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Att genomföra en förändring i en organisation kan innebära en lång och komplext process 
som kan se olika ut beroende på situation och företag. En typ av organisationsförändring som 
ofta misslyckas är företagsförvärv (uppköp), vilket är en svår process att genomföra på ett 
lyckat sätt. Ofta beror det på att företaget inte har någon utarbetad strategi för hur förvärvet 
ska gå till och vilka effekter det kan ha på en organisation. Denna fallstudie syftar till att inom 
området organisationsförändring undersöka företagsförvärv och dess effekter på en 
organisation. Studien är av kvalitativ metod där datainsamling består av semistrukturerade 
intervjuer. Intervjuerna har genomförts med totalt fem respondenter, två från studiens 
fallföretag och tre från andra utvalda företag. Vi har utgått från ett tolkande och hermeneutiskt 
synsätt och har genom respondenternas svar tolkat och på så vis skapat en djup förståelse för 
ämnet. Ansatsen i studien är abduktiv då vi under processens gång behövt gå fram och 
tillbaka mellan teori och empiri. Processen att förändra en organisation kan vara en mycket 
komplicerad och utdragen process som kan involvera många människor och som kräver 
mycket tid inom en organisation (Hodge, Anthony & Gales, 2003). En typ av förändring i en 
organisation kan vara att genomföra ett så kallat företagsförvärv, vilket innebär att företaget 
tar in ett nytt bolag i den redan befintliga organisationen (Epstein, 2004). För att det ska bli ett 
lyckat företagsförvärv är det viktigt att beakta vissa faktorer så som omgivning, människorna 
i organisationen, strukturen samt den existerande kulturen (Hodge, Anthony & Gales, 2003). 
Resultatet från intervjuer visar på att förändringen för studiens fallföretag innebär att de får 
tillgång till en helt ny marknad där idén är att kunna bygga bestående värden och därmed bli 
mer specialister inom sin bransch. Det visar även att fallföretagets förändring till viss del 
kommer att vara planerad men att andra delar kommer att ske mer löpande. Att tolka av 
förvärvet är att det kommer att bli en positiv förändring för företaget, men att mycket arbete 
fortfarande kvarstår. Efter studien går det att tyda att de hårda systemen är inplanerade men vi 
vill även föreslå fallföretaget att fokusera på de mjuka värdena (kultur och personalens 
påverkan) redan tidigt i planeringsstadiet av förvärvet.  
 
 
Nyckelord: Organisationsförändring, förändringsprocesser, förändringsarbete, förvärv 
(uppköp), acquisitions, kultur, struktur och outsourcing. 
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Title: Organizational changes at acquisitions - A qualitative case study about acquisitions and 
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To implement a change in an organization can involve a long and complex process that can 
look different depending on the situation and type of business. A type of organizational 
change that often fail is acquisitions, which is a difficult process to carry out successfully. It is 
often because the business hasn’t developed a strategy for how the acquisition will be done 
and what effects it can have on an organization. In the area of organizational change this case 
study aims to examine acquisition as a strategy and its impact on an organization. It is based 
on a qualitative approach where data collection consists of semi-structured interviews. The 
interviews have been conducted with a total of five respondents, two from the study case 
company and three from other selected companies. We have started from an interpretive and 
hermeneutic approach and have through the respondents' answers interpreted and created a 
deep understanding of the subject. The approach in this study is abductive in the way that we 
had to go back and forth between theory and empirical data during the process. The process of 
changing an organization can be a very complicated and lengthy process that can involve 
many people and that requires a lot of time within an organization (Hodge, Anthony & Gales, 
2003). One type of organizational change can be the implementation of an acquisition 
process. This means that a new company will be brought into the already existing 
organization (Epstein, 2004). To be a successful company, it is important to consider certain 
factors such as the environment, people in the organization, structure and the existing culture 
(Hodge, Anthony & Gales, 2003). The results from the interviews show that the change of the 
cases company means that they get access to a whole new market where the idea is to build 
lasting value and thus become more specialized in their industry. It also shows that the change 
of the case company to some extent will be planned but in other parts will be ongoing. To 
interpret from interviews the acquisition will be a positive change for the company, but much 
work still remains. Now when the study is completed it is possible to suggest that the hard 
systems are planned, but we would also emphasize the need for the case company to focus on 
the soft values (cultural and personnel constraints) early in the planning stages of the 
acquisition.  
 
 
Keywords: Organizational change, change management, acquisitions, organizational 
culture, structure and outsourcing.  
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1. Introduktion 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Det har länge varit erkänt att förändringar har blivit en viktig faktor för framgång och 
överlevnad av organisationer, vilket har lett till olika sätt att hantera organisationsförändring 
på (Helms Mills, Dye & Mills, 2009). För att kunna överleva och förbli konkurrenskraftiga på 
marknaden behövs det genomföras både omorganiseringar, ny utveckling och införas ny 
teknik. Med andra ord betonar Nikolaou et al. (2007) att försök till förändring ständigt pågår i 
organisationer. Oavsett om man arbetar med individer, grupper eller med hela organisationer 
vid ett förändringsarbete, är det viktigt att ha en grundläggande inställning till mål, förändring 
och resultat (Ahrenfelt, 2001). Det behövs därför enligt Angelöw (1991) en ökad kunskap och 
fördjupad förståelse för hur nya förändringsmetoder kan utvecklas i organisationer. 
 
Förändring har blivit ett dominerande fokus i organisationsforskning och i teorier där det 
finns många olika sätt att betrakta dessa förändringar på (Hall, 1999). Den traditionella och 
kanske den mest dominanta teorin är om planerad förändring där Kurt Lewins modell (1951) 
är en av klassikerna. Synen bakom den planerade förändringen förklarar Hodge, Anthony och 
Gales (2003) att den ligger som ett grundantagande om att verksamheten är stabil och 
svårföränderlig till sin karaktär och att processen kommer att följa vissa specifika steg. Detta 
har dock kritiserats av många olika forskare, bland annat av Dawson (2003), som istället 
framhäver det processuella tillvägagångssättet. Han menar att det processuella perspektivet 
istället möjliggör en mer detaljerade förståelse av komplexa och dynamiska 
förändringsprocesser. Burnes (1996) är noga med att betona att det inte finns en ”bästa” 
modell för hur organisationer ska förändra sig, utan att det istället beror på situation som 
organisationen befinner sig i. En kombinerad och väl omtalad teori inom forskningen är Van 
de Ven och Pooles (1995) fyra processteorier, vilka också framhäver att det inte finns en bästa 
teori och att det inte blir tillräckligt att förhålla sig till en enda. 
 
När det handlar om förändringar lägger Daft (2001) betoning på hur viktiga de strategiska 
förändringarna är i företag, då vi idag lever i en konkurrenskraftig omvärld där förändringar i 
strategin är nödvändiga. En typ av organisationsförändring och som berör strategin i 
organisationen, är då företag går igenom så kallade förvärv (Ovle, 1988). Förvärv 
”acquisitions” handlar om att ta in ett nytt bolag i den redan befintliga organisationen 
(Epstein, 2004). Motiven handlar bland annat om att företagen kan utnyttja en ny 
marknadsorganisation och sälja fler produkter än tidigare, öka och komplettera det befintliga 
företaget med nya resurser och produkter men även att kunna begränsa konkurrensen eller 
uppnå monopolvinster (Ovle, 1988). Enligt Bou Wen och Po Chien (2006) är förvärv ett av 
företagets mest strategiska drag och resultatet kan ha en stor påverkan på företagets framgång. 
 
Vad som även är kopplat till förändringens framgång är att ta hänsyn till både 
organisationskulturen och strukturen i organisationen, då förändringen framförallt kan 
innebära en ny struktur och arbetsfördelning.  
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För att organisationskulturen ska bli lyckad bör kulturen tas i hänsyn redan tidigt vid 
planeringen av förändringen. Där är det viktigt att det finns en ömsesidighet, tydlighet och 
dialog om vad förändringen innebär och hur kulturen kan påverkas (Locke & Guglielmino, 
2006). Organisationsstrukturen däremot, påverkas av en förändring då det handlar om att 
utveckla den rådande arbetsstrukturen. Där gäller det att utvärdera och använda det bästa av 
den befintliga strukturen vid förändringen, samt att kombinera system och arbetsuppgifter 
med varandra (Cummings & Worley, 2008). Vad som kan medföra strukturella förändringar 
och som allt fler organisationer använder sig av idag, är outsourcing. Outsourcing definieras 
som överföring av arbete till en tredje part och är en viktig strategi för att förbättra företagets 
kostnads- och konkurrensförmåga. Vad det även kan bidra till är att öka organisationens 
flexibilitet och lönsamhet (Lockamy & McCormack, 2010).  
 
Anledningen till att vi har valt att skriva en studie om organisationsförändringar och 
företagsförvärv, är då fallföretaget vi kommit i kontakt med just nu genomgår ett uppköp 
(förvärv) av ett företag. Förhandlingarna är klara men har ännu inte presenterats för övriga 
medarbetare, varför de befinner sig mitt i processen. Utifrån fallföretagets önskemål 
anonymiseras de genomgående i studien och respondenter benämns endast via befattningar. 
Medvetet har studiens olika delar och dess omfattning anpassats till den förvärvsprocess 
fallföretaget genomgår och vilka faktorer som kan påverka organisationen. Företagsförvärvet 
är en strategisk förändring vilket gör att huvudfokus läggs därefter samt att vi valt att studera 
vilka förändringar och effekter förvärvet kan ha på organisationen exempelvis rörande kultur 
och struktur. Det studerade fallföretaget är ett handelshus som består av fyra olika avdelningar 
med totalt 25 stycken anställda. I samband med förvärvet (uppköpet) kommer det framförallt 
att innebära strategiska förändringar i form av att ett nytt bolag tas in i den redan befintliga 
organisationen vilket också öppnar dörrar för en ny marknad och expansion. Detta medför 
även strukturella förändringar då nya och fler arbetsuppgifter ska fördelas bland de anställda. 
Andra strategiska förändringar som kommer att ske handlar om att använda outsourca det 
förvärvade företagets lagerverksamhet till en tredje part, vilket betyder att företaget kan lägga 
ett större fokus på utveckling av den nya verksamheten.  
 
Tidigare kunskap inom studiens valda område organisationsförändringar, har vi delvis fått 
genom kurser under vår studietid. Framförallt har vi kunskap inom det teoretiska området, 
främst via kurserna strategi och struktur samt genom förändring och lärande i 
organisationer. Det empiriska området är någonting vi inte tidigare hade kunskap inom, utan 
har blivit ett nytt område för oss att studera. De som kan ha intresse och nytta av vårt 
examensarbete är framförallt studiens fallföretag men också övriga företag som genomgår 
eller är intresserade av företagsförvärv och dess genomförande. Vi har i vår analys och 
slutsats gett rekommendationer och förlag till hur fallföretaget på bästa sätt ska kunna gå 
tillväga för att lyckas med förvärvet och den organisationsförändring det innebär.  
 
Studiens perspektiv ligger på organisationsnivå, ett medvetet val då undersökning görs om 
hur förändringarna kommer att beröra organisationen i stort. Medarbetar- och 
individperspektivet har därför inte närmare studeras men berörs i studiens olika delar vad 
gäller kultur och hantering av de mjuka systemen.  
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1.2 Problemdiskussion 
 
Organisationsförändringar och förändringsprocesser har getts stor uppmärksamhet i 
organisationsforskningen och av många olika forskare som försökt ta sig an problemet att 
försöka förstå hur förändringsprocesser verkligen fungerar. Begreppet är komplext och 
beroende på situation behöver organisationer anpassa sig till hur de ska genomföra sin 
förändring och med vilka verktyg. Problem ligger bland annat i att de olika modellerna inom 
förändringsprocesser är svåra att var för sig tillämpa som verktyg och att det snarare behövs 
kombinationer av dessa beroende på situation och organisation. Processen att förändra en 
organisation kan vara en mycket komplicerad och utdragen process som kan involvera många 
människor. Processen kräver mycket tid inom en organisation, varför det blir viktigt att förstå 
hur de på bästa sätt kan genomföra förändringar.  
 
Det är intressant att studera förändringsprocesser då, det enligt Beer och Nohria (2000) är 70 
procent av alla förändringar som misslyckas. De förklarar misslyckandet med att det både 
finns bristfällig strategi, kommunikation, visioner och engagemang i organisationer. En del av 
dessa misslyckanden berör processen, förvärv av företag. Studier visar att nästan 50 procent 
av alla förvärv inte uppnår det förväntade resultatet (Bou Wen & Po Chien, 2006). En del 
studier visar att det är vid integreringsfasen som problemen uppstår (Mark & Mirvis, 2000). 
Tidigare forskare är överens om att misslyckandet ofta bottnar i att ledare fokuserar på de 
hårda formella systemen i planeringsstadiet och glömmer bort de mjuka informella systemen. 
Genom att kombinera de formella och informella faktorerna vid planeringen av förvärvet går 
det att genomföra en lyckad förändring (Barros & Dominguez, 2013). Att genomföra 
förändringsprocesser har därmed enligt Helms Mills, Dye och Mills (2009) blivit ett allt mer 
omdiskuterat ämne inom forskningen och under senare år har ett stort antal 
förändringsstrategier och modeller utvecklats om hur man kan och bör gå till väga. 
 
Ett intressant fenomen inom området förändring är hur det kommer sig att så många 
förändringsprocesser i organisationer misslyckas. Misslyckande av förvärv kan vara ett 
exempel då företag kan ha svårt att integrera nyförvärvade resurser med befintliga. Uppgiften 
att genomföra förvärv är oftast svårare än vad organisationer kan tro (Hayward & Hambrick, 
1997). Som det nämns i bakgrunden finns det mycket teori och forskning inom området för 
förändringsprocesser, dock menar Beer och Nohria (2000) att denna teori fortfarande är 
relativt outvecklad, vilket kan vara ett möjligt svar på att misslyckanden sker. 
 
Problemet ligger i att företagsförvärv ofta är en komplex process som är svår att genomföra 
på ett lyckat sätt. Viktiga delar av företagets strategi, kultur eller struktur glöms ofta bort, 
vilket kan vara en orsak till att processen ibland misslyckas.  
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Med utgångspunkt från problemdiskussionen ställs följande forskningsfrågor: 
 
     
1.3 Forskningsfråga 
 
Hur kan en organisationsförändring vid företagsförvärv genomföras i relation till mjuka och 
hårda system vad gäller kultur och struktur?      
 
 
Underfrågor: 
 

- Hur kan förändringen och förvärvet påverka kulturen och strukturen i företaget? 
- Hur kan outsourcing påverka strukturen vid förändringen och förvärvet?  

 
 
1.4 Syfte  
 
Studiens syfte är att med hjälp av en fallstudie, tidigare forskning och teori inom området 
organisationsförändring, undersöka företagsförvärv och dess effekter på en organisation.  
 
 
1.4.1 Avgränsningar 
 
På grund av ämnesområdets bredd har vissa avgränsningar behövt göras. En avgränsning som 
görs är att stort fokus läggs på företagsförvärv som organisationsförändring. Förvärvet är för 
denna fallstudie främst en strategisk förändring, varför huvudperspektiv läggs på det. Då 
kultur och struktur är två faktorer som kan påverkas av förvärv, berörs även dessa delar, dock 
med mindre fokus. 
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2. Metod 
I följande avsnitt redogörs de metodval och vetenskapligt synsätt studien bygger på, hur 
tillvägagångssätt vid datainsamling gått till, analysmetoder som använts, resonemang om 
källkritik, tillförlitlighet och överförbarhet och slutligen studiens etiska överväganden.   
 
 
2. 1 Vetenskapligt synsätt 
 
Vi utgår i denna fallstudie från ett tolkande synsätt då vi anser att det inte finns en direkt 
sanning på verkligheten utan att det går att tolka på olika sätt. Vi har valt att med hjälp av 
teori och empiri, försökt att på ett så bra sätt som möjligt tolka och analysera respondenternas 
svar i förhållande till studiens valda teori. Eftersom att studien syftar till att förstå vilka 
organisatoriska förändringar som kan uppstå vid förvärv av företag har vi tolkat 
respondenternas svar via intervjuer och på så vis skapat en djup förståelse för ämnet. 
Eftersom att det inte finns en direkt sanning och ett korrekt svar på det område vi ska 
undersöka, blir det tolkande och hermeneutiska synsättet passande för vår studie. Den centrala 
aktiviteten i hermeneutisk forskning är just tolkning, där tolkningsprocessen är en 
kombination mellan att betrakta helheten och delarna. Denna process kallas den 
hermeneutiska cirkeln, där tolkningen rör sig mellan individens förståelse och möten med nya 
erfarenheter (Johansson, 2011). För oss innebär det att vi tolkar de svar respondenterna ger 
och att vi sedan tolkar, analyserar och drar slutsatser kopplat till teori. Dock betyder det inte 
att de tolkningar vi gör är den absoluta sanningen, utan att resultatet kan tolkas på andra sätt 
av andra personer. Alvesson och Sköldberg (1994) beskriver hermeneutiken som olika delar 
som endast kan förstås om de sätts i samband med en helhet. Exempel på detta är då studien 
har en variation av respondenter från olika avdelningar och företag, vars svar från intervjuer 
kommer att sammanställs för att skapa en bättre förståelse av studieobjektet. Den syn på 
kunskap som denna studie innefattar, gör att verkligheten kommer att studeras via tolkningar 
av individen i förhållande till dess kontext.   
 
En studie kan vara av både kvantitativt och kvalitativt slag där den kvantitativa syftar till att 
mäta specifika faktorer och baseras på en naturvetenskaplig modell. Den är dessvärre inte 
anpassad till en social verklighet så som den kvalitativa är som istället är mer inriktad på ord 
än siffror (Bryman & Bell, 2013). Med tanke på studiens inriktning och syfte blir det centralt 
med en tolkande inriktning för att få en djupare förståelse för respondenternas uppfattningar. I 
detta avseende kommer studien att vara av kvalitativt slag där intervjuer blir metoden att 
samla in data på. Den kvalitativa metoden ger genom intervju en insikt om informantens egna 
känslor, tankar och erfarenheter (Dalen, 2008). Inom kvalitativa metoder är de fenomen man 
studerar meningsfulla och det syftar till att identifiera meningar eller innebörder (Johansson, 
2011). Respondenterna till denna studie har gett en bild och en fördjupad förståelse för 
studiens område som rör såväl organisationsförändringar, företagsförvärv, kultur och struktur 
i företag. Då vi använder djupgående intervjuer med väl utvalda respondenter, har vi haft 
möjlighet att på djupet gå in på de svar vi fått och samtidigt analyserat dessa utifrån studiens 
teoriavsnitt.  
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2.2 Undersökningsansats 
 
För att genomföra studiens undersökning kommer som ovan nämnt en kvalitativ ansats att 
användas. Valet är även lämpligt då det är en fallstudie som består utav en uppdragsgivare 
(anonym). Det är en fallstudie på så vis som Bryman och Bell (2013) beskriver det, som ett 
detaljerat och ingående stadium av ett enda fall, en organisation och en plats. Fallstudier är 
enligt Merriam (1994) att föredra då undersökning av aktuella eller nutida skeenden görs. I 
vår studie undersöker vi framförallt ett specifikt företag och dess process vid ett 
företagsförvärv. Det gäller alltså en speciell situation men också ett generellt problem, vilket 
är någonting som också visar på att denna studie är en fallstudie. Att ansatsen är kvalitativ 
innebär att intervjuer av få enheter (respondenter) kommer att göras och att detta ska ge en 
djupare förståelse än vad exempelvis en enkätundersökning på många enheter ger. 
 
Vi har samlat in information från valda respondenter för att få en inblick i hur verksamheten 
idag arbetar och vad de har för mål med förvärvet. Detta för att få förståelse och underlag till 
undersökningen som studien behandlar om hur förändringsprocesserna kommer att se ut. Vi 
har även undersökt två andra företag som jobbar med konsultation och rådgivning av 
företagsförvärv, vilket är av vikt för eventuella rekommendationer till fallföretaget. Det är 
även av vikt för att ge andra perspektiv och vad som kan vara bra att tänka på inför och under 
genomförandet av förvärvet.  
 
 
2.3 Urval/respondenter 
 
Totalt har fem stycken intervjuer genomförts, varav tre respondenter valdes ut i samråd med 
studiens uppdragsgivare, två respondenter från fallföretaget och en från ett utomstående 
företag. För att inte bli påverkade av uppdragsgivarens förslag, valde vi även att på egen hand 
söka upp de två resterande intervjuerna från utomstående företag. Dessa företag valdes då de 
arbetar med ägarskifte/förvärv och är experter inom studiens ämnesområde.  
 
Den första genomförda intervjun gjordes med Vd:n på studiens fallföretag. Detta blev 
relevant då Vd:n har ansvar för det uppköp (förvärv) som håller på att genomföras, samt 
ansvar för den ekonomiska och organisatoriska delen. Vd:n har tidigare varit delaktig i 
uppköp av företag och har på så sätt gett oss behövlig och relevant information till studien. En 
andra intervju har genomförts på ett företag som arbetar med rådgivning och konsultation av 
företagsförvärv. Detta för att få ett annat perspektiv och att kunna jämföra olika sätt att tänka 
och vad som är viktigt att ta hänsyn till vid processer av företagsförvärv. För att få en ännu 
bredare bild av vad ett förvärv innebär och hur processen kan gå till har en tredje intervju 
genomförts med ett företag som också arbetar med rådgivning och konsultation av mindre 
företag. En fjärde intervju har även gjorts med en försäljningschef på en av fallföretagets 
olika avdelningar, vilket har gjorts då denna avdelning har valt att outsourca sin 
lagerverksamhet. Detta blir relevant då fallföretagets hemtextilavdelning som genomför 
förvärvet kommer använda sig utav outsourcing, en strukturell effekt.   
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Försäljningschefen intervjuades för att kunna ge insikt om vad som är bra att tänka på vid 
outsourcing (tredjeparts logistik) samt som dess för- och nackdelar. För att få förståelse för 
hur outsourcing kan användas vid genomförandet vid ett förvärv har en femte intervju gjorts 
med ett företag som arbetar med outsourcing av företags lagerverksamheter. 
 
Avdelningschefen på den hemtextilavdelning som genomför förvärvet har varit vår 
handledare som hela tiden under studiens gång funnits till hands för svar på frågor samt gett 
tips på eventuella intervjupersoner. Här har ingen strukturerad intervju gjorts, utan frågor och 
bollande av idéer har under studiens gång istället diskuterats vid olika träffar.    
 
 
2.4 Datainsamling 
 
Studiens process startades med en förstudie, där syftet var att få en inblick i vad kommande 
studie skulle behandla. Ett första besök på fallföretaget gjordes, där ett möte med 
avdelningschefen för textilavdelningen på företaget ägde rum. Vid mötet ställdes öppna frågor 
för att få en förståelse för hur och vad företaget arbetar med. Detta gjordes i syfte att därefter 
kunna formulera studiens forskningsfråga.  
 
Studiens datainsamling och primärdata som enligt Kylén (2004) är en förstahandskälla, har 
samlats in via ett antal intervjuer. Detta är enligt Arbnor och Bjerke (1994) ett av tre sätt att 
samla in data på. De resterande två sätt som beskrivs är via direkt observation eller 
experiment. 
 
Fyra av fem intervjuer som har genomförts är personliga intervjuer, så som Arbnor och 
Bjerke (1994) beskriver som mellan fyra ögon. En intervju har genomförts via e-mail, då 
respondenten inte haft möjlighet att ställa upp vid ett fysiskt möte. Samtliga intervjuer är 
semistrukturerade, vilket Bryman och Bell (2013) beskriver som intervjuer med en 
förutbestämd intervjuguide där intervjupersonen ändå har frihet att utforma svar på eget vis. 
Intervjuguiderna till studien (finns som bilagor) är semistrukturerade då de består utav 
förutbestämda frågor till respondenterna men att det samtidigt har det getts utrymme till 
möjliga följdfrågor. Intervjufrågornas utformning har anpassats och vissa ordval har valts att 
undvika, exempelvis misslyckade förvärv då de kan ge ett negativt intryck. Istället har ordet 
fallgropar används både i intervjuerna och som rubrik i empirin för att skapa ett mjukare 
ordval. Intervjuerna som genomförts face-to-face har i samtycke med samtliga respondenter 
spelats in, vilket har bidragit till att lättare kunna sammanställa materialet. Då vi har varit två 
stycken som intervjuat agerade en av oss att vara intervjuare och fokuserade på att hålla 
ögonkontakt med respondenten. Den andra av oss hade istället ansvar för att skriva 
anteckningar som ett komplement till inspelningen.  
 
Vid intervjutillfällena uppstod inga problem utan upplägget och de frågor som ställdes 
fungerade som förväntat. Respondenterna gav utförliga och fylliga svar där samtliga 
intervjufrågor besvarades. Intervjun med outsourcingföretaget genomfördes dock via e-mail 
då de inte hade möjlighet att medverka vid en muntlig intervju face-to-face.  
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Detta hade kunnat vara ett problem om frågorna exempelvis missuppfattats av respondenten 
eller om vissa frågor inte kunde besvaras. Trots att intervjun genomfördes via e-mail fick vi 
svar på samtliga frågor och de utvecklade svar vi behövde. Det fanns även möjlighet att ställa 
ytterligare följdfrågor till respondenten, vilket resulterade i att inga problem uppstod.  
 
En kombination av litteratur och vetenskapliga artiklar valdes för att på ett bra sätt kunna 
svara på studiens forskningsfråga. Med avdelningschefens kunskaper inom området 
organisationsförändringar togs under mötets gång ett antal möjliga intervjupersoner fram, som 
till viss del ligger till grund för studiens empiriska material. Ett andra besök gjordes cirka två 
veckor efter det första, där vi återigen träffade avdelningschefen. Detta för att stämma av hur 
långt vi kommit i vår studie och för att föra en vidare diskussion om potentiella 
intervjupersoner. Intervjuer bokades in och ett tredje besök gjordes därför veckan senare, där 
intervjuer genomfördes med både Vd:n på fallföretaget och med en avdelningschef på en av 
företagets olika avdelningar (skoavdelningen).   
 
 
2.5 Analys/tolkningsmetoder  
 
I studien har vi använt oss av en abduktiv ansats, vilket är en blandning av induktiv och 
deduktiv metod. Metoden abduktion innebär ett speciellt sätt att tänka där begreppet utgår 
från såväl empiri som teori (Jakobsson, 2011). Innan datainsamlingen genomfördes 
inhämtade vi teori, detta för att kunna skapa en bild av tidigare forskning innan vårt eget 
empirimaterial samlats in. En abduktiv ansats har använts då vi behövt gått fram- och tillbaka 
mellan teori och empiri för att sedan anpassa teorin till den empiri som samlats in.  
 
Processen från att vi intervjuade till färdigställt material startades med inspelning av 
intervjuer samtidigt som en av oss antecknade det viktigaste materialet att ha med vid 
sammanställningen av empirin. Fyra av fem intervjuer genomfördes under två veckors tid och 
vid olika tillfällen där varje enskild intervju tog mellan 30-60 minuter. Intervjuerna lyssnades 
noga igenom ett flertal gånger av oss båda och viktiga citat valdes ut. Den resterande intervju 
som genomfördes via e-mail lästes istället noga igenom och de viktigaste delarna valdes 
därefter ut. Utifrån teorins huvudrubriker följs samma röda tråd i såväl empirin som i analys 
och tolkning. Vi sammanställde samtliga respondenters svar och placerade under dessa 
kategorier. Löpande text stöds av ett flertal citat vilka är transkriberade och godkända av de 
enskilda respondenterna.  
 
 
2.6 Källkritik 
 
Källkritik är en metod för att bedöma både giltighet, trovärdighet och användbarhet av en 
källa (Jakobsson, 2011). Primärdatan studien innefattar är tillförlitlig då fyra av fem intervjuer 
har utförts vid fysiska besök och alltså är personliga intervjuer som skett på plats face-to-face.     
Med en intervju face-to-face är det lättare att höra hur respondenten formulerar sig och även 
lättare att kunna tolka gester. Detta blir svårt att på samma sätt kunna göra vid både e-mail 
och telefonintervjuer.  
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Under de muntliga intervjuerna fördes en öppen diskussion och möjlighet fanns för att ställa 
följdfrågor, vilket ökar trovärdigheten och giltigheten för att empirin ska vara tillräcklig och 
korrekt uppfattad. Vid intervjun som genomfördes via e-mail var det extra viktigt att ställa 
tydliga frågor för att undvika missförstånd. Respondenten hade även möjlighet att höra av sig 
om frågorna var svåra att förstå och vi som intervjuare hade möjlighet att ställa ytterligare 
följdfrågor tillbaka till respondenten. Vi är medvetna om att tre respondenter är personer som 
handledaren på fallföretaget föreslagit, vilket kan ha en påverkan på studien. Dessa personer 
har däremot valts ut baserat på deras kompetens och kunskap och inte av taktiska skäl, vilket 
gör att det inte har påverkat studiens resultat. Ytterligare intervjuer har genomförts med 
respondenter som vi själva sökt fram och kontaktat, vilket skapar hög tillförlitlighet då de 
valts ut på eget initiativ. 
 
 
2.7 Tillförlitlighet/överförbarhet  
 
Eftersom att studien är av kvalitativt slag, behandlas tillförlitligheten och överförbarheten 
snarare än reliabilitet och validitet som istället behandlas vid kvantitativa studier.  
 
 
2.7.1 Tillförlitlighet  
 
Tillförlitlighet används som en form av kvalitetsbedömning av de kvalitativa studierna 
(Jakobsson, 2011). Tillförlitligheten i studien är hög då resultatet av sammanställda intervjuer 
har visats för samtliga respondenter innan studien publicerats. Detta för att få respondenternas 
godkännande och bekräftelse på att vi (författarna) har uppfattat deras svar på rätt sätt. 
Bryman och Bell (2013) påpekar att det är viktigt att rapportera resultatet till de personer som 
är en del av den sociala verkligheten som studerats, för att bekräfta att forskaren uppfattat 
respondenterna på rätt sätt. Enligt Kjær Jensen (1995) passar öppna intervjufrågor bäst för den 
kvalitativa metodens datainsamling. Formuleringen av samtliga respondenters intervjufrågor 
har därför strukturerats upp på ett likartat sätt, för att varje respondent ska få samma chans att 
utveckla och diskutera de olika frågorna.  
 
 
2.7.2 Överförbarhet 
 
Enligt Bryman och Bell (2013) handlar överförbarhet om hur pass användbart resultatet är i 
andra miljöer och situationer, vilket kan liknas vid den kvantitativa metodens så kallade 
generaliserbarhet. Enligt Jakobsson (2011) är överförbarhet en form av kvalitetsbedömning av 
en kvalitativ studie där begreppet innebär en bedömning av resultatets kontext och dess 
begränsningar. Begränsningarna är att ett fåtal men djupare intervjuer genomförts och att inte 
alla medarbetare inom organisationerna har varit involverade. Med hänsyn till 
överförbarheten i en kvalitativ studie kompenseras de fåtal intervjuerna med teori och empiri 
för att täcka upp ett brett spektrum av företag och branscher både mer generellt och 
överskådligt, då teorin beskriver både hur stora och mindre företag förhåller sig till förvärv 
och den organisationsförändring som det innebär. Detta har även tagits i hänsyn vid val av 
intervjupersoner då de arbetar inom olika branscher i både stora och små företag. 
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2.8 Etiska överväganden  
 
Vi har under arbetets gång med studien tagit hänsyn till etiska regler för de personer som är 
direkt inblandade i studien. Bryman och Bell (2013) benämner några av dessa etiska riktlinjer 
och principer för informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet. Informationskravet har vi uppfyllt genom att informera samtliga 
respondenter vad vår studie handlar om, syftet med studien och hur materialet kommer att 
användas och publiceras. Vi har här informerat om att studien kommer att bli en offentlig 
handling och alltså vara sökbar via Internet.   
 
Samtliga respondenter har tillfrågats om de vill medverka i en intervju och har därefter fått 
göra ett frivilligt val om de vill ställa upp eller inte. Detta gör att vi uppfyller vad 
samtyckekravet står för. Av integritetsskäl och önskemål från respondenterna har vi valt att 
anonymisera samtliga företag och intervjupersoner vid sammanställning av svaren. Detta gör 
att vi tar hänsyn till konfidentialitetskravet och benämner därför genomgående respondenterna 
via deras befattning. Innan vi genomförde intervjuerna informerande vi samtliga respondenter 
om att materialet enbart kommer att användas av oss och endast för denna studie. Detta gör att 
vi uppfyller nyttjandekravet och respondenterna informerades samtidigt om att materialet 
kommer att finnas tillgänglig för offentlig handling.  
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3. Teoretisk referensram 
Följande avsnitt behandlar det teoretiska ramverk och modeller studien innefattar. 
Huvudfokus ligger på begreppen organisationsförändringar, företagsförvärv samt kulturella 
och strukturella effekter vid förändring och förvärv.  Avsnittet behandlar val av insamling av 
teori, tidigare studier inom ämnet samt referat av vald teori.    
 
 
3.1 Val av insamling av teori  
 
Litteratursökningen har genomgående fungerat bra och har framförallt underlättats av den 
anledning att ämnet som studien behandlar är relativt brett och att mycket finns skrivet om 
ämnet som sådant, av ett flertal forskare. På grund av ämnets bredd har dock avgränsningar 
behövts göras, där studien i huvudsak är uppbyggd på litteratur inom tre stycken 
huvudområden med tillhörande underrubriker. Huvuddelarna som presenteras är 
organisationsförändringar, företagsförvärv samt kulturella och strukturella effekter vid 
förändring och förvärv. Dessa huvudområden och nyckelord är även de sökord som använts 
vid insamling av teori av både litteratur i form av böcker och vetenskapliga artiklar. Dessa har 
elektroniskt sökts fram via Högskolan Västs hemsida och databaser där framförallt ABI 
Inform och Emerald har använts. Denna datainsamling i form av vetenskapliga artiklar och 
litteratur benämns av Kylén (2004) som sekundärdata, alltså redan tillgänglig information 
inom området. Sekundärdata studien bland annat består av är vetenskapliga artiklar, vilka blir 
tillförlitliga då dessa har granskats av flera olika forskare. Böcker som använts till studien har 
noggrant valts ut till att vara skrivna av forskare och professorer inom ämnesområdet, för att 
på så vis ge studien hög tillförlitlighet. 
 
Varför dessa områden valts ut är då studien behöver beröra och styrkas av dessa delar för att 
ge relevant information och ett bra underlag. Detta för att till sist kunna kopplas ihop med vad 
som tidigare har sagts om ämnet, till genomförd empirisk undersökning samt till studiens 
forskningsfråga. 
 
En del problem som uppstått under insamlingen av litteratur är på grund av ämnets bredd där 
det har varit svårt att plocka ut de exakta och mest relevanta modellerna och teorier inom 
området. Modeller som valts ut att presenteras i avsnittet om organisationsförändringar är 
bland annat Lewin’s (1951) trestegsmodell inom den planerade förändringen och Van de Ven 
och Poole’s (1995) fyra processteorier rörande kontinuerlig förändring. Dessa modeller har 
valts ut och presenteras dels därför att de är kända och dominerande teorier inom forskningen 
om organisationsförändringar och dels för att ge stöd åt forskningsfrågan studien behandlar. 
Det andra avsnittet behandlar företagsförvärv där Epstein (2004) i sin modell tar upp olika 
drivkrafter och motiv till förvärv som beskriver hur företag påverkas av ett uppköp. Även 
detta blir intressant för studiens forskningsfråga då den berör hur fallföretaget kommer att 
påverkas av det förvärv som ska genomföras. I avsnittet om förvärv och två 
förändringsstrategier tar Beer och Nohria (2000) upp två idealtyper av förändringsstrategier, 
vilka handlar om hur företag väljer att fokusera på de finansiella eller humanitära faktorerna 
vid ett förändringsarbete.  
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Modellen blir intressant att presentera i studien då den även beskriver vart i processen som 
problem kan uppstå och undvikas. Ytterligare en modell som presenteras är Barros och 
Dominguez (2013) modell som beskriver hur ett förvärv i form av en kombination av 
formella och informella faktorer kan bli lyckat. Utifrån modellen går det att ge vidare förslag 
hur studiens fallföretag i sin tur kan uppnå ett lyckat förvärv.    
 
Upplägget av den teoretiska referensramen kan liknas vid en tratt där ämnesområdet 
inledningsvis presenteras brett och därefter smalnas av för att djupare presentera ämnets olika 
delar. Referensramen börjar med studiens huvudområde organisationsförändringar och 
mynnas sedan ut i studiens fokus, företagsförvärv. Därefter smalnas det av och leds in på 
kulturella och strukturella effekter på förändring och förvärv. Som en underrubrik till 
strukturella effekter tas outsourcing upp som en allt mer användbar strategi i samband med 
förvärv. Alla delar ligger som fokus för studiens forskningsfråga och syfte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                Kultur/Struktur  
 
Figur 1: Den teoretiska referensramens disposition  

 
 
3. 2 Organisationsförändringar  
 
Under de senaste 100 åren har en rad olika teorier framkommit om det går att hantera 
förändringar och organisera arbetet. Trots detta har denna mängd kunskap inte lämnat några 
bestående svar på hur det ska gå till (Dawson, 2003). En förändring i en organisation kan 
enligt Hall (1999) både ge nytta eller vara till skada, den kan både ge tillväxt eller vara en 
tillbakagång och även ge ändrad form i organisationen där förändringen kan leda till både 
effektivitet eller ineffektivitet. Hall (1999) belyser även att analyser av förändring har blivit 
ett dominerande fokus i organisationsforskning och i teorier. Där finns det många olika sätt att 
betrakta dessa förändringar på, som också kan ge sig form från olika håll och perspektiv. Van 
de Ven och Poole (1995) betonar att det är samspelet mellan olika perspektiv som hjälper en 
att få en mer omfattande förståelse av det organisatoriska livet eftersom att ett enda teoretiskt 
perspektiv bara ger en del redogörelse för ett komplext fenomen.  

Organisationsförändringar 

Företagsförvär
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De processer eller de händelser som utvecklas i förändringarna, exempelvis organisatorisk 
innovation, tillväxt, omstrukturering eller minskning har varit väldigt svårt att förklara men 
även svårt att hantera (Van de Ven & Poole, 1995). Många analytiker betonar att 
organisationer ständigt förändras. En av dessa är Burke (2011) som menar att organisationer 
förändras varje dag och hela tiden. Weick och Quinn (1999) belyser att utmaningen blir att få 
acceptans av den ständiga förändringen i organisationen. Även om sökandet efter en teori som 
till fullo kan förklara förändringar kanske inte är möjligt, finns det fortfarande stort värde i att 
försöka utveckla ramverk som kan öka förståelsen för förändringsprocesser och konsekvenser 
förändringar kan ge för människors arbete (Dawson, 2003).    
 
Förändringar är långt ifrån ett homogent koncept, utan visar sig i många olika former (Senior 
& Swailes, 2010). Processen att förändra en organisation kan vara en mycket komplicerad och 
utdragen process som kan involvera många människor och som kräver mycket tid inom en 
organisation. Det är förhållandet mellan vad som faktiskt är och vad som önskas som blir 
drivkraften till förändring (Hodge, Anthony & Gales, 2003). Som ett formellt ämne för 
studier om förändring, kan förändringsarbete enligt Burnes (1996) sägas ha börjat med den 
planerade modellen för förändring.  
 
 
3.2.2 Planerade förändringar 
 
Synen bakom den planerade förändringen förklarar Hodge, Anthony och Gales (2003) att den 
ligger som ett grundantagande om att verksamheten är stabil och svårföränderlig till sin 
karaktär. Om förändringsarbetet är en planerad förändring kommer processen att följa vissa 
specifika steg. En planerad förändring är evolutionär snarare än revolutionär där 
förändringarna görs i olika steg, en åt gången (Hodge, Anthony & Gales, 2003). 
 
Teorier som finns om planerade förändringar beskriver aktiviteter som måste äga rum för att 
genomföra framgångsrika förändringar. Dessa tidiga modeller inom planerad 
organisationsförändring och om förändringsarbete följde relativt enkla modeller som handlar 
om att utvärdera, delta och att förbereda en organisation för förändring och att den kräver 
engagemang både innan, under och efter processen (Gilley, Gilley & Mcmillan, 2009). 
Palmer, Dunford och Akin (2008) beskriver att de planerade modellerna involverar delar av 
organisationssystemet där högsta ledningen är engagerad i förändringsprocessen. Syftet är där 
att implementera effektivitet där det handlar om förändringar som tar lång tid att genomföra. 
Kurt Lewin’s (1951) klassiska modell är ett exempel på den evolutionära och planerade 
förändringen (Gilley, Gilley & Mcmillan, 2009), vilken Burnes (2004) beskriver som att den 
ofta nämns som Lewins viktigaste bidrag till organisatorisk förändring. Weick och Quinn 
(1999) betonar även att denna modell fortfarande används mycket inom 
organisationsforskningen och Cummings och Worley (2008) menar att modellen fått stor 
uppmärksamhet och ligger till huvudsaklig grund för en generell modell inom planerad 
förändring. Lewin uppfattade förändring som en förändring av krafter som håller en 
organisation stabil (Cummings & Worley, 2008). Lewin menade att för att en förändring ska 
genomföras framgångsrikt, behöver tre allmänna steg följas (Dawson, 2003).  
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Trestegsmodellen består av stegen: Upptining, förändring och återfrysning (Gilley, Gilley & 
Mcmillan, 2009). Det första steget i modellen är upptining (unfreezing) som handlar om att 
pågående beteenden som råder i organisationen måste destabiliseras och vänjas av innan nya 
beteenden kan implementeras i organisationen. Lewin menade att förändringen inte var lätt att 
tillämpa och att upptiningsfasen ser olika ut beroende på olika situationer (Burnes, 2004). 
Genom att införa uppgifter som visar skillnader mellan beteenden som önskas av 
organisationens medlemmar, kan medlemmarna motiveras att engagera sig i 
förändringsarbetet (Cummings & Worley, 2008). Det andra steget, förändring 
(change/moving) beskriver Burnes (2004) med stöd från Lewin (1951) som det steg när 
individers beteende går från mindre accepterat, till att bli ett mer accepterat beteende. Det 
handlar om att utveckla nya beteenden, värderingar och attityder genom förändringar av 
organisationsstrukturen och processer (Cummings & Worley, 2008). Det tredje och sista 
steget, återfrysning (refreezing), handlar om att stabilisera det nya och implementerade 
beteendet så att det består och att de gamla beteendena inte ska återkomma (Burnes, 2004). 
Cummings och Worley (2008) beskriver steget som att det stabiliserar organisationen på ett 
nytt jämviktsläge där användandet av stödmekanismen förstärker den nya organisationen så 
som organisationskultur, belöningar och strukturer. 
 
Cummings och Worley (2008) påpekar att Lewin’s modell ger en allmän bild för att förstå 
organisationsförändringar. De menar att de tre stegen är relativt vida och påpekar att det finns 
olika typer av förändringar beroende på situation. Kritiker har påpekat flera problem med den 
planerade förändringen och att det finns många områden som kan förbättras. De menar att den 
fortfarande är i ett formativt skede av utvecklingen och att det finns ett stort utrymme för 
förbättringar (Cummings & Worley, 2008). 
 
 
3.2.3 Kritik mot den planerade förändringen 
 
Det finns en del kritik när det kommer till de planerade förändringarna och att stegen som ska 
följas i de modeller som finns, kräver betydligt mer information om hur dessa ska utföras och 
hur de ska utföras i specifika situationer. Lewin’s modell är främst fokuserad på evolutionär 
förändring och fokus läggs på gruppen (Cummings & Worley, 2008). Den försöker inkludera 
alla medlemmar i organisationen, där ändringen stöds av högsta ledningen och där målen för 
förändring är att förbättra arbetsvillkoren och effektivitet (Dawson, 2003). Senare forskning 
har istället handlat om organisationen som helhet och vanligare har det blivit att se 
organisationsförändring som en kontinuerlig process utan tydlig början eller slut (Cummings 
& Worley, 2008). En sådan mer processuell syn på organisationsförändring ger en större 
förståelse för komplexiteten i organisationer (Dawson, 2003). Weick och Quinn (1999) menar 
att utifrån en syn på verksamheten som ständigt föränderlig är inte de normativa 
processmodellerna i en teori om planerad förändring applicerbara. De menar att det inte finns 
någon stabil och trögrörlig organisation att ”tina upp” och att Lewin’s modell kan vara 
användbar då man utgår från att verksamheten är stabil och trögrörlig. Dock om 
utgångspunkten istället ligger i att verksamheten ständigt är föränderlig, krävs en annan logik. 
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Det handlar istället om att leda den ständigt pågående förändringsprocessen och dess alla 
aktiviteter i nya riktningar (Weick & Quinn, 1999).  
 
Burnes (1996) framhäver att istället för den planerade förändringen, dök det på 1980-talet upp 
en ny och framväxande modell, vilken avvisade den planerade. Denna nya metod har vunnit 
mark på senare år där förändringarna istället ses som en kontinuerlig process där 
organisationer syftar till att anpassa sig till en snabbt föränderlig miljö. Den framväxande 
modellen ser även förändring som drivs underifrån snarare än uppifrån och ner och även som 
en process av lärande och inte bara en metod för att förändra. Den framväxande modellen ser 
förändring som en process som utvecklas genom ett samspel av olika variabler, sammanhang, 
politiska processer och samråd inom en organisation (Burnes, 1996).  
 
 
3.2.4 Processuell syn på förändring 
 
Dawson (2003) framhäver det processuella tillvägagångssättet som att det möjliggör en mer 
detaljerad förståelse av komplexa och dynamiska förändringsprocesser, vilket de evolutionära 
inte på samma sätt gör. Dawson (2003) menar att förändringens aktiviteter och genomförande 
inte nödvändigtvis bör behandlas som en serie sekventiella steg, utan kan ske när som i 
processen. Processperspektivet bygger på antagandet att verkligheten inte är stabil till sin 
karaktär, utan i ständig förändring (Weick & Quinn, 1999). 

Dawson (2003) hävdar att de otaliga förändringsprogram som uppkommit visar på hur 
komplext organisationsförändringar är och att det inte finns en universal lösning på hur en 
lyckad organisationsförändring ska genomföras. Burnes (1996) framhäver att istället för att se 
de planerade och de framväxande metoderna som en konflikt mellan två helt olika system av 
idéer, bör de istället ses som metoder som syftar till att hantera olika situationer och dess 
variabler. Ett viktigt bidrag och försök inom forskningen till att förenkla och kombinera 
teorier om dessa organisatoriska förändringsprocesser har Van De Ven och Poole (1995) gjort 
i deras fyra processteorier. Forskarna menar på att en enda teori inte är tillräcklig för att 
förstå, utan att ett samspel mellan olika perspektiv behövs (Weick & Quinn, 1999). 

Van de Ven och Poole (1995) utvecklade fyra grundläggande typer av teorier som förklarar 
hur och varför förändring utspelar sig i sociala eller biologiska former (Weick & Quinn, 
1999). Van de Ven och Poole (1995) gjorde ett ambitiöst försök till att utveckla en teoretisk 
ram för att kunna tolka processteorier under många typer av organisationsformer och 
händelser som sker och utvecklas under en organisations existens. Van de Ven och Poole 
(1995) benämner de fyra så kallade idealtyperna för: Livscykel, teologiska, dialektiska och 
evolutionära teorier, där de alla representerar olika händelseförlopp, vilka genererar motorer 
som kan förklara hur och varför förändringar inträffar. De fyra teorierna drivs av olika 
koncept och verkar på olika nivåer inom organisationen. Dessa idealtyper togs fram för att 
kunna ge en möjlig förklaring till organisatorisk förändring som inte redan visats i annan 
litteratur.  
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De fyra kategorierna är en kombination av förändringsprocesser som redan finns i befintlig 
litteratur och det är sällan som förändring sker genom endast en av dessa idealtyper, utan 
verkar i många fall parallellt eller i kombination med varandra (Van de Ven & Poole, 1995). 
Med hjälp av nyckelorden förändring och utveckling genomförde Van de Ven och Poole en 
litteratursökning och hittade över 1 million artiklar. De granskade cirka 200 000 och valde 
därefter att läsa 200 utav dessa. De identifierade i sin tur totalt 20 teorier om utveckling och 
förändring som sedan mynnades ut i deras fyra idealtyper (Burke, 2011). 
 
Van de Ven och Poole (1995) beskriver Livscykelteorin att den handlar om utvecklingen av 
förändringshändelser i olika sekvenser och faser, där den ena fasen är beroende av den andra. 
Faserna måste ske i en bestämd ordning eftersom att varje del skapar förutsättning för nästa, 
där livscykelteorins slutsatser är att varje steg utvecklats från tidigare. Livscykelteorin kan 
jämföras med den biologiska utvecklingen där varje steg grundar sig på ett tidigare 
framgångsrikt steg. Till skillnad från livscykelteorin föreskriver inte den teologiska teorin att 
händelser nödvändigtvis måste ske i en viss följd och anger inte heller vilken riktning 
utvecklingen av den organisatoriska enheten kommer att följa. Istället bedöms en enhets 
utveckling i relation till måluppfyllelse, då denna teori utgår från strävan att uppnå ett mål 
eller en intention i en interaktiv process. Den dialektiska teorin menar Van de Ven och Poole 
(1995) att den utgår från att organisatoriska enheter befinner sig i en värld av kolliderande 
händelser där olika värden konkurrerar med varandra i förhållande till dominans och kontroll. 
I teorin förklaras stabilitet och förändring genom en maktbalans mellan olika enheter. 
Stabilitet uppstår då maktbalansen bibehålls och förändring uppstår istället då maktbalansen 
ändras genom konflikter mellan enheterna. Den sista idealtypen är evolutionär teori som kan 
användas för att fokusera på processer som är varierande, på urval av organisationer och 
drivkrafter som upprätthåller vissa organisationsformer. Evolutionen förklarar därmed 
förändring som en återkommande sannolikhet för olika variationer, för urval och att bevara 
organisatoriska enheter (Van de Ven & Poole, 1995).   

Tillsammans bildar de fyra idealtyperna en typologi av förändringsteorier utifrån två olika 
dimensioner. Den första dimensionen handlar om hur förklaringen till förändringen sker i 
samspel med fler enheter eller om den finns inom den enskilda enheten. Exempelvis rör 
dialektik och evolutionär teori flera enheter medan teknologi och livscykler är ett exempel på 
förklaringsmodeller som rör enstaka delar av verksamheten (Van de Ven & Poole, 1995). Den 
andra dimensionen delas upp i ett deterministiskt och ett konstruktionistiskt perspektiv, vilka 
handlar om på vilket sätt förändringen uppstår, om den är förutbestämd eller inte. En 
förändring som är deterministisk betonar att förändringar sker i en på förhand bestämd 
riktning där förändringar sker oberoende av individers handlingar. Inom det 
konstruktionistiska perspektivet beskriver Van de Ven och Poole (1995) att förändringar 
istället växer fram som en process, där nästa steg inte är förutbestämda. Detta blir istället en 
planerad följd av individers handlingar. Förklaringsmodeller som är deterministiska är 
evolution och livscykler medan de som istället är konstruktionistiska är teologi och dialektik 
(Van de Ven & Poole, 1995). 
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Det finns med andra ord ett brett system av olika modeller och tillvägagångsätt för 
förändringsarbete, där modellerna bör anpassas efter situation. Det handlar för organisationen 
om att göra ett val om vad som ska förändras, hur det ska förändras och därefter besluta om 
ett lämpligt val av tillvägagångsätt (Burnes, 1996). Tillvägagångssättet blir även viktigt då det 
finns många faktorer som påverkar förändringar. Förändringar kan både innebära nya 
utmaningar, ny teknik eller nya marknader men det kan också vara en källa till instabilitet och 
osäkerhet. Att kunna arbeta med att hantera dessa faktorer, är vad organisationsförändringar 
handlar om (Hodge, Anthony & Gales, 2003).  
 
En stor del som påverkar förändringar i en organisation är strategin, vilken måste vara 
dynamisk och anpassad till den förändring och situation som företaget befinner sig i 
(Rajagopalan & Spreitzer, 1997). En situation då det framförallt behövs en tydlig strategi för 
att genomföra en lyckad förändring är vid förvärv av företag (Epstein, 2004). Enligt Bou Wen 
och Po Chien (2006) är förvärv ett av företagets mest strategiska drag och resultatet kan ha en 
stor påverkan på företagets framgång.  
 
 
3.3  Företagsförvärv  
 
Valet av en lämplig strategi vid förvärv, menar Allen, Oliver och Schwallie (1981), är 
beroende på verksamhetens situation och plats på marknaden. Barros och Dominguez (2013) 
menar på att det är vanligt att företag inte har en tydligt utarbetad strategi, vilket kan leda till 
att organisationen inte får ut det största värdet av uppköpet. De beskriver även att företaget i 
minsta mån behöver ha en strategi för vart organisationen vill hamna, vart de befinner sig på 
marknaden och vad de förväntar sig att förvärvet ska leda till. 
 
Det är vanligt att blanda ihop begreppen fusioner och förvärv, men de har en tydlig skillnad. 
Fusioner, även kallat sammanslagningar av jämlika företag innebär att två företag tar det bästa 
av varje verksamhet och startar upp en ny organisation. Att istället skapa en strategi genom 
förvärv innebär en lite enklare process, då det handlar om att ta in ett nytt bolag i den redan 
befintliga organisationen (Epstein, 2004). Det är viktigt att urskilja fusioner och förvärv då de 
har olika drivkrafter och påverkan på organisationen. Epstein (2004) beskriver att 
maktfördelningen är mer tydlig vid ett förvärv än vid en fusion då företaget köper och tar över 
rättigheter från det andra bolaget. Epstein (2004) påpekar dock att företag som har genomfört 
förvärv oftast stöter på fler problem än vid fusioner, vilket betyder att det behöver finnas en 
tydlig strategi för att genomföra en lyckad förändring. Cummings och Worley (2008) menar 
att organisationer har ett stort behov av att se över sina strategiska medel och 
förändringsstrategier vid förvärv och förändringsarbete.  
 
  
3.3.1 Förändringsstrategier  
 
Förändringsstrategier handlar om att omfördela och tillföra nya resurser för att öka 
konkurrenskraften på marknaden (Cummings & Worley, 2008). Att integrera en strategisk 
förändring i en organisation görs ofta avsiktligt med hjälp av samordning som 
förhoppningsvis kan leda till ett bättre resultat.  
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Enligt Agndal (2004) beskrivs förändringsstrategier som kontinuerliga mönster där strategin 
ofta förknippas med någon form av planering. 
 
Att genomföra en strategisk förändring kan enligt Cummings och Worley (2008) beskrivas 
med fyra steg. Det första steget börjar med att organisationen måste utvärdera sin rådande 
strategi och organisatoriska struktur, informationssystem och arbetsuppgifter. Det är viktigt 
att ledarna och medarbetarna har en stark vilja och tar initiativ till den nya 
strategiförändringen och att den befintliga verksamheten utvärderar både sina finansiella 
tillgångar och drivkraft till förändringen. Vid utförandet av den strategiska analysen 
involveras olika parter som fokusgrupper, medarbetare, kunder och agenter. Nästa steg 
handlar om att utvärdera de olika strategiska alternativen som finns, där det utifrån resultat 
från den strategiska analysen går att se styrkor och svagheter i den befintliga strategin i form 
av företagets rådande position, miljö och presentation. Att bearbeta den rådande 
förändringsstrategin kan ge input och nya alternativ för framtida strategiska val. Det tredje 
steget handlar om att designa en förändringsplan som beskriver hur förändringsstrategin 
praktiskt ska gå till. Planen beskriver dess omfattning, när olika aktiviteter kan genomföras 
och kostnaderna associerade till dessa. Planen förklarar även hur förändringen är tänkt att bli 
genomförd i form av maktfördelning, organisationskulturens påverkan och verksamhetens 
möjlighet att genomföra en lyckad strategiförändring. Det sista steget handlar om att 
genomföra förändringsplanen, där tyngdpunkten ligger i att skapa motivation bland 
medarbetarna, att strategin kommer att göra skillnad och att processen ska skapa anpassning 
och lärande (Cummings & Worley, 2008). 
 
Agndal (2004) påpekar även att beroende på hur väl förändringsstrategin tas in i 
organisationen så kan ledningen påverka strategins snabbhet och effektivitet. Beer och Nohria 
(2000) framhäver två omtalade modeller som beskriver hur förändringsstrategier kan se ut i 
en organisation.  
 
 
3.3.2. Två typer av förändringsstrategier 
 
Beer och Nohria (2000) presenterar i sin studie två omtalade arketyper av 
förändringsstrategier, strategi E och strategi O. De två modellerna beskriver både de 
ekonomiska och humanitära medel som en förändring kan innebära för en organisation. 
 
Strategi E är den modell där det ekonomiska värdet spelar stor roll och där strategin är 
uppbyggd för att skapa ett strömlinjeformat tillvägagångsätt av både strategier, system och 
struktur. Denna strategi är vanligare än strategi O och den grundar sig på att det har vuxit 
fram ett behov av att genomföra en förändring. Förändringen drivs fram av ledning eller 
styrelsen i organisationen då den kan handla om allt ifrån omstruktureringar till nedskärningar 
(Beer & Nohria, 2000). Ledningen styr denna förändring via top–down metoden, vilken 
innebär att mål och beslut tas av högsta ledning utan att förändringsteam eller medarbetare 
blir delaktiga (Kezar, 2012). Det betyder alltså att ansvar och makt förmedlas uppifrån och 
nedåt i hierarkin (Beer & Nohria, 2000).  
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Denna strategi är effektiv och en väldigt vanlig metod bland ledare, dock är top-down 
metoden begränsad då den tenderar att gå miste om betydelsefull information som förmedlas 
nerifrån och upp i hierarkin (Kezar, 2012). I denna fas kan även ledaren välja att ta in 
förändringsagenter och konsulter till hjälp för att underlätta och genomföra 
förändringsarbetet. Denna typ av strategi lägger stor vikt på den formella planeringen och att 
förändringen ses som en rationell process, i form av bestämda faser som måste klaras av innan 
nästa kan påbörjas (Beer & Nohria, 2000). 
 
Strategi O, liksom strategi E, handlar om att sätta upp olika mål och metoder för att 
genomföra en förändring. Strategi O handlar istället om att införa en gemensam kultur med 
hjälp av mänsklig kapacitet, ett individuellt och organisatoriskt lärande. Lärprocessen innebär 
att medarbetarna under förändringens olika faser och aktiviteter ska lära sig att kommunicera 
mellan varandra och få feedback på aktiviteter, samt få chans att följa upp och rätta till under 
arbetets gång. I denna typ av strategi är det mindre vanligt att ta hjälp av konsulter och 
förändringsagenter, då medarbetarnas kunskap utnyttjas och tas tillvara på. Beer och Nohria 
(2000) beskriver genom sina erfarenheter av studien att fokus vid en förändring enbart inte 
kan handla om de ekonomiska och formella aspekterna, utan att de också behöver handla om 
medarbetarnas deltagande. Styrningen i denna strategi beskrivs som en bottom-up metod, där 
medarbetarna får vara delaktiga i förändringsarbetet (Kezar, 2012). Beer och Nohria (2000) 
hävdar även att organisationer som använder strategi O, visar på att ledning och anställda 
känner större tillfredsställelse, delaktighet och engagemang än vid användningen av metoden 
och strategi E. Detta kan i sin tur leda till att förändringen ses som mer positiv och som en 
uppmuntrande förändring.   
 
De företag som Beer och Nohria (2000) har studerat, resulterar i en kombination av strategi E 
och O. Forskarna menar på att det behövs skapas en balans mellan de hårda och mjuka 
tillvägagångsätten för att lyckas som företag, vilket kräver både kunskap, vishet och vilja. De 
finansiella och humanitära faktorerna som strategi E och O innebär går även att beskriva som 
anledning eller drivkraft till att genomföra ett företagsförvärv. Förvärvet kan innebära en rad 
olika drivkrafter för det interna företaget och för branscher den berör, samt konkurrens och 
andra omständigheter (Allen, Oliver & Schwallie, 1981). Även Ovle (1988) framhäver att det 
finns en rad olika motiv och drivkrafter till att genomgå ett företagsförvärv. 
 
 
3.3.3 Drivkrafter till förvärv 

Motiven beskriver Ovle (1988) att de bland annat handlar om att företagen kan utnyttja en ny 
form av marknadsorganisation och att sälja fler produkter eller tjänster än tidigare. Det 
handlar även om att komplettera nya resurser till det befintliga företaget och att begränsa 
konkurrensen för att uppnå monopolvinster. Epstein (2004) har genomfört en studie som 
resulterar i att det finns en rad olika drivkrafter och motiv till förvärv. 

Den första drivkraften integration strategy beskriver hur förändringen integreras i 
organisationen och hur viktigt det är att få in det uppköpta företaget i den befintliga 
verksamheten.  
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Det uppköpta företagets utformning kan förändras helt då det köpande företaget har tagit över 
all makt över verksamheten. Den andra drivkraften integration team handlar vid förvärv om 
att skapa ett team av de redan befintliga anställda som finns i företaget, där makten och 
resurser fördelas mellan medarbetarna i organisationen.  

Den tredje drivkraften communication innebär hur förvärvet påverkar företagets kunder sedan 
tidigare. Kunder till det befintliga och det uppköpta företaget måste förstå förändringen som 
verksamheten står inför. Även de anställda i organisationen måste anpassa sig till de nya 
kraven, där fokus ligger i att matcha in de förvärvade företaget med det befintliga. Den fjärde 
drivkraften “speed” eller hastighet, innebär vid förvärv att kunna fatta snabba beslut, både för 
de strategiska målen som finns och för att skapa stabilitet och minska osäkerhet i 
organisationen. Den femte drivkraften aligned measures eller åtgärder, handlar om hur 
företaget kan bygga upp det uppköpta företaget, generera intäkter och anpassa de befintliga 
systemen till den nya verksamheten. Dock anser Epstein (2004) att den första drivkraften 
integration strategy, hur förvärvet tas in i företaget, är avgörande för om uppköpet kommer 
att lyckas. Även psykologerna Mark och Mirvis (2000) hävdar att det beror på hur förvärvet 
tas in i den befintliga verksamheten, som avgör om förvärvet uppfattas som lyckat. Detta 
kallar Mark och Mirvis (2000) för integrationsfasen. 
 
Mark och Mirvis (2000) väljer att dela in integrationsfasen i tre olika delar, där den första 
fasen, kunskapsbyggandet, syftar till att företaget måste skapa en förståelse för den 
verksamhet som ska köpas upp. En bra strategi är att båda parter kan träffas och se hur 
uppköpet ska gå till. Under förändringsfasen som vanligtvis handlar om tre till sex månader, 
går det med hjälp av en gemensam övergångsstruktur att skapa en mötesplats för utbyte av 
kunskap och support mellan de olika företagen. Den andra fasen relationsbyggande handlar 
om nya relationer som måste byggas upp mellan ledare och personal som blir berörda av 
övergången. Ibland kan personal från det uppköpta företaget flyttas över till det köpande 
företagets verksamhet, vilket troligtvis leder till att nya relationer behövs skapas och att nya 
arbetsuppgifter fördelas ut på medarbetarna, samt att nya kulturer behöver sammanstrålas och 
struktureras upp (Mark & Mirvis, 2000). Den sista fasen, övergångsledningen, har som 
uppgift att integrera processer, människor och kulturer i den nya organisationen. För att det 
ska bli en lyckad övergång används nyckelpersoner som planerar och integrerar förändringen 
i organisationen (Mark & Mirvis, 2000). Även professorerna Barros och Dominguez (2013) 
påpekar att integrationsfasen och införandet av den nya verksamheten är viktig då det handlar 
om att utbilda människor, fördela arbete på rätt sätt och att skapa tydliga roller. De menar 
även på att om dessa delar inte prioriteras och ses över vid förvärvet, är det vanligt att 
processen kan misslyckas. 
 
 
3.3.4 Misslyckat och lyckat företagsförvärv 

Förvärv har varit en populär form av organisatorisk tillväxt sedan 1980-talet då Allen, Oliver 
och Schwallie (1981) menar att förvärvsstrategierna är mer intensiva i USA nu än någonsin 
tidigare.  
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Det visar på att den genomsnittliga storleken av förvärv har mer än tredubblats under de 
senaste tio åren. Idag är förvärv fortfarande en av de mest viktiga strategierna som påverkar 
företaget på en rad olika vis, där ett misslyckat förvärv kan innebära nedskärningar, stora 
förluster och konkurs. Enligt Bou Wen och Po Chien (2006) är förvärv därför ett av företagets 
mest strategiska drag och resultatet kan ha en stor påverkan på företagets framgång, samt 
innebära en hel del konsekvenser och problem. 

Forskare idag är lite mer skeptiska till vad förvärv kan leda till. Bou Wen och Po Chien 
(2006) påpekar att ca 50 % av alla förvärv inte uppnår de förväntade resultatet och där Mark 
och Mirvis (2000) menar på att antalet är ännu större, då de hävdar att mer än tre fjärdedelar 
av de förvärv som genomförs misslyckas. Marks och Marvis (2000) hävdar att det ofta beror 
på att organisationer har svårt att uppnå sina finansiella och strategiska mål. Även det senaste 
inom medier och rapporter visar en mer kritisk och svårtolkade bild av hur företag ska lyckas 
med sina förvärv (Epstein, 2004). Författaren Watson (2007), konsult inom M&A (fusioner & 
förvärv) beskriver några punkter om varför förvärv inte når upp till de utsatta förväntningarna. 

 
- Köparen betalar för mycket för det förvärvade företaget. 
- Förvärvet är inte konkurrenskraftigt med köparens huvudverksamhet. 
- Brist i integrationsplanen, alltså hur förvärvet ska tas in i organisationen. 
- Integrationsprocessen genomförs för snabbt eller för långsamt. 
- Förlust av nyckelkompetens vid omstruktureringen. 
- Förlust av nyckelkunder och allianspartners. 

 
Tidigare forskning beskriver dock att misslyckandet av förvärv ofta bottnar i att 
organisationer främst fokuserar på de hårda och formella systemen i planeringsstadiet av 
företagsförvärvet. Det kan handla om planering av budgetar, marknadsandelar och patent 
(Kazemek, 1989). Kazemek (1989) beskriver att det läggs häpnadsväckande lite tid på 
planeringen av de mjuka problemen som kan uppstå i form av kulturer och konflikter, främst 
då dessa är de vanligaste anledningarna till att företagsförvärv misslyckas. Kazemek (1989) 
beskriver även att det framförallt är styrningen av den nya organisationen, ledarskapet och 
kulturanpassningen som påverkar om det blir en lyckad förändring eller inte. Framförallt finns 
det ingen plan om hur de mjuka systemen kommer att påverkas, då de ses som en mindre 
viktig del av förändringen. Även forskarna Lodorfos och Boateng (2006) betonar vikten av att 
ett bristfälligt kulturellt inslag ofta påverkar förvärvet negativt. De beskriver vidare att det 
finns för lite forskning och litteratur som beskriver vad som kan göras för att förbättra 
kulturen i organisationer under en förändringsprocess. Kazemek (1989) hävdar att, genom att 
undvika dessa faktorer går det att skapa ett lyckat förvärv. 
 
För att ett lyckat förvärv ska genomföras behöver ledningen av den nya organisationen redan i 
planeringsstadiet förhandla och diskutera öppet om potentiella problem som kan uppstå i 
organisationskulturen och mellan de medarbetare som blir berörda. Denna diskussion blir ofta 
bortprioriterad då störst fokus läggs på de hårda systemen, alltså de formella. Flera forskare, 
däribland Kazemek (1989), tar upp att den nya kulturen behöver planeras in tidigt i strategin 
för att förvärvet ska uppnå resultat.  
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Det behövs ske en anpassning och förberedelse för hur kulturerna kan sammanstrålas både i 
form av normer, värderingar och åsikter. Dessa mjuka faktorer måste få lika mycket 
uppskattning som de hårda faktorerna i planeringen. Utifrån Barros och Dominguez (2013) 
studie med 28 kvantitativa intervjuer med olika chefer, visas också att en kombination av de 
hårda systemen (struktur, strategi, processer och supportsystem) och de mjuka systemen (en 
gemensam kultur, delade värderingar och människor), är det bästa sättet att genomföra ett 
lyckat förvärv på.  
 
Enligt studien är det dessa faktorer som avgör företagets framgång och hur ett lyckat förvärv 
blir. För att en kombination av dessa två delar ska kunna genomföras beskriver Mark och 
Mirvis (2000) att ledaren tar sitt ansvar för att processen ska gå rätt till. Det är viktigt att 
ledningen tar det övergripande ansvaret, skapar riktlinjer och sköter kontakten med de 
uppköpta företaget. För att underlätta arbetet med det förvärvade företaget kan ledaren med 
hjälp av transition teams eller planning committees fördela ansvaret av övergången. De tar 
råvaran av de visioner och strategier som finns och studerar dessa emot teknik, konkurrens 
och kundkrav. Dessa transition teams kan vara ett användbart verktyg för att skapa en lyckad 
förändring. Teamen representerar medarbetarna i företaget och deras åsikter, som i sin tur kan 
leda till att de mjuka systemen får en tydligare roll, tidigt i planeringsstadiet av förvärvet 
(Kazemek, 1989). 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
Figur 2. Illustrerar en sammanfattning av Barros och Dominguez (2013) strategi för ett lyckat 
förvärv. 
 
Vid företagsförvärv är som ovan nämnt faktorer så som organisationens omgivning, 
människorna i organisationen, strukturen och den existerande kulturen viktiga att beakta. De 
alla har olika effekter på en organisations förändring och dessutom hur den hanteras (Hodge, 
Anthony & Gales, 2003). Faktorerna har även effekter på hur ett lyckat förvärv blir 
(Kazemek, 1989).  
 
 
 
 
3.4 Kulturella och strukturella effekter vid förändring och förvärv  
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Vid en planerad förändring är det viktigt att kunna förstå och hantera organisationskulturen, 
då förändringen framförallt kan innebära en ny struktur och arbetsfördelning. För att 
organisationskulturen ska bli lyckad bör kulturen tas i hänsyn redan tidigt vid planeringen av 
förändringen. Det är viktigt att det finns en ömsesidighet, tydlighet och dialog om vad 
förändringen innebär och hur kulturen kan påverkas (Locke & Guglielmino, 2006). Det är 
svårt att förneka att kulturen har ett stort inflytande på hela organisationen och därmed 
påverkar och påverkas av förändringar (Senior & Fleming, 2006), framförallt då 
medarbetarnas deltagande och involvering i förändringsarbetet påverkar resultatet (Cummings 
& Worley, 2008). För att organisationer ska lyckas med förändringar behöver kulturen 
hanteras i enlighet med förändringen som görs (Senior & Fleming, 2006). Detta beror på att 
förändringen påverkar medarbetarnas sätt att tänka, prestera och bete sig efter att förändringen 
är genomförd (Cummings & Worley, 2008). Det finns ett antal olika synsätt på förhållandet 
mellan kultur och förändring. Vissa delar av organisationskulturen stödjer förändring medan 
vissa delar samtidigt kan arbeta mot den. Organisatoriska förändringar kommer till stånd först 
genom att förändra människors attityder och värderingar, det vill säga kulturen på de djupare 
nivåerna (Senior & Fleming, 2006). Även strukturen har en effekt vid organisatoriska 
förändringar (Hodge, Anthony & Gales, 2003). 
 
Organisationsstrukturen beskriver hur arbetsuppgifter är fördelade bland medarbetare och hur 
dess sammansättning ser ut (Cummings & Worley, 2008). För att skapa en mer effektiv 
organisation väljer företag allt mer att strukturera och designa om sin organisation. Främst är 
det organisationens strategi och yttre påtryckningar som formar och påverkar hur strukturen i 
organisationen ser ut. Idag verkar många organisationer i ett så kallat multi-läge och använder 
en mix av de traditionella sätten att strukturera upp sitt företag på (Burton, Obel & DeSanctis, 
2011). Att utveckla organisationsstrukturen innebär en förändring av den rådande 
arbetsstrukturen, där det gäller att utvärdera och använda det bästa av den befintliga 
strukturen vid en förändring, samt att kombinera nya system och arbetsuppgifter med 
varandra (Cummings & Worley, 2008). 
 
Ett nytt sätt för organisationer att förändra sin struktur på är att skapa en så kallad 
processstruktur, vilket innebär att en anpassning görs utefter varje arbetsprocess och dess 
uppgift. I den processbaserade strukturen är medarbetarna i fokus, där det är viktigt att 
personalen besitter en bred variation av kunskap (Cummings & Worley, 2008). På så vis 
fördelas arbetsuppgifterna ut på medarbetarna, vilket i sin tur leder till en mer effektiv 
organisation (Burton, Obel & DeSanctis, 2011). Ett sätt att strukturera om i organisationen 
kan vara att outsourca hela eller delar av sin verksamhet till en tredje part (Quelin & 
Duhamel, 2003).  
 
 
3.4.1 Outsourcing som strukturell effekt vid förändring och förvärv  
 
Sedan början av 1900-talet har det skett en betydande tillväxt inom outsourcing, både i den 
privata och inom den offentliga sektorn (Langfield-Smith & Smith, 2003).  
Beslutet att lägga ut uppgifter, processer, eller till och med hela avdelningar i en organisation 
är en allt vanligare företeelse (McKenna & Walker, 2008). Outsourcing är en strategi som 
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innebär att företag kan lämna över en del av verksamheten till en tredje part och därmed 
specialisera sig på ett antal nyckelområden (Mclvor, 2008). De flesta forskare är överens om 
att outsourcing innebär att gå utanför företaget och att förvärva aktiviteter som inte behandlas 
internt (Espino-Rodriguez & Padron-Robaina, 2006). Outsourcing har blivit väldigt populärt 
inom företag det senaste decenniet, där det tillämpas allt mer, inte bara för tillverkning, utan 
också inom interna administrations- och ledningsfunktioner. Outsourcing kan öka effektivitet 
och medföra kostnadsbesparingar i företag genom att överlåta aktiviteter till experter med 
kunskap för uppgiften.  
 
Det är däremot många organisationer som misslyckas med att utnyttja de möjligheter som 
finns med outsourcing (Mclvor, 2008) och en framgång eller ett misslyckande bedöms ofta 
efter huruvida uppdragsgivaren uppnår kostnadsbesparingar (Langfield-Smith & Smith, 
2003). Outsourcing som strategi bidrar inte alltid till effektiva kostnadsbesparingar, då 
förändringen ofta innebär omorganisering, val av nya leverantörer och samarbetspartners. 
Quelin och Duhamel (2003) menar att den största utmaningen istället handlar om hur de 
kortsiktiga kostnadsbesparingarna ska hanteras samtidigt som att ha ett långsiktigt perspektiv. 
Att enbart överväga de ekonomiska metoderna menar dock Espino-Rodriguez och Padron-
Robaina (2006) att det skulle vara att bortse från andra aspekter av organisationen som också 
kan ha en stor inverkan på outsourcingbeslut. 
 
Outsourcing är en form av interorganisatoriska relationer, då det handlar om två separata 
företag som genom ett kontrakt gör ständiga utbyten. Det är ett juridiskt avtal mellan dessa 
företag som handlar om att tillhandahålla en eller flera aktiviteter, processer eller tjänster. Ett 
vanligt fokusområde när det kommer till området inom outsourcing är vilken strategisk 
betydelse de outsourcade delarna har för företaget (Goles & Chin, 2005). Att använda 
outsourcing som strategi innebär en förändring av företagets kompetens, organisationsstruktur 
och individers inställning till förändringen, vilket kan innebära både risker och framgång 
(Quelin & Duhamel, 2003).  
 
Istället för att företag använder outsourcing går det även att använda sig av insourcing, även 
kallat “in house” då aktiviteterna utförs av personal i företaget istället för att hyras ut till en 
tredje part. I detta fall skrivs kontrakt med en extern part som blir som en medlem i teamet, 
vilket är positivt då alla processer och uppgifter sker inom kontroll i den egna projektgruppen 
och företaget (McKenna & Walker, 2008). 
 
 
3.5 Analysmodell  
 
Modellen nedan är ett ramverk, vilken ligger till grund för studiens teoretiska referensram 
samt att den kopplas ihop med studiens empiri och analys. Studien syftar till att undersöka 
organisationsförändringar i samband med företagsförvärv och dess effekter på en 
organisation. Avgränsningar har dock behövt göras och huvudfokus i studien ligger på 
företagsförvärv i stort.  
Teorin inleds brett med ett avsnitt om organisationsförändringar som sedan lägger grund för 
de övriga delarna. Sammankopplingen mellan de olika delarna visar ett en typ av 
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organisationsförändring kan handla om företagsförvärv. Förvärv kan i sin tur ha olika effekter 
på en organisation som bland annat kan röra kultur och struktur. Dessa effekter kan påverka 
organisationer på olika sätt beroende på motivet till förvärvet och vad det är för typ av 
organisation.   
 
Utifrån detta huvudområde sammanfattar modellen nedan hur alla delar i det teoretiska 
ramverket hänger ihop med varandra. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3: Beskrivande modell över den teoretiska referensramen.  
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4. Empiri 
Avsnittet behandlar det resultat som intervjuer har utmynnat i. Avsnittet behandlar 
fallföretaget, två företag som arbetar med rådgivning och konsultation vid företagsförvärv 
och ett outsourcingföretag.  
 
 
4.1 Bakgrund och historia om fallföretaget 
 
Vd:n på fallföretaget beskriver deras verksamhet som ett handelshus som på 1950-talet 
grundades och som idag består av fyra olika affärsområden. Vidare berättar respondenten att 
företaget består av en ledningsgrupp av tredje generationen samt att de är 25 stycken anställda 
där styrningen i företaget bedrivs decentraliserat. Respondenten förklarar att företagets 
affärsidé inte endast bygger på att arbeta med importverksamhet utan att de även designar och 
levererar skräddarsydda produkter och smarta materiallösningar till grossistkunder samt till 
stora detaljhandelskedjor. Fallföretagets arbetsstruktur består av både agenturaffärer och egna 
affärer. En agenturaffär innebär att företaget har rätt att sälja varor och tjänster för ett annat 
företags räkning. Företaget fungerar som en medlare av affären där kunden själv har ansvar 
för leverans och frakt. Deras egna affärer innebär att kunden köper hela tjänsten/produkten av 
deras företag och de har då hela ansvaret från att en order läggs till att produkten levereras till 
kund. I en sådan affär får fallföretaget betalt för utförd tjänst och produkt, till skillnad från en 
agenturaffär där företaget får kommission, en procentsats av den totala kostnaden.  
 
Avdelningen för hemtextil är den aktör som i samråd med Vd:n har ansvar för den förvärvade 
verksamheten. Idag består hemtextilavdelningen av fyra stycken anställda, två som arbetar 
med inköp och är försäljningsassistenter, en designer och en avdelningschef. Avdelningen har 
för närvarande tolv kunder som de kontinuerligt får beställningar av. Hemtextilavdelningen 
säljer ett helhetskoncept från det att kund kommer in med en idéskiss av en 
kollektion/produkt, till att avdelningen producerar och levererar den. Förvärvet innebär för 
avdelningen att utvidga sin kundmarknad från att tidigare endast riktat sig till grossister till att 
i samband med uppköpet även rikta sig mot detaljister.  
 
Vd:n förklarar sin huvudsakliga uppgift på företaget som att långsiktigt värna om företaget, se 
till att de går med vinst och att arbeta med aktiviteter som ger vinst i framtiden. Respondenten 
menar att det måste finnas en framtidsplan eller att man annars får lita på sin personal och 
affärsidé som gör att det går att satsa framåt.  
 
 
4.2 Studiens jämförande företag 
 
För att sätta fallföretagets förvärvsprocess i ett bredare perspektiv och ur olika synvinklar har 
jämförelser gjorts med tre olika företag. Två företag arbetar med rådgivning och konsultation 
av ägarskifte vid företagsförvärv. Dessa respondenter benämns vidare som rådgivare A samt 
rådgivare B. Det ena företaget arbetar med större bolag och det andra arbetar mer med 
småföretag och ur ett mikroperspektiv.  
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Jämförelser har även gjorts med ett företag som jobbar med outsourcing för att kunna ställa 
det i perspektiv till fallföretaget och vidare få tips på vad som kan vara bra att tänka på vid en 
outsourcingprocess. Till detta har även jämförelser gjorts med fallföretagets skoavdelning 
som idag har sin lagerverksamhet outsourcad. Dessa respondenter benämns i empirin som 
platschefen (outsourcingföretaget) samt försäljningschefen (fallföretagets skoavdelning). Vi 
har delat in företagsförvärv och svar från fallföretagets Vd samt två andra respondenter i det 
första avsnittet. Svar från två respondenter om outsourcing presenteras vidare i ett andra 
avsnitt.  
 
 
4.2.1 Rådgivande företag A och B  
 
Rådgivare för företag A arbetar som projektledare och beskriver deras verksamhet som ett 
företag som arbetar med att hjälpa olika bolag vid bolagsfördelning och utvärdering, att köpa 
och sälja bolag men även att göra dessa bolag attraktiva på marknaden. Respondenten berättar 
att firman funnits i tio år och att det totalt är fem anställda. Den tjänst de levererar beskriver 
rådgivaren som att vara en stödfunktion vid köp och försäljning av bolag och att de säljer och 
stöttar i olika förvärvsprocesser. Det går även att beskriva företaget som en outsourcad M&A-
avdelning (mergers & aquisitions), vilket betyder fusioner och förvärv, där de arbetar med att 
göra det köpande bolaget attraktivt för köparen. Rådgivare B arbetar också som projektledare 
för rådgivning och konsultation vid företagsförvärv och ägarbyte samt med att förbereda 
processer för köp- och säljtransaktioner mellan företag. Till skillnad från rådgivande företag 
A, arbetar företag B mot olika uppdragsgivare som består av 1-5 stycken anställda. Deras 
projekt syftar till att rädda mindre företag som ska läggas ner, vilket innebär att arbetstillfällen 
och kunskap som annars går förlorad, tas tillvara på. I denna typ av bolag (kunskapsbolag) 
handlar det oftast om affärer med företag som är konstnärer, utför avancerat hantverk eller att 
sälja en liten butik med ett attraktivt butiksläge.  
 
Huvuduppgifterna för rådgivare A är i företaget att vara konsult och rådgivare till företag som 
ska genomföra ett företagsförvärv. Ett typexempel på arbetsuppgift kan innebära att 
rådgivaren arbetar med hur ett bolag ska säljas och hur bolaget därefter ska göras attraktivt för 
en köpare. Respondenten menar att det är viktigt att det finns en intressant plan för det nya 
företaget som bolaget vill köpa sig in i. Huvuduppgifterna för rådgivare B är att hjälpa 
kunden/uppdragsgivaren att skapa och utvärdera företaget som ska säljas eller köpas upp. 
Respondenten har även tidigare erfarenhet av förvärv, då denna varit egen företagare i över 
trettio år och under denna tid byggt upp flera företag.  
 
 
4.2.2 Fallföretagets skoavdelning och outsourcingföretaget 
 
Skoavdelningen är den största avdelningen på fallföretaget med tio stycken anställda, varav 
sex kundansvariga, en avdelningschef, en säljchef, en designer och en säljrepresentant. Den 
ena halvan av skoavdelningen består av en trading-verksamhet och den andra består av 
företagets eget skomärke, vilket säljs till stora detaljhandelsföretag samt till småbutiker runt 
om i Skandinavien.  
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Det finns fyra kundansvariga på plats i företaget där alla har hand om sina egna affärer och 
kunder, från idé till leverans av färdig produkt. Respondenten på fallföretagets skoavdelning 
är försäljningschef vars arbetsuppgifter handlar om att jaga affärer och se till att varorna säljs. 
Försäljningschefen ansvarar även för en del i inköpsprocessen och har där hand om vilka 
kvantiteter, färger osv som ska köpas in.  
 
Det intervjuade outsourcingföretaget grundades år 1987 och hjälper idag företag med att 
outsourca delar av sin verksamhet, vilket erbjuder en helhetstjänst som gör att företaget kan 
fokusera på sin egen kärnverksamhet. Outsourcingföretaget tar hand om lager, logistik och 
rutiner för både små och stora företag. Med en kombination av en bred erfarenhet och modern 
logistik kan de ge företag en stabil lagerhantering. Den respondent som intervjuats i 
outsourcingföretaget är platschef och beskriver deras verksamhet som att de optimerar flera 
kunders logistik till ett flöde, alltså tredjepartslogistik. Respondenten berättar att de ligger 
långt framme vid IT-sidan och med integration för överföring av information mellan deras 
företag och kunden. 
 
 
4.3 Organisationsförändring  
 
Förvärvet som fallföretaget håller på att genomföra innebär enligt Vd:n att de kommer att 
kunna sälja till det uppköpta företagets existerande kunder men även att få in deras befintliga 
verksamhet i det förvärvade företaget. Förändringen innebär även att företaget får tillgång till 
en helt ny marknad där de kan använda sig av sin befintliga personal men också använda det 
förvärvande företagets outsourcingnätverk. I planeringen av förändringen beskriver Vd:n att 
det ännu inte är bestämt hur själva förvärvet kommer att hanteras internt i den bemärkelse i 
vem som ska göra vad och hur arbetsfördelningen kommer att se ut.  
 

“Planen är att det förvärvade företaget kommer att bestå av synergier med 
existerande verksamhet. Hur mycket av de förvärvade företaget som kommer 
att rikta sig mot den offentliga miljön, mot heminredning, export eller import 
är ännu inte bestämt, vilket innebär att det är mycket arbete som fortfarande 
kvarstår med själva organisationsförändringen.” - Vd:n 

 
Vd:n beskriver vidare att affären kommer att bli en mer sofistikerad, raffinerad och 
strukturerad affär som kräver en högre specialkunskap samt påpekar att idén är att kunna 
bygga bestående värden och därmed bli specialister inom sin bransch och beskriver följande 
om sitt företag: “Så länge det finns ett spretigt träd där varje gren är specialister, är det 
jättebra, och företaget behöver inte växa i volym för att uppnå framgång, utan det är den 
kvalitativa formen som räknas.” Rådgivare B beskriver anledningen till att företag genomför 
organisationsförändringar ofta handlar om att dra ner på kostnader, vilket innebär att företag 
generellt vill producera mer men samtidigt dra ner på personal. Samma respondent menar att 
en förändring i en organisation ofta upplevs som hotfull, vilket leder till att förändringen kan 
betraktas som ett problem och inte som en möjlighet till förbättring.  
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4.4 Företagsförvärv 
 
Vd:n på fallföretaget beskriver att det förvärv som ska genomföras kommer att innebära en 
viss strukturförändring. “Det handlar om en ny strategi som öppnar dörrar för en helt ny 
marknad, det är en inträdesbiljett för en ny marknad som för företaget delvis handlar om att 
sälja till offentlig verksamhet”. Rådgivare A beskriver att förvärv ofta används i branscher 
som innehåller många och små aktörer där ett uppköp av dessa bolag ses som ett sätt att skapa 
samordningsvinster och på så vis gör marknaden mer konsoliderad. Både rådgivare A och B 
förklarar att förvärv kan ske mellan både små och stora bolag men att strategin för att förvärva 
ett specifikt företag kan se olika ut. De båda betonar vikten av att det antingen kan handla om 
att köparen är ute efter ett mer konsultbetonat företag, där kompetens och kunskap är motivet 
till köpet. I andra fall kan det handla om att köpa upp en industri där produkten eller 
varumärket är motivet till köpet.  
 
Rådgivare A beskriver att förvärv ofta genomförs under en lång process, under minst ett år, 
där förvärvet är uppdelat i olika faser som innebär att mycket fokus behöver läggas på 
processen. Rådgivare B beskriver första delen av förvärvsprocessen på detta vis:  
 

“Antingen kommer köparen och har ett case med sig, eller att man tittar på 
något fall som vi har. Det handlar ofta om att vi börjar titta på ekonomin ihop 
och går igenom årsredovisningar, och begär kompletarenade information om 
företaget som ska köpas upp. Sedan måste köparen göra en affärsplan även om 
det måste ske med ett visst stöd från oss. Det handlar även om att köparen 
under förvärvsprocessen ska få all information som behövs för att köparen 
därefter ska kunna förstå och hantera det företag som ska köpas upp.”  
- Rådgivare B 

 
 
4.4.1 Drivkrafter till förvärv  
 
Att etablera sig och att bli ett större företag behöver enligt Vd:n på fallföretaget inte 
nödvändigtvis vara svaret för framgång, utan beskriver att fokus behöver ligga på att tjäna 
pengar. “Har man ett sådant fokus samtidigt som man växer, blir det automatiskt mer pengar. 
Växer man däremot utan att ha koll på varför, kan det bli farligt.”  
 
Att förvärva ett bolag anser rådgivare B som ett sätt att öka tillväxt på men menar även att 
tillväxt inte alltid behöver vara någonting positivt. “Det finns ingen matematik eller logik för 
det, tidigare har ett bolags framgång värderats efter antal anställda men nu är det inte längre 
så.” 
 
Fallföretagets främsta motiv till förvärvet är att kunna etableras på en ny marknad och att 
skapa samarbete med deras befintliga verksamhet. Situationen som fallföretaget befinner sig i 
beskriver rådgivare A som en form av drivkraft till att förvärv genomförs. Motivet innebär i 
fallföretagets situation att de vill täcka upp en större produktgrupp eller marknadsperspektiv.  
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Rådgivare A beskriver att orsaker till förvärv ibland kan vara att företag internt inte har tid 
men också att de inte effektivt nog kan utveckla en produkt “inhouse”. Rådgivare A lägger 
vidare betoning på att förvärv eller uppköp av företag ofta handlar om just tidsaspekten och 
att man vill påskynda någonting. Ett typexempel beskriver ovanstående respondent såhär:  
 

“Det kan innebära att ett företag har som drivkraft att med en tillväxtplan nå 
nya marknader inom fem år. Företaget kan ha analyserat och bedömt att det tar 
för lång tid att starta upp egna kontor/verksamheter och väljer därför att köpa 
ett befintligt bolag, istället för att bygga upp det på nytt.” - Rådgivare A 

 
Rådgivare B håller med då det är enklare för ett företag att “köpa ett paket av kunder och 
kunskap, än att börja om och anställda helt nya personer och jaga nya kunder, vilket kan vara 
väldigt tidskrävande”. Rådgivare B beskriver vidare att motiv till förvärv kan se väldigt olika 
ut, vilket främst beror på vad ägaren har för mål. “Antingen kan motivet handla om att 
företaget vill bli ett bolag med 2000 anställda för att sedan gå till börsen, eller så kan företaget 
istället vara ett livsverk av en familj, ett generationsbolag som ska föras vidare och därmed 
växer av att köpa upp andra bolag.” Samtliga respondenter menar dock att det finns vissa 
fallgropar med att genomföra företagsförvärv vilka exempelvis kan handla om att viktiga 
delar i processen glöms av eller förbises.  
 
 
4.4.2 Fallgropar 
 
När det handlar om fallgropar som ett förvärv kan innebära menar Vd:n på fallföretaget att det 
alltid finns en begränsad insikt av det företag som ska köpas upp. Vd:n beskriver följande:  
 

“Innan förhandlingarna är klara är det viktigt att titta på dokument som säljaren 
besitter och som handlar om marknad, struktur, kunder och marginaler. Den 
informationen är alltid objektiv då säljaren juridiskt är skyldig att berätta 
allting, samtidigt som säljaren ofta väljer att vinkla saker, speciellt då det 
handlar om marginaler.” - Vd:n 

 
Vd:n beskriver ytterligare en fallgrop som kan handla om svårigheter med att uppskatta 
personalkostnader i kalkylen och att resultatet inte visas förrän verksamheten har satts igång.  
 
Rådgivare A beskriver vidare i likhet med Vd:n, att kostnader kan uppskattas fel, då även 
köparen av de förvärvade företaget kan göra en för dyr affär, vilket i slutändan leder till ett 
dåligt utfall. Rådgivare B beskriver likaså, hur vissa uppdragsgivare som de möter har alldeles 
för höga tankar om vad deras företag är värt, då de ofta har ett nära och känslomässigt band 
till företaget, vilket i sin tur gör att de då upplever en stor besvikelse och beskriver att: “I ett 
mindre företag med få anställda är det lätt att den personliga ekonomin blir drabbad om 
företaget inte är lönsamt.” Rådgivare B beskriver att företaget då inte har förstått hur mycket 
tid den nya verksamheten kommer att ta samt att det kan vara svårt att få upp lönsamheten i 
bolaget.  Ytterligare ett exempel beskrivs då en positiv lönsamhet också kan innebära problem 
i likviditetsbudgeten.  
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“Detta leder till att andra problem uppstår då pengar behövs för att öka tillväxten, att köpa nya 
maskiner, att det krävs mer lager, ett annat butiksläge eller att anställa mer personal.” Vd:n för 
fallföretaget beskriver ett exempel av ett mindre lyckat förvärv som företaget genomförde för 
tio år sedan:  
 

“Förvärvet var dåligt redan från början, då det var en förlustaffär där det inte 
fanns någon logik för verksamheten att tjäna pengar och att det inte heller 
fanns något fundament för att det skulle bli en bra affär. Det är viktigt att det 
finns förutsättningar och en långsiktighet för att tjäna pengar. Ett sätt att 
undersöka om det är en bra affär eller inte är att göra en marknadsanalys, vilket 
var en del som saknades i förlustaffären.” - Vd:n 

 
Rådgivare A beskriver ytterligare en fallgrop som kan uppstå, främst i samband med lite 
större bolag som ska köpas upp. “Ledare glömmer ofta bort hur förvärvet ska planeras och 
förmedlas ut, både mot kunder, medarbetare och leverantörer. Detta är otroligt viktigt att hela 
tiden ta hänsyn till.”  
 
Ett lyckat förvärv är för fallföretagets VD när affären betalar sig och blir lönsam, men även 
att organisationskulturen fungerar bra. På ett likartat sätt menar rådgivare A att ett lyckat 
förvärv handlar om när företag tjänar in sina pengar på rätt tidshorisont, vilket dessutom beror 
på vilka förväntningar som från början sätts upp. Rådgivare A menar även att de pengar som 
från början lagts ut ska tjänas in inom rimlig tid. Rådgivare B belyser att ett lyckat förvärv 
handlar om att både köparen och säljaren är nöjda, där det är viktigt att företagen kan leva 
vidare och öka sin tillväxt på marknaden. Vd:n förklarar att: “Finns det en bra affärsidé går 
det alltid att hitta lösningar på problem som kan uppstå längst vägen.” Rådgivare A benämner 
även hur viktigt det är med kommunikationen med de anställda för att förvärvet ska bli lyckat 
samt att ha en öppen dialog med bolagets kunder och leverantörer. Ovanstående respondent 
beskriver vidare att “under förändringsprocesser skapas osäkerhet och funderingar, och det är 
få människor som är bekväma i situationen, varför det är viktigt att bygga bort 
obekvämligheten så fort som möjligt.” Precis som rådgivare A, menar rådgivare B att det 
handlar om att jobba inifrån och ut för att ett förvärv ska bli lyckat.  
 
 

“Mycket handlar om att informera och kommunicera med de anställda efter 
förvärvet och att enskilt berätta för varje anställd och göra det tydligt om vad 
som gäller och hur det kommer att påverka personen i fråga. Det är viktigt att 
vinna med sig sin personal och att få alla att lyftas med på en högre nivå. Vid 
ett förvärv kan det uppköpta företaget både ha haft ett dåligt eller ett bra 
ledarskap där det är otroligt viktigt att gå in och visa personalen hur det ska se 
ut i det nya företaget. Därefter handlar det om att vinna kundernas hjärtan.”  
- Rådgivare B 

 
Fallföretagets Vd menar att tidpunkten för förvärvet är avgörande om det kommer att bli 
lyckat eller inte, då det både handlar om att medarbetarna i företaget tycker att förvärvet är 
passande i tiden samt att det köpande företaget kan tas in på rätt villkor i verksamheten.  
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Det kan även enligt Vd:n handla om att personalen och kulturen inte matchar med den 
befintliga verksamheten. Även rådgivare B lägger vikt vid att aldrig förvärva ett bolag där 
medarbetarna inte är med till hundra procent. Rådgivare A beskriver vidare att det blir allt 
vanligare att företag använder sig utav konsulter och rådgivning vid ett förvärv, då företag allt 
mer inser vikten av att ha någon som handleder och projektleder uppköpet. Vidare beskriver 
ovanstående respondent att ett förvärv innebär vissa risker, speciellt då det tar mycket tid från 
den dagliga verksamheten och påpekar att “Det innebär att företaget kan fokusera på den 
ordinarie verksamheten och därmed får större chans till ett lyckat förvärv.” Rådgivare B 
beskriver vidare att: “Det finns oerhört mycket att tänka på vid ett förvärv, framförallt med att 
hitta den information som finns mellan raderna och som kanske inte finns i en årsredovisning, 
det visar inte alltid den rätta verkligheten.”   
 
Både rådgivare A och B förklarar att integrationsprocessen, hur de förvärvade företaget tas in 
i organisationen, är en otroligt viktigt del för att förvärvet ska bli lyckat. Denna process har 
rådgivare A utvecklat en slags integrationsplan för, vilken deras kunder kan använda sig av då 
förvärvet ska genomföras.  
 

“Integrationsplanen innebär ett 120dagars-program i form av en checklista, 
som handlar om att rådgivarna och det köpande företaget innan förvärvet går 
igenom vad det kommer att innebära, vilka aktörer företaget ska kontakta, i 
vilken ordning detta ska ske och vad som kan meddelas ut till media. Om 
företaget följer programmet finns det mindre chans att saker faller mellan 
stolarna men det finns aldrig några garantier.” - Rådgivare A 

 
 
4.5 Kulturella och strukturella effekter vid förvärv 
 
Vd:n beskriver att det är väldigt viktigt att tänka på att involvera medarbetarna i 
förändringsarbetet och att se till att det blir en bra matchning med den nya verksamheten. 
Rådgivare A håller med och menar att:   
 

 
“Det gäller att företagen har en gemensam målbild och syn på framtiden för 
hur verksamhet ska bedrivas. Dock beror det på situation och att förvärvet kan 
bestå av två olika kulturer om de två skilda delarna inte berörs av varandra, 
men att kulturen i andra situationer däremot måste integreras till fullo i den 
befintliga verksamheten.” - Rådgivare A 

 
Vd:n på fallföretaget beskriver ett typexempel där de förvärvade bolaget hade ett helt annat 
sätt att kommunicera och en helt annan jargong, vilket gjorde att det skapades en kulturkrock. 
Vidare berättar Vd:n att det är viktigt att allas intressen vid ett förvärv dras åt samma håll och 
att få alla medarbetare med sig.  
 
 

 32 



Även rådgivare A menar att kulturen är som ett klassiskt faktum där förvärvet kan gå fel och 
där de mjuka värdena är lätta att glömma bort då förvärvet planeras. Rådgivare B beskriver 
vidare att “Det är viktigt att redan i planeringen av förvärvet diskutera hur kulturen kommer 
att integreras och påverkas av förvärvet. Resterande personal, utöver vissa nyckelpersoner, 
behöver inte veta om affären förrän den är påskriven och till hundra procent ska genomföras.” 
Fallföretagets Vd har valt att göra på detta vis och bestämt att nyckelpersonerna inte ska prata 
om uppköpet med den övriga personalen förrän affären är klar. Rådgivare B hävdar att det är 
det bästa sättet då det är onödigt att oroa personalen i onödan då förändringen kan påverka 
antingen positivt eller negativt. “Att berätta om ett förvärv innan affären är klar kan innebära 
oro hos personalen och att kunderna blir uppvaktande av andra parter, vilket är bäst att 
undvika.”  
 
Vd:n beskriver ett typexempel från ett tidigare arbete med koppling till kultur och risker med 
förvärv, och förklarar att ett förvärv stoppades på grund av att de insåg att det förvärvade 
företaget hade en allt för annorlunda organisationskultur som inte skulle matcha deras 
befintliga verksamhet. I slutändan resulterade det i att förvärvet aldrig genomfördes. Även 
rådgivare A har varit med om en liknande situation. Från början var det tänkt att ett uppköp 
skulle genomföras men där rådgivaren vid ett möte upptäckte att företaget som de företrädde 
hade två helt olika organisationskulturer som inte skulle matcha varandra. Detta i sin tur ledde 
till att även detta uppköp stoppades.   
 
Rådgivare B menar att det finns två olika sätt att se på kulturen, det ena handlar om att 
kulturen är positiv där uppköpet/förvärvet kan innebära en ny trygghet för organisationen. Ur 
en annan synvinkel kan det istället handla om frågor om vem som behöver sluta på företaget 
och hur rationaliseringen senare kommer att se ut.  
 

“Efter ett förvärv är det viktigt att ta det lugnt och att säkra det som har 
förvärvats och få med sig medarbetarna vid hela förändringen. Medarbetarna 
kan besitta mängder av kunskap om hur den nya verksamheten kan utvecklas, 
som tidigare inte kommit fram men som kan tas tillvara på vid 
förvärvsprocessen.” - Rådgivare B 
 
 

4.5.1 Strukturella effekter vid förändring och förvärv 
 
Vd:n berättar att förvärvet kommer att innebära en del strukturella förändringar för företaget, 
vilket innebär att hemtextilavdelningen kommer att växa och ta ansvar för förvärvet och den 
nya verksamheten. “Hemtextilavdelningen kommer i samband med förvärvet och 
förändringen att arbeta mer som en grossistaffär, vilket kräver ett mer strukturerat sätt att 
arbeta på i form av inköp, lagerhållning och att bestämda kollektioner kommer att definieras 
två gånger per år.” Förändringen innebär även att de kommer att sköta marknadsföring och 
arbeta konsekvent enligt en plan där det också innebär ett helt annat sätt att arbeta i form av 
rutiner, processer och funktioner. Vd:n påpekar att det även gäller att anpassa tjänsterna, 
vilket i sin tur kan innebära att processkartan behöver ritas om.  
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“Det gäller att återskapa styrkan i varumärket och att därefter hitta nya 
designers som kan komma upp med nya mönster och kollektioner, och att 
komma ut mer aggressivt på marknaden. Det blir en viss 
organisationsförändring i sättet att arbeta men inte nödvändigtvis i antal 
personal. Om företaget däremot kommer att växa kan det uppstå behov av fler 
anställda. Det är dock någonting som får utvecklas efter att processen har satts 
igång.” - Vd:n  

 
Rådgivare A berättar att det är vanligast att företag vid ett förvärv behåller den personalen 
som tillkommer vid uppköpet, vilket framförallt gäller vid ett konsultbetonat bolag där 
personalen är nyckelresursen och anledning till förvärvet. Ovanstående beskriver vidare att 
om fokus inte ligger i att ha kvar de anställdas kunskaper brukar personalen avvecklas, dock 
under ett par år, då det sällan sker dramatiska förändringar inom kort tid. “Generellt sätt 
brukar bolagen behålla personalen så gott det går och på sikt se om det kan samordnas eller 
inte.” Rådgivare A beskriver ett exempel och undantag där den strukturella förändringen 
innebar att viktiga nyckelpersoner fick lämna företaget, då de hade stor makt med starka 
traditioner och jargonger.  
 

“I det här fallet var det ett amerikanskt bolag som var lite mer aggressiva i sina 
planer, och man förstör ju en kultur på det sättet. Samtidigt var de måna om att 
sätta sin kultur och sin stämpel på verksamheten. Man kanske behöver göra sig 
av med kulturbärarna, men det är väldigt osvenskt och det sker väldigt sällan.” 
- Rådgivare A 

 
Rådgivare B menar att strukturen i en organisation framförallt handlar om att uppnå någon 
form av rationaliseringsvinst. “Om du exempelvis köper ett dotterbolag som du vill lägga på 
annan ort, så plockas någonting bort. Detta blir ofta administrationen, och är det istället 
någonting man lägger till så är det sälj”. Vidare beskriver rådgivare B att 
organisationsförändringen kan innebära ett nytt sätt att arbeta i form av ett skifte från en platt 
till hierarkisk struktur. Samma respondent beskriver även att organisationsförändringen kan 
påverka hur ledarskapet behövs sammanstrålas, då den operativa chefen av de köpande 
företaget kanske inte arbetar på samma sätt som den enskilda företagaren som har blivit 
uppköpt.  
 
 
4.5.2 Outsourcing som strukturell effekt vid förändring och förvärv  
 
I samband med förvärvet innebär en av de strukturella förändringarna att outsourca 
lagerverksamheten av det nya bolaget. Vd:n beskriver att valet av att outsourca många gånger 
kan vara olika, och att det antingen handlar om att det är ett billigare alternativ eller att 
företaget vill koncentrera och specialisera sig på en specifik del av verksamheten.  
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Vd:n menar att för det förvärv som nu ska genomföras, hade de kunnat välja att sköta 
lagerverksamheten internt och att det antagligen hade fungerat då det inte handlar om någon 
tung lagerhantering. “Däremot är det inte alltid det billigaste alternativet att sköta den typ av 
uppgift på egen hand, då lagerstyrning innebär mycket praktiskt arbete för personalen.” Detta 
resulterar i sin tur i att de inte lika starkt kan fokusera på det viktigaste som för deras del 
handlar om att sälja produkter samt att få ut dessa på marknaden. “Om vi hade haft en redan 
befintlig lagerverksamhet i företaget hade vi självklart använt denna men vi väljer nu att 
outsourca på liknande sätt som skoavdelningen gör.” 
 
Försäljningschefen som arbetar på skoavdelningen på fallföretaget outsourcar sin 
lagerverksamhet, och menar att du får bort mycket problem genom att använda en tredje part, 
då de sköter hela logistikbiten. “Har du en egen lagerverksamhet får du räkna på personal och 
vad det kostar”. Nackdelen kan enligt platschefen på det intervjuade outsourcingföretaget 
istället vara att du inte har tillgång till lagret på samma sätt som om du hanterar det själv. 
“Sköts allt dock rätt från början ska det inte vara några problem”. Någonting som också 
fungerat bra enligt försäljningschefen är servicen hos outsourcingföretaget de använder, vilket 
respondenten betonar är A och O i processen. “Alla småsaker är otroligt viktiga, exempelvis 
då det både ska packas rätt men även tas av rätt färg osv av produkten. Det kostar mycket 
pengar då det blir fel och det medför även extrajobb”.  
 
Det viktiga att tänka på vid outsourcing är enligt försäljningschefen framförallt pris, service 
och det geografiska läget. Viktigt är även att man är integrerade med varandra, för att så få fel 
som möjligt ska kunna uppstå. En tredje viktig bit är tillit och att information stannar internt 
mellan varandra. Platschefen lägger dessutom betoning på hur viktigt det är att vara tydlig 
med vad man vill att leverantören ska utföra och att se till att upprätta en arbetsbeskrivning 
och ett avtal med vem som gör vad och när. Platschefen på outsourcingföretaget menar att det 
från början gäller att upprätta en specifikation på vad företaget vill att leverantören ska utföra, 
att prissätta den och därefter upprätta ett avtal. Först efter det påbörjas en integration mellan 
företagen. Vad som även är avgörande enligt platschefen och om de ska ingå samarbete är 
känslan av att det finns möjlighet till ett långt och nära samarbete eftersom att det ofta skrivs 
avtal på flera år. “Det är viktigt att kunna diskutera och komma fram till snabba lösningar som 
fungerar för båda parter.” 
 
Försäljningschefen beskriver att “Den stora fördelen med tredjeparts-logistik är att vi lättare 
kan koncentrera oss på försäljning och att den logistiska biten istället sköts av en tredje part”. 
Detta är någonting som platschefen menar är ett av motiven till att företag idag väljer att 
outsourca och att de får professionell logistikhantering.  Mycket kan dock gå fel och det finns 
stora risker att ta när det handlar om outsourcing. Det är otroligt viktigt att allt blir rätt från 
början menar försäljningschefen och berättar hur viktigt det är att samspelet mellan alla parter 
fungerar. Den stora vinningen är även förenat med risker, någonting försäljningschefen tycker 
att man måste ha i åtanke då det både finns för- och nackdelar. Platschefen förklarar på ett 
liknande sätt att det gäller att projektets deadlines hålls och att inga obehagliga överraskningar 
och fel dyker upp för att outsourcingprocessen ska bli så lyckad som möjligt. “Det handlar om 
att kundens verksamhet, butik och mottagare inte påverkas nämnvärt av själva processen.” 
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5. Analys och tolkning 
I detta avsnitt kommer teorin och intervjuer att analyseras, tolkas, sättas i samband och 
jämföras i en diskussion.   
 
5.1 Organisationsförändringar 
 
Organisationsförändringar är som förstått ett omtalat och väl diskuterat ämne som getts stort 
fokus inom organisationsforskning och teorier. Enligt Hall (1999) kan en förändring i en 
organisation både ge nytta eller vara till skada då den både kan ge tillväxt eller vara en 
tillbakagång. Den kan även ge ändrad form i organisationen där förändringen kan leda till 
både effektivitet eller ineffektivitet. Vd:n på fallföretaget beskriver att förändringen kommer 
att ge ändrad form i organisationen då de kommer att få tillgång till en helt ny marknad och 
där idén är att kunna bygga bestående värden och därmed bli mer specialister inom sin 
bransch. Genom detta går att tolka att det kommer bli en positiv förändring för företaget men 
då respondenten även påpekar att mycket arbete fortfarande kvarstår med förändringen, är det 
på förhand svårt att förutse huruvida utfallet kommer att bli positivt eller negativt. Liksom 
Hall (1999) menar att organisationsförändringar både kan ge nytta och skada för ett företag, 
hävdar rådgivare B på ett liknande sätt att förändringar i en organisation ofta upplevs som 
hotfulla, vilket i sin tur kan leda till att förändringen kan betraktas som ett problem och inte 
som en möjlighet till förbättring. Om detta är fallet för fallföretaget är i detta skede svårt att 
avgöra men utefter vad som framkom i intervjun med Vd:n framstår förändringen som mer 
hoppfull än hotfull.  
 
Vad teori framförallt har pekat på är organisationsförändringens komplexitet, dess planerade 
förändring som getts en del kritik och slutligen att det finns en mer processuell och 
kontinuerlig förändring som motsatt metod till den planerade. Vilken metod är då bra att 
använda? Både Dawson (2003) och Burnes (1996) har liknande åsikter om att det inte bör 
talas om en ”bästa” metod eller en universal lösning, utan istället se till situation och anpassa 
metoden därefter. Detta kan tyda på att varken den planerade förändringen eller den 
kontinuerliga och processuella kan sägas vara bättre än den andra. Vad som däremot kan 
konstateras är att den processuella vuxit fram mer på senare år, då den planerade inte varit 
tillräckligt utvecklad och utarbetad. Att en kombination av de olika modellerna istället bör 
göras förespråkar såväl Burnes (1996) som Dawson (2003). Vad som går att förstå utav det 
resonemanget är att de båda modellerna trots allt har sina fördelar och bidrar till att vara 
användbara, om än i ett samspel med varandra. De planerade modellerna används trots allt 
som grund för utveckling av nya modeller och är på så sätt väldigt användbar till senare och 
nyare forskning inom området. 
 
Kanske kan Van de Ven och Poole’s (1995) försök till en kombination av fyra 
processmodeller vara en teori som passar in på det Burnes (1996) och Dawson (2003) 
förespråkar, om en kombination. I Van de Ven och Poole’s (1995) fyra processmodeller går 
det att se kopplingar till både de planerade modellerna om förändring men också till de mer 
processuella. I fallföretagets situation går det att dra tydliga kopplingar till att deras 
förändringsprocess är en kombination av den planerade och processuella modellen.  
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Att processen till viss del är planerad går att utläsa då Vd:n förklarar att de i förväg planerat 
att de kommer att använda sig av befintlig personal men också planen av att nå ut till en helt 
ny marknad. Processen är samtidigt processuell då Vd:n menar att de i förväg inte bestämt hur 
själva förvärvet kommer att hanteras internt i företaget i vem som ska göra vad och hur 
arbetsfördelningen kommer att se ut. Detta är någonting som istället kommer att behandlas 
under själva processen och är beroende av hur den utvecklar sig. Resonemanget går att liknas 
vid Dawson (2003) uttalande om att förändringens aktiviteter i den det processuella 
tillvägagångssättet inte nödvändigtvis behöver behandlas i sekventiella steg, utan kan ske när 
som i processen.  
 
Många forskare är som förstått eniga om att en kombination av modeller behövs göras och 
Burnes (1996) framhäver att tillvägagångsättet för att förändra istället bör anpassas efter 
situation. Burnes uttalande är någonting vi tycker speglar fallföretagets förändringsprocess 
bra, där de valt att hantera förändringen utefter deras egen situation. Faktorer så som 
exempelvis fördelning av arbetsuppgifter kommer att hanteras beroende på hur förändringen 
och förvärvet utvecklar sig och är med andra ord inte på förhand bestämda. Tillvägagångsättet 
som precis presenterats går att liknas vid Van de Ven och Poole’s (1995) konstruktionistiska 
perspektiv som handlar om att förändringarna växer fram, där nästa steg inte är förutbestämt.  
 
 
5.2 Företagsförvärv 
 
Att genomföra ett förvärv innebär en hel del kunskap om både företaget som ska köpas upp 
och hur det kommer att påverka verksamheten internt. Allen, Oliver och Schwallie (1981) 
beskriver att det är beroende på verksamhetens situation och företagets plats på marknaden 
som avgör om ett företag är moget att genomföra ett förvärv. Utifrån intervjun med Vd:n, 
visade sig förvärvet ske i rätt tidpunkt där Vd:n hade avdelningschefen med sig och den 
kunskap, vishet och vilja som krävdes. Detta är någonting som även Beer och Nohria (2000) 
betonar som viktigt när det handlar om att genomföra en lyckad förändring. Både rådgivare A 
och B beskriver att rätt situation är då köparen har all information inhämtad och analyserad av 
de företag som ska köpas upp. Tolkat av detta har fallföretaget alla möjligheter och den 
kunskap som krävs för att förvärvet ska bli så lyckat som möjligt.  
 
Både Barros och Dominguez (2013) samt Cummings och Worley (2008) menar att strategin 
vid ett förvärv är viktig att se över, då allt fler företag tenderar att gå miste om detta. Barros 
och Dominguez (2013) beskriver även att företaget i minsta mån behöver veta vart företaget 
är på väg och vill hamna. Rådgivare A, B samt Vd:n beskriver att det är viktigt att ha en 
utarbetad strategi redan från början vid planering av förvärvet. Utifrån Vd:s beskrivning går 
det att tolka att strategin av förvärvet är relativt utvecklad, då de vet vart de vill hamna och 
vad förvärvet kommer att innebära för företaget. Dock har ingen detaljerad beskrivning av 
förvärvets införande tagits fram utan endast mer överskådligt. När det handlar om större 
företag som rådgivare A arbetar med, är strategin och förarbetet otroligt viktig då de handlar 
om stora transaktioner och personer som kan påverkas. Strategin vid mindre företag som 
rådgivare B arbetar med visar också på att strategin är viktig men att omfattningen av de 
effekter som blir, inte är lika stora.  
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Detta tyder på att fallföretaget, som är ett medelstort företag, bör ha i åtanke att personalen 
och verksamheten kan påverkas positivt och negativt av den strategi som blir vald.  
 
Cummings och Worley (2008) beskriver att en förändringsstrategi går att dela in i fyra steg, 
vilket Agndal (2004) menar kan påverka strategins snabbhet och effektivitet. Utifrån Vd:n på 
fallföretaget uppnår förvärvet knappt två av fyra steg av förändringsstrategin. Det går att tolka 
att fallföretaget saknar en tydlig strategi hur personalen kommer påverkas och hur 
arbetsuppgifter ska fördelas. Vi föreslår att fallföretaget funderar över detta då det kan 
påverka hur effektivt och smidigt förvärvet i slutändan blir. 
 
Epstein (2004) hävdar att det finns olika drivkrafter till förvärv och psykologerna Mark och 
Mirvis (2010) väljer att beskriva en av dessa drivkrafter som integration strategy eller 
övergångsstrukturen. Fasen behandlar relationsbyggande och övergångsledningens uppgift att 
få de anställda delaktiga i vid integrationen och uppköpet av den nya verksamheten. 
Integreringsfasen belyser även Lewin (1951) och Van de Vens och Poole (19965) i sina 
modeller som betydelsefulla. Att detta behandlas av samtliga författare kan tyda på hur 
betydelsefull integrationsfasen är för en förändring och ett förvärvs resultat. Fallföretaget 
verkar vara väl medvetna om hur de ska integrera det uppköpta företaget i deras befintliga 
verksamhet. Dettas visas då Vd:n förklarar att deras främsta motiv till förvärvet bland annat 
handlar om att skapa samarbete med deras befintliga verksamhet samt att som följd av 
förvärvet utveckla vissa delar. Att tolka är att denna integration kan vara den viktigaste delen 
för fallföretaget att arbeta med vid genomförandet av förvärvsprocessen. Framförallt blir 
denna fas viktig då fallföretaget ännu inte har planerat in hur det interna arbetet i företaget 
kommer att hanteras, vilket är en viktig del att prioritera för att förvärvet ska lyckas. 
Förvärvets resultat kommer alltså i sin tur att påverkas av hur väl integrationen har fungerat.   
 
Både Ovle (1988) och Epstein (2004) beskriver att motiven till att förvärva ett bolag kan 
handla om att sälja fler produkter eller tjänster än tidigare men också att komplettera resurser 
till det befintliga företaget. Detta kan liknas vid fallföretagets andra motiv till förvärvet då 
Vd:n förklarar att det handlar om att kunna etableras på en ny marknad. Rådgivare A lägger 
även betoning på att motiv kan handla om tidsaspekten och att man vill skynda på någonting, 
vilket kan liknas vid Epstein (2004) fjärde drivkraft speed. Dock handlar denna fas mer om att 
fatta snabba beslut för att bland annat minska osäkerhet i organisationen. Rådgivare A syftar 
istället på tidsaspekten som att med en tillväxtplan nå en ny marknad inom exempelvis fem 
år. För fallföretaget är båda dessa aspekter viktiga att tänka på för att förvärvet ska bli så 
lyckat som möjligt. De bör naturligtvis ha en tillväxtplan på hur de ska nå den nya 
marknaden, men också se till att beslut fattas snabbt och att processen går framåt så att 
resultat nås vid förväntad tid.  
 
 
5.2.1 Misslyckat och lyckat förvärv 
 
Bou Wen och Po Chien (2006), Epstein (2000) samt Mark och Marvis (2000) är skeptiska till 
vad företagsförvärv kan leda till. Mark och Mirvis (2000) beskriver att tre fjärdedelar av alla 
förvärv misslyckas.  
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Watson (2009) beskriver att det finns en rad problem som kan uppstå vid förvärv, där både 
Mark och Mirvis (2000) och samtliga respondenter belyser kostnadsaspekten som en vanlig 
fallgrop. Vd:n beskriver att det är svårt att uppskatta personalkostnader innan förvärvet har 
genomförts och rådgivare A belyser problematiken med att köparen kan göra en för dyr affär. 
Kostnadsaspekten är någonting som påverkar verksamheten i stort till skillnad från rådgivare 
B:s klienter, som arbetar med mindre företag. Där handlar problemet om att privatekonomin 
hos företagen kan bli påverkad, vilket aldrig på samma sätt skulle uppstå i fallföretagets 
situation eller för rådgivare A:s klienter.  
 
Både Barros och Dominguez (2013) och Kazemek (1989) är överens om att ett misslyckat 
förvärv ofta bottnar i att de “hårda” formella systemen tar för mycket utrymme vid ett förvärv, 
där de mjuka värdena inte prioriteras på samma sätt. Detta resultat går att koppla ihop med 
vad Beer och Nohria (2000) förespråkar med att en kombination av strategi E och O görs. Där 
ses de finansiella och humanitära värdena som lika viktiga och som den ultimata lösningen 
för att lyckas med en förändring. Även Lodorfos och Boateng (2006) betonar vikten av att ett 
bristfälligt kulturellt inslag ofta påverkar förvärvet negativt. Utefter studiens olika teorier och 
rådgivare B synpunkter, vill vi framförallt peka på att fallföretaget ska fokusera på de mjuka 
värdena redan tidigt i planeringsstadiet av förvärvet. Att vi påpekar detta är eftersom att det i 
intervjun med Vd:n kom fram att fallföretaget nästan enbart hade planer för de hårda 
systemen. Vd:n beskriver att “Problem som uppstår går att lösa längst vägen”. Det är en liten 
motsägelse till vad teorin förespråkar och vi vill istället uppmuntra fallföretaget att redan vid 
planeringen av förvärvet diskutera hur de mjuka värdena så som kultur och personal, kommer 
att påverkas och integreras i förvärvsprocessen. 
 
 
5.3 Kulturella och strukturella effekter vid förändring och förvärv 
 
Som diskussionen ovan behandlar visar teorin tydligt på hur viktigt det är att involvera 
organisationskulturen vid förändringar. Locke och Guglielmino (2006) menar att 
organisationskulturen bör tas i hänsyn redan vid planeringen av förändringen för att den ska 
bli lyckad. Både rådgivare A och B ger liknande resonemang och beskriver hur viktigt det är 
att i planeringen diskutera hur kulturen kommer att integreras och påverkas av förvärvet. 
Rådgivare A beskriver här att kulturen är som ett klassiskt faktum till att förvärvet kan gå fel 
om de glöms bort att hanteras. Även fallföretagets VD är med på samma resonemang som 
rådgivare A och B. Precis som Cummings och Worley (2008) menar att medarbetarnas 
involvering och deltagande i förändringsarbetet påverkar resultatet, menar Vd:n att det är 
viktigt att tänka på att det blir en bra matchning med medarbetarna och den nya 
verksamheten. Att tolka av både teori och samtliga respondenters resonemang är att 
organisationskulturen är en otroligt viktig del att ta hänsyn till och om dessa mjuka värden 
glöms bort att hantera, är det lätt att en förändring eller ett förvärv kan misslyckas.  
 
Att både forskare och respondenter är eniga om att kulturen bör hanteras tidigt i planeringen 
av förändringen kan konstateras. Det går däremot att diskutera när i förändrings- och 
förvärvsprocessen som medarbetarna ska bli informerade.  
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Rådgivare B är tydlig med att resterande personal utöver vissa nyckelpersoner, inte behöver 
veta om förvärvet förrän allt är påskrivet och klart att det ska genomföras till hundra procent. 
Detta visade sig stämma väl överens med hur fallföretaget valt att hantera informationen. 
Deras medarbetare har från början inte meddelats att ett förvärv skulle genomföras, utan fått 
reda på detta i ett senare skede. Vad som är det bästa sättet och hur information ska hanteras 
är svårt att ge svar på men precis som rådgivare B menar, kan det vara onödigt att oroa 
personal om förvärvet i sin tur aldrig genomförs. Enligt Senior och Fleming (2006) handlar 
kulturförändringen i att förändra på de djupare nivåerna och alltså människors attityder och 
värderingar. Detta är någonting som både kan stödjas och arbetas emot, vilket får en koppling 
till resonemanget från rådgivare B och att det ibland kan vara värt att vänta med information 
för att slippa oro och eventuellt missnöje.  
 
När det handlar om strukturen pratar Cummings och Worley (2008) om att det blir allt 
vanligare att skapa en så kallad processtruktur. Den går ut på att en anpassning görs utefter 
varje arbetsprocess och dess uppgift. Denna struktur kan liknas vid fallföretagets situation då 
Vd:n beskriver att arbetsfördelning och uppgifter ännu inte är bestämda och att det istället 
kommer att utvecklas efter att processen satts igång. Att tolka är att fallföretaget väljer att 
vara flexibel och att processtrukturen Cummings och Worley (2008) benämner, stämmer väl 
överens och är ett bra alternativ för just deras situation. Att strukturen i fallföretaget kommer 
att ändras beror på det som Burton, Obel och DeSanctis (2011) menar, att det är 
organisationens strategi och yttre påtryckningar som formar och påverkar hur strukturen i 
organisationen ser ut. För fallföretaget är det förvärvet som genomförs som är den strategi och 
yttre påtryckning som kommer att påverka deras struktur. Hur strukturen i sin tur kommer att 
påverkas är enligt Vd:n ännu inte klart utan kommer att utvecklas under processens gång. 
Quelin och Duhamel (2003) menar att ett sätt att strukturera om i organisationen kan vara att 
outsourca hela eller delar av verksamheten till en tredje part. Detta är precis vad fallföretaget 
valt att göra i sin struktur när det handlar om det förvärvade bolaget.  
 
 
5.3.1 Outsourcing som strukturell effekt vid förändring och förvärv  
 
Enligt Mclvor (2008) kan outsourcing öka effektivitet och innebära kostnadsbesparingar, då 
aktiviteter som tidigare har skett internt överlåts extern till en tredje part. Platschefen 
beskriver fördelarna och den effektivitet som outsourcing kan innebära, då det handlar om att 
företaget kan koncentrera sig på sin egen försäljning av de nya produkterna och varumärket. 
Detta är den viktigaste anledningen varför Vd:n och försäljningsansvarig väljer att outsourca. 
Dock hävdar Quelin och Duhamel (2003) att outsourcing inte alltid är effektivt då det kan 
innebära att företaget behöver lägga mycket tid på omorganisering, val av nya leverantörer 
och samarbetspartners. Vd:n resonerar på så vis att det inte alltid är lönsamt att sköta alla 
aktiviteter i en verksamhet på egen hand.  
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Om det finns möjlighet att köpa in en tjänst som kan göra det bättre, är det mer lönsamt i 
längden. Detta resonemang belyser även försäljningschefen då de själva använder en tredje 
part för outsourcing av sin lagerverksamhet.  
 
Det motsatta alternativet till outsourcing är att sköta det “inhouse” där personalen utför 
aktiviteterna internt istället för att hyra ut till en tredje part (McKenna & Walker, 2008). Både 
försäljningschefen och platschefen beskriver att det är otroligt viktigt att information stannar 
internt mellan alla parter. Ett sätt att undvika att information läcker ut kan vara att använda sig 
utav insourcing, vilket betyder att processer och uppgifter hålls kvar inom företaget 
(McKenna & Walker, 2008). Om fallföretaget framöver väljer att ta in ett nytt 
outsourcingföretag tycker vi att de tidigt i planeringen reder ut hur de vill att den logistiska 
biten ska gå till, hur samarbetet ska se ut och vilken information som får komma ut. Vi tycker 
att fallföretaget bör göra som planerat att outsourca det förvärvade företagets 
lagerverksamhet, då fördelarna i denna situation överväger nackdelarna. Speciellt med tanke 
på att de då kan koncentrera sig på sin egen verksamhet och att få ut produkterna och 
varumärket på marknaden på snabbast möjliga vis.   
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6. Slutsats 
I detta avsnitt presenteras huruvida studiens forskningsfråga och syfte besvaras, eventuella 
rekommendationer och om ämnet i stort. Även en kritisk diskussion om studiens 
genomförande och om vidare forskning diskuteras.  
 
Vi vill slutligen avrunda med att återkoppla och svara på den forskningsfråga och det syfte 
studien innefattar. Forskningsfråga: Hur kan en organisationsförändring vid företagsförvärv 
genomföras i relation till mjuka och hårda system vad gäller kultur och struktur? Syfte: 
Studiens syfte är att med hjälp av en fallstudie, tidigare forskning och teori inom området 
organisationsförändring, undersöka företagsförvärv och dess effekter på en organisation. 
 
Av genomförd studie drar vi slutsatsen att en strategi som innehåller en kombination av både 
de hårda formella och de mjuka informella systemen, är en bra strategi för att kunna 
genomföra ett lyckat företagsförvärv och en positiv organisationsförändring. Det vi slutligen 
kommit fram till är att fallföretaget har en väl utarbetad plan för hur de ska gå till väga vid 
genomförandet av organisationsförändringen och förvärvet. Däremot har det visat sig att delar 
av förändringen är planerad men att andra delar kommer att ske löpande under processens 
gång. Detta tyder på att en kombination av en planerad och processuell förändring görs, vilket 
är den metod och tillvägagångssätt som teorin förespråkar. Det är viktigt för fallföretaget att 
ha en tydlig planering på de delar som går att planera.  
 
När det gäller strategin drar vi slutsatsen att fallföretaget har en övergripande och bra strategi 
som grundar sig på deras erfarenhet från tidigare uppköp och kunskap inom den typen av 
förhandlingar. Dock tycker vi att det finns vissa brister i bland annat integrationen och hur 
förvärvet ska tas in i verksamheten, någonting som ännu inte är fastställt. För fallföretaget är 
detta en extra viktig del att tänka på för att resultatet av förvärvet ska bli så bra som möjligt. 
Detta beror främst på att företaget ännu inte har planerat hur det interna arbetet ska skötas 
utan att det istället kommer att utvecklas under en processens gång. Vad som även har visat 
sig vid jämförandet mellan olika respondenter och deras erfarenhet av företagsförvärv, är att 
både kulturen och strukturen i en organisation påverkas av processen. Det går att konstatera 
att kulturen vid ett förvärv är otroligt viktig att ta hänsyn till, då både respondenter och teori 
påpekar att det är avgörande för förvärvets överlevnad och framgång. Även 
strukturförändringen i fallföretagets situation kommer att innebära ett nytt sätt för de anställda 
att arbeta på och lagerverksamheten kommer att skötas externt av tredje part. Det går efter 
genomförd studie att konstatera att denna metod både är mer lönsam och mer effektiv än om 
företaget skulle sköta denna arbetsuppgift på egen hand.  
 
6.1 Rekommendationer till fallföretaget 
 
När det handlar om planeringen av förvärvet vill vi rekommendera fallföretaget att göra en 
plan för hur de mjuka värdena (kultur och personal) kommer att påverkas och hur personalen 
kommer att beröras av förvärvet. Detta betyder inte att denna process måste vara färdigställd, 
men utifrån teori och svar från respondenterna, är en plan för hur de mjuka värdena kan 
påverkas, betydelsefull om förvärvet blir lyckat eller inte.  
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Vad som även kan rekommenderas är att försöka göra en plan för hur integrationen ska se ut 
och fundera över hur det interna arbetet kan tänkas hanteras och hur arbetsuppgifter kan 
fördelas ut bland anställda. Detta kan även vara av stor vikt när det handlar om att involvera 
övrig personal på bästa sätt i förvärvsprocessen samt att göra alla anställda delaktiga.  
 
Som nämnt i analysen tycker vi att fallföretaget ska fortsätta att outsourca sin 
lagerverksamhet. Det beror framförallt på att de då kan koncentrera sig på att få ut det 
förvärvade företagets produkter på marknaden, men också för att den nya verksamheten 
förhoppningsvis kommer att expandera. Detta i sin tur leder till att lagerverksamheten 
kommer att kräva mycket tid, stort fokus och underlättas av att skötas av en tredje part. 
 
 
6.2 Studiens genomförande och tidigare forskning  
 
Studiens genomförande har över lag gått bra där de planerade intervjupersonerna ställt upp 
med tydliga och bra svar på våra frågor. Sammanställning av empirimaterialet har också 
fungerat bra där likheter och jämförelser lätt har kunnat göras mellan de olika respondenterna. 
Som tidigare nämnts har teori och tidigare forskning varit lätt att hitta då många författare 
behandlar ämnet. Detta har varit fördelaktigt för studien då det aldrig varit problem med att 
hitta information men det har ibland också försvårat arbetet då det varit svårt att välja ut de 
mest relevanta teorierna med tanke på ämnets bredd. Dock efter mycket bearbetning av teori 
har till slut de mest relevanta delarna noga valts ut för att passa studien på bästa möjliga sätt.  
 
Avslutningsvis vore det intressant att i vidare forskning studera och undersöka hur resultatet 
och utfallet av fallföretagets förvärv och organisationsförändring blir. Om det blir så som 
företaget hoppas på och om allt går som planerat. Vad som även hade varit intressant att 
vidare och djupare studera är kulturens påverkan av en organisationsförändring och ett 
företagsförvärv. Det vore intressant då detta område inte ges stort utrymme och fokus i denna 
studie men som kan vara en del som förändras och av stor vikt bör hanteras vid en förändring 
och förvärv.  En annan del som denna studie inte berör är medarbetarnas perspektiv, 
någonting som hade varit intressant att studera efter att förvärvet är genomfört och hur det har 
påverkat samtliga medarbetare.  
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Bilaga 1: Intervjuguide  
 
Intervjuguide till Vd:n på fallföretaget (muntlig)  
 
Introduktion och presentation 
-Vilka är vi, varför är vi här, vad vill vi och vad ska ske med materialet?  
-Vad vi inte kan lova, hur återkoppling och publicering ska ske av rapporten.  
 
Verksamhetsbeskrivning  
1. Hur skulle du beskriva er verksamhet? 
 
Organisationsförändring  
2. Hur ser planeringsprocessen ut av organisationsförändringen? Finns det en början och ett 
slutdatum eller sker aktiviteter i planeringen mer löpande? 
 
3. Vilket stadie i förändringen är ni i nu? 
 
4. Vilka är era största drivkrafter för att genomföra förändringen? 
 
5. Vilka hinder kan nu stöta på längst vägen? 
 
Företagsförvärv  
6. Vad ser du för anledning till att företaget går igenom ett förvärv? 
 
7. Vad innebär ett lyckat företagsförvärv för dig?  
 
8. Vilka mål har ni med företagsförvärvet och hur arbetar ni för att uppnå dessa? 
 
9. Vilken strategi har ni med förvärvet? Ex. ny marknad eller att förstärka position på 
befintlig marknad? 
 
10. Har ni tidigare erfarenhet av att förvärva företag? Om ja   
 
11. På vilket sätt använder ni erfarenheter och kunskaper ni har fått från tidigare förvärv? 
 
12. Vilka förbättringar tror du att förvärvet kommer att ge företaget?  
 
13. Vilka risker/fallgropar finns kopplade till företagsförvärvet? 
 
Kulturella och strukturella effekter vid förändring och förvärv  
14. Enligt forskning misslyckas ibland företagsförvärv då medarbetarna och företagskulturen 
inte involveras i processen. Hur förhåller sig ert uppköp till denna fråga? 
 
15. Har ni tänkt på om kulturen kan påverkas i företaget efter förvärvet? Om ja, i så fall hur?  
 
16. Vilka strukturella förändringar kommer förvärvet att innebära? Exempelvis 
arbetsuppgifter, fördelning, personal och avdelningar. 
 
Outsourcing som strukturell effekt av förändring och förvärv  
17. Kommer ni använda outsourcing som en effekt av förvärvet?  
18. Om ja, vilka delar vad verksamheten kommer ni i så fall att outsourca?  
 
19. Vad var avgörande för beslutet att outsourca (kostnad, kunskap eller ökad produktivitet?)  
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 
Intervjuguide till avdelningschef på fallföretaget om outsourcing (muntlig)  
 
Introduktion och presentation 
-Vilka är vi, varför är vi här, vad vill vi och vad ska ske med materialet?  
-Vad vi inte kan lova, hur återkoppling och publicering ska ske av rapporten.  
 
Verksamhetsbeskrivning 
1. Vad har du för position inom företaget? 
 
Outsourcing 
2. Beskriv den funktion ni har valt att outsourca inom skoavdelningen? 
 
3. Vad var avgörande för beslutet att outsourca (kostnad, kunskap, ökad produktivitet?) 
 
4. Vad är viktigt att tänka på när man ska outsourca delar av en organisation? 
 
5. Hur sker samarbetet och kommunikation med de outsourcingföretag ni arbetar med? 
 
6. Tycker du att det finns det några nackdelar med att outsourca, i så fall vilka?  
 
7. Vad har ni vunnit för fördelar med att outsourca? 
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Bilaga 3: Intervjuguide 
 
Intervjuguide till projektansvarig och platschef av ett företag som arbetar med 
outsourcing (Via E-mail) 
 
Introduktion och presentation 
-Vilka är vi, varför är vi här, vad vill vi och vad ska ske med materialet?  
-Vad vi inte kan lova, hur återkoppling och publicering ska ske av rapporten.  
 
Verksamhetsbeskrivning 
1. Vad har du för position inom företaget? 
 
2. Hur skulle du beskriva er verksamhet och den tjänst ni levererar? 
 
3. Vad skiljer er från andra outsourcingföretag? 
 
Outsourcing 
4. Vilka motiv är det vanligaste för företag, då de väljer att outsourca? Ex. kostnad, kunskap 
eller ökad produktivitet? 
 
5. Vad bör företag tänka på vid beslut att outsourca? 
 
6. Hur kan en outsourcingprocess gå till och hur kan samarbetet se ut? 
 
7. Vad är avgörande för att ni ska välja ett företag att samarbeta med? 
 
8. Hur kan en lyckad outsourcingprocess se ut?  
 
9. Vad finns det för nackdelar och fördelar med att outsourca?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 iii 



Bilaga 4: Intervjuguide  
 
Intervjuguide till projektansvarig på ett företag som arbetar med rådgivning och 
konsultation av företagsförvärv (muntlig).  
 
Introduktion och presentation 
-Vilka är vi, varför är vi här, vad vill vi och vad ska ske med materialet?  
-Vad vi inte kan lova, hur återkoppling och publicering ska ske av rapporten.  
 
Verksamhetsbeskrivning 
1.Vilka arbetsuppgifter arbetar du med? 
 
2. Hur skulle du beskriva er verksamhet och den tjänst ni levererar? 
 
3. Vad har ni för erfarenhet av företagsförvärv? 
 
4. På vilket sätt bidrar ni med rådgivning och konsultation till företag som ska genomföra ett 
förvärv? Vad brukar företag behöva ha hjälp med vid förvärv?  
 
Företagsförvärv 
5. Hur skulle ni beskriva begreppet förvärv? 
 
6. Inom vilken bransch är förvärv mest förekommande?   
 
7. Vilka är de vanligaste motiven till att företag väljer att köpa upp andra bolag?  
 
8.  Vilka delar ingår i själva förvärvet? Vad är viktigast att tänka på?  
 
9. Hur kan ett lyckat förvärv se ut och vad är viktigt att tänka på?  
 
10. Vilka är de vanligaste fallgroparna som kan uppstå vid ett förvärv?  
 
11. Vilka organisatoriska faktorer avser främst påverkas av ett företagsförvärv? Ex. kultur, 
struktur osv. 
 
12. Vad är det viktigaste momentet direkt efter att ett bolag förvärvats? 
 
13. På vilket sätt utvärderar ni ett förvärv?  
 
Outsourcing som strukturell effekt av förändring och förvärv  
14. Är det vanligt att företag outsourcar tjänster eller ha dem ”inhouse” efter ett förvärv? Hur 
är det idag och hur har det varit innan? 
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Bilaga 5: Intervjuguide  
 
Intervjuguide till projektansvarig B som arbetar med rådgivning och konsultation av 
företagsförvärv (muntlig).  
 
Introduktion och presentation 
-Vilka är vi, varför är vi här, vad vill vi och vad ska ske med materialet?  
-Vad vi inte kan lova, hur återkoppling och publicering ska ske av rapporten.  
 
Verksamhetsbeskrivning 
1. Vilka arbetsuppgifter arbetar du med? 
 
2. Hur skulle du beskriva er verksamhet och den tjänst ni levererar? 
 
3. Vad har ni för erfarenhet av företagsförvärv? 
 
4. På vilket sätt bidrar ni med rådgivning och konsultation till företag som ska genomföra ett 
förvärv? Vad brukar företag behöva ha hjälp med vid förvärv?  
 
Företagsförvärv 
5. Hur skulle ni beskriva begreppet förvärv? 
 
6. Inom vilken bransch är förvärv mest förekommande?   
 
7. Vilka är de vanligaste motiven till att företag väljer att köpa upp andra bolag?  
 
8.  Vilka delar ingår i själva förvärvet? Vad är viktigast att tänka på?  
 
9. Hur kan ett lyckat förvärv se ut och vad är viktigt att tänka på?  
 
10. Vilka är de vanligaste fallgroparna som kan uppstå vid ett förvärv?  
 
11. Vilka organisatoriska faktorer avser främst påverkas av ett företagsförvärv? Ex. kultur, 
struktur osv. 
 
12. Vad är det viktigaste momentet direkt efter att ett bolag förvärvats? 
 
13. På vilket sätt utvärderar ni ett förvärv?  
 
Outsourcing som strukturell effekt av förändring och förvärv  
14. Är det vanligt att företag outsourcar tjänster eller ha dem ”inhouse” efter ett förvärv? Hur 
är det idag och hur har det varit innan? 
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