk styrning återfinns både på huvudkontorsnivå och på 

divisionsnivå. Det var därför nödvändigt att intervjua tre stycken för att få en 

heltäckande bild. Samtliga av respondenterna är anställda i moderföretaget och 

ingen av dem representerar något av de företag som moderförtaget förvärvat 

under de senast åren.  
 

Vid två av de fyra tillfällena genomfördes intervjuerna med de berörda 

personerna på plats och med tillåtelse av de intervjuade dokumenterades 

samtalen på band för att inte vara beroende enbart av anteckningar och för att 

                                           
37 Repstad, P., 1999. 
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möjliggöra direkta citeringar. De två resterande intervjuerna, vilka i vår 

planering skulle genomföras som personliga intervjuer på plats, kunde inte 

genomföras som planerat på grund av geografiska skäl. De två personerna 

arbetade inom SCA i München respektive Bryssel och fick därför besvara 

frågorna skriftligt och via telefon. Detta är en svaghet, då vi inte kunnat utnyttja 

de uppenbara fördelar som den personliga intervjun medför. Vi har till viss del 

vägt upp denna svaghet genom att förvissa oss om möjligheten att återkomma 

med kompletterade frågor utifall att respondenten missförstått frågorna. Denna 

möjlighet utnyttjades i båda fallen. 

 

Insamlingen av primärdata har kompletterats med sekundära källor i form av 

årsredovisningar, artiklar och annat tryckt företagsmaterial. 

 

 

2.4.3 Hur tillförlitlig är våra insamlade primärdata? 

För att skapa en trovärdig uppsats gäller det att informationen från 

datainsamlingarna har granskats på bästa möjliga sätt. Vi har tidigare diskuterat 

olika möjligheter och tveksamheter som kan föreligga när det gäller våra 

tolkningar av svaren från respondenterna. Utöver detta kan det förekomma fel av 

mer teknisk karaktär, vilket skulle kunna beröra våra valda fallföretag eller hur 

intervjuerna handhafts. 
 

Det kan givetvis diskuteras huruvida två företag är ett tillräckligt underlag för en 

studie, men innan en sådan diskussion inleds vill vi framhålla att vi genomför en 

fallstudieliknande undersökning. Det primära syftet är inte en generalisering av 

något slag, utan att få mycket ingående kunskap om två konkreta fall under 
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speciella förutsättningar38. För att kunskapen sedan ska göras användbar, är det 

viktigt att redovisa och diskutera de speciella förutsättningar och förhållanden 

som råder när studien görs. Resultaten från en fallstudie bör främst användas 

som en ”god förebild”.39 
 

För att kunna bedöma eventuell allmängiltighet är det viktigt beröra huruvida 

fallföretagen är representativa och vanligt förekommande. Då vi inte har 

möjlighet att bedöma huruvida våra valda fallföretags ekonomiska styrning är 

representativa eller om våra valda fallföretag gör representativa förvärv, kan vi 

endast bedöma fallföretagens karaktärer för att på så viss närma oss den större 

gruppen av företag de är representativa för. Båda företagen är aktiva inom 

branscher – verkstadsbranschen (Hexagon) och skogindustrin (SCA) – som är 

exempel på klassiska tunga svenska industrier. Fallföretagen har en 

omsättningsstorlek – 5,1 miljarder (Hexagon, 2000) och 67 miljarder (SCA, 

2000)40 - som borde göra att åtminstone SCA i flertalet förvärv är avsevärt större 

än de förvärvade företagen. 
 

Undersökningens tillförlitlighet formas inte endast av företagens karaktäristika, 

utan även av huruvida intervjuerna lyckats fånga verkligheten i företaget. Om 

intervjuerna mäter det de är tänkta att göra, betraktar vi undersökningens 

validitet som god och om intervjuerna inte skulle uppvisa skiftande resultat vid 

upprepade mätningar, betraktar vi reliabiliteten som god.41 Intervjufrågorna 

utformades för att erhålla information som svarar på uppsatsens syfte. De har en 

förhållandevis direkt karaktär, vilket vi anser är positivt för validiteten. Det är 

därför mer osannolikt att respondenten inte uppfattar syftet med frågan.  
 

                                           
38 Wallén, G., 1996, s. 115. 
39 Ibid, s. 117-118. 
40 http://www.sca,se och http://www.hexagon.se 
41 Lekvall, P. & Wahlbin, C. 1993. 
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När intervjupersonerna utvaldes, försökte vi fånga nyckelpersoner för att genom 

några få intervjuer skapa oss en helhetsbild. I företaget Hexagon intervjuades 

endast den ekonomiskt ansvarige. Detta var det enda alternativet, eftersom 

personen i fråga var den som var insatt i området som vi var intresserade av. 

Han var fullt medveten om de olika överväganden som gjordes vid 

utformningen av den ekonomiska styrningen och kunde återge detta på ett 

relevant sätt. Att betrakta reliabiliteten som fullständig och perfekt är dock 

olämpligt, då det naturligtvis utgör en begränsning att endast en person yttrar sig 

för företagets räkning och det endast en enda gång. Att göra flera intervjuer med 

denne ekonomiskt ansvarige hade kunnat höja reliabiliteten, men det var tyvärr 

inte möjligt.  
 

I SCA fanns det fler alternativ till potentiella respondenter och då inte den 

högste ekonomiskt ansvarige var möjlig att intervjua, uppvisade sig möjligheten 

att intervjua en förvärvsanalytiker vid huvudkontoret och de förvärvsansvariga 

vid två av SCAs fyra divisioner. Vi betraktade det till en början som att 

validiteten blivit något lidande, då vi inte haft kontakt med högste ansvarig samt 

att vi inte kunnat genomföra personliga intervjuer med alla tre hos SCA. Dock 

har det under datainsamlingens gång framkommit att den högste ekonomiskt 

ansvarige troligtvis inte hade kunnat bidra med någon ytterligare information 

som en följd av att kunskapen för att besvara våra frågor finns på en lägre 

hierarkisk nivå, varför vi inte upplever detta som något större problem. 

Möjligheten att komplettera vid intervjuer via e-post anser vi förhöjer värdet på 

dessa, vilket innebär att risken för att validitet eller reliabilitet blivit lidande har 

minimerats. Reliabiliteten har även höjts till följd av att den slutgiltiga 

uttolkningen av företagets principer och tillvägagångssätt vid utformningen av 

den ekonomiska styrningen efter ett förvärv har skett genom att tre personer har 

uttalat sig. 
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Sammantaget vill vi betrakta resultaten från primärdatainsamlingen med god 

tillförlitlighet. Undersökningens karaktär av en fallstudieliknande form måste 

dock hållas i åtanke, vilket innebär att resultaten inte har någon direkt allmän 

giltighet, utan det är först efter att de specifika förutsättningarna identifierats 

som en överföring till ett annat fall kan ske. Intervjufrågornas direkta karaktär 

ger undersökningen en hög validitet, men reliabiliteten sviktar något då 

intervjuunderlaget inte är särskilt omfattande. 

 

 

2.5 Om referenslitteraturen… 
 

Den teoretiska studien som till viss del genomfördes innan undersökningen, men 

även fortsatte under arbetets gång, utgår från sekundära källor i form av böcker, 

tidskrifter och avhandlingar inom området företagsstyrning och företagsförvärv. 

Litteratur har sökts i databaser, bibliotekskataloger samt Internet. Dessutom har 

ytterligare intressanta källor hittats genom härledning från referenslistor. 

 

Vad det gäller val av litteratur, har vi tagit vår utgångspunkt från betydelsefulla 

författare inom området företagsstyrning, såsom Anthony, Merchant, Simons, 

Mintzberg och Thompsson. Vi anser att detta gav oss en lämplig bas att bygga 

referensramen på, eftersom denna etablerade teoribildning alltjämt anses aktuell 

och behåller en etablerad position. Tillvägagångssättet att i stor utsträckning 

bygga på etablerad litteratur kan naturligtvis ge en viss strömlinjeformning av 

vårt tänkande och därigenom förta initiativ till nytolkning. Vi ser dock denna 

effekt som mindre viktig då inte nytolkning är en del av uppsatsens syfte. 

 

När det gäller val av litteratur som berör uppköp har vi istället för större 

läroböcker hittat information i tidskrifter, rapporter och avhandlingar. Bland de 

första problemen som vi ställdes inför i samband med uppsatsskrivandet var att 
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formulera en definition på det engelska begreppet ”management control 

systems”. Begreppet kommer att översättas med ”ekonomisk styrning” och 

innefattar de komponenter som ingår i företagets ekonomiska styrning (se 3.2.1). 

 

 

2.6 Livet är fullt av vägval – så ock uppsatsen 
 

Vi har i metodkapitlet försökt att redogöra för tillvägagångssättet vid 

uppsatsskrivandet och även försökt att motivera varför vi valt att uppfylla vårt 

valda syfte på detta sätt. Frågan inställer sig ganska snart om verkligen det bästa 

och mest lämpliga sätt att genomföra studien har använts. Kunde man genomfört 

undersökningen på ett annat sätt för att uppfylla det aktuella syftet på ett bättre 

sätt?  
 

Under arbetets gång har vi försökt att ifrågasätta vårt tillvägagångssätt och även 

värdera olika aktuella alternativ. Ibland har stora omvälvande förändringar 

diskuterats och ibland har mindre tolkningsfrågor ventilerats. Att under arbetets 

gång kontinuerligt ifrågasätta arbetets relevans har vi upplevt som värdefullt, 

eftersom vi då ständigt varit tvungna att motivera nya vägval och därmed haft 

uppsatsens hållbarhet explicit uttryckt på en fortlöpande basis.  
 

”An inquiring mind is a major prerequisite during the data collection, not just before or 
after the activity”42 

 

Vid varje vägval har vi konfronterat de olika alternativa lösningarna med både 

vårt syfte och tillvägagångssättets trovärdighet. Det finns dock alternativ som 

kanske hade givit ett annat perspektiv och därmed belyst ämnesområdet på ett 

annorlunda sätt. Vi valde exempelvis att genomföra vår undersökning utifrån det 

                                           
42 Yin, R., 1994, s. 56. 
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uppköpande företagets perspektiv. Frågan är hur utformningen av den 

ekonomiska styrningen fångas på bästa sätt. Troligen är personalen på det 

uppköpta företaget medveten om de konkreta förändringarna på ett mer påtagligt 

sätt, eftersom de blir föremål för omställningarna. Det är dock oklart hur stor 

kännedomen om motiven bakom är i detta förvärvade företag. Mot bakgrund av 

att representanter från det köpande företaget sitter i beslutande ställning vid 

designprocessen av det ekonomiska styrsystemet valde vi detta perspektiv. 

 

Med detta exempel vill vi illustrera att den ekonomiska styrningens utformning 

kan studeras från flera perspektiv. Vi har gjort vårt val och därmed utformat 

uppsatsen till vad den slutligen blev. 
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3 Referensram 
 
Den valda referensramen är vårt sätt att samla något av den etablerade litteratur som berör 

den ekonomiska styrningen och dess utformning. Med utgångspunkt i både normativ och 

empirisk forskning har vi eftersträvat en balanserad bild av den tillgängliga teoribildningen. 

Vi har inledningsvis sammanställt en bakgrund som beskriver företagsstyrning och den 

ekonomiska styrningen. Utifrån denna bakgrund presenteras något av vad som kännetecknar 

integrationsprocessen efter ett företagsförvärv. Till sist mynnar diskussionen ut i vad som 

påverkar utformningen av den ekonomiska styrningen. 

  

~ 
”Att lära utan att tänka är meningslöst, att tänka utan att lära är farligt” 

 
Kung Fu Tse 

~ 
 

 

3.1 Företagsstyrning 
 

Grundtanken i en organisation är att medlemmarna ska arbeta för att uppnå 

gemensamma mål43. Att hela organisationen strävar i samma riktning är 

emellertid inte självklart i alla lägen, eftersom den mänskliga faktorn bidrar till 

att det kan uppstå motsatta uppfattningar om vad målen är och hur de skall 

uppnås. Varje individ har sin egen bild av verkligheten och egna mål att sträva 

mot, vilket medför en risk att olika delar av organisationen strävar åt olika håll. 

Det är i detta sammanhang viktigt att företagsledningen får hela organisationen 

att arbeta i samma riktning och mot samma mål. För att en företagsledning ska 

                                           
43 Mintzberg, H., 1983. 
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kunna styra ett företag på det sätt och i den riktning som önskas, krävs det att 

ledningen har olika verktyg till sitt förfogande för att samordna och koordinera. 

 

Det finns flera sätt att beskriva och förstå styrningen som utövas inom företag. 

Vanligen bottnar dessa resonemang i något slags cybernetiskt eller 

systemvetenskapligt tänkande, där företaget betraktas som ett system med ett 

antal olika komponenter. Vi utgår då från följande definition av ett system, där 

dessa tre förhållanden måste vara uppfyllda44: 

 

�� Beteendet hos varje komponent påverkar beteendet hos helheten 

�� Beteendet hos komponenterna och dess effekt på helheten präglas av 

ömsesidigt beroende. 

�� Hur än undergrupper av komponenter är utformade, har varje komponent 

inflytande på hur helheten fungerar och ingen av dem har enskilt oberoende 

påverkan på systemet. 

 

Ett system är en helhet, vars komponenter har egenskaper som de förlorar om de 

särskiljs från systemet, och varje system har egenskaper som inte 

komponenterna har, vilket innebär att systemet är mer än summan av dess 

ingående delar. Med utgångspunkt i systemsynsättet presenterade Robert 

Anthony i mitten av sextiotalet sin syn på företagsstyrning och har sedan dess 

varit en av de ledande inom området. Ur hans perspektiv går det att dra en 

parallell till bilkörning och hur föraren då använder gaspedalen, ratten och 

bromsen för att få bilen att uppföra sig på ett önskvärt sätt45. På ett liknande sätt 

har företagsledningen olika verktyg och parametrar till sitt förfogande för att få 

företaget att agera på ett lämpligt sätt.  
 

                                           
44 http://home.bip.net/p.l/system.htm 
45 Anthony, R. & Govindarajan, V., 2001, s.3. 
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3.1.1 Vad innebär företagsstyrning? 

Företagsstyrning inrymmer de olika aktiviteter som vidtas för att hela företaget 

ska sträva i samma riktning mot gemensamma mål, vilka vanligen benämns 

visioner, mål eller strategier. Ur ett annat perspektiv innebär det följaktligen att 

det gemensamma målet bryts ner och omvandlas till operativ verksamhet genom 

företagsstyrning. Anthony beskriver tre olika aktivitetsnivåer för att 

företagsledningen ska kunna driva företaget i önskad riktning. De tre nivåerna 

är; Strategi, Mekanismer för implementering och utfall46. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategi 

Kultur 

Ekonomisk 
styrning 

 
HRM 

Organisations-
struktur 

Mekanismer för implementering 

Utfall 

Figur 3.1: Styrningsprocessens beståndsdelar 
Källa: Anthony, R., 2001, s. 8. 

 
 

Tillsammans bidrar dessa tre nivåer till att övergripande visioner och mål kan 

omvandlas till effektivt och produktivt arbete på individnivå. Som framgår av 

figuren ovan finns det flera olika verktyg för företagsledningen i dess arbete att 

bryta ner (implementera) strategin. I begreppet ”organisationsstruktur” inryms 

de olika roller och ansvarsfördelningar som skapar struktur; i begreppet ”kultur” 

de värderingar, attityder och normer som explicit eller implicit är förhärskande; i 

begreppet ”HRM” aktiviteter för urval, utbildning och utvärdering av de 

anställda och i begreppet ”ekonomisk styrning” olika aktiviteter för med 

ekonomiska medel implementera strategin, såsom strategisk planering, 

                                           
46 Anthony, R. & Govindarajan, V., 2001, s.8. 
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budgetering och fördelning av ekonomiskt ansvar. Dessa fyra verktygs enda 

uppgift är att hjälpa företagsledare att styra en organisation mot uppfyllandet av 

dess strategiska mål47. 

 

Anthony belyser uppgiften för styrverktygen med att presentera sex nyckelord48; 

”Planering, Koordinering, Kommunikation, Utvärdering, Beslutsfattande, 

Påverkan”. Därutöver bör företagsstyrningen främja målkongruens, samt 

framhäva både finansiella och icke-finansiella mått. Detta är de grundläggande 

dragen i Anthonys definition av företagsstyrning. 

 

Merchant belyser företagsstyrning ur ett något annorlunda perspektiv genom att 

ställa frågan om det är troligt att de anställda presterar på ett godtagbart sätt49. 

Han utvecklar frågeställningen genom en diskussion kring huruvida personalen 

är medveten om vad som förväntas av dem, om personalen verkligen kommer 

att sträva efter att uppnå det som de förväntas göra och om de har kunskap och 

möjlighet att göra det. Genom en definition från Merchants verk tillsammans 

med Emmanuel och Otley kan innebörden klargöras ytterligare.  

 
“[Management control is] fundamentally concerned with ensuring that appropiate actions 
are taken to implement overall organization plans, and with monitoring the effektiveness of 

such actions"50 
 

Så här långt ser vi att Merchants tolkning sammanfaller med Anthonys. Det är 

exempelvis tydligt att båda ser en klar koppling mellan strategi och styrning, 

samt att styrningens uppgift är att implementera strategin för att styra företaget i 

riktning mot de övergripande målen. Det är även uppenbart att det hos båda 

finns en kontrollkomponent i styrningsbegreppet. Anthony kallar det 

                                           
47 Anthony, R. & Govindarajan, V., 2001, s.6. 
48 Ibid, s.7. 
49 Merchant, K. A., 1998, s.5. 
50 Emmanuel C., et al, 1990. 
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”utvärdering” (evaluating), medan Merchant benämner det ”uppsikt” 

(monitoring). Det innebär att företagsledningen måste försäkra sig om att 

styrningen verkligen når sitt syfte. Det krävs emellertid en konkretisering av 

Merchants tolkning för att utläsa innebörden. 

 

Merchant konkretiserar sitt sätt att betrakta management control genom att 

presentera tre olika former av styrning och kontroll51. Den första formen är 

”action control”, vilket innebär att försäkra sig om att medarbetarna inte handlar 

på ett sätt som skadar organisationen. Det kan innebära allt från fysiska hinder i 

form av lås till begränsad beslutskompetens. En andra form är ”result control”, 

vilken har tre större komponenter. Det är ekonomiska ansvarsenheter, planering 

och budgetering, samt motivationshöjande aktiviteter (exempelvis ackordslöner 

eller lön i förhållande till något finansiellt mått eller en budget). En tredje form 

är ”personnel and cultural control”, vilken syftar till att locka fram beteenden, 

självstyrning och en viss atmosfär på arbetsplatsen. Denna form innefattar 

mjuka variabler som kan hjälpa till att skapa tillit, förtroende och hög moral, 

samt göra personalen lojal. Detta kan göra att en organisation fungerar bra utan 

konkreta strikta regler. Det framträder vissa mindre skillnader mellan Merchant 

och Anthonys sätt att återge och beskriva företagsstyrningen, men innan dessa 

analyseras vill vi lyfta fram ytterligare ett synsätt. 

 

Simons har ett ytterligare något annorlunda sätt att betrakta företagsstyrning, 

vilket han definierar som formella, informationsbaserade rutiner och 

handlingsmönster som används av företagsledare för att upprätthålla eller 

förändra aktiviteterna i organisationen52. Simons tolkning präglas av styrningens 

återverkan på strategin, vilken sker genom att styrningen bidrar till formulering 

                                           
51 Merchant, K. A., 1998. 
52 Simons, R., 1994, s. 170. 
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och utveckling av strategin. Enligt Simons har företagsledningen fyra system 

som kan användas för att styra företaget i önskad riktning. 

 

Diagnostic Control 
Systems 

Strategic 
Uncertainties

Risks 
To Be 

Avoided 

Critical 
Performance

Variables 

Core 
Values 

Business
Strategy 

Belief Systems Boundary 
Systems 

Interactive 
Control Systems 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 3.2: Controlling business strategy: Framework for analysis. 
Källa: Simons, R., 1994, s. 173. 
 
 

De formella system som syftar till att definiera, kommunicera och förstärka 

organisationens grundläggande värderingar och mål är (1) ”beliefs systems". De 

formella system som används för att uttryckligen sätta regler och gränser är (2) 

”boundary systems”. Här återfinns exempelvis reglering av tillvägagångssätt vid 

olika aktiviteter och strategisk planering. Vidare finns (3) ”diagnostic control 

systems”, som är formella system för att generera feedback från organisationens 

aktiviteter för att kunna avläsa skillnader mot förutbestämda mål eller 

miniminivåer. Bland dessa återfinns exempelvis traditionell budgetering, andra 

målsättningar och planer. Slutligen har företagsledningen möjlighet att använda 

(4) ”interactive control systems”, vilket innebär att företagsledningen lyfter fram 

ett styrverktyg som strategiskt viktigt. Detta är alltså ingen egen form av 

styrverktyg, utan endast ett sätt för företagsledningen att lägga fokus på ett visst 

system som är nära förbundet med identifierade strategiska osäkerheter.53 

                                           
53 Simons, R., 1994. 
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Det är uppenbart att innehållet i de olika definitionerna påminner om varandra. 

Det finns inslag av kultur och värderingar, inslag av system som begränsar de 

anställdas aktiviteter och även av etablerade ekonomiska styrningsaktiviteter i 

form av budgetering och ansvarsfördelning i dessa tre kategoriseringar. Sedan 

finns det även olikheter som gör att de olika kategoriseringarna inte är 

överensstämmande. Merchant och Simons framhåller mjuka variabler och 

betonar därmed människan i organisationen på ett annat sätt, medan Anthony 

trycker på själva konstruktionen av systemet för att organisera arbetet på att bra 

sätt. 

 

Utifrån syftet i vår uppsats förefaller det som Anthonys definition ligger närmast 

och är lämpligast att ha som utgångspunkt för uppsatsen. Där finns exempelvis 

den ekonomiska styrningen åtskild på ett sätt som inte är uttalat i Simons eller 

Merchants definitioner. Anthonys beskrivning av företagsstyrningen är 

dessutom inriktad på konkreta system, vilket stämmer bra överens med den 

inriktning vårt syfte har på mer ”hårda” variabler. De ”mjuka” variabler som 

Merchant och Simons lyfter fram är inte aktuella mot bakgrund av vårt syfte. 

Detta gäller även det faktum att inte fysiska skydd och regler återfinns i 

Anthonys definition, vilket vi därmed inte betraktar som ett problem. Det vi 

saknar i Anthonys definition är Simons sätt att åskådliggöra hur 

företagsstyrningen som aktivitet är informationsbaserad. Det ger ett perspektiv 

som bidrar till förståelse för styrningens karaktär och styrningens roll i företaget. 

Anthony avskiljer inte heller om styrningen endast gäller formella system, även 

om det förefaller vara troligt eftersom Anthony endast berör formella system. 

 

I uppsatsen utgår vi från Anthonys definition av företagsstyrning, men 

kompletterar med två inslag från den övriga litteraturen. Kompletteringen består 

av att vi i likhet med Simons anser att företagsstyrningen är informations-
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baserad, samt att vi endast tänker beröra formella system. I följande avsnitt 

kommer vi mer ingående att beröra den ekonomiska styrningen. 

 

 

3.2 Ekonomisk styrning  
 

Ett av de styrverktyg som företagsledningen har till sitt förfogande för att 

implementera strategin är den ekonomiska styrningen. Eftersom flera av 

litteraturkällorna är engelskspråkiga vill vi inledningsvis klargöra att vi 

jämställer begreppet ”management control” med ”ekonomisk styrning”, vilket 

anses vara den ordinära översättningen54. Hädanefter används dessa båda 

begrepp synonymt. Vi anser dock inte denna begreppsbestämning vara av helt 

avgörande betydelse, då vi ämnar utveckla en egen tolkning från tre etablerade 

definitioner. 

 

 

3.2.1 Vad är ekonomisk styrning? 

På väg mot vår egen tolkning stannar vi inledningsvis till hos Anthony för att ta 

del av hans definition och innebörden i denna: 
 

”Ekonomisk styrning är processen när företagsledningen påverkar andra medlemmar i 
organisationen för att implementera organisationens strategier”55 

 

Definitionen är bred och troligen åsyftas hela företagsstyrningen (se figur 3.1). 

Genom att titta närmare på den beskrivning som görs av det Anthony benämner 

”formellt styrsystem” går det att skapa sig en bättre bild av den ekonomiska 

styrningen. Enligt författaren kan det formella styrsystemet delas in i två delar: 

                                           
54 Edström, N.F., et al, 1995. 
55 Anthony, R. & Govindarajan, V., 2001, s.6. 
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(1) den ekonomiska styrningen och (2) regler56. Vidare presenteras en 

sammanställning av komponenterna i det formella styrsystemet: strategisk 

planering, budgetering, fördelning av ekonomiskt ansvar, rapportering, 

utvärdering och regler. Därför tolkar vi Anthonys innebörd i den ekonomiska 

styrningen som dessa just nämnda komponenter med undantag för regler. 

 

Nu över till Merchant som identifierar tre olika former av företagsstyrning bland 

vilka ”result control” ligger förhållandevis nära den just presenterade 

definitionen av Anthony. Huvudinnehållet i ”result control” utgörs av de tre 

kärnelementen; ekonomiska ansvarsområden, planering och budgetering, samt 

utvärdering och motivationshöjande aktiviteter.57 Vi identifierar i huvudsak två 

skillnader mellan de två definitionerna som vi anser bör klarläggas för att 

undvika missförstånd. Den första skillnaden består i att Merchant lyfter fram 

motivationshöjande aktiviteter på ett sätt som Anthony inte gör. Visserligen 

berör Anthony lämpliga sätt att avlöna företagsledningen, men det är inte 

uttryckligen en del av den ekonomiska styrningen. Den andra skillnaden består i 

att Anthony och Merchant har olika begrepp för planering med olika 

tidshorisonter. Nedan följer en övergripande jämförelse. 
 

Tidshorisont vid planering Anthony Merchant 
Långsiktig planering, > 5 år  Strategisk planering 
Medellång planering, 1-5 år Strategisk planering Programplanering 
Kortsiktig planering< 1år Budgetering Budgetering 
 
Figur 3.3: Jämförelse av innebörden i olika planeringsbegrepp 
 

Både Anthony och Merchant anser att strategisk planering är den mest 

långsiktiga planeringen, men enligt Anthony är den inriktad på resursfördelning 

i programplanering för de kommande fem åren, medan den enligt Merchant 

                                           
56 Anthony, R. & Govindarajan, V., 2001, s.63. 
57 Merchant, K. A., 1998, s.301. 
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innefattar planering av organisationens mål, uppgifter och med vilka medel 

målen ska uppnås. Det som hos Merchant benämns programplanering är en 

medellång form av planering och därmed mer likt Anthonys innebörd i 

strategisk planering.  

 

Som en tredje tolkning av begreppet ekonomisk styrning vill vi lyfta fram något 

från svensk praxis. I controllerhandboken beskrivs den ekonomiska styrningen 

som all styrning mot ekonomiska mål. Därutöver finns ingen närmare definition, 

vilket ger oss svårigheter att bestämma den konkreta innebörden. Det finns dock 

ett formellt styrsystem identifierat, vilket i hög grad motsvarar vad vi sett av 

ekonomisk styrning i den engelskspråkiga litteraturen. Det formella styrsystemet 

finns på fyra olika nivåer, strategi, verksamhetsplan, budgetering och operativ 

styrning. De två mellersta av dessa motsvarar direkt vad vi tidigare identifierat 

som ekonomisk styrning och vad vi avser att studera.  
 

Utifrån dessa sätt att betrakta den ekonomiska styrningen vill vi deklarera vilken 

tolkning vi utgår från i uppsatsen. I uppsatsen utgår vår tolkning av ekonomisk 

styrning från – Anthonys ”management control” och Merchants ”result control” 

– vilka vi betraktar som jämförbara. Vi tolkar innebörden i dessa begrepp som 

bestående av: 
 
�� Strategisk planering (medellång planering, 1-5 år) 
�� Budgetering 
�� Fördelning av ekonomiskt ansvar  
�� Rapportering 
�� Uppföljning och utvärdering           Kontroll 
�� Styrningens karaktär (hård/mjuk) 
 
 

Avsikten är att analysera den ekonomiska styrningen på en övergripande 

managementnivå, vilket medför att konkreta uttryck för den ekonomiska 

styrningen som exempelvis kalkylering av olika slag och internprissättning inte 
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kommer att beröras. Avsikten är inte heller att analysera strategin som en 

möjlighet att styra företaget.  
 

Den direkta fortsättningen av referensramen kommer att utgå från denna 

tolkning, varvid vi kommer att beskriva de ingående komponenterna i den 

ekonomiska styrningen närmare. Vi har valt att presentera de tre sista begreppen 

under en och samma rubrik – kontroll – eftersom vi anser att de hör samman och 

lämpligen beskrivs tillsammans. Innan vi berör delarna i den ekonomiska 

styrningen inleder vi dock med att belysa styrningen ur ett 

organisationsteoretiskt perspektiv för att på det sätt skapa en bild av den 

ekonomiska styrningens roll som kommunikationsverktyg. Detta val är ett 

uttryck för den definition av företagsstyrning som används i uppsatsen, då 

definitionen framhåller att styrningen är informationsbaserad. 

 

 

3.2.2 Samordningens mekanismer 

Verksamhet kan samordnas på olika sätt beroende på hur många individer som 

berörs och hur de ingående delarna förhåller sig till varandra på ett 

organisatoriskt plan. Företagsledningen kan ingripa i medarbetarnas verksamhet 

i olika stor omfattning. Antingen kan styrningen vara mycket allmän och endast 

ställa upp grova mål för medarbetarna, vilka i stort sett fritt kan välja medel för 

att nå målen. Styrningen kan också i detalj bestämma vilka åtgärder som 

medarbetarna ska genomföra. De två motpolerna benämnes målstyrning och 

direktstyrning.58 Därutöver är självstyrning en tredje identifierad form av 

samordning, vilken främst berör den anpassning och samordning som sker inom 

en mindre grupp, vilket vi dock inte berör här59. 

                                           
58 Samuelson, L. A., 1985.  
59 Holmström, M., 1995. 

38 

 

 



 

Direktstyrning 

Direktstyrning bygger på auktoritär makt inom vilken den ansvarige chefen kan 

påverka och styra sitt eget ansvarsområde. Mintzberg presenterar tre sätt att 

koordinera verksamhet, av vilka två kan betraktas som direktstyrning. Det gäller 

direkt tillsyn och standardisering.60 
 

När ömsesidig samordning inte längre är ett enkelt och smidigt sätt att sköta 

samordningen är det bättre att någon instruerar de övriga vad de ska göra, vilket 

kallas direkt tillsyn. Detta är en naturlig följd av att verksamheten i ett företag 

växer. Den som agerar ledare ger instruktioner, delar upp arbetet och 

kontrollerar att uppgifterna utförs på ett riktigt sätt. Genom detaljerad 

samordning av verksamheten - standardisering - behövs inte informell 

kommunikation, utan direktstyrning sker genom att handlingsalternativ bestäms 

i förväg för varje aktivitet. Varje medarbetare vet vad som förväntas av honom 

och vad de andra gör.  
 

Utifrån den grundläggande kategorisering som Mintzberg gjort, vill vi 

komplettera med March & Simon som utöver Mintzbergs samordningsformer 

identifierat en tredje form som kallas samordning genom planering. Det innebär 

att ett tidsschema ställs upp för de berörda enheterna genom vilket deras 

agerande kan styras. Samordningen genom planering ställer inte lika höga krav 

på oföränderlighet och rutinmässighet som standardisering, vilket gör att 

planeringen fungerar bättre i dynamiska situationer.61 

 

                                           
60 Mintzberg, H., 1983. 
61 March, I. & Simon, H., 1958. 
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Målstyrning 

Målstyrning innebär att själva utförandet av aktiviteterna inte styrs i detalj, utan 

att endast slutmålet för verksamheten är bestämt i förväg. I förhållande till 

direktstyrningens förhållandevis raka sätt att samordna verksamheter har 

målstyrning en mer indirekt karaktär, vilken lämpar sig i dynamiska miljöer och 

i sammanhang där decentralisering eftersträvas. När arbetet i en organisation blir 

komplext och det blir svårt att sköta samordningen med direktstyrning är det 

vanligt med en övergång till målstyrning, som medför att komplexa processer 

fördelas ut till dem som jobbar nära dessa. Merchant framhåller att styrning mot 

förutbestämda mål är en självklarhet då han ger god ekonomisk styrning två 

kännetecken; den ska vara framtidsorienterad och målstyrd.62 Målstyrning 

innebär även rent konkret att en mycket mindre andel information behöver 

kommuniceras mellan olika enheter inom företaget. Att kommunicera 

detaljinformation är inte aktuellt vid målstyrning, utan informationen är i 

aggregerad form. 
 

Målstyrningen är ett viktigt inslag i den ekonomiska styrningen som är föremål 

för uppsatsen. Flera av de verktyg som företagsledningen använder för att styra 

företaget och implementera strategin är av målstyrningskaraktär. Exempelvis är 

den strategiska planeringen och den traditionella budgeteringen en form av 

samordning mot uppsatta mål. Det finns i dessa fall ett handlingsutrymme för 

den enskilda ansvarsenheten i dess väg att uppnå målet. Den uppföljning som 

ingår i den ekonomiska styrningen är också ett uttryck för målstyrningen, 

eftersom det i målstyrningen måste beläggas om de uppsatta målen verkligen 

uppnåtts.63 

 

                                           
62 Merchant, K. A., 1998, s.9. 
63 Holmström, M., 1995. 

40 

 

 



 

3.2.3 Strategisk planering 

Som vi redogjorde för i vår definition av ekonomiskstyrning finns det något 

skiftande åsikter om hur den långsiktiga planeringen kan benämnas. Här utgår vi 

dock från att strategisk planering berör de kommande fem åren. I en 

undersökning bland amerikanska företag framkom att de flesta företag inte har 

någon lång planeringshorisont; mindre än ett år (34 procent), 2-3 år (20 procent), 

4-5 år (38 procent), mer än 5 år (7 procent).64 Det framgår alltså att långsiktig 

planering inte är någon prioriterad verksamhet ute i näringslivet. 

 

Tanken bakom begreppet strategisk planering är att den ska vara systematisk 

och därmed inte endast användas när företagsledningen känner att behov finns. 

Genom en regelbunden planering kan företaget uppdatera sina planer för hur 

strategierna ska implementeras med tanke på växlande förutsättningar som en 

följd av globala förändringar, marknadsförändringar och teknologiska 

förändringar.  

 

Tillvägagångssättet är vanligen att det sker en extern bedömning av hot och 

möjligheter i omvärlden, samt en internbedömning av organisationens svagheter 

och styrkor. Med utgångspunkt i dessa bedömningar kan sedan olika 

handlingsalternativ värderas. Vanligen är den siffermässiga delen av den 

strategiska planeringen begränsad till grova sammanställningar, då de i 

detaljerad form inte är tillförlitliga med tanke på tidsperspektivet.65 Den 

strategiska planeringen kan enligt Anthony bidra med; (1) ett underlag som gör 

det lättare att formulera budgeten, (2) att styra ledningsgruppens tänkande och 

fokus mot strategierna, (3) att ge organisationen ett mer långsiktigt tänkande, 

samt (4) att ena och alliera ledningsgruppen med de valda strategierna.66 Utöver 

                                           
64 Umapathy, S., 1987, s. 145. 
65 Samuelson, L. A. (red), 1992. 
66 Anthony, R. & Govindarajan, V., 2001, s. 302. 
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dessa är kommunikationseffekten av den strategiska planeringen viktig såtillvida 

att det är ett ypperligt tillfälle för översta företagsledningen att kommunicera 

strategier och förståelse för dessa strategier till hierarkiskt lägre nivåer. Den 

strategiska planeringen har även en "bottom-up"-funktion genom att signaler om 

möjligheter och hot mot verksamheten kan komma företagsledningen till del 

genom rapportering från de berörda enheterna längre ner i hierarkin.67  

 

 

3.2.4 Budgetering 

Budgeten är ett verktyg för den kortsiktiga planeringen och kännetecknas bl.a. 

av att den vanligtvis uttrycks i monetära termer, även om den också kan ha en 

icke-monetär del. I förhållande till den strategiska planeringen ger budgeten en 

mer detaljerad bild av verksamheten. Den täcker oftast en tidsperiod av ett år 

och uppskattar då kostnader, intäkter, vinster eller investeringar, beroende på 

aktuellt ekonomiskt ansvar. Utöver att vara ett planeringsinstrument kan 

budgeten betraktas som ett kontrollinstrument. Med uppföljning och 

avvikelseanalys kan budgeten vara ett sätt att utvärdera olika enheter och 

chefer.68 

 

Budgeten är en mycket vanlig företeelse och det beräknas att näst intill alla 

företag har en formell budgetprocess som en del i företagsstyrningen.69 Detta 

anses vara en direkt följd av budgetens smidighet, ändamålsenlighet och 

betydelse i den vardagliga styrningen. Merchant framhåller betydelsen särskilt 

väl genom att betrakta syftet med annan planering som en förutsättning för att 

utveckla en väl fungerande budget.70  

                                           
67 Merchant, K. A., 1998, s. 335. 
68 Återfinns hos både Anthony, R. & Govindarajan, V., 2001, s. 360. och Merchant, K. A., 1998, s. 335. 
69 Umapathy, S., 1987, s. 137. 
70 Merchant, K.A., 1998, s. 336. 
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Budgetförberedelsen har en beteendestyrande verkan, genom att hänsyn tas till 

utformningens effekt på chefernas motivation. Målet är då att ställa upp en 

lagom utmanande budget. En för lätt budget är inte motiverande och gör att 

personalen inte behöver förbättra verksamheten eller anstränga sig. Likaså är det 

inte bra att sätta för hårda budgetmål, eftersom det kan leda till uppgivenhet och 

en känsla av att det inte finns någon möjlighet att påverka. Genom att göra varje 

berörd ansvarsenhet delaktig i framtagandet av budgeten kan en god delaktighet 

bland företagets personal uppnås. Personalen ges en känsla av möjlighet att 

kunna påverka de mål som skall uppfyllas. En förutsättning för att budgeten ska 

göra nytta i motivationsdrivande syfte är att utvärdering sker mot budgeten.71 

 

En budgeteringsprocess kan antingen vara toppstyrd eller bottenstyrd. Med det 

förstnämnda menas att ledningen utformar budgeten för de övriga nivåerna, 

lägre ner i hierarkin. På detta sätt nås budgetar relativt snabbt, men motivationen 

blir låg. Detta tillvägagångssätt används främst i tider med åtstramningar, då det 

inte finns utrymme för innovativa idéer och i verksamheter där samband mellan 

orsak och verkan är mycket klara. I en bottenstyrd budgetutformning görs 

budgeten på en lägre hierarkisk nivå och godkänns sedan efter granskning av en 

högre hierarkisk nivå. Denna senare metod har visat sig vara mer effektiv, 

eftersom den medför större engagemang i att uppnå budgetens krav bland 

medarbetarna. Genom att dra nytta av ledningens och övriga medarbetarnas 

kunskaper sker ett utbyte mellan de olika nivåerna i organisationen, vilket i sin 

tur förbättrar kommunikationen inom företaget. Nackdelen med detta 

tillvägagångssätt är att det tar tid.72  

 

                                           
71 Anthony, R. & Govindarajan, V., 2001, s. 373. 
72 Anthony, R. & Govindarajan, V., 2001, Kullvén, H., 2001. 
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Budgeten måste utgöra en utmaning utan att vara ouppnåelig, eftersom en 

budget som ställer alltför höga krav kan medföra att cheferna lockas till att 

manipulera data eller att genomföra kortsiktiga åtgärder som strider emot 

företagets långsiktiga mål. Utöver de redan nämnda positiva effekterna av att 

använda budget, framhåller Anthony att den dessutom är ett bra sätt att ge klara 

riktlinjer om vem som är ansvarig för vad.73 

 

Kritik som framförs mot budgetering bottnar vanligen i att framtidsprognoser 

alltid bygger på antaganden om framtiden. Sådan kritik gäller således även 

strategisk planering. Även om nya modeller för att förutsäga framtidsscenarier 

kan ta hänsyn till en stor mängd variabler bemöts budgetering och långsiktig 

planering med skepsis, eftersom det alltid inträffar oförutsedda scenarion. Vissa 

större oförutsedda händelser har påverkat opinionen för eller mot budgetering 

och strategisk planering särskilt mycket; oljekrisen, tekniska landvinningar som 

mobiltelefon och PC, finanskraschen i början av nittiotalet.74 
 

”Risken med budget är nämligen att den inger oss föreställningen att vi verkligen vet vart 
utvecklingen är på väg”.75 

 

Företag kan dock befinna sig i olikartade situationer som gör att betydelsen av 

budgetering och långsiktig planering är olika viktig. Produktionsapparaten kan 

vara trögrörlig (stålverk, etc) eller lättrörlig (bank, försäkringsbolag, etc.) och 

affärsmiljön kan vara trögrörlig (bank, försäkring, etc.) eller lättrörlig 

(konfektion, högteknologi, etc.). Rent generellt har ett företag med en lättrörlig 

produktionsapparat och en trögrörlig marknad inte särskilt stort behov av att 

planera, medan inte minst den långsiktiga planeringen är vital bland företag med 

en trögrörlig produktionsapparat och en lättrörlig affärsmiljö.76  

                                           
73 Anthony, R. & Govindarajan, V., 2001. 
74 Wallander, J., 1995. 
75 Ibid. 
76 Brandinger R., i Wallander, J., 1995, s.67. 
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3.2.5 Fördelning av ekonomiskt ansvar 

Ett företag består av olika ansvarsenheter som tillsammans bildar en 

organisation. En enhet tilldelas ett visst ekonomiskt ansvar beroende på den 

verksamhet som bedrivs och de möjligheter som enheten har att påverka utfallet. 

Vid tilldelning av ekonomiskt ansvar är det en grundprincip att det ska finnas 

möjlighet att påverka det som ansvaras för. I ekonomisk litteratur återfinns 

främst fyra typer av ekonomiskt ansvar och av dessa ämnar vi beröra de två mest 

aggregerade - resultatansvar och investeringsansvar - eftersom dessa är aktuella 

för vår uppsats. Vi studerar den ekonomiska styrningen på en hög hierarkisk 

nivå där de enklare formerna - kostnadsansvar och intäktsansvar – vanligen inte 

förekommer.77  

 

Ett resultatansvar innebär att enheten ansvarar för vinsten som genereras. Denna 

ansvarsfördelning innebär en högre grad av decentralisering jämfört med 

kostnads- och intäktscenter och det är i princip fritt fram för den lokale chefen 

att öka kostnaderna så länge som intäkterna ökar minst lika mycket. Det finns 

emellertid stora variationer bland enheter som benämns resultatenheter. Det 

gäller exempelvis huruvida enheten har möjlighet att helt fritt välja leverantörer 

och kunder och därmed en större möjlighet att påverka resultatet. Det gäller 

också om prissättningen helt och hållet är marknadsmässig eller om 

transferpriser tillämpas med andra enheter inom företaget. En resultatenhet 

skiljer sig från ett självständigt bolag genom att investerings- och 

finansieringsbeslut inte delegeras till den lokala enheten.  

 

Ett lönsamhetsansvar innebär att enheten har ett resultatansvar och därutöver 

även ansvar för den kapitalbindning som rör verksamheten, vilket praktiskt taget 

                                           
77 Finns hos flera författare, bl.a.: Samuelson, L. A. (red), 1992, Anthony, R. & Govindarajan, V., 2001, 
Merchant, K.A., 1998. 
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innebär att verksamheten utvärderas med ett räntabilitetsmått. Det är alltså upp 

till den lokala enheten att besluta om investeringar så länge dessa skapar en 

tillfredsställande avkastning på kapitalet. Det kan dock finnas undantag som där 

större investeringar över en viss summa måste godkännas på en högre hierarkisk 

nivå. Det som vanligen särskiljer en enhet med investeringsansvar från ett 

självständigt företag är möjligheten att välja finansieringsform. Det är därför 

inte något bra val att utvärdera en enhet med lönsamhetsansvar mot räntabilitet 

på eget kapital, eftersom enheten inte har möjlighet att själv bestämma 

skuldsättningsgraden.  

 

 

3.2.6 Kontroll  

Att uppföljning och kontroll har betydelse är uppenbart och kan sammanfattas i 

uttrycket "what gets measured gets done"78. Emmanuel et al. går längre och 

uppfattar kontrollen som en mycket viktig bredvid styrningen:  
 

"The essence of managerial work is that it seeks to monitor and control individual activites 
and co-ordinate them in such a way that overall purposes are achieved"79 

 

Orsaken till att kontroll är en mycket viktig del i företagsledningens arbete är att 

personalen inte alltid agerar som ledningen önskar, vilket i sin tur kan bero på 

dåliga instruktioner, bristande motivation eller att personalen helt enkelt inte kan 

utföra vad som önskas.80  
 

Syftet med utvärdering är enligt Anthony att implementera strategin, vilket görs 

genom att utvärdering sker med hjälp av kritiska framgångsfaktorer. Om utfallet 

vid utvärderingen har förbättrats, innebär det att den kritiska framgångsfaktorn 

                                           
78 Återfinns hos flera författare, t.ex. Anthony, R. & Govindarajan, V., 2001, s. 442. 
79 Emmanuel C., et al, 1990. 
80 Merchant, K. A., 1998, s. 6. 
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har beaktats och strategin implementeras.81 Merchant menar att den mest 

korrekta utvärderingen sker genom att se hur värde skapas för aktieägaren. 

Tyvärr är det ofta inte möjligt att mäta detta, varför det har utvecklats andra mått 

som egentligen bara är surrogat till det skapade aktievärdet. I regel mäter man då 

intäkter, vinst, räntabilitet el. dyl. 

 

Det finns ett flertal fördelar med att utvärdera i monetära termer, eftersom de är 

precisa och förhållandevis objektiva, de ligger ofta nära det skapade aktievärdet, 

de kan ofta påverkas i stor utsträckning av ansvariga chefer och de är lätta att 

förstå.82 Tyvärr kan en alltför ensidig inriktning mot finansiella mått ge en 

felaktig bild av företaget. Anthony ser fyra olika problem som kan uppstå; (1) 

finansiella mått kan ge en allt för stor fokusering på maximering av kortsiktiga 

vinster, (2) finansiella mått kan göra att chefer avstår från att göra långsiktiga 

investeringar, (3) finansiella mått kan göra att målen sätts så att de är lätta att nå, 

vilket gör att de inte driver organisationen till att göra sitt bästa, (4) utvärdering 

enligt finansiella mått kan driva en enhet eller chef till att manipulera siffrorna 

för att få ett bra resultat.83 
 

Utifrån dessa fakta föreslår Anthony i likhet med vad som blivit populärt inom 

näringslivet att utvärdering ska ske enligt ett s.k. Balanced Scorecard. Nilsson 

framhåller att nordiska företag och universitet i synnerhet är intresserade av nya 

modeller med flera dimensioner, såsom exempelvis ”balanced scorecard”84. De 

dimensioner som vanligtvis läggs in i ett balanced scorecard är det finansiella, 

det kundrelaterade, det interna och innovation/lärande perspektivet. Det framgår 

av brittiska undersökningar att utvärderingar i företag numera verkligen väger in 

                                           
81 Anthony, R. & Govindarajan, V., 2001, s. 441. 
82 Merchant, K. A., 1998, s. 454. 
83 Anthony, R. & Govindarajan, V., 2001. 
84 Kald, M., Nilsson, F., 2000. 
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mer icke-finansiella dimensioner, såsom kvalitet, leveranstillförlitlighet och 

ledtid.85 En undersökning av Johansson et al visar på att kostnadseffektivitet är 

det viktigaste utvärderingsmåttet när nya system konstrueras och därutöver 

nämns kvalitet, leveranstillförlitlighet och att externa kunder är nöjda.86 

 

 

3.3 Ekonomiska styrningens betydelse för utfallet av ett 
företagsförvärv 

 

I vår problemdiskussion berörs vikten av att närmare studera den ekonomiska 

styrningen i en förvärvskontext. Detta mot bakgrund av att ett stort antal förvärv 

misslyckas och att näringslivet därmed är i behov av forskning för att undvika 

dessa misslyckanden. Vi redogör här för tre olika undersökningar som 

oberoende av varandra framhåller betydelsen av den ekonomiska styrningen 

som en bidragande del i framgången av ett företagsförvärv. Nyckeln till 

framgång är inte enkel att identifiera och det krävs att ett flertal faktorer 

kombineras. Krüger & Müller-Stewens presenterar olika framgångsfaktorer87: 
 

 

Potential av 
implementering

Ansvarig 
personal 

Strategi 

Struktur System 

Företagets filosofi & kultur

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figur 3.4: Framgångspyramiden 
Källa: Krüger, W. & Müller-Stewens, G., 1994, i Von Krogh, G., et al (red), 1994, s. 78. 

                                           
85 Fitzgerald et al, 1992 i Kald, M., Nilsson, F., 2000. 
86 Johansson, C., 1997 i Kald, M., Nilsson, F., 2000. 
87 Krüger, W. & Müller-Stewens, G., 1994, i Von Krogh, G., et al (red), 1994. 
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Ovanstående sex områden av framgångsfaktorer utarbetades efter en studie av 

96 företag som har genomfört uppköp. För att ett uppköp ska bli framgångsrikt 

är det viktigt att alla de sex framgångsfaktorerna får sin tillmätta 

uppmärksamhet. Även om Krüger & Müller-Stewens uttryckligen skriver att 

strategin och skapandet av en gemensam sådan är den viktigaste faktorn är även 

de andra av central betydelse. Krüger & Müller-Stewens framhåller exempelvis 

att både system och struktur kan betraktas som verktyg för att nå framgång och 

minska risken för misslyckande. Det är inte helt tydligt definierat vad som 

inryms i begreppet system, men det framgår dock att ”systems” innebär att 

ledningen utvecklar och använder lämpliga verktyg i styrningen och 

samordningen av de olika divisionerna eller dotterbolagen, vilket innebär att 

ekonomisk styrning inryms här.  
 

Utifrån denna framgångens pyramid förefaller det som den ekonomiska 

styrningen är en vital del för ett förvärvs framgång. Vid en jämförelse med två 

andra undersökningar inom området bekräftas utfallet. Kitching utförde 1967 en 

av de första empiriska förvärvsundersökningarna, vilken omfattande 69 förvärv 

utförda av 20 företag.88 I denna studie kom Kitching fram till att ledningens 

kompetens, en väl genomarbetad förvärvsstrategi, samt utformningen av de 

ekonomiska styrsystemen var faktorer som påverkade förvärvets utfall. I den 

undersökning som Jones presenterade 1985 hade ca 35 mycket stora fusioner 

och uppköp analyserats och i denna undersökning framhölls att den ekonomiska 

styrningen är viktig i integrationsfasen. Även denna empiriska studie indikerade 

att den ekonomiska styrningen har betydelse för förvärvets utfall. Mot denna 

bakgrund anser vi att faktorerna bakom utformningen av den ekonomiska 

styrningen i samband med företagsförvärv är viktiga att studera. 
 

                                           
88 Kitching, J., 1967, s. 84-101. 
 

49 

 

 



 

3.4 Integrationsprocessen 
 

Varje uppköp är i sig unikt, men det går ändå att urskilja gemensamma skeenden 

vid varje affärsuppgörelse. Lindgren delar upp uppköpsprocessen i tre stadier89: 

 

Pre-acquisition phase innebär att frågor kring diversifiering, teknologiskiften 

och ägarandelar bearbetas. Därutöver sonderas även efter potentiella 

förvärvsobjekt. 

Acquisition phase innebär att förvärvskandidater värderas och själva 

förvärvsarbetet organiseras. Även frågor kring finansiering, priser och 

betalningsformen bearbetas innan förvärvsavtalet slutligen upprättas. 

Post-acquisition phase innebär att integrationsarbetet tar sin början, 

personalplanering sker och kommunikationskanaler upprättas. 
 

Det är under den tredje fasen - ”post-acquisition phase” – som de berörda 

organisationerna ska fogas samman. Betydelsen av integration är enligt svenska 

akademins ordlista ”sammanförande av skilda delar till ett helt”90. I samband 

med företagsförvärv finns det även ytterligare dimensioner i begreppet 

integration. Integrationen ska bl.a. resultera i att organisationens mål uppnås på 

mest effektiva sätt91. För att konkretisera integrationsprocessens innebörd, krävs 

en förståelse för hur den ska gå till, vilket fångas på ett tydligt sätt av 

nedanstående citat. 

 
”Integration can be defined as the making of changes in the functional activity 

arrangements, organizational structures and systems, and cultures of combining 
organizations to facilitate their consolidation into a functioning whole”92 

 
 

                                           
89 Lindgren, U., 1981. 
90 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ sökord = integration. 
91 Schweiger, D. M., et al, 1994, i Von Krogh, G., et al (red), 1994. 
92 Pablo, A. L., 1994, s. 806. 
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I tolkningen av begreppet integration urskiljer vi två viktiga delar. Det är dels 

själva sammanförandet till en enhet och dels att sammanförandet måste ske med 

ett effektivitetsmål för ögonen. 
 

 

3.4.1 PAM – styrning av integrationsprocessen 

Förkortningen PAM står för post-acquisition management och används 

synonymt med begreppet integrationsprocess93. I de sammanhang där begreppet 

PAM tas upp, oftast bland ledningsgrupper, förekommer det i samband med 

integrationsarbetet och då rörande de tekniska komponenterna i de 

sammansmältande organisationerna. Fokus läggs då på utformningen av 

homogena styrmekanismer, planerings-, rapporterings-, samt 

redovisningssystem. Datasystemet bör även integreras till att bli gemensam för 

att ytterligare underlätta den fortsatta verksamheten efter ett uppköp. Det kan 

anses som en självklarhet att dessa komponenter står högt på ledningens 

prioriteringslista beträffande åtgärder som bör vidtas efter ett förvärv. Det är 

dessa faktorer som är ytterst viktiga för den dagliga verksamheten och utan en 

utarbetad struktur för hur dessa variabler ska fungera kan företaget inte aktivt 

arbeta för att utnyttja potentiella synergieffekter. I detta ljus framstår PAM som 

ett medel för att effektivt utnyttja skalfördelar och synergieffekter genom att 

exempelvis sammanföra de enheter som har likadana funktioner i syfte att sänka 

omkostnaderna.94 
 

Senare forskning poängterar emellertid de mjukare variablerna inom PAM-

processen. I denna del ingår bland annat de mänskliga aspekterna inom 

organisationen, arbetsmiljön och företagskulturen. Författare som Nahavandi 

                                           
93 Pablo, A. L., 1994, s. 61. 
94 Deiser, R., 1994, i Von Krogh, G., et al (red), 1994. 
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och Malekzadeh ansluter sig till perspektivet att den huvudsakliga uppgiften 

som bör ligga på ledningens bord efter ett förvärv är hur frågor som berör de 

sociokulturella processerna i det förvärvade företaget påverkas av 

sammansmältningen.95 PAM betraktas huvudsakligen som ett organisatoriskt 

problem, eftersom ledningen i ett uppköps efterdyningar utsätts för den 

krävande utmaningen att utveckla tillbörliga strukturer, styrmekanismer och 

kulturer som på ett adekvat sätt motsvarar det förvärvande företagets strategiska 

avsikter. 
 

Företagsledningar inser inte alltid hur viktig PAM är och lägger därför inte ner 

den mängd arbete som faktiskt krävs. Uppfattningen kan vara att om förarbetet 

planeras till punkt och pricka och om rätt företag har valts ut till förvärv, måste 

integrationsprocessen lyckas likaså.96 Navahandi och Malekzadeh hävdar att ju 

mer icke-diversifierande (uppköp av företag inom samma bransch) ett uppköp 

är, desto större är risken för att det förvärvande företaget inte kommer att ta 

hänsyn till den befintliga kulturen och arbetssystem i det förvärvade företaget.97 

Detta eftersom det förvärvande företaget anser sig redan besitta tillräckliga 

kunskaper om hur ett företag inom samma bransch bör styras. Uppköpet 

kommer att anta en mer ”kolonialistisk” form eftersom det förvärvande företaget 

upplever att det inte har mycket att lära sig av det uppköpta företaget.  
 

 

3.4.2 Integrationens dimensioner – berörda områden 

Integration kan vara en komplex och ömsesidig anpassning mellan båda 

företagen, men vanligen förändras endast ett av företagen och då oftast det 

uppköpta. Pablo har studerat den litteratur som finns inom området och funnit 

                                           
95 Nahavandi, A. & Malekzadeh, A. R., 1988.  
96 Ibid. 
97 Ibid. 
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att det finns en samstämmighet i att det uppköpta företaget förväntas göra 

förändringar för att passa samman med det förvärvande företaget. Detta gäller 

särskilt väl när det gäller principfrågor, system och planeringsfrågor.98 
 

Förändring kan ske i de mest skilda avseenden och då går det enligt Pablo att se 

tre samlingsbegrepp för olika förändringar; teknologisk, administrativ och 

kulturell konfiguration, vilka han tyvärr inte utvecklar något närmare99. Detta till 

skillnad från Schweizer et al som i en utförlig beskrivning identifierar 

förändringar av teknisk eller organisatorisk karaktär, vilka båda medför 

påverkan på utformningen av styrsystemen.100 
 

En teknisk förändring kan vara att båda företagens värdekedjor sammankopplas. 

Vissa enheter inom företaget kanske förblir självständiga med minimal 

inblandning från ledningen, medan andra enheter kan sammankopplas med 

varandra genom att aktiviteterna integreras djupt. Hur sammankopplingen 

realiseras beror till stor del på i vilken utsträckning enheterna är beroende av 

varandra. Företaget kan också efter förvärv få dubbla uppsättningar av vissa 

enheter (t.ex. en juridisk stödfunktion), varvid den överflödiga enheten eller 

funktionen elimineras. Nahavandi och Malekzadeh identifierar vid sidan av 

integration och assimilation även möjligheten att två likadana enheter kan slås 

samman till en, vilken då betraktas som innoverad (novated)101. 
 

Den andra sortens förändring är organisatoriska förändringar. Förenandet av två 

företag kommer inte bara att innebära omställningar i den tekniska 

uppbyggnaden av värdekedjan, utan kommer även med all sannolikhet att 

förändra den kulturella sammansättningen i de två sammanlänkade företagen. 

                                           
98 Pablo, A. L., 1994, s. 806. 
99 Ibid, s. 806. 
100 Schweiger, D. M. et al 1994, i Von Krogh, G., et al (red), 1994. 
101 Nahavandi, A. & Malekzadeh, A. R., 1988. 
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Med organisatoriska omställningar menas att aspekter såsom företagspolicy, 

personalfördelning och kultur påverkas. Omställningar av dessa slag som när en 

organisation assimileras in i en annan kan mötas av motstånd från de anställda 

om de inte uppfattar fördelarna med förnyelsen.  
 

Det finns ett samband mellan de ovanstående förändringsformerna och om ett 

förvärv är icke-diversifierande (related) eller diversifierande (unrelated). Vid 

den senare uppköpsformen är det vanligt förekommande att det förvärvade 

företaget förblir självständig medan vid den icke-diversifierade formen 

assimileras oftast det uppköpta företaget i det uppköpande företagets 

organisation. Beslutet om huruvida en enhet ska assimileras eller förbli 

självständig baseras därmed på verksamhetens natur och även 

synergieffekterna.102 
 

 

3.4.3 Integrationens dimensioner – djupet 

För att realisera de synergieffekter som är kopplade till olika slags beroenden, 

faller det sig naturligt att genomföra en så djup och genomgående integration 

som möjligt. Med en djup integration kan exempelvis gemensamma resurser 

utnyttjas väl. Enbart positiva konsekvenser av en integration är inte någon 

självklarhet, då även negativa effekter i form av ökade kostnader för samordning 

och risk för konflikt kan uppkomma.103 Enligt Schweiger et al. kan 

organisationens grundläggande uppbyggnad förändras om det genomförs ett 

stort antal omfattande förändringar104. Är målet att bevara den ursprungliga 

organisationens kännetecken är det viktigt att hitta den rätta integrationsnivån. 
 

                                           
102 Buono och Bowditch, 1989; Schweiger och Ivancevich, 1985 i Von Krogh, G., et al (red), 1994. 
103 Pablo, A. L., 1994. 
104 Schweiger, D. M. et al 1994, i Von Krogh, G., et al (red), 1994. 
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De olika nivåerna av integration innebär olika slags förändringar. En låg grad av 

integration kännetecknas av att tekniska och administrativa förändringar är 

begränsade till att dela finansiell risk och en standardisering av den mest 

grundläggande kommunikationen på management-nivå. En mellannivå 

kännetecknas av ökade ingrepp i värdekedjan, där fysiska och kunskapsbaserade 

resurser delas. Administrativa förändringar på denna nivå kan beröra 

modifierade rapportsystem, ansvarsfördelning och strukturella förändringar som 

berör beslutsfattandet. Den högsta graden av integration innebär att alla typer av 

resurser blir gemensamma (finansiella, fysiska och personella). Vidare ingår 

också en omfattande omdaning utifrån det köpande företagets styrning och 

planeringssystem, samt även en komplett strukturell och kulturell absorption av 

det förvärvade företaget.105 
 

I frågan hur stora förändringarna bör vara, kan det endast göras en 

situationsspecifik bedömning. En princip som dock framförts från olika håll är 

principen om minimal inverkan106. Den introducerades av Hrebiniak och Joyce 

och innebär att förändringar endast bör ske inom områden där det anses ytterst 

nödvändigt. 
 

 

3.4.4 Integrationens dimensioner – takten 

Huruvida förändringarna som ovan åskådliggjorts ska genomföras snabbt eller 

inte råder det skilda meningar kring. Exempelvis genomförde Ashkenas et al en 

djupgående studie av integrationsprocessen hos GE Capital, i vilken de som en 

av fyra lärdomar från integrationsarbetet påvisade vikten av att integrationen 

                                           
105 Pablo, A. L., 1994, s. 807. 
106 Hrebiniak et al, 1984, i Pablo, A. L., 1994. 
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sker snabbt.107 Personalen upplever en orolig tid efter att deras företag har blivit 

uppköpt och för den enskilde är det snarast frågan om huruvida anställningen 

kan behållas som träder fram i förgrunden. Ashkenas et al understryker vikten 

av att sådana frågor rörande den enskildes trygghet blir besvarade, eftersom den 

enskilde annars fokuserar mer på sina egna behov än på företagets, vilket kan 

inverka på produktiviteten, på kundservicen och på innovationsandan. Å andra 

sidan, om det köpande företaget omstrukturerar utan någon genomtänkt plan 

riskerar de att förlora personalens tillit och förtroende. Utmaningen är att 

förändra så snabbt som möjligt på ett sätt som bevarar den enskildes värdighet. 

Är situationen ogynnsam eller om det inte finns några svar är det bättre att i ett 

sådant läge ge personalen just det beskedet. 
  

“Never tell the acquired staff that it will be business as usual, when it never will be 
again.”108  

 

Den här balansgången mellan att eftersträva en snabb integrationsfas och att ta 

största möjliga hänsyn till den enskilde är inte helt okontroversiell. Andra 

forskare representerar åsikten att den snabba integrationen inte är något 

självändamål. Exempelvis hävdar Marks och Mirvisi att ett omfattande och 

grundläggande arbete bör prioriteras, eftersom detta lönar sig även om det tar 

längre tid i anspråk. En för hastig implementering kan enligt dessa forskare leda 

till att ledare eller anställda hamnar på fel positioner i företaget eller att 

komponerade system plågar den nyss sammansatta organisationen. Även Goh 

ser en utdragen integrationsprocess som betydelsefull, då denna författare 

hänvisar till en studie som resulterade i de två slutsatserna; (1) Företaget bör 

förbereda sig för en tidskrävande integration, då påskyndandet av processen kan 

resultera i ett misslyckande. (2) Organisationen kan vinna på att i långsam takt 

                                           
107 Ashkenas, R.N., et al, 1998. 
108 Ibid, s.173. 
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låta grupperna från båda företagen anpassa sig till den nya situationen.109 En allt 

för snabb omorganisation kan dessutom förlama det förvärvade företaget. Det är 

uppenbart att forskare genomgående är medvetna om att tidsperspektivet är 

viktigt och att en för snabb integration kan vara skadlig för den nya 

organisationen. Vad som emellertid varierar är i vilken utsträckning som en 

snabb integration ska prioriteras och till vilket pris.   

 

 

3.5 Vad driver utformningen av styrning och struktur? 
 

Vi ska nu närma oss själva utformningen av den ekonomiska styrningen och 

inleder detta avsnitt med att vidare presentera vårt sätt att förstå utformningen 

och dess villkor. Vår uppfattning är att utformningen i varje enskild situation 

måste ske utifrån de specifika förutsättningar som råder. Vi har därför valt att 

studera fallföretagen med en contingency-teoretisk ansats. 

 

 

3.5.1 Utformning efter situationsspecifika förutsättningar  

I mitten på sextiotalet började contingency-teorin göra sitt intåg i 

företagsekonomin. Den utgår från att det inte finns någon universell lösning eller 

något bästa sätt för hur man leder en verksamhet. Istället måste en organisation 

utformas för att passa in i den speciella situation och omgivning som den är 

aktiv i. En effektiv organisation ska inte bara passa in i den kringliggande 

omgivningen, utan även internt vara väl fungerande.  
 

Enligt contingency-teorin är utfallet från en verksamhet beroende av olika 

faktorer i organisationen och dess omgivning. Ett önskat utfall – såsom god 

                                           
109 Goh, S. C., 2001. 
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vinst – är en konsekvens av att organisationens ingående delar passar samman 

och är utformade utifrån de externa och interna faktorer som påverkar. 

Vanligtvis nämns t.ex. organisationens storlek, strategi och teknologi som 

contingency-faktorer, vilka har inverkan på verksamhetens utfall.110 

 

I vår uppsats utgår vi från en contingency-teoretisk ansats. På detta sätt fortsätter 

vi i samma spår som tidigare studier av integrationsprocessen efter ett 

företagsförvärv111. De contingency-faktorer som påverkar utformningen av den 

ekonomiska styrningen och som finns beskrivna i litteratur som vi studerat 

kommer vi att presentera nedan. Till att börja med redogör vi för de faktorer 

som påverkar den ekonomiska styrningen under normala och allmängiltiga 

förutsättningar, dvs. inte i samband med företagsförvärv. De allmängiltiga 

faktorerna ger oss dock inte tillräckligt med underlag för att förstå den påverkan 

som sker på utformningen av den ekonomiska styrningen i ett uppköpt företag. 

Därför behandlar vi avslutningsvis centrala delar i den påverkan på den 

ekonomiska styrningen som är utmärkande för utformningen efter ett 

företagsförvärv. 
 

 

3.5.2 Vilka faktorer påverkar utformningen? 

Eftersom det enligt contingency-teorin kan finnas många olika faktorer som på 

något sätt har inflytande över utformningen av den ekonomiska styrningen, går 

det inte att sammanställa en fullständig lista på samtliga dessa contingency-

faktorer. Vi har dock valt att presentera det som i litteraturen lyfts fram som 

centralt.  
 

                                           
110 http://management.canberra.edu.au/lectures/manpol/sem982/unit4207/index/html 
111 Kitching, J., 1967; Jones, C. S., 1985. 
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Vid utformning av ekonomisk styrning bör arbetet inledas med att ställa frågan 

vad som skall uppnås112. Utformningen sker genom att betrakta effekten av en 

viss styrning som det centrala113. Utifrån vad som skall uppnås kombineras 

lämpliga komponenter i den ekonomiska styrningen för att de tillsammans ska 

skapa en helhet. Urvalet görs genom att olika kombinationer av olika 

komponenter i den ekonomiska styrningen utvärderas.114 

 

I denna utformningsprocess av den ekonomiska styrningen sker påverkan från 

ett antal faktorer. Utformningen sker utifrån vad företaget vill uppnå med den 

ekonomiska styrningen och som en av flera delar i företagsstyrningen bidrar den 

ekonomiska styrningen till att implementera strategin. Målet är alltså att utforma 

en ekonomisk styrning som implementerar strategin på bästa sätt. Strategin är 

identifierad av ett flertal författare som den viktigaste faktorn i utformningen av 

den ekonomiska styrningen, varför vi väljer att presentera denna faktor 

utförligare längre fram i referensramen.115  

 

Vad som vill uppnås med den ekonomiska styrningen och vilka effekter som en 

viss ekonomisk styrning medför är även beroende av andra förutsättningar. 

Kullvén lyfter fram ett antal faktorer som utöver strategin är viktiga vid 

utformning av den ekonomiska styrningen: (1) Fas i livscykeln för företagets 

produkter – företag vars produkter befinner sig i en avancerad fas i livscykeln 

har större inslag av rutin och standardisering i den ekonomiska styrningen. (2) 

Turbulens i den externa miljön - i de fall när yttre faktorer kräver att 

organisationen måste anpassa sig tenderar styrningen att bli hårdare och mer 

                                           
112 Merchant, K. A., 1998, s. 250. 
113 Kullvén, H., 2001, s. 7. 
114 Merchant, K. A., 1998, s. 250. 
115 Kullvén, H., 2001,  Samuelsson, L-A., 1985, Lindgren, U., 1981, Nilsson, F., 1994. 
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centraliserad. Detta gäller särskilt om omgivningen betraktas som fientlig.116 (3) 

Den teknologi som används – en enkel och stabil produktionsprocess som 

exempelvis råvaruproduktion leder till att den ekonomiska styrningen kan vara 

av mer detaljerad natur, medan det inom högteknologiska branscher är viktigt att 

analysera strategiska frågor. (4) Storleken på organisationen - en större 

organisation för med sig mer specialisering och mer decentralisering och leder 

även till en större och mer omfattande kontroll i den ekonomiska styrningen117. 

(5) Kunskap om verksamheten inom företaget – ju större medvetande om 

verksamhetens syften, desto mindre betonas betydelsen av en strikt ekonomisk 

styrning.118 Utöver dessa identifieras i Controllerhandboken även 

organisationsstrukturen som viktig för utformningen, eftersom den ekonomiska 

styrningen ska spegla de ansvarsmässiga förhållandena i företaget.119 
 

De ovannämnda faktorerna är alltså föränderliga över tiden, vilket medför att 

den ekonomiska styrningen bör omformas när förutsättningarna förändras. 

Företagets produkter övergår till en ny fas i livscykeln, organisationens storlek 

förändras och företagsledare byts ut, vilket resulterar i att företag betonar olika 

delar i den ekonomiska styrningen under olika tidsperioder. Enligt Samuelsson 

beror förändringarna över tiden främst på tre faktorer:  

 

(1) Olika frågor och problem är aktuella under olika tider. I tider när företag 

växer och är lönsamma kan det ses som ett uttryck för att strategin fungerar och 

styrningen kan koncentreras på detaljfrågor. (2) Problembilden för ett företag 

hänger samman med företagets situation som exempelvis innefattar den 

marknad som företaget arbetar på. I företag som producerar råvaror är den 

                                           
116 Burns, I. & Stalker, G. M., 1961; 
http://management.canberra.edu.au/lectures/manpol/sem982/unit4207/index/html 
117 Ibid. 
118 Kullvén, H., 2001, s. 72-73. 
119 Samuelsson, L.A. (red.), 1992. 
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strategiska riktningen ganska given. Däremot finns det branscher med korta 

produktlivscykler och stor konkurrens där konkurrenssituationen för det enskilda 

företaget förändras kontinuerligt, vilket leder till att den strategiska situationen 

ständigt uppmärksammas. (3) Slutligen är även den filosofi som 

företagsledningen tillämpar en faktor som avgör vilken ekonomisk styrning som 

bedrivs.120 Den kan innefatta olika element som exempelvis styrning i efterhand 

eller styrning genom framförhållning. Styrningen i efterhand innebär att 

företagsledaren ser risker med styrning genom framförhållning och anser att det 

innebär planeringsarbete i onödan. Kommunikationen inriktas mot att snabbt ge 

besked om utvecklingen och därmed mot en snabb styrning i efterhand. Styrning 

genom framförhållning innebär att företagsledningen främjar planering och att 

den ekonomiska styrningen är inriktad på en välfungerande planering. 

Ytterligare ett element i ledningsfilosofin kan gälla om den formella styrningen 

betonas eller om företagsledningen hellre vill styra genom personliga kontakter 

med ”Management by walking around”, vilket påverkar graden av formell 

ekonomisk styrning121.  

 

Genom ovanstående diskussion har vi berört de olika faktorer som påverkar 

utformningen av den ekonomiska styrningen under allmängiltiga förutsättningar, 

dvs. inte efter ett företagsförvärv. Bland dessa framträder i litteraturen en 

särskilt stor påverkan från strategin, varför vi uppehåller oss ytterligare kring 

denna påverkan.  

 
 

                                           
120 Samuelsson, L-A., 1985, s.27-28. 
121 Kullvén, H., 2001. 
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3.5.3 Utformning efter strategi 

Den inverkan som strategin har på ekonomisk styrning bottnar i ett samband 

mellan strategin och personalens arbetsprestation. Sambandet utgår från att 

personalens aktiviteter behöver anpassas till den befintliga strategin. Länken 

mellan dessa två är styrningen, vars egentliga uppgift är att påverka personalens 

beteende och därmed lotsa personalen på rätt väg.122 

 

Miles & Snow introducerar de s.k. ”pure strategic types”, bland vilka det 

återfinns två renodlade former.123 En ”defender” konkurrerar aggressivt med pris 

eller kvalitet som konkurrensmedel, koncentrerar sig på att öka effektiviteten 

och produktiviteten inom organisationen och söker inte nya möjligheter utanför 

den egna marknaden. En sådan strategi tenderar att leda till långtgående 

formalisering och specialisering av arbetsuppgifterna. Informationsflödena blir 

hierarkiska och planeringen är omfattande. Det är slutligen även en mycket 

centralstyrd organisation. I motsats till denna huvudform finns ”prospector”, 

vilken är inriktad på att söka nya möjligheter på marknaden. Innovation och 

förändring av verksamheten leder till osäkerhet bland konkurrenterna. I styrning 

av verksamheten prioriteras inte alltid den fullständigt effektiva 

resursförbrukningen, då flexibilitet och innovation är viktigare mål. Denna 

strategi tenderar att leda till decentralisering utan långtgående arbetsdelning. 

Planeringen är snarare bred än omfattande och inriktad på problemlösning. 

Mellan de ovanstående två renodlade strategiformer hittar vi ”analyzer” och 

”reactor”. Den förstnämnda är uppbyggd för att kunna hantera en dynamisk 

likväl som en stabil miljö. Denna strategi innebär en tvådelad 

organisationsstruktur som är centralstyrd i de stabila delarna men flexibel och 

organisk i de mer dynamiska områdena. Därmed följer att de centralstyrda 

                                           
122 Anthony, R. & Govindarajan, V., 2001, s.565. 
123 Miles, R.E. & Snow, C.C., 1978. 
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delarna har ett hårdare inslag av kontroll medan de organiska delarna nyttjar en 

lösare kontroll som understödjer flexibilitet. Definitionen av en reactor innebär 

att företaget saknar mål och varken har en klar struktur eller ett tydligt 

kontrollsystem. 

 

Om vi nu tar steget över till den ekonomiska styrningen, men utgår från de två 

renodlade formerna förefaller det vara logisk slutledning att den lite mer mot 

innovation och möjligheter inriktade ”prospector” borde ha en lösare ekonomisk 

styrning och den lite mer mot effektivitet och hård konkurrens inriktade 

”defender” borde ha en strikt och mer intensiv ekonomisk styrning. Dessa 

åsikter har enligt Dent också framförts i den normativa forskningen, där 

exempelvis ”prospector” har förknippats med en kvalitativ styrning utan 

monetära termer124. En hårt hållen ekonomisk styrning med exempelvis klara 

snäva budgetmål skulle även kunna motverka skaparkraften och 

experimentlustan i innovativa företag125.  
 

Simons genomförde 1987 en undersökning, som bygger på de strategibegrepp 

Miles & Snow introducerade. Han fastslog emellertid i sin empiriska 

undersökning att ”prospectors” använde sin ekonomiska styrning mer intensivt 

och mer strikt än vad ”defender” gör, vilket talar emot tidigare forskning.126 

Enligt Dent har det till viss del kunnat förklaras genom att ”defenders” kan visa 

upp en mycket mer stabil organisation i en stabilare omvärld, i vilken en hård 

och omfattande ekonomisk styrning skulle vara överflödig.127 
 

                                           
124 Dent, J. F., 1991, s.12. 
125 Miles, R.E. & Snow, C.C., 1978. 
126 Simons, 1987, i Dent, J. F., 1991. 
127 Dent, J. F., 1991, s.13. 
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Utifrån strategins påverkan övergår vi nu till att behandla den särskilda påverkan 

som sker vid utformningen efter ett företagsförvärv. Det innebär alltså den 

påverkan som sker utöver de tidigare nämnda allmängiltiga faktorerna.  

 

 

3.5.4 Utformning efter motiv bakom förvärv 

Motivet bakom ett företagsförvärv kan påverka utformningen av den 

ekonomiska styrningen. Lindgren identifierar det strategiska motivet bakom 

förvärvet som en faktor som påverkar integrationen i samband med ett förvärv.  

 
”The strategic motive for the acquisition also affects the extent to which operating systems 

in the subsidiary are integrated”128            
 

Det konkreta sambandet mellan motiv och utformning av styrsystem har 

påvisats i en studie av Howell, där fokus ligger på hur olika planerings- och 

kontrollsystem utformas. I studien har företagsförvärv delats in i tre olika 

grupper; finansiellt inriktade förvärv, marknadsinriktade förvärv och 

produktionsinriktade förvärv. Denna indelning är i linje med andra 

undersökningar, vilka ofta lyfter fram motiven att få marknadsandelar, att få 

tillgång till nätverk för distribution, att få tillgång till en viss produktionsteknik 

eller rent kassaflödestekniska motiv.129 I Howells undersökning antas att varje 

förvärvsmotiv måste få rätt planerings- och kontrollsystem för att undvika 

allvarliga problem och svårigheter med att tillvarata potentiella synergier. 

Gemensamt för de tre förvärvsmotiven är betydelsen av att rapportering och 

budgetering implementeras. Som utmärkande karaktärsdrag anser Howell att 

produktionsinriktade förvärv tenderar att leda till standardisering av 

rapportsystem och noggrann uppföljning av kostnadsstrukturen, medan 

                                           
128 Lindgren, U., 1982, s. 93. 
129 Lindgren, U., 1982, Kitching, J., 1967. 
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marknadsinriktade förvärv tenderar att leda till att den ekonomiska styrningen 

utformas med utgångspunkt från produktens väg genom företaget. Finansiellt 

inriktade förvärv utmärker sig inte nämnvärt från de andra två.130  

 

För oss förefaller det som att det samband mellan motiv och ekonomisk styrning 

som finns i Howells undersökning kan betraktas som marginellt. Det är 

exempelvis inte några genomgående skillnader i sammansättningen av systemet, 

som t.ex. betydelsen av strategisk planering eller budgetens roll.  

 

Det vi betraktar som ett marginellt samband skulle kunna stödjas med en 

undersökning av Jones. Han studerar förändringen av den ekonomiska 

styrningen under två år efter ett förvärv. Jones kunde i sin undersökning inte 

finna något stöd för ett samband mellan förvärvsmotiv och utformningen av 

ekonomisk styrning och såg två alternativa förklaringar till detta. (1) En första 

förklaring är att den ekonomiska styrningen är ett medel för att uppfylla vissa 

behov i företaget såsom integration, motivation och kontroll. Dessa behov är 

oberoende av motiven bakom förvärvet och därför finns inget samband mellan 

ekonomisk styrning och förvärvsmotiv. (2) En andra förklaring är att företagen 

inte är kapabla att använda den ekonomiska styrningen på ett optimalt sätt. Den 

senare av de två förklaringarna kan troligen tolkas som ytterligare ett sätt att 

uttrycka att inget samband finns, eftersom det knappast är troligt att företag 

genomgående är oförmögna att utforma ekonomisk styrning.131 

 

 

                                           
130 Howell, R. A., 1970. 
131 Jones, C.S., 1985. 
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3.5.5 Utformning efter ledningens resurser och kompetens 

En företagsledning får mycket att göra i samband med ett förvärv och ibland kan 

det även bli för mycket, vilket kan resultera i att potentiella synergier inte 

tillvaratas i önskad utsträckning eller att verksamheten inte når andra uppställda 

mål såsom en viss lönsamhet. Det är viktigt att företagsledningen har det rätta 

kunnandet och kompetensen för att leda den nyförvärvade verksamheten.132  

 
”And if you have a bad field commander, he can make a mess of even the best strategist’s 

plans”133 
 

I den undersökning som Kitching genomförde 1967 redogjordes för tre sätt att 

undvika problem relaterade till kapaciteten och kunnandet i 

företagsledningen.134 För det första är det viktigt med en generell policy för hur 

problem identifieras och då särskilt problem kopplade till tid och kapacitet. En 

av företagsledarna i Kitchings undersökning anser att antalet tillgängliga chefer i 

huvudkontoret avgör den grad av autonomi som det förvärvade företaget 

kommer att få. Resultatet är alltså att den ekonomiska styrningen kan utformas 

till en decentraliserad verksamhet om det inte finns tillräckligt med personal.135 

På samma sätt framhåller även Lindgren betydelsen av att tillräckligt många 

specialister för att genomföra integrationen. Därför måste integrationsprocessen 

utformas utifrån de ledningsresurser som finns tillgängliga.136 För det andra är 

det viktigt att förvärvsplaneringen innehåller lämpliga sätt att värdera 

företagsledningen hos det uppköpta företaget innan köpet är klart. Kitchings 

undersökning visar att ett mycket framgångsrikt företag har som princip att 

bedöma prestationen hos ledningen i det förvärvade företaget utifrån uppvisade 

                                           
132 Kitching, J., 1967. 
133 Ibid, s.185. 
134 Ibid, s.95. 
135 Ibid. 
136 Lindgren, U., 1982. 
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resultat. Detta för att det förvärvande företaget vill försäkra sig om att de köper 

redan välfungerande företag för att spara resurser.  

 

Avslutningsvis är det viktigt att bedöma kompetensen hos medarbetarna i 

företaget som skall förvärvas, vilket tyvärr både är dyrt och kan försena 

förvärvsprocessen. Emellertid ökar sannolikheten för att förvärvet lyckas, 

eftersom en noggrann granskning av personalens kompetens leder till bättre 

överblick och uppfattning om rekryteringsbehov efter uppköpets genomförande. 

 

Betydelsen av personalens kompetens har bekräftats i andra undersökningar. 

Berg har studerat integrationsprocesserna i framgångsrika konglomerat och 

funnit att företagsledningarnas förmåga att hantera styrningen påverkar 

integrationsprocessens resultat137.  Jones har identifierat att kompetensen hos 

ansvariga chefer är avgörande för att ekonomisk styrning ska kunna utformas 

och användas optimalt. Det uttrycks i sammanhanget att den ekonomiska 

styrningen bör anpassas till den befintliga ledningens kompetens i syfte att 

underlätta ett effektivt arbete efter ett företagsförvärv.138 

 

 

3.5.6 Utformning efter företagskultur  

Det kan bli svårigheter vid en integration efter förvärv om det finns stora 

skillnader med avseende på företagskultur mellan de två företagen som ska 

sammanfogas. Att kulturen hos det förvärvade och det köpande företaget är 

kompatibel är en av förutsättningarna för ett lyckat förvärv. Om 

förvärvskandidatens kultur inte skulle vara kompatibel i förhållande till det 

                                           
137 Berg, N.A., 1969. 
138 Jones, C.S., 1985. 
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köpande företagets kan det uppstå konflikter efter förvärvets verkställande.139 

Om ett företag med traditioner av hård styrning ovanifrån försöker implementera 

den egna styrningen på ett uppköpt företag med motsatta traditioner kan det bl.a. 

medföra dålig atmosfär och bristande motivation bland personalen. På detta sätt 

fungerar den ekonomiska styrningen som en kulturbärare, och kan därmed även 

kommunicera ut ägarens goda intentioner.140  
 

Navahandi och Malekzadeh klargör i vilken grad som det köpande företagets 

kultur spelar roll i integrationsprocessen. En organisation betraktas som 

multikulturell om den visar tolerans och uppmuntrar kulturell mångfald i 

organisation. I samband med ett förvärv, kommer en sådan organisation att ge 

utrymme för det uppköpta företaget att bevara den befintliga kulturen och 

arbetssätt. Däremot om en organisation vill ha en homogen kultur kommer den, i 

ett förvärvssammanhang att implementera en gemensam kultur och styrning för 

att förverkliga en gemensam strategi.141 
  

Hill och Jones tar upp företagskulturen som ett kraftfullt kontrollverktyg som tar 

lång tid att kultivera men som i gengäld gör att styrningen i sig blir mindre 

viktig. När företagskulturen genomsyrar företaget, kommer personalens 

beteende att påverkas så att de automatiskt arbetar för företagets bästa.142  
 

 

3.6 Sammanfattning av referensram 
 

I referensramens inledande avsnitt definieras företagsstyrning och vi har där 

gjort ett medvetet val av en definition som passar vårt syfte. Vi tolkar alltså vårt 

                                           
139 Haspeslagh, P.C. & Jemison, D.B., 1991. 
140 Berry, A.J., et al., 1995. 
141 Navahandi, A. & Malekzadeh, A.R., 1993. 
142 Hill, C. & Jones, G., 1989.  
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studieobjekt – den ekonomiska styrningen – som en ingående komponent i 

företagsstyrningen och därmed som ett verktyg i företagsledningens strävan att 

implementera strategin.  

 

Som en fortsättning på den inledande definitionen, beskrivs sedan den 

ekonomiska styrningen mer i detalj. Olika styrmekanismer behandlas och det 

förefaller som att främst målstyrning används i den ekonomiska styrningen. På 

ett liknande sätt presenteras sedan de olika komponenterna i den ekonomiska 

styrningen, vilka enligt vår tolkning utgörs av strategisk planering, budgetering, 

ekonomiska ansvarsområden och vår egen samlingsterm kontroll.  

 

Därefter sker en övergång till den uppköpskontext, i vilken vi studerar våra två 

valda studieobjekt. Integrationsprocessen måste vara genomtänkt och planeras i 

god tid. Integrationen kan vara av både teknologisk, administrativ och kulturell 

karaktär, samt ske i olika omfattning. Utöver integration kan även assimilation 

eller innovation (en helt ny enhet skapas) förekomma. Vi betraktar vårt 

studieobjekt – den ekonomiska styrningen – ur ett contingency-teoretiskt 

perspektiv. Ur detta perspektiv beskrivs de faktorer som under allmängiltiga 

förutsättningar har en påverkan på utformningen av den ekonomiska styrningen. 

Mer ingående berörs därefter de faktorer som enligt tidigare forskning påverkar 

vid utformningen i ett förvärvat företag. Dessa utgörs av motiven bakom 

förändringen, företagsledningens kapacitet och företagskulturen. 
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4 Empiri  
 
Här följer en sammanställning av de empiriska data som inhämtats främst från intervjuer 

men även från företagens hemsidor och årsredovisningar. De intervjuade personerna vid SCA 

är en affärsanalytiker vid huvudkontoret i Stockholm och ansvariga för fusion och förvärv i 

både Hygiene Products divisionen och Packaging divisionen. I Hexagon intervjuades 

ekonomi och finansdirektören vid huvudkontoret. Empirikapitlet inleds med en presentation 

av de båda fallföretagen. Därefter redogör vi för resultaten av intervjuerna beträffande 

företagens motiv till förvärv och den inställning som företagen har till integration. Vidare 

presenteras varje komponent i den ekonomiska styrningen, samt hur dessa påverkas i 

samband med förvärv. 

  

~ 
”Ekonomifolket klagar alltid och tycker vi är dumma i huvudet, men det är bara att 

anpassa sig” 
 

Packaging division, SCA  

~ 
 

 

4.1 Företagspresentation    
 

Ett av de svenska industriföretag som har en historia ända tillbaka till 

industrialismens början är SCA AB. Redan under 1600-talet inleddes 

verksamheten med att förädla skogsråvara. I dag består verksamheten av att 

tillverka paketeringslösningar, hygienprodukter under kända varumärken såsom 

Libero, Libresse, Edet m.fl. och även en viss produktion av skogsprodukter. Den 

totala omsättningen uppgick år 2000 till 67 miljarder SEK, varav knappt hälften 

genererades av hygienprodukterna och knappa 40 procent av 
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paketeringslösningarna. Antalet anställda är runt 40 000 i över 40 olika länder 

och huvudmarknaden utgörs av Europa. Genom expansion representeras SCA 

idag även i Asien och Sydamerika. SCA har en divisionsorganisation som är 

bildad utifrån de olika produktområdena och utöver dessa tre finns en särskild 

division för den nordamerikanska marknaden. Aktieägarna står i centrum och 

SCA framhåller att verksamheten är inriktad på att optimera framtida 

kassaflöden. För att kunna realisera denna uppgift arbetar SCA utifrån följande 

strategi: 

 
”SCA shall offer its customers high-quality, customized hygiene products, packaging 
solutions and publication paper. The company focuses on growth combined with solid 

profitability and low risk.” 
 

SCA fokuserar således på tillväxt, men prioriterar samtidigt stabil lönsamhet och 

låg risk. Lönsamheten mäts i detta fall med kassaflödet som är tillgängligt för 

strategiska investeringar och utdelningar. En lägre risk skapas genom att SCA 

fokuserar tillväxten till mindre cykliska segment och på en mer integrerad 

industriell struktur. Den eftersträvade tillväxten kan ske både organiskt och 

genom förvärv och förekommer främst inom divisionerna, hygienprodukter och 

paketering. Vissa marknader (pappersnäsdukar och wellpapp) genomgår enligt 

SCA i dagsläget en konsolideringsfas, vilket ger SCA möjligheter till förvärv.  

 

 

4.1.1 SCAs förvärvspolicy 

Förvärv ingår som en del i SCAs arbete för att nå den tillväxt som omnämns i 

strategin och bara under de tre senaste åren har mer än ett tjugotal företag 

förvärvats. Att göra ett stort antal förvärv är möjligt genom att företaget går bra 

och varje år inbringar stora kassaflöden som kan användas till strategiska 

investeringar. Inom de två divisionerna Hygiene Products och Packaging kan 
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tillväxt ske särskilt snabbt, då omfördelning av resurser sker från den lönsamma 

skogsdivisionen till dessa två snabbväxande divisioner. Som en följd av att 

företaget genererar stora mängder internt tillförda medel kan förvärv 

genomföras oberoende av den aktuella situationen på kapitalmarknaden. Ett 

oberoende som möjliggör för SCA att tillvarata unika förvärvsmöjligheter utan 

att vara hänvisad till kreditgivares goda vilja. 

 

SCA har genom åren samlat på sig en omfattande erfarenhet av företagsförvärv, 

vilken både består av hur potentiella kandidater utvärderas och hur integration 

sker. För att minska risken för misslyckande vid nya marknadsetableringar 

samarbetar SCA med lokala affärsmän som känner marknaderna väl, medan 

SCA bistår med produktkoncept och teknisk kompetens. Utifrån den betydande 

erfarenhet som SCA har samlat på sig genom åren har fem principer utformats, 

vilka ger konkreta riktlinjer när ett förvärv genomförs: 

 

�� Förvärvet måste skapa värde för aktieägarna vilket innebär att nuvärdet (netto) 
av framtida förväntade kassaflöden från det förvärvade företaget måste vara 
mer än 20 procent mer än köpeskillingen vid förvärvet. 

�� Beslutsinitiativ och beslutsfattande decentraliseras till divisionerna. Det 
förvärvade företaget bör bidra med sin syn på hur de lämpligast bör integreras 
in i SCA. 

�� Ett bonussystem kopplas till förvärvets resultat vilket innebär att ansvariga 
chefer motiveras till att få det förvärvade företaget att fungera i ett långsiktigt 
perspektiv. Det är viktigt att medarbetarna inte betraktar förvärvet som avslutat 
efter att köpet är gjort. 

�� Företagets position ska vara så stark att förvärv alltid ska kunna genomföras när 
det är lämpligt. Varje förvärv ska utvärderas fullständigt, det strategiska värdet 
och eventuella synergier analyseras. 

�� Förvärv ska endast göras när SCA anses som en välkommen köpare, eftersom en 
smidig integration underlättas om det finns stöd hos det förvärvade företaget.  

 

Med dessa principer för ögonen understryker SCA att de genomför sina förvärv 

med instinkt, timing och välgjorda analyser. 
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4.2     Företagspresentation      
 

Jämfört med SCA är Hexagon AB ett betydligt yngre företag, då det har sina 

rötter bland ett antal affärsmän från industrisektorn, vilka 1992 köpte upp 

aktiemajoriteten i företaget Eken Industri & Handel AB. När den resterade 

aktieposten sedan köptes upp 1993 ändrade företaget namn till Hexagon AB. 

Verksamheten består i att köpa upp och utveckla verkstadsföretag och i ett 

långsiktigt perspektiv är syftet att bli samt behålla positionen som nummer ett 

eller två i varje bransch de engagerar sig. 

 

Hexagon är en konstellation av 75 olika bolag som har paketerats in i olika 

affärsenheter i ett 20-tal länder. Företaget är med utgångspunkt i olika 

produktområden organiserat i fyra olika affärsområden och denna konstellation 

är tänkt att få bort den tidigare konglomeratstämpeln på Hexagon som företag. 

Nedan följer en kort beskrivning av affärsenheterna som inte är juridiska 

personer: 
 
�� Automation – tillverkning av hydrauliklösningar med fokus på eftermarknad och 

service. 
�� Engineering – specialister inom tillverkning av produkter till verkstadsindustrin.  
�� Metrology – tillverkning av mätteknik och innefattar allt ifrån enkla handverktyg 

till avancerade koordinationsmaskiner.  
�� Wireless – utveckling, tillverkning samt marknadsföring av antennsystem.  

 

De tre första affärsområdena har vardera en omsättning på 2,0 –2,5 miljarder 

SEK, medan Wireless har en omsättning på 200 miljoner SEK. Vart och ett av 

de 75 företagen sköter den operativa driften självständigt, däremot tas beslut 

rörande förvärv på företagsledningsnivå, eftersom dessa anses vara strategiska 

investeringar. Det är företagsledningen på huvudkontoret som bestämmer hur 

det egna kapitalet samt kassaflödet ska disponeras. Inom vissa områden som 

logistik, finans, inköp och marknadsetableringar utomlands sker dock samarbete 

på central nivå. Ett sådant samarbete sker i syfte att dra nytta av skalfördelar.  
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Ett ägarskifte inom Hexagon ägde rum år 2000 och i samband med detta 

skapades en ny strategi som lyfter fram fyra olika kärnområden i Hexagons 

verksamhet. Företaget skulle hädanefter sträva efter att vara marknadsledande 

globalt, att ha färre strategiska verksamheter, uppnå tillväxt samt en shareholder 

value där tillväxten på vinsten per aktie är på minst 15 % per år. Hexagon styrs 

av i förväg uppställda avkastningskrav och träder ur en bransch när den 

marginella avkastningen understiger det givna tillväxtmålet för vinst per aktie.  

 

Syftet med strategiförändringen och att identifiera kärnområden för 

verksamheten är att Hexagon genomgår en förändring från konglomerat till 

fokuserat teknikföretag med en tydlig internationell inriktning. Hexagon har 

karaktären av ett holdingbolag, där moderbolaget främst sköter strategiska 

frågor såsom resursallokering och frågor i samband med företagsförvärv. Vid 

huvudkontoret finns endast nio anställda och fem av dessa utgör 

företagsledningen. I hela koncernen finns ca 6000 anställda. Företagsförvärv är 

för Hexagon inte en aktivitet för att den ordinarie verksamheten ska växa, utan 

snarare en del av affärsidén. Detta framgår tydligt när verksamhetens 

övergripande mål bryts ner till fyra ”substrategier”, av vilka två berör 

företagsförvärv. 
 
�� Förvärv av nya affärsområden genomförs av moderbolaget 
�� Förvärv av kompletterande företag inom affärsområdena 
�� Organisk tillväxt och förbättrad lönsamhet 
�� Managementutveckling 

 

Företagsförvärv är således en naturlig del av verksamheten även om också den 

organiska tillväxten finns med som en substrategi, eftersom det enligt Hexagon 

är det mest kostnadseffektiva sättet att öka ett företags vinst. I den organiska 

tillväxten eftersträvar och prioriterar Hexagon att introducera nya produkter på 

gamla marknader och ska på det sättet upplevas som ett innovativt företag. Som 

en naturlig följd av detta strategival är det viktigt för Hexagon att behålla 
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kontrollen över FoU-aktiviteter. Hexagon försöker dessutom utveckla den lägsta 

kostnadsstrukturen i varje bransch. 

 

 

4.2.1 Hexagons förvärvspolicy 

Hexagon har sedan 1993 förvärvat 15 bolag och av dessa var en tredjedel 

familjeägda, ett är uppköpt via börsen och de resterande har köpts loss från 

andra företag. Uppköpen genomförs till viss del från moderbolaget Hexagon AB 

och till viss del genom något av Hexagons dotterbolag. Motivet är att skapa 

kostnadssynergier, marknadsandelar eller komma åt nya teknologier. I de fall 

moderbolaget Hexagon AB förvärvar sker det utifrån en utarbetad 

förvärvspolicy som tar upp några grundläggande principer vid företagsförvärv: 

 

�� Hexagon strävar efter egen tillverkning, försäljning och FoU. Motivet är att 
försäkra sig om framtida konkurrenskraft, att styra långsiktiga affärsrelationer 
och för att försäkra sig om slutproduktens goda kvalitet och låga kostnad. 

�� Hexagon eftersträvar att marknadsföra och sälja helhetslösningar, men i de fall 
enskilda komponenter säljs, inriktar sig Hexagon mot ”kritiska komponenter”. 

�� Genom att konkurrera inom en väl avgränsad marknadsnisch, anser sig Hexagon 
kunna överblicka teknologiskiften samt affärsmässiga hot och möjligheter. 

�� Hexagon eftersträvar starka varumärken, eftersom det utgör ett starkt 
konkurrensverktyg. 

�� Hexagon ser möjligheter att förvärva flera mindre företag i fragmenterade 
branscher, i syfte att skapa ledande marknadsaktörer. 

�� Traditionellt sett värderas tillväxtbranscher högt i förhållande till vinsten, varför 
Hexagon vill gå in i tillväxtbranscher i ett tidigt skede.  

�� Hexagon förvärvar aldrig ett företag endast på finansiella motiv. De anser att det 
är nödvändigt att göra en genomgripande analys av den industriella strukturen 
och ha gjort en affärsplan innan förvärvet sker. 
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4.3 Den ekonomiska styrningen i SCA och Hexagon  
 

I följande avsnitt redogör vi för intervjuresultaten utifrån gemensamma 

beröringspunkter. I intervjuerna har vi valt att fokusera på de enskilda 

komponenterna i den ekonomiska styrningen istället för att diskutera den 

ekonomiska styrningen i stort. Genom att således studera de olika 

styrkomponenterna har vi kunnat skapa oss en bild av hur våra fallföretag 

uppfattar och använder ekonomisk styrning. I de fall det föreligger avvikande 

åsikter inom de företagen, framhävs dessa uttryckligen. När företagets namn 

används utan någon närmare distinktion är påståendet antingen en gemensam 

åsikt bland respondenterna eller ett företags officiella hållning i frågan. 
  

 

4.3.1 Företagsledningens roll i förvärvsprocessen 

Båda fallföretagen består av många olika avdelningar, enheter och divisioner. 

Företagens respektive ledningar kan därmed endast styra en liten del av 

aktiviteterna. I regel betraktas företagsförvärv som en strategisk aktivitet och 

därför sker beslut i sådana frågor på en hög hierarkisk nivå som ofta är 

företagsledningen. Ytterligare en anledning till att förlägga aktiviteten till 

företagsledningen är att företagsförvärv i regel är en stor investering, vilken då 

kräver godkännande från högsta ort. Dessa förhållanden varierar dock mellan 

våra valda fallföretag, vilket åskådliggörs här nedan. 

 

 
SCAs företagsledningen ger stöd under förvärvsprocessens gång, godkänner 

förvärv och fastställer avkastningskrav, men i övrigt initierar, planerar och 

genomför divisionerna de olika företagsförvärven på egen hand. Det anses som 

viktigt att företagsledningen inte förvärvar åt divisionerna för att sedan begära 
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att dessa ska uppnå vissa avkastningskrav och kassaflöden. Det finns dock 

finansiella riktlinjer och mål som ska förhindra att divisioner ”bränner pengar 

hur som helst” och garantera att de investeringar som genomförs är i linje med 

SCAs övergripande strategi. 

 

De riktlinjer och mål som utvecklas vid huvudkontoret består till stor del av den 

värderingsmetodik som används inom SCA. I dagsläget används 

värderingsmodellen CVA (Cash Value Added), vilken innebär att varje 

strategisk investering måste generera en avkastning som täcker den egna 

kapitalkostnaden. Framtida kassaflöden diskonteras och om nuvärdet är 20 % 

högre än försäljningspriset betraktas investeringen som värdeskapande.  
 

 
Hexagon har som tidigare nämnts mer karaktären av ett holdingbolag som äger 

ett antal olika företag, vilka i stor utsträckning sköter den löpande verksamheten 

på egen hand. Företagsledningen vid huvudkontoret ansvarar för de strategiska 

frågorna som innefattar företagsförvärv. Som tidigare har nämnts, är uppköp 

ständigt aktuellt inom Hexagon eftersom det utgör en del av affärsidén. Ett 

förvärv kan initieras både från huvudkontoret eller något av de 75 bolag som 

ingår i Hexagonkoncernen. Att bolagen har större möjlighet än huvudkontoret 

att identifiera aktuella uppköpskandidater anser företaget vara naturligt, 

eftersom dessa bolag arbetar närmare marknaden. Efter att initiativ tagits 

analyseras det potentiella förvärvet av företagsledningen, vilket sker i en process 

tillsammans med egna företag inom den aktuella branschen. Förvärvsbeslutet tas 

sedan av Hexagons huvudkontor. 

 

Vid jämförelse med SCA har företagsledningen hos Hexagon en mer central roll 

i förvärvsprocessen, eftersom den har en aktiv roll i utvärderingen av potentiella 

uppköpskandidater medan det inom SCA åligger varje division att ansvara för 
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denna uppgift. Beslutet om förvärv tas sedan inom båda företagen vid 

huvudkontoret.  

 

 

4.3.2 Motiv bakom förvärv 

Motiven till företagsförvärv varierar och det är sällan endast ett motiv, utan det 

är snarare en kombination av motiv bakom varje företagsförvärv.   

 

 
SCA expanderar främst inom divisionerna Hygiene Products och Packaging. 

Hygiene Products divisionen anser att motiven är att åstadkomma expansion på 

nya marknader och/eller att stärka ställningen och ta fram synergier på 

marknader där verksamhet redan finns. Uppköp sker alltid horisontellt och alltid 

i de branscher där SCA redan verkar. Uppköpskandidaterna måste vara av en 

viss minsta storlek, vilken är svårt att fastställa á priori. Inom Packaging 

divisionen är motiven till företagsförvärv främst att nå nya marknader och att 

öka marknadsandelen. Med nya marknader menas i detta fall geografiska 

områden där Packaging divisionen inte varit aktiva innan. SCA har goda 

erfarenheter av att öka marknadsandelen, eftersom det utöver direkt ökad 

försäljning bidrar till att skapa en stabil prisbild. Ytterligare ett motiv kan i vissa 

fall vara att komma närmare slutkunden, eftersom transport av färdiga produkter 

(t.ex. wellpapp) är dyrt i förhållande till transport av råvara. 
 

 

Vad det gäller frågan om motiv till förvärv, gav inte intervjun helt avvikande 

svar jämfört med vad som anges på företagets webbsite och som tidigare 

uppgivits i företagspresentationen. Utöver vad som nämnts tidigare framkom 

emellertid exempelvis att Hexagon är noga med att det förvärvade företaget har 
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produktion. Det förekommer att förvärv sker med motivet att införskaffa ny 

teknik, men då är det inte fråga om att endast köpa ett patent eller liknande, utan 

”bra bolag med egen tillverkning som når slutkunden”. Förvärv sker vanligtvis i 

det horisontella planet, dvs. konkurrenter förvärvas. Hexagon köper inte i syfte 

att bli starkt gentemot en enda leverantör, utan syftet med att förvärva inom ett 

område där verksamhet redan finns är att bli ännu bredare och starkare. Vidare 

underlättar det även utnyttjandet av synergieffekter. Hexagon har dessutom som 

mål att vara en globalt stor aktör inom sitt område, vilket gör att det sker förvärv 

med främst geografiska motiv. 

 

 

4.3.3 Integrationens dimensioner 

Integrationsfasen i ett förvärv kan beröra olika delar av företaget, ta olika lång 

tid och ske i olika stor utsträckning. En kombination av dessa dimensioner ger 

integrationen dess karaktär.  

 

 
Både SCAs huvudkontor, såväl som divisionerna, anser att det inte är någon idé 

att ha en ekonomisk styrning som bara appliceras på en del av verksamheten. 

SCAs sätt att integrera en förvärvad enhet beskrivs som total integration så 

snabbt som möjligt. Efter närmare diskussion framkommer att representanten 

vid huvudkontoret vidhåller denna åsikt, medan representanterna för de båda 

divisionerna inte delar denna åsikt fullt ut. 

 

Vid huvudkontoret är man inte involverad i den konkreta implementeringen av 

den ekonomiska styrningen i förvärvade företag. Respondenten är dock säker på 

att SCA utformar styrningen för att bli homogen med resten av koncernen. 
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Argumentationen bottnar i att den tidigare nämnda CVA-modellen används för 

att utforma bonussystem och redovisning för att på så vis uppnå enhetlighet. Det 

övergripande målet för verksamheten är att genera värde för aktieägare och 

CVA-modellen är sättet att mäta om målet uppnåtts. Skulle inte en gemensam 

ekonomisk styrning användas, föreligger risk att informationen blir felaktig samt 

att utvärderingen försvåras.  

 

I Hygiene Products divisionen eftersträvas en gemensam utformning, men det 

framhålls att det ”från tid till annan diskuteras att lämna det köpta bolaget rätt 

mycket åt sig självt, särskilt om det varit och är framgångsrikt”. Denna lösning 

betraktas inte i dagsläget som attraktiv lösning. Anledningen är att en fullständig 

integration är nödvändig för att kunna utnyttja de synergieffekter som man 

räknar med vid ett förvärv. Inom Hygiene Products divisionen är man medveten 

om att en snabb och fullständig integration kan innebära nackdelar, exempelvis i 

form av att motivationen i den förvärvade enheten sjunker. Särskilt påtagligt är 

detta om bolaget tidigare varit familjeägt och/eller haft korta beslutsvägar. SCA 

uppfattar sig inte som ett byråkratiskt företag, men storleken och åtaganden mot 

aktieägarna medför en komplex beslutsgång. 

 

I Packaging divisionen eftersträvas en gemensam utformning av den 

ekonomiska styrningen även om det finns utrymme för avvikelser. En 

gemensam utformning av den ekonomiska styrningen kan bidra till att undvika 

förvirring och tveksamhet bland intressenterna om ett förvärvat företag är en 

SCA-enhet eller inte. Anledningen till att inte tvinga på ett visst arbetssätt är 

risken att det förvärvade företaget ”hamnar i en alltför byråkratisk organisation 

med SCAs sätt att tänka”. SCA riskerar då att kapitalet som investerats i 

företaget inte utnyttjas på bästa sätt. Med denna risk i åtanke är det i huvudsak 

viktigt att de förvärvade företagen rapporterar samma information och något 

mindre viktigt hur själva arbetet utförs.  
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Båda divisionerna anser det vara viktigt hur ett förvärvat företag uppfattas av 

marknaden och i denna process ser Hygiene Products divisionen det som mer 

eller mindre självklart att det inte får råda någon tvekan om att det är ett SCA-

företag. Det bör alltså ske ett namnbyte och därutöver integration i största 

möjliga utsträckning för att företagets arbetssätt ska vara typiska för ett SCA-

företag. I Packaging divisionen är det aktuellt med något lösare tyglar. Där finns 

exempel på företag som har behållit sina tidigare namn just för att de har en 

etablerad position på marknaden och uppfattas på ett positivt sätt av marknaden 

som Packaging divisionen inte vill förstöra. Den enda integration som skett i 

sådana fall är att företaget har börjat rapportera enligt SCAs standard.  

 

Både SCAs huvudkontor och divisioner är överens om att eventuell integration 

av förvärvade företag bör ske så snabbt som möjligt. Det finns i regel ingen 

orsak att vänta och detta gäller i synnerhet när integrationen är en förutsättning 

för att ta hem synergieffekter. SCA köper bolag för att de långsiktigt ska vara en 

del av SCA-gruppen. Det är alltså inte aktuellt att köpa bolag och sedan sälja för 

att tjäna pengar. Problem med den snabba integrationen kan vara klagomål och 

kritik från personalen i det förvärvade företaget, men den tar SCA med ro.  
 

 
Hexagon anser att de möjligheter som finns att tillvarata synergier avgör i vilken 

utsträckning som en integration kommer att ske. I vilken utsträckning som 

integration sker är alltså beroende på det enskilda fallet och vilka möjligheter till 

synergieffekter som finns. Det är dock inget mål i sig att integrera verksamheten 

av något annat skäl. Hexagon försöker att redan i ett tidigt skede upprätta en 

förvärvskalkyl, vilken kan ge indikationer på effekten av att integrera en 

verksamhet med ett redan existerande företag.  
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När det gäller integrationstakt vill Hexagon inte se några utdragna processer – 

integration ska ske så snabbt som möjligt. Detta eftersom det gäller att realisera 

de förväntade synergierna, vilka företaget kan komma till nytta först efter en 

eventuell assimilering. 

 

 

4.3.4 Vad bestämmer utformningen av den ekonomiska styrningen?  

Vi ställde den direkta frågan till respondenterna om vad de tror påverkar 

utformningen av den ekonomiska styrningen. Respondenterna var inte alltid 

uttryckligen medvetna om vilka faktorer som påverkat, men svaren på denna 

fråga hjälper oss ändå på vägen att nå vårt syfte.  

 

 
Huvudkontoret menar att CVA-modellen är tillräcklig för att styra 

verksamheten. Hygiene Products och Packaging divisionen använder de olika 

komponenterna i den ekonomiska styrningen rent konkret och har därför lättare 

att uttala sig om påverkan på utformningen. 
 

Enligt Hygiene Products divisionen påverkas exempelvis frekvensen av 

rapportering och uppföljning av huruvida omgivningen är stabil eller dynamisk. 

Utformningen av SCAs ekonomiska styrning påverkas även av den 

kompetensnivå som finns hos den berörda personalen. I vissa fall har 

kompetensnivån varit för låg och i sådana fall har systemet utformats efter den 

kompetens som personalen i det förvärvade företaget har. I de fall som det har 

skett kompromisser med utformningen av den ekonomiska styrningen, har det i 

längden inte blivit någon lyckosam lösning. Vidare upplever Hygiene Products 

divisionen en skillnad mellan att förvärva ett familjeägt företag och att förvärva 
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från ett storföretag. I det senare fallet brukar de anställda vara vana vid rutiner 

och strukturer för olika beslut, i det förra sker mycket genom chefens/ägarens 

direkta beslutsfattande. I de fall det inte finns ledig kapacitet hos 

företagsledningen för att genomdriva integrationen får SCA avstå från förvärv. 

 

Packaging divisionen anser att verksamheten påverkar utformningen av den 

ekonomiska styrningen på lång sikt. Däremot sker inte någon förändring av den 

ekonomiska styrningen på kort sikt, eftersom SCAs verksamhet ändå måste 

fokusera på att generera överskott och inte på att hela tiden hitta den optimala 

ekonomiska styrningen. Packaging divisionen implementerar en liknande 

ekonomisk styrning på nya marknader såsom Kina och Östeuropa, som i sin 

övriga organisation. Skillnaden är att divisionsledningen inte blir så där riktigt 

förvånad ifall avvikelsen från det planerade värdet blir större än på andra 

marknader. Trots det är kraven i princip desamma. I de fall företagsledningen 

vid det förvärvade företaget är samarbetsvillig och förstår vad SCA vill ha och 

motiven bakom detta, får företaget tid på sig att anpassa sig på sitt eget sätt. Det 

är inte lämpligt att förstöra ett engagemang med en ny ekonomisk styrning. 

Även företagskultur eller nationell kultur kan påverka. Ett aktuellt exempel är att 

budgetförfaranden i Tyskland utformas med tanke på den tradition av 

toppstyrning som finns i landet. Vanligen implementerar SCA ett bottenstyrt 

budgetförfarande, vilket dock inte var möjligt. Ett annat exempel är att det inte 

går att implementera konsensusbeslut i länder som inte har denna tradition.  
 

 
Vår direkta fråga beträffande styrningens bestämningsfaktorer var inte helt 

aktuell för Hexagons del, eftersom de inte eftersträvar att integrera. Den 

spontana kommentaren från respondenten var att det inte finns något 

självändamål att byta en ekonomisk styrning som fungerar. Något sådant anses 

bara kosta tid, pengar och frustration. Det kan helt enkelt bli mycket kostsamt, 
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utan att resultatet blir särskilt anmärkningsvärt. Hexagon anser dessutom att det 

kan bli helt fel om det görs ett försök att konvertera företaget. Det handlar om 

”due diligence”, vilket innebär att de företag som köps upp har en hel del 

värdefull information i sin historik som inte bör gå förlorad. Hexagon betraktar 

endast rapporteringen från de förvärvade företagen som viktig. Det betraktas 

som fullt tillräckligt om den existerande ekonomiska styrningen klarar av att 

producera efterfrågade rapporter som upplyser företagsledningen om 

orderingång, varulager och kapitalbindning. Detta behöver dock inte vara helt 

enkelt. Vid det senaste förvärvet av Brown & Sharpe upplevdes problem med 

just rapporteringen, vilket bedömdes bero delvis på en kulturchock. Under det 

första halvåret fick Hexagon inte några rapporter och därefter var kvalitén 

undermålig. Detta berodde på problem med budgetprocessen och bristande 

förmåga hos det uppköpta företaget att leverera utförlig information.   

 

Att lyfta fram rapporteringen bottnar i Hexagons affärsidé, vilken handlar om att 

köpa, utveckla och sedan sälja företag. I ett sådant fall är det ingen mening att 

lägga ner tid och energi på att integrera en viss ekonomisk styrning.  

 

 

4.3.5 Vilka förändringar sker i styrningens olika komponenter? 

Detta avsnitt tjänar till att skapa en bild av hur respektive komponent i den 

ekonomiska styrningen används hos de båda fallföretagen och vilken roll dessa 

komponenter innehar i styrningen av ett förvärvat företag. Med hjälp av dessa 

pusselbitar hoppas vi få ytterligare underlag för att kunna analysera vilka 

faktorer som influerar fallföretagens utformning av den ekonomiska styrningen 

vid ett uppköp.    
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Strategisk planering 

 
SCAs huvudkontor har inget som de benämner strategisk planering. Där talas 

det däremot om en lös vision om var SCA kommer att befinna sig om 5 år. 

Framtagandet av den lösa visionen sker i dialog mellan divisionerna och de 

centrala staberna.  
 

Ute vid divisionerna finns något som kallas "long term planning", vilket är en 

planering för de kommande tre åren. Det finns en skillnad i hur Hygiene 

Products divisionen och Packaging divisionen arbetar med den långsiktiga 

planeringen. I Hygiene Products divisionen är den koncentrerad till 

divisionskontoret, men vissa av de lokala cheferna deltar i planeringsarbetet. I 

Packaging divisionen sker däremot den strategiska planeringen endast av 

divisionskontoret. Anledningen är att divisionen inte vill störa de lokala 

cheferna i deras operativa arbete. Divisionsledningen anser att landsansvariga 

och enhetschefer inte ska tänka till på vad som kommer att hända om tre år när 

de har sitt dagliga jobb att tänka på. Däremot kan det förekomma i enskilda fall 

att någon operativ chef agerar bollplank. Utöver denna planering nämner 

Packaging divisionen även att det finns "business intelligence people" som 

tycker till och har idéer om priser, marknadstrender och volymer för de 

kommande åren. I de fall ett företag förvärvas, blir det en del av systemet och 

således inte delaktigt i långtidsplaneringen i Packaging divisionen, utan får 

endast information av divisionsledningen framtidsplanering. 
 

 
Vi har tidigare i vår presentation av Hexagon beskrivit de fyra substrategier som 

utgör en ram för verksamheten. För att hålla ögonen fästa på dessa strategier och 
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inte endast fokusera på den vardagliga verksamheten uppmanar Hexagon de 

enskilda bolagen att ”lyfta blicken, bort med siffrorna och tänk framåt!”. 

 

Det är huvudkontoret som sammanställer strategier, handlingsplaner och 

bestämmer hur formen för en sådan planering inför framtiden bör se ut. Det är 

dock det enskilda företagets uppgift att företa dessa aktiviteter. Nyligen 

uppmärksammade huvudkontoret dessa aktiviteter på ett särskilt sätt och 

bestämde då att handlingsplaner för den närmaste 3-årsperioden ska upprättas. 

En gång om året ska alla företag inom Hexagonkoncernen lyfta blicken och 

beskriva utvecklingen. För Hexagon är själva inrapporteringen och de 

grundläggande antagandena intressanta, medan den enskilde VDn på egen hand 

styr framtagandet av dessa rapporter. Innehållet i rapporterna bör utgöras av en 

SWOT analys, omvärldsanalys, scenarier och en känslighetsanalys. Varje 

företag bör också ställa sig frågan vad de kan göra åt olika faror och vad de 

planerar att göra i varje av de olika scenarierna. Hexagon sammanställer sedan 

dessa rapporter för att jämföra med konkurrenternas utveckling, samt för att se 

vad det finns för olika gemensamma styrkor och svagheter i den egna 

koncernen. Från dessa långsiktiga planer värderar sedan Hexagon de olika 

företagen i koncernen, vilket konkret kan mynna ut i försäljning eller förvärv.  

 

Budget 

 
Från huvudkontoret sätts det upp ramar, prognoser och scenarier till 

budgetprocessen. Baserad på denna information utformar sedan varje enhet 

inom företag sin egen budget. Budgetprocessen tar sin början i de lägre nivåerna 

i organisationen och omfattar tre omgångar. I varje omgång utarbetar varje enhet 

budgeten och får denna utvärderad vid en högre nivå i organisationen. Den 

enskilda enheten som utarbetat budgeten får sedan revidera budgeten utifrån det 
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förslag som den högre nivån föreslagit. Vid tredje omgången godkänns slutligen 

budgeten och ingår sedan i en konsolidering för att en gemensam budget för hela 

SCA ska kunna sammanställas.  

 

När ett företag just förvärvats strävar SCA efter att integrera budgetförfarandet 

snarast möjligt. Det viktigaste är att informationen ska vara homogen. 

Budgetprocessen och vad som ingår i budgetmaterialet är standardiserat, men i 

särskilda fall kan den egna enheten använda ett budgetförfarande som avviker 

från standarden.  
 

 
För att få kontinuitet ligger budgeten fast under det året den gäller för. När 

förutsättningarna för budgeten ändras kompletteras den med prognoser under 

verksamhetsåret. En sådan prognos får visserligen ändras men inte utan 

ledningens godkännande. Att ledningens godkännande behövs är viktigt, 

eftersom det är mot prognosen som bolagen inom koncernen utvärderas. 

Budgetprocessen börjar med att huvudkontoret samlar in information om 

exempelvis olika konjunkturscenarion, inflation eller valutakurser. 

Informationen använder företagen inom Hexagonkoncernen som underlag när de 

ska utarbeta budgetar, kvartals- och månadsrapporter. Detta gör att 

informationen som når huvudkontoret är av homogen karaktär och således 

jämförbar. Den homogena informationen bidrar till att riskexponeringen kan 

överblickas på ett bättre sätt. Huvudkontoret förväntar sig att budgeten ska 

innehålla en fullständig rapportering av balans- och resultaträkningar, 

investeringar, investeringskalkyler och kassaflöden. Utöver denna siffermässiga 

information är det nödvändigt med en skriftlig beskrivning av exempelvis olika 

aktuella aktiviteter inom företaget eller information rörande personalen. I likhet 

med de långsiktiga planerna är dock förfarandet med att ta fram en budget upp 

till varje enskilt bolag. Hexagons mall likformar koncernens budgetar, men 
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eftersom företagen har skilda budgetförfaranden kan dock den konkreta 

designen variera. Kärnan i informationen är enligt Hexagons mall.  

 

Rapportering 

 
När vi intervjuade de olika representanterna från SCA framgick det snart att 

rapportering är något mycket centralt i deras verksamhet. Det är viktigt att rätt 

information kommer till rätt person i rätt tid. Hygiene Products divisionen 

framhåller att de har ett detaljerat rapportsystem med fokus på månatlig 

rapportering av volymer, omsättning, olika kostnadsposter, resultat, kassaflöde, 

personalutveckling och utveckling marknadsandelar, vilket helt och hållet direkt 

implementeras på nyförvärvade enheter. Packaging divisionen har ett liknande 

system, där det detaljerade rapportsystemet omfattar full balans- och 

resultaträkning, samt kassaflöde och därutöver även en rad kompletteringar som 

exempelvis antal anställda och olycksrapporter. Detta inrapporteras månadsvis 

och en gång i kvartalet kommer det även skriftliga kommentarer från VDn – 

narratives – som medföljer rapporten. Inför rapporten kommer det någon dag 

innan en s.k. ”flash report”, vilken innehåller försäljningssiffror och operativt 

resultat. Dessa två nyckeltal betraktas som centrala och syftet med denna tidiga 

rapport är att ge en fingervisning om vart månadsrapporten landar. 

 

Vid företagsförvärv är det mycket viktigt att implementera rapportsystemet, 

vilket är helt standardiserat för att det ska gå att addera upp i ett företagsresultat. 

I regel innebär detta en förändring för uppköpta företag. I synnerhet tidigare 

familjebolag upplever att rapporteringen är mycket utförlig och ska rapporteras 

in tidigare än vad de är vana vid. När det gäller företag som tidigare varit delar 

av andra koncerner är det i regel ingen större omställning mer än att få 

rapporteringens utseende att bli uniformt med SCA-koncernens. I något fall kan 
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övergången ske gradvis över tre till fem månader, vilket då är en följd av att 

företaget är litet och ovant vid sådana rapporteringar.  

 

Avvikande rapportstruktur betraktas som ett betydande problem vid integration 

av uppköpta företag. Hygiene Products divisionen upplever att problem med 

utformningen av den ekonomiska styrningen i nyförvärvade företag främst 

hänger ihop med konservatism, ”not-invented-here-syndrom” och svårigheter att 

relatera till nya mätmetoder och styrsystem. Det kan också ha varit bristande 

beslutsamhet i den egna organisationen. Bristande beslutsamhet kan uppträda 

när SCA-anställda märker att de anställda i det förvärvade företaget inte helt och 

fullt accepterar förändringarna. Av rädsla för att förstöra arbetsmoralen och 

entusiasmen kan då lätt en obeslutsamhet om att konsekvent införa SCAs 

styrning komma smygande, något som SCA försöker undvika.  
 

 
Hexagon anser att rapporteringsrutiner är mycket viktigt att uppmärksamma. I 

Hexagons nuvarande system ska varje bolag rapportera till huvudkontoret varje 

månad. Det sker genom ett koncernredovisningssystem som utformas efter givna 

mallar om vilken information som budget-, kvartals- och månadsrapporter ska 

innehålla. Detta gör att huvudkontoret får in homogen information från samtliga 

bolag. Huvudkontoret efterfrågar en fullständig rapportering av balans- och 

resultaträkningar, investeringar, kalkyler på löpande investeringar och 

kassaflödesanalyser. Hur varje bolag går tillväga för att sammanställa 

informationen som skall rapporteras är deras ensak. Det viktigaste är att 

Hexagon får in rapporter så att en konsolidering av informationen från alla 

bolagen kan genomföras.  

 

Så länge bolagen presterar bättre än det gångna årets siffror har huvudkontoret 

inget att kommentera. Skulle det dock uppkomma avvikelser i månadsrapporten, 
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måste den kompletteras med kommentarer från affärsenhetens VD om 

utvecklingen samt en redogörelse för samtliga avvikelser med föreslagna 

åtgärder. Hexagon poängterar att huvudkontoret är mest intresserat av vad som 

inte går bra och bolagen uppmuntras därmed att framföra detta till 

företagsledningen. Det finns tillit eftersom företagsledningen har klargjort att det 

inte lönar sig för bolagen att smyga med dåligt resultat. Ju förr problemen kan 

upptäckas, desto bättre förutsättningar finns för att lösa dessa. 

Rapporteringssystemet understöds av kontinuerlig dialog och kommunikation på 

daglig basis genom ledningsmöten där företagsledningen reser ut och pratar med 

bolagen på plats. Det är ledningens sätt att känna av temperaturen.  

 

Ekonomisk ansvarsfördelning 

 
De olika divisionerna inom SCA har samtliga lönsamhetsansvar, men ansvaret 

för investeringar inskränker sig till löpande investeringar. Strategiska 

investeringar måste godkännas av huvudkontoret, som även fastställer ett 

bestämt avkastningskrav. När det gäller olika enheter inom divisionerna har de 

ansvar för operationellt resultat, operativa kassaflödet, operativa 

överskottsmarginalen och operativa resultatmarginalen. Ansvaret för 

finansieringsfrågor handhas inte lokalt, utan av en central finansfunktion. 

 

Vidare hålls alla enheter ansvariga för sin kapitalbindning, definierad som 

anläggningstillgångar plus netto rörelsekapital (icke räntebärande tillgångar 

minus icke räntebärande skulder) samt operativt kassaflöde, dvs. före räntor och 

skatt. När det sedan gäller ansvar för investeringar har de enskilda enheterna 

möjlighet att själva återinvestera i maskiner och liknande. Alla företagsförvärv 

skall dock godkännas av koncernstyrelsen. 
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Ett nyförvärvat företag får samma ansvar eller som representanten vid 

Packaging divisionen uttrycker det: ”De har inget annat ansvar än de som 

funnits där i hundra år”. Förvärvade enheter kommer således att tilldelas samma 

ansvar som existerande SCA-enheter, men i de fall då ett uppköpt bolag 

integreras i en större organisation går inte ansvaret att utläsa. 
 

 
Hexagons motiv till att dela in bolagen i olika affärsområden är att samla 

verksamheten för att undvika karaktären av ett spretigt konglomerat, samt att 

fokusera verksamheten mot marknaden. De olika affärsområdena är därför inte 

några egna juridiska personer och har inget eget ekonomiskt ansvar.  

 

Ansvaret ligger på varje enskilt företag, som var för sig har resultatansvar. 

Företagen har dock inte fullt resultatansvar ner till ”bottom line”, utan det är 

rörelseresultat (före finansiella poster och skatt) som räknas. Utvärdering sker 

inte mot avkastning på eget kapital, eftersom kapitalet hanteras av en central 

finansieringsavdelning. Däremot beräknas avkastning på sysselsatt kapital. 

 

Utöver resultatansvaret tillkommer investeringsansvar upp till en viss nivå, 

vilket tilldelas utifrån en bedömning som Hexagon gör i varje enskilt fall. 

Företagen kommer in med sina budgetar till huvudkontoret och beroende på hur 

den ser ut, hur mycket som behövs till löpande investeringar, osv. avgörs 

investeringsansvaret. Ansvarsfriheten för den löpande verksamheten är således 

beloppsstyrd och måste rymmas inom affärsenhetens budget. I de fall det är 

frågan om investeringar över 10 miljoner är det oavsett division ett beslut för 

Hexagons styrelse. Detsamma gäller förvärv, oavsett vilket företag som rent 

juridiskt förvärvar. 
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Det överskott som verksamheten genererar får företagen inte placera själva, utan 

dessa pengar samlas i en gemensam internbank som fördelar och placerar. 

Hexagon ser det som ett viktigt styrverktyg när den gemensamma internbanken 

sätter olika räntor vid utlåning till koncernens olika företag. Räntan sätts 

beroende på vad pengarna ska användas till. Tanken är att varje enskilt företag 

bara ska ha det kapital de behöver för att driva sin verksamhet. 

 

Kontroll och utvärdering 

 
Kontrollen upplevs som decentraliserad. Det ligger i enheternas ansvar att 

kontrollera – de har det primära ansvaret. Huvudkontoret reagerar och 

ifrågasätter om de märker att en enhet inte går bra. Utvärderingen på kort sikt 

sker på basis av hur väl budgetmål uppfylls. På längre sikt bedöms divisionerna 

efter tillväxt, avkastning i förhållande till omsättning och sysselsatt kapital. 

Många medarbetare har dessutom bonusmål som är direkt kopplade till 

måluppfyllelsen. Det läggs mycket fokus på aktieägarnas krav samt på 

intressenterna. 
 

Det går dock inte att styra allt från huvudkontoret, utan decentralisering måste 

ske och strikt kontroll är då en förutsättning för denna. Kundnärhet i 

verksamheten är viktigt för SCA, vilket är tanken bakom strukturen. I någon 

mån upplever SCA att de är aktiva i en dynamisk miljö, vilket gör det viktigt 

med decentralisering för att kunna agera snabbt. Både Hygiene Products och 

Packaging divisionen upplever att de har en ganska strikt kontroll. Det görs 

avvikelseanalys på varje månadsrapport och det per enhet, per kostnadsslag osv. 

Jämförelse sker både mot budget och resultat från tidigare år. Samma kriterier 

införs i nyförärvade enheter som i existerande enheter. Då sker en omräkning av 
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tidigare års resultat till SCAs redovisningsprinciper och sedan sker jämförelse på 

samma sätt. 
 

 
Hexagon kommenterar kontrollen av de egna företagen med devisen ”frihet 

under ansvar”. Så länge det är lugnt och företagen i koncernen går bra får de 

verka ostört, men skulle inte prestationen motsvara huvudkontorets 

förväntningar sätts alla krafter in för att stödja och hjälpa till. Under den första 

tiden efter ett förvärv sker en närmare uppföljning, men respondenten vill inte 

kalla det för kontroll utan snarare ”att lära sig och bekanta sig med varandra”. 

Personlig kontakt och kommunikation på plats anses som mycket viktig för att 

det förvärvade företaget ska känna en samhörighet med helheten. Efter ett 

uppköp får det förvärvade företaget mycket information av Hexagon, men 

samtidigt kännetecknas denna tid av en öppen dialog. Hexagon försöker 

informera sig om vad som är brukligt vid det förvärvade företaget för att på så 

sätt kunna lära sig något och inte stanna upp i utvecklingen. 

 
”Kan de göra något bättre än vad vi gör idag, så lär vi oss och tar in det – får in det i 

systemet” 
 

Utvärderingen som används idag fungerar bra och är i huvudsak densamma för 

alla företag. Hexagon anser inte att den utvärdering som sker i dag är för vänlig 

på något sätt. De bolag som Hexagon köper, har varit verksamma i många år och 

har till 90 procent välfungerande system. Detta gör att åtgärder sällan behöver 

sättas in. Det framgår snart om rapporteringen inte hänger ihop med de faktiska 

aktiviteterna. När Hexagon märker att bolagen börjar bli ”fat and lazy” plockas 

historik fram för 11 kvartal bakåt i tiden och företaget jämförs med sitt eget 

bästa resultat under denna period. Innan ett företagsförvärv genomförs sker en 

genomgång av all nödvändig information, vilket omfattar såväl nyckeltal som 

kultur och historik. Detta är en naturlig del när Hexagon ska skapa sig en bild av 
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företaget. Därigenom kommer Hexagon i kontakt med ekonomisystemet och 

märker ganska snart om något måste förändras eller inte. 

 

Rörelseresultatet är det mest betydelsefulla utvärderingsmåttet eller som 

respondenten själv valde att uttrycka det: ”Det är rörelseresultatet som bolagen 

piskas med”. Därutöver mäts marginaler och olika lönsamhetsmått. Det 

framhålls uttryckligen att Hexagon inte använder någon slags Dupont-modell för 

att identifiera var problemområden återfinns. Utöver resultatmåtten fokuserar 

Hexagon särskilt på kundfordringar, leverantörsfakturor och varulager för att 

kontrollera kapitalbindningen.  

 

Som en komplettering till de siffermässiga rapporterna ser Hexagon det som 

mycket viktigt att varje rapport innehåller en skriftlig kommentar om företagets 

utveckling. Dessa kommentarer kan inte användas för direkt utvärdering. 

Genom att de innehåller information som senare kommer att återspeglas i den 

framtida sifferinformationen utgör de ändå någon slags subjektiv grund för 

utvärdering. Denna kombination av olika slags information och förmågan att 

utvärdera företag från olika infallsvinklar betraktar Hexagon som värdefull. 

 

Som underlag för den långsiktiga planeringen använder Hexagon bland annat 

sitt avkastningskrav på en 15-procentig ökning av vinst per aktie. Hexagon 

använder även en variant av Bostonmatrisen, där de olika företagen placeras in 

för att på detta sätt identifiera vilka företag som ska behållas eller säljas. För de 

som presterar under förväntningarna kan det innebära att Hexagon försöker hitta 

en strukturaffär eller att det aktuella bolaget sätts i en annan konstellation. 

Beslut tas i samråd mellan Hexagons huvudkontor och ledningen för det aktuella 

företaget för att undvika upplevelsen att Hexagon ”går bakom ryggen”. Det är 

viktigt att det inte finns någon översittarattityd i utvärderingen. Mål sätts upp 

gemensamt och utvärdering sker likaså gemensamt. 
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5 Analys 
 
Vår vetenskapliga utgångspunkt är att kunskap främst bildas genom att studera verkligheten, 

varför vi här relaterar den studerade verkligheten till tidigare teoribildning. Vi betraktar även 

logiskt-teoretiskt tänkande som en källa till kunskap, varför vi i varje sammanhang försöker 

komplettera empirin med egna tankar. Kombinationen av dessa två sätt att bilda kunskap 

resulterar i uppsatsens analyskapitel.  

 
 

~ 
”Never tell the acquired staff that it will be business as usual, when it never will be again” 

 
Ashkenas, R.N.143 

~ 
 

 

5.1 Introduktion till analyskapitlet 
 

När den ekonomiska styrningen ska utformas ställs arkitekten inför en rad 

valmöjligheter. Målet är att hitta en ekonomisk styrning som styr personalens 

agerande på ett sådant sätt att strategin blir implementerad.144 Även om målet är 

klart definierat är det inte helt enkelt att uppnå detta. Det finns faktorer i 

omgivningen som påverkar valet av komponenter och det är inte alltid lätt att 

förutsäga personalens reaktion på en viss åtgärd. I analysen försöker vi skapa en 

övergripande förståelse för hur den ekonomiska styrningen påverkas i 

integrationen efter ett företagsförvärv.  

                                           
143 Ashkenas, R.N., DeMonaco, L.J., Francis, S.C., 1998, s.169. 
144 Anthony, R. & Govindarajan, V., 2001, s.6. 
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Strukturen i analysen följer i huvudsak referensramen, men är samtidigt 

uppbyggd som en diskussion utifrån de valmöjligheter som finns när den 

ekonomiska styrningen utformas. Inledningsvis kommer den ekonomiska 

styrningen i de båda fallföretagen att analyseras, vilket görs utifrån varje enskild 

komponent. Detta är en förutsättning då den existerande ekonomiska styrningen 

har stor betydelse vid utformningen i ett förvärvat företag. Nästa steg är att 

analysera fallföretagens principer i integrationsfrågor och vilken inställning som 

finns till avvikande former av ekonomisk styrning inom den egna koncernen. 

Utifrån denna bild av den ekonomiska styrningen och hur den implementeras i 

ett förvärvat företag sker sen en närmare analys av påverkan från olika faktorer.  
 

Löpande genom analysen inryms det plats för diskussion av de olika faktorer 

som påverkar den ekonomiska styrningen och som en följd av uppsatsens 

contingency-teoretiska ansats är målet att anpassa diskussionerna med hänsyn 

till situationsspecifika förutsättningar. 
 

 

5.2 Vilken ekonomisk styrning eftersträvar förvärvande 
företag? 

 

Den ekonomiska styrning som fallföretagen har betraktar de också som en 

förebild vid implementeringen av ekonomisk styrning i ett förvärvat företag. Det 

går inte att identifiera några markanta tendenser till att fallföretagen är beredda 

att förändra den ekonomiska styrningen i koncernen i samband med 

företagsförvärv. Enligt Pablo är det särskilt tydligt att det köpande företagets sätt 

att arbeta blir förhärskande när det gäller principfrågor, system och 

planeringsfrågor.145 Alla dessa tre kan kopplas till den ekonomiska styrningen på 

                                           
145 Pablo, A. L., 1994, s. 806. 
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olika sätt. En principfråga inom den ekonomiska styrningen kan vara 

sammansättningen av de olika komponenterna i styrningen. Den ekonomiska 

styrningen är även ett system i sig och slutligen utgörs även den ekonomiska 

styrningen till stor del av planeringsfrågor i form av strategisk planering och 

budgetering. Med detta samband mellan den ekonomiska styrningen och de tre 

områden som Pablo nämner, förefaller det som naturligt att fallföretagen direkt 

implementerar den egna ekonomiska styrningen i de förvärvade företagen.  
 

Genom att först förstå hur de enskilda komponenterna fungerar i fallföretagen 

skapar vi en helhetsbild av målet med den ekonomiska styrningen. 

Helhetsbilden är sedan en utgångspunkt i utformningen av den ekonomiska 

styrningen i ett förvärvat företag.  
 

 

5.2.1 Strategisk planering 

Diskussionen kring den strategiska planeringen präglades av osäkerhet och 

tvekan. Vi tolkar detta som ett tecken på att denna komponent upplevs som 

svårfångad och något abstrakt i förhållande till de andra. Det kan även vara ett 

tecken på att arbetet med denna långsiktiga planering inte är utbrett och 

systematiskt. Utifrån Brandingers modell av vilka företag som bör ägna sig åt 

långsiktig planering förefaller det som SCA endast har ett medelstort behov.146 

Visserligen har SCA en trögrörlig produktionsapparat, vilket borde föra med sig 

en omfattande långsiktig planering. Omfattningen av den strategiska planeringen 

dämpas dock av att affärsmiljön är trögrörlig. Branschen kan vara utsatt för 

fluktuationer i råvarupriser och valutaberoenden, men sammantaget är ändå det 

grundläggande behovet efter branschens produkter stabilt.  
 

                                           
146 Brandinger R., i Wallander, J., 1995, s.67. 
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I SCA finns det hos företagsledningen en långsiktig planering i formen av en 

”lös vision” och vid de båda divisionerna en ”Long Term Plan”. Sammantaget är 

den långsiktiga planeringen i huvudsak koncentrerad till divisionsnivå. Frågan är 

varför den strategiska planeringen koncentreras till divisionsnivå? Detta borde 

inte vara fallet eftersom syftet med strategisk planering är att styra 

ledningsgruppens tänkande.147 Inom SCA borde huvudkontoret vara särskilt 

involverat i den strategiska planeringen eftersom det är där en stor del av de 

strategiska besluten fattas. Organisationsstrukturen inom SCA ger dock de olika 

divisionerna en stor självständighet och de fungerar i praktiken som fristående 

företag. Det förefaller som att organisationsstrukturen har präglat den strategiska 

planeringen inom SCA. Visserligen kan det ses som en fördel att den strategiska 

planeringen genomförs i divisionerna, eftersom de har en större närhet till 

marknaden och SCAs operativa verksamhet. Koncentrationen till divisionsnivå 

kan dock föra med sig nackdelen att företagsledningen blir något mindre insatt i 

SCAs långsiktiga planer än ledningen för respektive division. 
 

Den långsiktiga planeringen bör vara systematisk, präglas av kvalitativ 

information och innehålla en ”bottom-up-kommunikation”148. Inom SCA har 

den långsiktiga planeringen olika namn men fungerar som en strategisk 

planering. Bottom-up kommunikationen används dock inte genomgående i 

organisationen, eftersom det bara är Hygiene Products divisionen som till viss 

del involverar underordnade enheter i arbetet med långsiktig planering. Vad är 

det då som gör att SCA inte jobbar mer med delaktighet i den strategiska 

planeringen? Navahandi och Malekzadeh anser att ju mer icke-diversifierande 

(uppköp av företag inom samma bransch) ett uppköp är, desto större är risken 

för att det förvärvande företaget inte kommer att ta hänsyn till den befintliga 

                                           
147 Anthony, R. & Govindarajan, V., 2001, s. 302. 
148 Merchant, K. A., 1998, s. 335. 
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kulturen och arbetssystem i det förvärvade företaget149. Anledningen är att det 

förvärvande företaget redan anser sig besitta tillräckliga kunskaper om hur ett 

företag inom samma bransch bör styras och upplever att de inte har mycket att 

lära av det förvärvade företaget. På samma sätt kan det förhålla sig i det här 

fallet, vilket då innebär att SCA betraktar sin egen kunskap som tillräcklig och 

anser sig kunna sköta den strategiska planeringen utan bidrag från förvärvade 

företag.  
 

Hos Hexagon har långsiktig planering införts, vilken till stora delar 

överensstämmer med vad strategisk planering innebär. Den är systematisk, 

kvalitativ och handlar om att ”lyfta blicken, bort med siffrorna och tänk 

framåt!”. Den strategiska planeringen är dock just införd och det är i dagsläget 

svårt att se vilken konkret form den kommer att ta. Varför har Hexagon infört 

den strategiska planeringen? Något direkt svar på frågan finns inte, men genom 

att närmare undersöka de fördelar som Anthony ser med strategisk planering kan 

det hjälpa oss med en förklaring. Han nämner exempelvis att strategisk 

planering kan styra ledningsgruppens tänkande, ena ledningsgruppen och 

fokusera strävan mot strategiernas uppfyllande hos ledningsgruppen.150 Om vi 

sedan för över blicken till de problem som gjorde att Hexagon bytte strategi 

under år 2000 förefaller det finnas samband. Hexagon var innan år 2000 ett 

vildvuxet konglomerat med ett flertal olika verksamheter och i denna situation 

vore det en lämplig lösning att använda den strategiska planeringen som ett 

bland många verktyg för att ena och fokusera de olika företagen mot den 

gemensamma strategin.  
 

Hexagon har en mer utpräglad strategisk planering än SCA, vilket kan förstås 

mot bakgrund av den mer lättrörliga affärsmiljö som Hexagon är utsatt för. De 

                                           
149 Merchant, K. A., 1998. 
150 Anthony, R. & Govindarajan, V., 2001, s. 302. 
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produkter som Hexagon tillverkar är av skiftande karaktär och bolaget söker 

ständigt nya förvärvskandidater för att hitta lukrativa branscher. Hexagon 

implementerar den strategiska planeringen som en del i varje förvärvat företag, 

vilka redan första året får redogöra för sina framtidsutsikter. I SCA är det något 

annorlunda då den strategiska planeringen är koncentrerad till huvud- och 

divisionskontor. De förvärvade företagen deltar inte själva i den strategiska 

planeringen i någon stor utsträckning. SCAs motiv till att i huvudsak låta 

enskilda företag stå utanför vid den strategiska planeringen bottnar i den 

betydelse som den enskilda divisionen har. I båda fallföretagen finns divisioner, 

men i Hexagon är de i praktiken endast en indelning för att administrativt 

strukturera alla de företag som ingår i koncernen. I SCA är däremot de olika 

divisionerna egna juridiska personer som i princip drivs som egna företag. Ett 

förvärvat företag i SCA blir en enhet under en viss division, medan det i 

Hexagon i praktiken blir direkt underställt företagsledningen. Den ekonomiska 

styrningen återspeglar de ansvarsmässiga förhållandena i företaget, vilka 

uttrycks genom organisationsstrukturen.151 I vårt exempel uttrycks denna 

återspegling genom att delaktigheten i den strategiska planeringen avgörs 

beroende på vilken betydelse och vikt som divisionerna har i 

organisationsstrukturen.  
 

Vi betraktar den strategiska planeringen som betydelsefull, men utgör en mindre 

del i den ekonomiska styrningen hos de båda fallföretagen. Detta är i linje med 

Umapathys undersökning av förhållandena bland amerikanska företag, där 

resultatet otvetydigt pekade i riktning mot att långsiktig planering är 

underprioriterad i förhållande till den kortsiktiga planeringen.152  

 

                                           
151 Samuelson, L.A. (red.), 1992. 
152 Umapathy, S., 1987, s. 145. 
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5.2.2 Budget 

I diskussionen kring budget rådde det inga oklarheter och svaren var tydliga, 

vilka pekade mot att budgeten är mycket viktig för båda fallföretagen. Båda 

företagen har budgetar som i huvudsak uttrycks i monetära termer och därutöver 

medföljer en skriftlig kommentar som i synnerhet Hexagon betonar. Att den 

skriftliga kommentaren betonas borde kunna ses som ett uttryck för den mer 

lättrörliga och dynamiska affärsmiljö som Hexagon är verkar i. I en lättrörlig 

affärsmiljö kan den monetära delen av budgeten bli inaktuell på grund av snabba 

förändringar på marknaden. Ytterligare en anledning till att Hexagon betonar 

den skriftliga kommentaren kan vara att den strategiska planeringen inte tidigare 

har använts i Hexagon och troligen har då denna skriftliga kommentar i 

budgeten varit något av en ersättning för den strategiska planeringen.  
 

Budgeten kan hjälpa till att öka motivationen genom att berörda enheter får vara 

delaktiga i utformningen.153 Både Hexagon och SCA inser betydelsen av att 

engagera berörda enheter i budgetens framtagande, men framhåller samtidigt 

vikten av att kunna konsolidera siffrorna till en totalsumma för koncernen och 

jämföra budgetar mellan enheterna. Detta gör att budgetarna ändå måste tas fram 

efter uppställda mallar. Ett bottenstyrt förfarande främjar känslan av delaktighet 

på bästa sätt.154 Båda fallföretagen har ett budgetförfarande som till största delen 

är bottenstyrt, men delaktigheten skulle kunna upplevas som större hos Hexagon 

eftersom budgeteringen där inte är reglerad på samma strikta vis som hos SCA. 

Att ha ett nästintill utpräglat bottenstyrt förfarande kan även vara följden av att 

företagen är stora organisationer och har erfarenhet av integration efter förvärv. 

Vid integration av förvärvade företag är delaktighetskänslan särskilt viktig.155 
 

                                           
153 Anthony, R. & Govindarajan, V., 2001, s. 373. 
154 Anthony, R. N., 2001, Kullvén, H., 2001. 
155 Deiser, R., 1994, i G. Von Krogh, A. Sinatra, & H. Singh (red.), 1994. 
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I båda fallföretagen finns det formella budgetprocesser, vilka involverar hur 

budgetförfarandet genomförs och vilka budgetar som skall göras. En viktig del i 

PAM (post acquisition management) är att homogena planeringssystem införs, 

eftersom de är viktiga för den dagliga verksamheten och de måste fungera för att 

företaget ska kunna utnyttja potentiella synergieffekter.156 Genom de formella 

budgetprocesser som finns i båda fallföretagen och med tanke på det omedelbara 

sätt som dessa implementeras finns goda chanser att snabbt kunna utnyttja 

potentiella synergieffekter. En formell budgetprocess ett bra verktyg för att bryta 

ned företagets strategier och införliva dessa i den dagliga verksamheten.157 Hos 

både SCA och Hexagon är det viktigt att förvärvade företag anpassar sina 

budgetförfaranden till det förvärvande företaget, vilket därmed är ett sätt att 

implementera strategin i det dagliga arbetet.  
 

I linje med vad som är vanligt inom näringslivet har budgeten en viktig roll i 

fallföretagens ekonomiska styrning158. Att försöka implementera en gemensam 

budgetutformning efter ett företagsförvärv ses som en självklarhet hos både 

Hexagon och SCA. Därutöver strävar SCA efter att implementera ett internt 

budgetförfarande i det förvärvade företaget. De kan dock tänka sig att 

kompromissa i de fall där kulturella hinder omöjliggör ett visst förfarande. Det 

är exempelvis när ett bottenstyrt budgetförfarande inte fungerar i länder med 

stark hierarkisk tradition. Hexagon har en större acceptans av olika interna 

budgetförfaranden så länge kommunikationen gentemot huvudkontoret sker 

korrekt. Det förefaller som att Hexagon agerar i linje med principen om minimal 

inverkan, vilket innebär att förändringar endast bör ske inom områden där det 

anses nödvändigt.159 

                                           
156 Deiser, R., 1994, i G. Von Krogh, A. Sinatra, & H. Singh (red.), 1994. 
157 Anthony, R. & Govindarajan, V., 2001. 
158 Umapathy, S., 1987, s. 137. 
159 Hrebiniak et al, 1984, i Pablo, A. L., 1994, s. 803-836. 
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5.2.3 Ekonomisk ansvarsfördelning 

Diskussionen kring den ekonomiska ansvarsfördelningen rörde främst olika 

grader av resultat- och lönsamhetsansvar, än de andra formerna av ekonomiskt 

ansvar. Vi betraktar det som naturligt att det är resultat- och lönsamhetsansvar 

som fördelas i våra fallföretag. Våra respondenter befinner sig som vi tidigare 

nämnt på hög hierarkisk nivå, vilket gör att de i stort sett endast har överblick 

över den stora övergripande ekonomiska ansvarsstrukturen. På dessa höga 

hierarkiska nivåer är det ekonomiska ansvaret koncentrerat, vilket konkret 

innebär resultat- eller lönsamhetsansvar. Kostnads- och intäktsansvar lämpar sig 

främst i vissa funktionella enheter, såsom tillverkning eller 

marknadsföringsavdelningar.160  
 

Den renodlade formen av lönsamhetsansvar innebär att en enhet helt fritt kan 

besluta om alla investeringar så länge dessa skapar en tillfredsställande 

avkastning på kapitalet161. Denna form av ansvar återfanns inte i bokstavlig 

mening i något av fallföretagen. Inom såväl SCA som Hexagon är det 

företagsledningen som tar strategiska beslut. SCAs ansvarsfördelning i de olika 

divisionerna betraktar vi som närmast ett lönsamhetsansvar begränsat till de 

löpande investeringarna. Det innebär att de olika divisionerna styr verksamheten 

helt själva och endast arbetar för att nå det av företagsledningen uppsatta 

lönsamhetskrav. Fördelningen av lönsamhetsansvar förefaller vara ett lämpligt 

medel för SCA att skapa en decentraliserad organisationsstruktur som 

underlättar kundnärhet. Inskränkningen av lönsamhetsansvaret till de löpande 

investeringarna kan dock anses som ett hinder för en total decentralisering, men 

berör inte divisionens operationella arbete nämnvärt. De strategiska 

investeringarna som divisionerna inte får besluta om utgör endast en liten del av 

                                           
160 Finns hos flera författare, bl.a.: Samuelson, L. A. (red), 1992, Anthony, R.N., 2001, Merchant, K.A., 1998. 
161 Anthony & Govindarajan, 2001. 
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den dagliga verksamheten, varför detta hinder till decentraliseringen kan 

betraktas som minimal. 
 

Grundprincipen vid fördelning av ekonomiskt ansvar är att den aktuella enheten 

ska kunna påverka utfallet av det de ansvarar för162. I SCA tas strategiska beslut 

vid huvudkontoret, vilket stödjer att principen om påverkan följs. Divisionerna 

får bara ansvara över områden som de kan påverka, såsom löpande investeringar 

och genererandet av det operationella kassaflödet.  
 

Samma grundprincip följs inom Hexagon där de enskilda enheterna har tilldelats 

lönsamhetsansvar. Det man vid Hexagon betraktar som resultatansvar inkluderar 

i själva verket ett ansvar för hur kapitalet förvaltas, vilket är lönsamhetsansvar. 

Ansvaret är begränsat till löpande investeringar och har även en beloppsgräns. 

Det gemensamma kapitalet förvaltas av en internbank, vilket gör att bolagen inte 

själva ansvarar för finansiella intäkter eller kostnader. Företagen i 

Hexagonkoncernen har stora möjligheter att styra verksamheten på egen hand 

och godkännande från huvudkontoret behövs endast vid stora investeringar.  
 

När företagsförvärv sker behandlas det förvärvade företaget på två sätt. Det 

första alternativet är att det förvärvade företaget förblir fristående. I både SCA 

och Hexagon tilldelas i så fall detta fristående företag ett begränsat 

lönsamhetsansvar. Ett andra alternativ är att det assimileras i andra redan 

existerande affärsområden och i sådana fall är det inte aktuellt att tilldela denna 

något ekonomiskt ansvar. Valet om huruvida ett uppköpt företag ska förbli en 

enskild enhet eller bryts upp och assimileras i det köpande företaget beror på 

företagets motiv bakom uppköpet. Är motivet att ta sig in på nya geografiska 

marknader förefaller det finnas en tendens till att det förvärvade företaget får 

                                           
162 Anthony & Govindarajan, 2001. 
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fortsätta vara fristående. Tilldelandet av ansvar i ett uppköpt företag kommer att 

styra och därmed påverka verksamheten där, varför det i enskilda fall kan vara 

bra för det köpande företaget att tillämpa principen om minimal påverkan163. 

Som ett exempel kan vi ta upp SCAs förvärv av ett franskt företag. Detta företag 

var redan före förvärvet framgångsrikt inom sitt speciella segment och hade ett 

väletablerat varumärke. SCA visade reservationer för att integrera företaget fullt 

ut eftersom de fruktade att det skulle få negativa konsekvenser för prestationen. 

Det är emellertid viktigt att det köpande företaget utnyttjar möjligheten att 

fördela ekonomiskt ansvar i det uppköpta företaget, eftersom det hjälper att styra 

utfallet.  
 

 

5.2.4 Utvärdering + Rapportering + Styrningsform = Kontroll  

Kontroll är kopplad till flera av de andra komponenterna i den ekonomiska 

styrningen. Den tar så att säga formen av en stödaktivitet, vilket framgick i 

intervjuerna. Det talades om uppföljning av den strategiska planeringen, 

uppföljning av budgeten, uppföljning av det ekonomiska ansvaret. 

Genomgående berör dessa aktiviteter om det önskade resultatet har uppnås. 

 

Utvärdering 

Enligt Merchant sker den mest korrekta utvärderingen genom att se hur värde 

skapas för aktieägaren (shareholder value), men han menar samtidigt att det är 

svårt att mäta detta164. Varje liten aktivitet eller händelse återspeglas sällan 

direkt i aktievärdet och aktievärdet påverkas av en rad andra faktorer som gör 

det svårt att se hur en enskild faktor påverkar. Därför talas det om lämpligheten 

att använda andra mått som surrogat för förändringen av aktievärdet165. Vad som 

                                           
163 Hrebiniak et al, 1984, i Pablo, A. L., 1994. 
164 Merchant, K. A., 1998. 
165 Ibid. 
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då är intressant är det stora fokus som båda fallföretagen lägger på att alla 

aktiviteter måste utvärderas mot den förändring som sker av shareholder value. 

SCA framhåller att de använder CVA-modellen i mycket stor utsträckning och 

motivet till detta är att kassaflödet är ett bra mått på shareholder value. Utöver 

CVA-modellen används lönsamhetsmått och uppföljning av budget i 

kontrollsyfte. 
 

För Hexagon är aktieägarvärdet inte fullt så centralt i det vardagliga arbetet. Vid 

den långsiktiga planeringen när framtiden för ett enskilt bolag ska avgöras, 

använder Hexagon sitt förutbestämda avkastningskrav på en 15-procentig 

ökning av vinsten per aktie som är deras mått på aktieägarvärde. Vi ser således 

att trots svårigheten med att mäta shareholder value har detta en central roll i 

båda fallföretagens verksamhet. 
 

Finansiella mått är förhållandevis precisa och enkla att använda vid 

utvärdering166. Detta kan hjälpa oss att förstå varför fallföretagens åsikter 

överensstämmer om att förvärvade företag ska utvärderas efter dessa mått. Båda 

företagen förefaller kunna hantera de negativa effekterna av finansiella mått på 

ett bra sätt. Det finns två problem som kan uppstå vid för stor fokus på endast 

finansiella mått. Det gäller dels risken att chefer avstår från långsiktiga 

investeringar för att istället förbättra det kortsiktiga resultatet och dels att 

uppsatta finansiella mål blir för lätta att nå, vilket gör att organisationen inte 

drivs till att göra sitt bästa167. 
 

I båda fallföretagen försöker man arbeta för att få bukt med dessa problem. Inom 

SCA och Hexagon måste respektive huvudkontor godkänna budgetar som 

utarbetats av underordnade enheter. Genom detta förfarande borde 

                                           
166 Anthony & Govindarajan, 2001. 
167 Ibid. 
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företagsledningen i båda företagen ha kontroll över att fortlöpande investeringar 

sker. Den andra av de två riskerna kan hanteras genom att avkastningskrav som 

skall användas för utvärdering sätts upp av huvudkontoret i båda fallföretagen. 

Därmed kan risken för att det sätts för enkla finansiella mål minimeras.  

 

Rapportering 

Såväl SCA som Hexagon har en frekvent och detaljerad rapportering som är 

ytterligare ett uttryck för företagens kontroll. Rapporterna fungerar som 

underlag för företagsledningen vid huvudkontoret när de ska planera 

verksamheten. Den kontinuerliga och detaljerade rapporteringen implementeras 

villkorslöst på förvärvade företag, vilket tyder på att rapporteringen är ett viktigt 

medel för uppföljning och utvärdering.  
 

I varken SCA eller Hexagon nöjer man sig med enbart siffermässig rapportering 

utan väljer att stödja rapporterna med skriftliga kommentarer och uttalanden från 

enheternas VD om den upplevda temperaturen i deras respektive omgivning. 

Därutöver lyfter Hexagon fram vikten av den personliga kommunikationen och 

betydelsen av att ofta åka till nyförvärvade företag för att etablera en bra 

relation. Hexagons företagsledning betraktar styrningen som ”frihet under 

ansvar”. Enligt PAM utgör en välfungerande rapportering en viktig premiss för 

den fortsatta verksamheten efter ett förvärv168. Det förefaller därför vara en 

naturlig följd att homogena rapporteringsförfarande betonas i fallföretagen.  

 

Styrningsform 

I fallföretagen har vi observerat att det inte finns endast en renodlad styrform 

som direktstyrning eller målstyrning utan snarare en blandning169. Företagen har 

                                           
168 Deiser, R., 1994, i G. Von Krogh, A. Sinatra, & H. Singh (red.), 1994. 
169 Mintzberg, H., 1983; Merchant, K. A., 1998. 
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ställt upp klara riktlinjer för vad som förväntas av de olika affärsområdena, 

vilket är målstyrning. Inom SCA har huvudkontoret exempelvis tydliga 

avkastningskrav för rörelseresultat och tillväxt. I Hexagon finns motsvarigheten 

i utvärderingen av rörelseresultatet och olika marginaler. Ytterligare ett tecken 

på att målstyrning används är att kommunikation av detaljinformation inte sker i 

någon större omfattning mellan huvudkontoret och de operativa enheterna i 

något av fallförtagen. Som vi ser det använder huvudkontoret i huvudsak 

målstyrning. Det är svårt att se hur en annan styrning skulle kunna appliceras 

med tanke på fallföretagens storlek. 
 

Utöver målstyrningen som dominerar den övergripande styrningen inom båda 

koncernerna finns det även inslag av direktstyrning. Budgeteringen är ett 

exempel på en kombination av målstyrning och samordning genom planering170. 

Den skriftliga beskrivning som i båda företagen medföljer budgeten kan ses som 

ett uttryck för samordning genom planering då den fungerar som en instruktion 

för hur de siffermässiga uppgifterna skall uppnås. De siffermässiga uppgifterna i 

sig själva har dock mer karaktären av målstyrning då de endast utgör ett mål för 

vad som bör uppnås under vissa förutsättningar. Om budgeten tenderar till att 

vara mer av ena eller andra styrformen beror på utformningen i det enskilda 

fallet. 
 

 

5.2.5 Integrationens dimensioner med ekonomisk styrning i fokus 

Betydelsen av ordet integration bottnar i att två företag går samman och bildar 

en enhet171. Det ojämlika förhållande som uppstår när de två fallföretagen 

förvärvar andra företag inryms inte i en sådan definition. Den process av 

                                           
170 March, I. & Simon, H., 1958. 
171 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/, sökord = integration. 
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samgående som sker efter ett förvärv och berör den ekonomiska styrningen kan 

snarast betecknas som en assimilation i meningen att ”införlivas i något”172. Det 

är därför med tveksamhet vi överhuvudtaget ger den här delen av analyskapitlet 

en rubrik som inrymmer ordet integration. 
 

Assimilationen framträder särskilt tydligt inom området rapportering, där 

fallföretagen inte kompromissar något. Det finns visserligen möjligheter för de 

företag som Hexagon förvärvar att bifoga extra information och designa 

rapporten på det sätt som önskas, men när det kommer till innehållet i rapporten 

finns det ingen möjlighet att kompromissa. Anledningen är att den ses som en 

nödvändighet för att kunna styra verksamheten.  
 

Utöver rapportering är även uppföljning och utvärdering föremål för 

assimilation. Dessutom sker inga överväganden kring vilket ekonomiskt ansvar 

som skall fördelas om ett förvärvat företag ska fortsätta vara en fristående enhet 

i fallföretagens koncerner. En mellannivå av integration kännetecknas av att 

administrativa förändringar som berör modifierade rapportsystem, 

ansvarsfördelning och strukturella förändringar genomförs173. De förändringar 

som genomförs är i båda fallföretagen av en sådan karaktär att de sorterar under 

denna mellannivå. I vissa avseenden tangerar assimilationen även den högsta 

graden av integration som inrymmer en omfattande omdaning av företagets 

styrning och planeringssystem174.  Det kan bli aktuellt beroende på existerande 

förutsättningar som råder i det företag som skall förvärvas, men förekommer 

särskilt hos SCA i de fall när tidigare familjeföretag förvärvas.  
 

                                           
172 http://www.spraakdata.gu.se/saob/  sökord = assimilation ”införlivas i något” 
173 Pablo, A. L., 1994, s. 807. 
174 Ibid, s. 807. 
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Anledningen till att integrationen hos SCA når denna höga grad är troligen inte 

att djup integration i sig själv eftersträvas, utan snarare den brist på vilja att 

acceptera en avvikande ekonomisk styrning som kännetecknar SCA. I de fall ett 

förvärv är icke-diversifierande assimileras oftast det uppköpta företaget i det 

uppköpande företagets organisation, medan vid ett diversifierande förvärv är det 

vanligt förekommande att det förvärvade företaget förblir självständigt,175. SCA 

förvärvar icke-diversifierande – hela tiden horisontellt och alltid i den bransch 

där de är verksamma tidigare. Vid denna typ av förvärv är en assimilation 

möjlig, eftersom det vid SCA finns en likadan verksamhet att införlivas i. Det 

finns även en stark tro på att man inom det egna företaget har rutiner och 

arbetssätt som är optimala för den egna verksamheten. I Hexagon finns inte 

någon kärnverksamhet på samma sätt, utan söker inom verkstadsindustrin 

lämpliga förvärvskandidater oberoende av bransch. Även om Hexagons förvärv 

inte alltid är diversifierande finns ändå en öppenhet mot nya intryck som 

troligen bottnar i avsaknaden av kärnverksamhet och därmed inte en känsla av 

att helt och fullt behärska verksamheten. 
 

Med hög grad integration kan exempelvis gemensamma resurser utnyttjas väl, 

men det kan även medföra negativa effekter i form av ökade kostnader för 

samordning och risk för konflikter.176 Hexagon betonar uttryckligen att det är 

viktigt att integrationen inte får vara för kostsam, medan SCA snarast ser faran i 

att olika typer av system kan vara kostsamma. Den djupare integration som SCA 

genomför är troligen mer kostsam, men dessa kostnader ställs då mot kostnaden 

att inte integrera och i denna jämförelse kan en högre kostnad för integrationen 

bäras. Hexagon har en lägre integrationsgrad och därmed troligen en lägre 

kostnad för integration, vilket är något som prioriteras högt. Kostnaden för 

                                           
175 Buono och Bowditch, 1989; Schweiger och Ivancevich, 1985 i G. Von Krogh, A. Sinatra, & H. Singh (red.), 
1994  
176 Pablo, A. L., 1994, s. 803-836. 
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integrationen förefaller även ha ett omvänt beroendeförhållande med grad av 

integrationen. Det är inte endast grad av integrationen som har en effekt på 

kostnaden, utan även grad av integration avgörs utifrån vilken kostnad man är 

beredd att ta.  
 

Den höga graden av assimilation har medfört konkreta problem. Familjeföretag 

som inte har någon vana vid den i det närmaste byråkratiska styrning som finns 

vid SCA förefaller bli hämmade. Om det genomförs ett stort antal förändringar 

med en djup integration kan en organisations utseende förändras177. Att för stora 

förändringar kan ge negativa bieffekter har observerats hos SCA. Packaging 

divisionen har tagit fasta på detta och situationsbedömer därför när en friare 

ekonomisk styrning behövs. Hygiene Products divisionen har däremot återgått 

till att i varje situation implementera den egna styrningen för att på så sätt kunna 

utnyttja de synergieffekter som förväntas. Den skada som en assimilation 

medför, vägs alltså mot möjligheten att tillvarata synergieffekter.  
 

Viljan att ta hem synergieffekter kan inte bara leda till att integrationen kan bli 

något för djup, de kan även leda till att integrationen genomförs mycket snabbt. 

Båda fallföretagen betonar att de har något att tillföra efter ett företagsförvärv 

och ser därmed ingen anledning till att vänta med integrationen. Att en snabb 

integration skulle göra personalen tryggare, göra att den enskilde fokuserar mer 

på arbetet och göra att inte kundservice eller innovationsanda blir lidande178, är 

motiv som inte nämns från något av fallföretagen. Balansgången mellan att 

eftersträva en snabb integrationsfas och att ta största möjliga hänsyn till den 

enskilde är inte aktuell för något av fallföretagen.  
 

 

                                           
177 Schweiger, D. M. et al, 1994, i G. Von Krogh, A. Sinatra, & H. Singh (red.), 1994. 
178 Ashkenas, R.N. et al, 1998, 165-178. 
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5.3 Acceptans av avvikande ekonomisk styrning?  
 

SCA och Hexagon har avvikande uppfattningar om hur den ekonomiska 

styrningen i ett förvärvat företag ska utformas. SCA eftersträvar att genomdriva 

en ekonomisk styrning som i mångt och mycket är en avbild av den som redan 

råder i de existerande divisionerna. Hexagon å andra sidan försöker eftersträva 

en form av minsta gemensamma nämnare bland de förvärvade företagen genom 

att se endast till att rapporterings– och budgetförfaranden sker homogent och 

genomgående i organisationen. Vi kan då konstatera att Hexagon har en större 

toleransnivå i och med att de inte är lika angelägna om att implementera den 

egna ekonomiska styrningen. Detta kan i sin tur förklara varför Hexagon inte har 

upplevt några problem i samband med utformningen av den ekonomiska 

styrningen i ett förvärvat företag. Enligt Hexagon undviker de problem efter 

uppköp genom att de redan i förvärvets initialskedet försöker överblicka hur 

stora förändringar som blir nödvändiga.  
 

I SCA har däremot problem uppdagats i samband med implementering av den 

ekonomiska styrningen och då i synnerhet med rapportering och budgetering. 

SCA kräver en detaljerad utformning av budget och rapportering, vilket kan 

medföra problem för små, oftast familjeägda bolag som förvärvas. Divisionerna 

inom SCA hanterar dessa problem genom att placera en s.k. ”kulturbärare” i ett 

nyuppköpt företag. Denne har till uppgift att arbeta för implementeringen av 

SCAs ekonomiska styrning. I detta ingår att personalen i det förvärvade 

företaget undervisas i SCAs kriterier för budget- och rapportutformning. Det har 

dock förekommit enskilda fall där SCA har gjort undantag gällande denna 

strävan efter en uniform ekonomisk styrning. Som exempelvis i ett förvärvat 

franskt företag där har Packaging divisionen bestämt sig för att inte anpassa hela 

den ekonomiska styrningen mot bakgrund av att man inte velat riskera att en väl 

fungerande organisation börjar prestera sämre. I detta fall har Packaging- 
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divisionen visat tolerans men har trots det inte kunnat avstå från att kräva en 

homogen kvantitativ rapportering. Detta eftersom den är nödvändig för att 

kunna konsolidera resultat i de rapporter som är ämnade för huvudkontoret. 
 

 

5.4 Påverkar strategin? 
 

Den ekonomiska styrningens uppgift är att implementera strategin179. Frågan är 

hur vi kan se detta samband inom de båda fallföretagen? Som en följd av att 

SCA och Hexagon genomför företagsförvärv, förverkligas deras respektive 

koncernstrategier i de förvärvade företagen. Frågan är då vilket inflytande 

strategiförändringen får över den ekonomiska styrningen som används där? 
 

Hos SCA kan den gemensamma koncernstrategin sammanfattas med 

nyckelorden kundservice, tillväxt, stabil lönsamhet och låg risk. SCA strävar 

efter långsiktig stabilitet även om de verkar i en cyklisk bransch. Företaget vill 

växa till nya marknader, men det ska ske inom de etablerade produktområden 

som finns idag. Mot ovanstående information kan företaget närmast betraktas 

som en ”defender”180. Vad som ytterligare stärker denna bild är att SCA har ett 

moget produktutbud, att verksamheten koncentreras mot att öka effektiviteten 

och dessutom finns tendenser till hierarkiska informationsflöden. Hur bör då en 

ekonomisk styrning vara utformad för en defender? 
 

Enligt den normativa forskningen bör en defender ha strikt och intensiv 

ekonomisk styrning, vilket anses vara en naturlig följd av den intensiva 

konkurrens som företaget är utsatt för181. SCA har ett relativt omfattande 

budgetförfarande, frekvent rapportering, uppföljning genom avvikelseanalyser 

                                           
179 Anthony, R. & Govindarajan, V., 2001, s. 6 
180 Miles, R.E. & Snow, C.C., 1978. 
181 Simons, R., 1987 i Dent, J. F., 1991, s.12. 
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på flera olika nivåer. Därutöver ligger fokus på rapporteringen av kvantitativa 

mått såsom finansiella nyckeltal och inte på strategisk planering eller annan 

kvalitativ information. Vi betraktar styrningen som strikt, intensiv och inriktad 

på kvantitativa mått, vilket är vad som förväntas av en defender enligt den 

normativa forskningen. Hur stämmer då detta överens med resultaten från 

Simons empiriska undersökning som tyder på att defenders inte har strikt och 

intensiv styrning182?  
 

Simons undersökning bygger, enligt Dent på förutsättningen att en stabil och 

lugn marknad ligger till grund för den verksamhet som en defender bedriver och 

därmed skulle en intensiv ekonomisk styrning vara överflödig.183 Marknaden för 

skogs- och pappersprodukter är långsiktigt stabil såtillvida att dessa produkter i 

dagens moderna samhälle är en del av människans mer grundläggande behov, 

men å andra sidan är prisbilden på marknaden utsatt för stora variationer. 

Packaging divisionen framför till och med prisvariationerna som en anledning 

till att förvärva företag. Att resultaten av den empiriska undersökningen inte 

stämmer in på SCA förefaller kunna bero på att förutsättningarna inte är de rätta. 

SCA är inte aktiva på en lugn och stabil marknad. 
 

Nu lämnar vi SCA för en stund och tar steget över till Hexagon med en liknande 

intention att närma oss strategin för att se eventuella samband. Hexagons 

koncernstrategi kan beskrivas med nyckelorden tillväxt genom företagsförvärv, 

position ett eller två på marknaden och starkt fokus på avkastningskrav. Vi 

uppfattar Hexagon närmast som ett investmentbolag och det finns inte någon 

fokus på endast massproducerande företag eller endast innovativa 

framtidsföretag i koncernen utan snarare en blandning. I Miles & Snows 

typologi är det ”analyzer” som är uppbyggd för att kunna hantera såväl en 

                                           
182 Dent, J. F., 1991, s.13. 
183 Ibid, s.13. 
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dynamisk som en stabil miljö184. Hexagon verkar såväl i dynamiska som stabila 

omgivningar och det förefaller som om koncernstrategin är ämnad att kunna 

hantera båda omgivningarna. Vi betraktar Hexagons koncernstrategi som bred 

och den kan närmast karaktäriseras som en analyzer. Litteratur om vilken 

ekonomisk styrning som kan förväntas av en analyzer har vi inte funnit, varför 

vi inleder med att närma oss den ekonomiska styrningen som finns hos 

Hexagon. 
 

Hexagon fokuserar på att rapporteringen ska fungera, även om det inte finns 

samma krav på uniform rapportering som hos SCA. Den finansiella information 

som prioriteras hos SCA är inte lika prioriterad hos Hexagon, däremot lyfts den 

strategiska planeringen och den skriftliga kommentaren i budgeten fram på ett 

påtagligt sätt. Den ekonomiska styrningen är sammantaget en kombination av 

kvantitativa och kvalitativa variabler. Den ekonomiska styrningen i Hexagon 

förefaller vara bred (ha hög acceptansnivå). Den frekventa rapporteringen är 

typisk för en defender och fokuseringen på kvalitativ information är snarast 

typisk för en prospector enligt den normativa forskningen185. På samma sätt som 

Hexagons koncernstrategi är en kombination (analyzer) av defender och 

prospector är även styrningen bred och förefaller vara en kombination av vad 

som kan förväntas av defender och prospector. Vi tolkar den breda ekonomiska 

styrningen som ett uttryck för den breda koncernstrategi som är gemensam för 

samtliga förvärvade företag inom Hexagon. 

 

Det förefaller finnas ett samband mellan strategi och ekonomisk styrning. Den 

diskussion kring normativ och empirisk forskning som vi tagit del av har till 

stora delar kunnat appliceras på SCA. För Hexagon har inte denna koppling 

                                           
184 Miles, R.E. & Snow, C.C., 1978. 
185 Dent, J. F., 1991, s.12. 
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varit lika tydlig, eftersom forskning kring analyzers och eventuell återverkan på 

den ekonomiska styrningen inte har kunnat återfinnas. Det förefaller dock finnas 

ett samband mellan den bredd i koncernstrategi och den bredd i ekonomisk 

styrning som återfinns hos Hexagon. Koncernstrategin omfattar en bredd med 

inslag från både defender och prospector. Den ekonomiska styrningen omfattar 

likaså en bredd av både kvalitativa och kvantitativa inslag, samt även strikt och 

fri styrning. Vi har valt att illustrera sambandet i en figur.  
 
 
 fri 

mindre frekvent 
kvalitativ 

strikt 
mer frekvent 
kvantitativ 

 
 
 
 

HEXAGONs ek. SCAs 
 
 
 
 
 

HEXAGONs SCAs 
 
 
 Prospector Defender 

 
 
Figur 5.1: Strategins påverkan, Hexagon och SCA 
 

 

Inom Hexagon finns det företag som aktivt jobbar med innovation och andra 

som kostnadseffektiviserar. Vidare finns det företag som har valt en 

lågkostnadsinriktning och andra som valt en kvalitetsfokus. Hexagon har samlat 

dessa företag under en övergripande strategi, vilken är bred och omfattande. När 

sedan Hexagon utformar en ekonomisk styrning väljs vissa minsta gemensamma 

nämnare som exempelvis rapporteringsrutiner och fokus på kvalitativ styrning. I 

övrigt finns det en stor frihet för bolagen inom koncernen. Den ekonomiska 

styrningen hos de enskilda bolagen kan därmed variera bara den håller sig inom 

ramarna med de minsta gemensamma nämnarna. Vi tolkar den gemensamma 



 

koncernstrategin som en bred plattform som är utgångspunkten när den 

ekonomiska styrningen utformas. För SCA är situationen annorlunda eftersom 

SCA inte har karaktären av ett investmentbolag, utan samlar verksamheten kring 

en kärnverksamhet. Det är därmed möjligt att utforma en mer precis 

koncernstrategi, även om också denna måste ha viss bredd för att inrymma 

strategierna för respektive affärsområde. Som ett resultat av den förhållandevis 

mer precisa strategi, varierar inte den ekonomiska styrningen hos de olika 

enheterna inom SCA nämnvärt. Det finns ett mindre spelrum för avvikande 

inslag hos de enskilda enheterna, men de ramar för den ekonomiska styrningen 

som SCA ställer upp är snävare än de som finns hos Hexagon. 
 

Det förefaller finnas ett samband mellan strategi och den ekonomiska styrningen 

i de företag som förvärvats inom de båda koncernerna. Nu är frågan om strategin 

har en direkt påverkan på utformningen av den ekonomiska styrningen i det 

förvärvade företaget? I fallföretagen förefaller den ekonomiska styrningen 

implementeras utan att varken koncern- eller affärsområdesstrategi tas i 

beaktande. Detta ser vi genom att både SCA och Hexagon strävar efter att 

implementera en frekvent rapportering, ett visst budgetförfarande och en viss 

ekonomisk ansvarsfördelning mot bakgrund av att denna ekonomiska styrning 

redan används inom respektive koncern. Utformningen av dessa komponenter i 

ett förvärvat företag sker direkt utifrån den redan existerande ekonomiska 

styrningen inom koncernen och inte utifrån den aktuella koncernstrategin. Det 

förefaller som att sambandet mellan strategin i det köpande företaget och den 

ekonomiska styrning som utformas i ett förvärvat företag snarast är indirekt. 

Koncernstrategin har ett samband med den ekonomiska styrningen i koncernen, 

vilken i sin tur används som utgångspunkt och mall när den ekonomiska 

styrningen i ett förvärvat företag ska anpassas. 
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5.5 Påverkar motiv? 
 

Hexagon eftersträvar inte att utforma den ekonomiska styrningen i detalj. Varje 

uppköpt bolag har frihet att utforma sin egen styrning, så länge den lever upp till 

de övergripande krav som finns. I SCA finns en eftersträvad ekonomisk styrning 

som i stor utsträckning utgör förebild och mall vid utformningen av den 

ekonomiska styrningen i det förvärvade företaget. Frågan är om det kan vara 

motivet som avgör om ett företag strävar efter att nå en viss ekonomisk 

styrning? 
 

Både SCAs och Hexagons förvärv sker vanligen i en bransch där företagen 

redan är verksamma. Hexagon är noga med att en uppköpskandidat ska ha en 

befintlig produktion och dessutom kunna bidra till att Hexagon blir en större 

aktör inom den bransch där uppköpet sker. SCAs främsta motiv är att erhålla 

större marknadsandelar samt att upprätta ett effektivt distributionsnätverk för att 

förbättra kundnärhet och service.  
 

Det förefaller svårt att hitta klara samband mellan fallföretagens motiv och 

utformningen av den ekonomiska styrningen i ett förvärvat företag. SCA 

applicerar sin ekonomiska styrning oavsett om de genomför ett förvärv för att 

komma ut på nya marknader eller för att kunna utnyttja skalfördelar i deras 

befintliga produktion. Det finns inget som tyder på att den ekonomiska 

styrningen skulle förändras som en följd av motivet. I de fall SCA 

kompromissar och inte implementerar en viss ekonomisk styrning är det till 

följd av att den önskade styrningen inte går att implementera. Motivet till 

förvärv utgör inte något hinder på det sättet att en viss styrning inte går att 

implementera. I likhet med vad Jones anser förefaller det som att SCA använder 

den ekonomiska styrningen som ett medel för att integrera, motivera och 

kontrollera ett företag. Dessa behov finns oberoende av motiven bakom ett 
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förvärv och därför kan det inte finnas något samband mellan ekonomisk styrning 

och förvärvsmotiv.186  
 

Tätt kopplade till motiven finns de synergieffekter som ett förvärv medför. I 

integrationsfasen efter ett företagsförvärv är det centralt för både Hexagon och 

SCA att kunna utnyttja de synergieffekter som förväntades innan förvärvet. 

Howell betonar att en välfungerande ekonomisk styrning är en nödvändighet för 

att tillvarata olika synergieffekter i samband med förvärv187. Likaså lyfter även 

Pablo fram integrationens betydelse för att realisera förväntade 

synergieffekter188. Vi vet att både SCA och Hexagon är öppna för en fullständig 

assimilation av den operativa verksamheten om det är nödvändigt för att utnyttja 

en synergieffekt. Vad det gäller den ekonomiska styrningen förefaller det dock 

inte finnas något som tyder på att en integration av denna skulle kunna realisera 

en synergieffekt. De synergieffekter som är aktuella hos fallföretagen är 

nämligen av operativ praktisk karaktär. Däremot förändras exempelvis 

organisationsstrukturer och ansvarsförhållanden för att realisera synergieffekter. 

Dessa förändringar påverkar i sin tur den ekonomiska styrningen. Det förefaller 

alltså finnas ett indirekt samband där den ekonomiska styrningen påverkas av 

huruvida synergieffekter inom andra områden utnyttjas. 
 

Vidare delar Howell189 in företagsförvärv i tre inriktningar. De kan vara 

produktionsinriktade, marknadsinriktade eller finansiellt inriktade. Enligt 

Howell styr valet av inriktningen vilken komponent i den ekonomiska 

styrningen som det förvärvande företaget ska lägga fokus på. I denna indelning 

framgår även betydelsen av att kontrollera med budgetering och rapportering 

oavsett förvärvets inriktning. SCAs och Hexagons förvärv är i huvudsak 

                                           
186 Jones, C.S., 1985. 
187 Howell, R. A., 1970. 
188 Pablo, A. L., 1994, s. 803-836. 
189 Howell, R. A., 1970. 
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marknadsinriktade men det förekommer även produktionsinriktade förvärv. 

Oberoende av motiven bakom deras respektive förvärv eftersträvas enhetliga 

rapporterings- och budgetsystem. 
 

En aspekt som vi finner vara kopplad till motivet är huruvida det finns ett 

samband som grundar sig på långsiktigheten med ett uppköp. I Hexagons 

förvärvspolicy inrymmes en viss kortsiktighet i och med att det finns en vilja att 

sälja ett förvärvat företag om detta inte skulle generera en tillfredsställande 

avkastning. Planeringen är visserligen långsiktig när ett visst företag ingår i 

koncernen, men skulle det öppna sig en möjlighet för en strukturaffär eller om 

avkastningen är för låg finns incitament till en försäljning. Mot bakgrund av 

denna öppna inställning till försäljning och tendensen till att vara kortsiktig finns 

ingen anledning att genomföra någon djup integration av den ekonomiska 

styrningen. SCA har däremot ett genomgående långsiktigt perspektiv och ser 

inte möjligheten till försäljning av ett förvärvat företag. Vanligen byter 

förvärvade företag namn för att upplevas som ett SCA företag. Att integrera den 

ekonomiska styrningen fullt ut är en hjälp i strävan att få ett förvärvat företag att 

upplevas som ett SCA-företag. Det stärker även förtroendet för uppköpet bland 

företagets intressenter. Således förefaller det finnas ett samband mellan den grad 

av långsiktighet som ett företag har i sin förvärvspolicy och en eventuell 

utformning av den ekonomiska styrningen. Ett företag som har ett långsiktigt 

motiv bakom företagsförvärvet integrerar djupt under det 

att ett företag som inte har samma långsiktiga 
Integration

Långsiktighet i förvärv 

perspektiv inte finner någon anledning att 

integrera den ekonomiska styrningen. 

Detta samband har vi valt att 

illustrera med hjälp av  
Figur 5.2: Långsiktigheten avgör integrationens djup figuren till höger. 
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5.6 Påverkar personalens resurser och kompetens?  
 

Att ta tillvara synergieffekterna efter ett företagsförvärv är centralt för båda 

fallföretagen. Om inte det rätta kunnandet och kompetensen finns är det risk att 

potentiella synergier inte kan tillvaratas i önskad utsträckning190. Båda 

fallföretagen betraktar företagsledningen hos det uppköpta företaget som mycket 

viktig i förvärvsprocessen och anledningen är att ett förvärv medför överföring 

av en ansenlig mängd information som det åligger ledningen att hantera. Till och 

med de bästa strategier kan förstöras av en dålig chef191. 

 

Vad gäller den ekonomiska styrningen utgår Hexagon från att det uppköpta 

företaget redan har en väl fungerande styrning. Förvärv sker utifrån en påvisad 

prestationsförmåga, vilken anses säkerställa att den ekonomiska styrningen 

fungerar. Enligt Hexagon är det i en sådan situation synd att ändra något som 

redan fungerar och därutöver är förändringar även resurskrävande. Hur kan då 

Hexagon vara så säkra på att den ekonomiska styrningen fungerar? Enligt 

Kitching går det att spara resurser genom att redan i förväg försäkra sig om att 

det är ett välfungerande företag som köps192. Anledningen till att Hexagon inte 

upplever några problem med personalen i förvärvade företag borde ligga i att 

Hexagon har personalens kapacitet och samarbetsvilja i åtanke i den analys som 

genomförs innan själva förvärvet. Hexagons intresse av i synnerhet en 

fungerande företagsledning, men även en kompetent personal förefaller bottna i 

de begränsade ledningsresurser som företaget har. Vid huvudkontoret finns 

endast nio anställda och därmed bör Hexagon vara fullt medvetet om 

svårigheten att genomföra någonting utan kompetent personal vid det uppköpta 

företaget.  

                                           
190 Kitching, J., 1967. 
191 Ibid, 1967, s.185. 
192 Kitching, J., 1967. 
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SCA har en annan inställning gentemot personalens kompetens som bottnar i att 

de har möjlighet att skicka ut egna representanter till det förvärvade företaget 

om det inte fungerar. Därmed utgör inte problem relaterade till detta något 

hinder för SCA. Eventuella problem skulle i förväg kunna undvikas genom en 

generell policy för att värdera kompetensen hos företagsledningen och 

medarbetarna i det förvärvade företaget193. Frågan är då varför SCA inte jobbar 

med någon generell policy för att försäkra sig om kompetensen hos personalen i 

det förvärvade företaget? 

 

SCA upplever vanligen inte några problem om det uppköpta företaget redan har 

en väl fungerande ekonomisk avdelning som utan större svårigheter kan följa 

SCAs instruktioner. Skulle det förvärvade företaget inte kunna leva upp till 

SCAs förväntningar skickas några från SCAs egen personal ut till det förvärvade 

företaget för att genomdriva implementeringen. Dessa representanter betraktas 

samtidigt som en form av kulturbärare. Det är uppenbart att SCA till och från 

upplever problem med den berörda personalens kompetens och samarbetsvilja, 

men det förefaller inte vara något som påverkar utformningen av den 

ekonomiska styrningen. Anledningen till att det inte finns någon generell policy 

hos SCA förefaller dels bottna i att det sällan upplevs problem med den 

ekonomiska styrningen och dels att det vid problem finns resurser inom SCA för 

att lösa dessa problem.  

 

Sammantaget förefaller det inte finnas någon inverkan från ledningens kapacitet 

och resurser på utformningen av den ekonomiska styrningen i förvärvade företag 

hos de båda koncernerna. I Hexagons fall skapas en bild av personalens 

kompetens och kapacitet redan i ett tidigt skede i förvärvsprocessen. I SCA 

förefaller problem hos personalen med att implementera den ekonomiska 

                                           
193 Kitching, J., 1967, s.95. 
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styrningen inte utgöra något större problem. Det beror snarast på att dessa 

problem går att lösa med hjälp av SCAs egen personal på plats ute i företagen. 

 
 

5.7 Alternativa förklaringar 
 

I det vi har valt att kalla alternativa förklaringar har vi samlat våra funderingar 

kring andra faktorer som i mindre eller större utsträckning har en effekt på 

utformningen av den ekonomiska styrningen.  

 

Kulturen är en fråga som ofta kommer upp i förvärvssammanhang. Vid ett 

förvärv smälts två olika kulturer samman, vilket kan leda till svårigheter att 

kultivera en gemensam kultur i samtliga uppköpta företag. Den rollen som den 

ekonomiska styrningen har att kontrollera och att implementera det uppköpta 

företagets strategi kommer att vara desto viktigare. Både SCA och Hexagon 

genomför ett flertal förvärv och det torde vara så att de använder den 

ekonomiska styrningen som ett medel för att implementera deras respektive 

strategier i de uppköpta företagen. Det är dock inte i alla lägen som båda 

företagen strävar efter att förändra den ekonomiska styrningen i det uppköpta 

företaget. En bidragande förklaring hittar vi hos Navahandi och Malekzadeh194. 

Hexagon skulle benämnas som en multikulturell organisation som tolererar och 

uppmuntrar förekomsten av avvikande kulturer inom företaget, medan SCA är 

motsatsen.  

 

Packaging divisionen inom SCA har dock blivit medveten om att kulturen 

ibland kan utgöra hinder för att implementera den ekonomiska styrning som de 

vill ha. I fallet med ett förvärv av ett tyskt företag, kunde exempelvis en 

                                           
194 Navahandi, A., Malekzadeh, A.R., 1993. 
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bottenstyrd budget inte appliceras fullt ut eftersom detta förfarande inte var i 

linje med den rådande kulturen. Därmed skulle vi kunna se en att kulturen i både 

den köpande och det förvärvade företaget förefaller ha en svag effekt på den 

ekonomiska styrningens utformning. I Hexagons fall är diskussionen inte aktuell 

på samma sätt eftersom de till stor del ger de förvärvande företag möjligheter att 

själva utforma den ekonomiska styrningen. Den rapportering som de vill 

implementera i förvärvade företag, utformas oberoende av kultur.  

 

Både SCA och Hexagon köper upp företag av skiftande storlek. I mindre företag 

har den tidigare styrningen i flera fall varit informell och inte alls så 

formaliserad som den kan tendera till att bli i större företag. När den ekonomiska 

styrningen ska implementeras måste den tidigare styrningen i det förvärvade 

företaget tas med i åtanke för att övergången ska löpa på bästa sätt. I båda 

fallföretagen tas den tidigare styrningen med i åtanke, men den har inget 

inflytande över utformningen av den ekonomiska styrningen som skall 

implementeras. Den påverkan som sker berör integrationstakten. SCA har i flera 

fall förvärvat större företag som tidigare varit en del av en annan koncern. 

Företaget har då i regel en vana av en liknande ekonomisk styrning och det 

uppstår inte några större problem. Anpassning och omställning kan gå snabbt. I 

de fall när det förvärvade företaget inte har någon vana av denna formella 

styrning går implementeringen långsammare. Det är dock inte frågan om att inte 

implementera en viss ekonomisk styrning, utan bara om att justera takten. 

Storleken på det uppköpta företaget förefaller inte ha ett samband med 

utformningen av den ekonomiska styrningen. 

 

Även ledningens filosofi kan ha en påverkan på den ekonomiska styrningen195. 

Inom fallföretagen finns det skillnader inom detta område. Hexagon har en mer 

                                           
195 Samuelsson, L-A., 1985, s.27-28. 
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avslappnad attityd till styrningsfrågor och devisen ”frihet under ansvar” verkar 

prägla styrningen. För övrigt verkar de personliga kontakterna inom 

Hexagonkoncernen prägla kommunikationen. Det är exempelvis vanligt att 

cheferna från huvudkontoret åker ut till företagen i koncernen för att informera 

sig, diskutera och planera. Den personliga prägeln och principen ”frihet under 

ansvar” förefaller prägla den ekonomiska styrningen i Hexagon. Den 

avslappnade inställningen speglar sig i den ekonomiska styrningen genom att 

Hexagon endast begär homogenitet i budgeten och rapporteringen. Ansvaret i 

vart och ett av de 75 företagen är stort, men friheten att uppnå resultat är även 

den omfattande. Den strategiska planeringen sker i dialog mellan chefer i hela 

Hexagonkoncernen, men formerna förefaller inte vara strikta. Den personliga 

prägeln inom Hexagon förefaller minska behovet av formella strukturer för den 

ekonomiska styrningen.  

 

På samma sätt finns det inom SCA en mer formaliserad struktur, mer rutiner och 

en något mindre personlig prägel på företaget. Det borde sannolikt vara en följd 

av att SCA är större än Hexagon, att det finns större avstånd och mer personal 

att styra över. Som en följd av denna formaliserade struktur och en 

ledningsfilosofi som bottnar i mer hierarki och mer rutiner synes även formerna 

för den ekonomiska styrningen vara mer formaliserade. Sammantaget förefaller 

graden av personlighet och graden av formalisering inom organisationen ha ett 

samband med graden av formaliserad ekonomisk styrning.  
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6 Slutsats 
 

Ur analysens olika delar plockar vi fram utmärkande inslag, vi knyter ihop 

aktuella samband och sammanför detta för att försöka skapa en 

helhetsförståelse. Utgångspunkten är det köpande företagets strategi. Det 

förefaller finnas ett samband mellan fallföretagens koncernstrategier och den 

gemensamma ekonomiska styrningen inom respektive koncern. Den breda 

strategi som finns i Hexagon återspeglas i den likaså breda och endast till vissa 

gemensamma nämnare koncentrerade ekonomiska styrningen. Hexagons strategi 

ger företaget karaktären av ett holdingbolag och den ekonomiska styrningen 

utformas för att kunna motsvara denna inriktning. SCA har en smalare och mer 

specifik koncernstrategi som på ett liknande sätt återspeglar sig i en mer precis 

och utförlig ekonomisk styrning. SCA har en kärnverksamhet som 

organisationen är samlad kring och för denna verksamhet har en lämplig och 

specifik ekonomisk styrning utformats. Det identifierade sambandet ger en 

direkt påverkan från strategin på den i koncernen gemensamma ekonomiska 

styrningen. 

 

I samband med ett företagsförvärv implementeras koncernstrategin i det 

förvärvade företaget, men vid utformningen av den ekonomiska styrningen i det 

förevärvade företaget förefaller det inte finnas någon direkt påverkan från 

strategin. Vid utformningen är istället den redan existerande styrningen inom 

koncernen en mall och förebild, vilket medför att påverkan från strategin på 

utformningen i det förvärvade företaget snarast kan betecknas som indirekt. Vi 

urskiljer att påverkan på utformningen i ett förvärvat företag både är direkt och 

indirekt. Strategin påverkar i första hand direkt den ekonomiska styrningen i ett 

företag, vilken sedan utgör förebild vid utformningen i ett förvärvat företag.  
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Det är dock inte helt självklart att den ekonomiska styrningen i ett förvärvat 

företag ska förändras. Den integration som sker efter ett förvärv kan ske i olika 

stor omfattning. Vad är det då som avgör om integration överhuvudtaget sker? 

Utifrån analysen i fallföretagen förefaller det lämpligt att föra denna diskussion 

utifrån en påverkan av långsiktighet, kostnad och diversifieringsgrad. Ju längre 

det köpande företaget vill behålla ett förvärvat företag, desto djupare integration 

eftersträvas. I våra fallföretag kan vi identifiera att SCAs långsiktiga hållning till 

företagsförvärv har resulterat i att en hög grad av integration eftersträvas, medan 

Hexagons mer kortsiktiga hållning för med sig en lägre grad av integration. 

 

Anledningen till att vi ser ett samband mellan tidsperspektivet bakom förvärvet 

och grad av integration synes vara kopplat till kostnaden. Om förvärvet är 

långsiktigt kan kostnaden med att ha skild ekonomisk styrning överstiga 

kostnaden för att införa en och samma styrning. SCA upplever det av denna 

anledning lönsamt att införa en och samma ekonomiska styrning. Finns inte det 

långsiktiga perspektivet med i bilden ser företaget endast kostnaden och 

problemen med att införa en och samma ekonomiska styrning. Hexagon ser mot 

denna bakgrund inte någon anledning till en gemensam ekonomisk styrning. 

Med i denna ekvation av långsiktighet och kostnad bör även 

diversifieringsgraden införlivas. Bland fallföretagen synes det finnas ett visst 

samband mellan grad av diversifiering och grad av integration. Ju mer 

diversifierande ett förvärv är, desto lägre blir integrationsgraden. 

 

När den köpande koncernen tar beslutet att förändra utformningen av den 

ekonomiska styrningen i ett uppköpt företag kommer utgångspunkten att vara 

den egna styrningen. Resultatet behöver dock inte bli att den ekonomiska 

styrningen i det uppköpta företaget utformas som helt identisk med förebilden i 

den köpande koncernen. Anledningen till detta är att det finns 

situationsspecifika faktorer som kan göra det olämpligt att i det förvärvade 
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företaget införa inslag i den ekonomiska styrning som koncernen i övrigt 

tillämpar. Utifrån vår diskussion i analysen har vi identifierat ett flertal tänkbara 

faktorer som påverkar i varierande utsträckning och av dessa lyfter vi fram några 

centrala. 

 

Till att börja med identifierar vi organisationsstrukturens påverkan på den 

strategiska planeringen genom att företagens placering i förhållande till 

huvudkontoret påverkar det eventuella deltagandet i planeringen. Vidare 

förefaller kulturens påverkan vara av skiftande slag, men rent konkret påverkas 

budgetförfarandet som en följd av kulturens inställning till hierarki och makt. 

Utmärkande i denna studie är den roll och funktion som rapportering och 

utvärdering förefaller ha. I fallföretagen implementerats alltid rapportering och 

utvärdering oavsett omständigheter. Oberoende av förvärvets karaktär måste det 

köpande företaget ha kontroll och uppsikt över vad som händer i det förvärvade 

företaget. När det gäller utformning av rapporteringen och utvärderingen sker 

därför inga kompromisser.  
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Vi väljer att illustrera den påverkan som ovan beskrivits för att skapa en bättre 

förståelse. I figuren tydliggörs de former av direkta och indirekta samband som 

förefaller påverka utformningen av den ekonomiska styrningen i ett förvärvat 

företag. 
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Figur 6.1: Direkt och indirekt påverkan vid utformning av ekonomisk styrning  

 

I figuren illustreras strategins direkta påverkan på den ekonomiska styrningen i 

köpande företag, vilket i sin ut är en mall och utgångspunkt när styrningen i ett 

förvärvat företag ska utformas. Det förvärvade företaget har dock sina egna 

förutsättningar och därför påverkas utformningen i detta företag av ytterligare 

faktorer.  

 

Utmärkande är rapporteringens fristående position, vilken symboliserar det 

oberoende som denna komponent står för. Den rapportering och utvärdering 

som finns i det köpande företaget implementeras också i det förvärvade. 
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Bilaga 1 
 

Inledning 

 
1. Vad är motiven bakom uppköpen som företaget gör? 

2. Hur skulle du vilja kategorisera ert företags uppköp? (vertikalt/horisontellt, 

storleksmässigt eller branschmässigt)  

3. I vilken utsträckning eftersträvar ni integration av ett uppköpt företag? 

4. Hur motiverar ni en snabb eller utdragen integration? 

 

Allmänt 

 

1. Hur skulle du vilja sammanfatta er företagsstrategi? 

2. Vilka problem har ni upplevt med utformningen av det ekonomiska styrsystemet för ett 

nyförvärvat företag? 

3. Har förväntade synergieffekter av ett förvärv kunnat realiseras? 

4. Vad tar huvudföretaget i beaktande när det överväger huruvida det ekonomiska 

styrsystemet i det uppköpta företaget skall förändras eller bestå? 

5. Vilka komponenter skulle du säga är viktigast att uppmärksamma när det gäller 

utformandet av det ekonomiska styrsystemet? 

6. Kan ni säga hur dessa faktorer påverkar utformningen av det ekonomiska 

styrsystemet?  

 

o Strategi 
o Stabil eller dynamisk miljö 
o Ledningsresurser (kapacitet att genomdriva integrationen) 
o Personalen som ska använda styrsystemet  
o Företagskultur 
o Övrigt 

 
Följande frågor berör den ekonomiska styrningen. Vi är främst intresserade av de generella 

principerna men ser gärna att ni tar med exempel på hur ni har gått tillväga vid ett enskilt 

uppköpsfall. Detta i syfte att kunna identifiera vilka faktorer som påverkar hur företaget väljer 

att utforma den ekonomiska styrningen i de uppköpta företagen. 
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Struktur 

 

1. Hur ser organisationsstrukturen (funktionell/divisions/matris) ut i ert företag och vad 

är tanken bakom dess utformning? 

2. Kan du beskriva organisationen i termer av centralisering eller decentralisering? 

Vilken grad av autonomi har de olika enheterna? 

3. Vilka faktorer väger tyngst vid utformningen av organisationsstrukturen i ett nyligen 

uppköpt företag? 

 

Strategisk planering 

 

1. Hur går företaget tillväga för att konkretisera era strategier (strategiska planering)?  

2. Vilka faktorer tar ni i beaktande vid utformningen av den strategiska planeringen efter 

ett uppköp? 

 

Budget 

 

1. Vilka budgetar används? 

2. Vilket inflytande har ledningen vid huvudkontoret i utformandet av budgeten? 

3. Hur stor möjlighet har varje enhet att påverka/delta i utformningen av budgeten?  

4. Hur stora är kraven på att budgeten uppfylls? 

5. Vad är det som påverkar hur budgetförfarandet skall se ut för ett nyuppköpt företag, 

vad tar ni hänsyn till? Varför just dessa faktorer? 

 

Ansvarsfördelning 

 
1. Vilket ekonomiskt ansvar har de olika enheterna i ert företag? Med ekonomiskt ansvar 

menar vi fördelningen av resultatansvar, investeringsansvar, kostnadsansvar samt 

intäktsansvar.  

2. Vad har ni för grundkriterier när ni tilldelar en enhet ett visst ekonomiskt ansvar? 

3. Vilket ekonomiskt ansvar tilldelas ett nyuppköpt företag och varför? Har ni övervägt 

andra alternativ? 
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Rapportering 

 

1. Vilka typer av rapporter kräver ni att företagets olika enheter lämnar? 

2. Till vem och hur ofta rapporterar enheterna? 

3. Vilka faktorer tar ni hänsyn till och varför, när ni utformar rapporteringssystemet för 

ett uppköpt företag? 

 

Kontroll 

  

1. Hur upplever du graden av kontroll gentemot enheterna? 

2. Vad påverkar om kontrollen av den ekonomiska styrningen blir hård eller mjuk, i ett 

uppköpt företag? 

 

Utvärdering 

 

1. Hur sker utvärderingen av företagets olika enheter idag? Hur ”bestraffas” avvikande 

resultat? 

2. Varför har ni valt det utvärderingssystem ni har? 

3. Föreligger det skillnader i hur ett nyuppköpt företag utvärderas jämfört med de övriga 

enheterna? 

 

Om du har tid… 

 

1. Hur stor andel av era uppköp betraktar ni som framgångsrika? Vad lägger ni i 

begreppet framgångsrik? 

2. Vad ser ni som nyckelfaktorer till att uppköpen lyckas?  

3. Hur många har misslyckats och vad tror ni var de bidragande faktorerna till detta? 

4. Vad lägger du i begreppet ”post-acquisition” management? 

5. Vilka förändringar innebär det i regel för det uppköpta företaget när ert ekonomiska 

styrsystem implementeras? 

6. Är det något i ert ekonomiska styrsystem som vi inte har berört men som du vill lyfta 

fram?  
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