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or an acquisition and the factors that make the integration process a success or 

failure. 

Method: The method used in this study is based on systems theory, this means that 

reality is explained as objective and completely as possible. The study is 
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and acquisitions wants to be achieved. The study uses an abductive approach 

and the data used was both from primary and secondary sources.  

Conclusion: The result of the study shows that the integration process is influenced by 

several factors. The most important factors from the acquirer are to have a time 
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1. Inledning 

Att förvärva företag är ett sätt att bredda produktportföljen eller skapa stordriftsfördelar bland 

multinationella företag. Dock misslyckas många förvärv med att realisera de tilltänkta effekterna av 

förvärvet. ABB har sedan 2010 spenderat tio miljarder dollar och planerar att spendera tio miljarder 

till under de närmsta tre åren. Med anledning av detta är det viktigt att undersöka hur 

integrationsprocessen påverkar utfallet av förvärvet och vilka aspekter det är som företaget bör ha i 

åtanke vid förvärvet för att utfallet ska kunna leda till de förväntade effekterna av förvärvet. 

Förvärvet som undersöks är ABBs förvärv av Jokab och huvudfrågan som ska besvaras i studien är: 

Hur kan integrationsprocessen göras annorlunda vid framtida förvärv? 

1.1 Bakgrund 

Ett ständigt aktuellt ämne som behandlas och som har behandlats åtskilliga gånger genom åren av 

olika forskare är det om företagsförvärv. Under 2006 gjordes det globalt företagsförvärv till ett värde 

av 3870 miljoner Euro.1 Många av de undersökta företagsförvärven misslyckas ofta med att realisera 

det som var tänkt innan2. Det är endast cirka tjugofem procent av alla förvärv som kan anses lyckade, 

utifrån kriterierna att förvärvet ska vara värdeskapande, investeringen ska generera avkastning och 

att företagskombinationen ska bli mer framgångsrik tillsammans än vad de företagen skulle kunnat 

åstadkomma enskilt.3   

Anledningarna till att förvärva ett annat företag är många, men några av anledningarna kan vara att 

skapa marknadsandelar, bredda produktportföljen eller skapa stordriftsfördelar. Det mindre 

företaget som blir uppköpt vill möjligtvis få tillgång till mer avancerad teknologi eller överlåta 

verksamheten för att frigöra kapital.4 Detta förekommer ofta i högteknologiska branscher där 

utvecklings- och forskningskostnaderna ofta är höga5. Vi har i denna studie valt att undersöka hur 

ABB har lyckats med integrationen av Jokab, ett nyligen förvärvat företag. ABB har sedan 2010 

spenderat tio miljarder dollar på företagsförvärv och kan komma att investera ytterligare tio 

miljarder fram till och med 2015 som ett led i deras förvärvsstrategi.6  

Utmaningen vid ett förvärv ligger i hanterandet av integrationsprocessen. Utfallet av 

integrationsprocessen kan bero på flera olika aspekter, men några av anledningarna till att ett 

                                                           
1
 (Carbonara & Caiazza, 2009) 

2
 (Pablo, 1994) 

3
 (Marks & Mirvis, 2001) 

4
 (Andrén, Eriksson, & Hansson, 2003, s. 212) 

5
 (Eiteman, Stonehill, & Moffett, 2010) 

6
 (Dagens Industri, 2012) 
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förvärv misslyckas kan enligt Epstein vara kulturkrockar, oklarheter mellan de två organisationerna 

eller interna motstridigheter mellan de två samgående företagen.7  

Då ett företagsförvärv sker vill ofta det förvärvande bolaget inte bara få möjligheten att skapa 

stordriftsfördelar, utan det kan likväl handla om att få tillgång till viss speciell kompetens och 

kunskap. Den stora utmaningen för företaget kommer efter det att förvärvet ägt rum. Hur ska 

företaget kunna utveckla och förädla den nya verksamheten och få den integrerad på ett sådant sätt 

att den fungerar i den nya organisationen som den kommer att tillhöra. En annan aspekt i det hela är 

hur de immateriella tillgångarna som företaget besitter kan utvecklas för att inte enbart förbli så bra 

som de var vid förvärvet utan att även utvecklas och bli ännu bättre. I slutändan handlar det om att 

bevara den kompetensen som finns och sedan även utveckla den utefter företagets målsättning.8 Det 

finns enligt Epstein många sätt som ett förvärv kan misslyckas på, men att det finns sju avgörande 

faktorer för att ett förvärv ska bli framgångsrikt. De sju faktorer som Epstein ser som avgörande är 

strategisk vision, strategisk passform, affärsstruktur, due diligence, planering innan sammanslagning, 

planering efter sammanslagning och integrationsprocessen efter förvärvet9. De flesta misslyckanden 

beror på det som händer efter förvärven, hur företagen tar tillvara på personalen, hur 

företagskulturen ser ut i det nya företaget, hur företaget har styrts innan förvärvet och hur 

integrationen sker.10 

Varför görs då företagsförvärv om nu de flesta blir misslyckade? Företagens strategier kring 

företagsförvärv är olika, men de flesta söker samma slutmål vilket är att få konkurrensfördelar, 

synergieffekter och/eller kunskap. Dessa tre faktorer hänger ihop då kunskap kan ge 

konkurrensfördelar11, kunskap kan även ge synergieffekter och synergieffekter ger i sin tur 

förhoppningsvis konkurrensfördelar. Med synergieffekter menas att företagen skapar ett värde 

tillsammans som de inte hade kunnat skapa var och en för sig själv. Det är detta värde som företagen 

vill åstadkomma när de förvärvar ett annat företag.12 

1.2 Problemdiskussion 

En vanlig händelse i dagens samhälle är att stora företag blir större, dels genom att de växer men 

också genom att de förvärvar andra företag. Det är som sagt det senare vi ska lägga fokus på och det 

som är intressant är att se hur de implementerar sina regler, rutiner och värderingar in i en ny 

organisation. Eftersom företagsförvärv är en mycket komplicerad process som involverar många 

                                                           
7
 (Epstein, 2004) 

8
 (Stanwick & Stanwick, 2001) 

9
 (Epstein, 2004) 

10
 (Björkman, Stahl, & Vaara, 2007) 

11
 (Bresman, Birkinshaw, & Noel, 1999) 

12
 (Gupta & Roos, 2001) 
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intressenter är det sällan som ett företagsförvärv blir fullständigt lyckat. Att definiera vad som menas 

med lyckat eller misslyckat är oftast svårt bara det. För alla mynt har två sidor, och i det här fallet kan 

ett förvärv anses som lyckat ur den ena partens perspektiv men inte nödvändigtvis ur den andra 

partens. 

Processen som sker innan ett förvärv är oftast rent finansiella och legala och på detta sätt lättare att 

mäta, medan det som händer efter förvärvet inte oftast bara är fokuserat kring finansiella mått utan 

även på delar som är svårare att mäta och ta på. Några av de delarna är hur integrationen fungerat, 

hur stor denna har blivit och om de två olika företagskulturerna lyckats bli en enda gemensam enhet 

som lyckats realisera de uppsatta målen. Innan ett företagsförvärv sker sätter oftast det förvärvande 

företaget upp en del mål som ska realiseras inom en viss tid efter förvärvet. Några av de målen kan 

vara finansiella medan andra kan vara produktutveckling kopplad till ny teknologi, men alla har oftast 

en sak gemensamt och det är att skapa synergieffekter av förvärvet. Flera författare har tidigare 

försökt att beskriva vad som gör att ett förvärv lyckas eller misslyckas och har i dessa fall oftast 

använt sig av några få, eller endast en aspekt kring vad som kan påverka ett företagsförvärv. Oftast är 

det inte enbart en aspekt som påverkar hur framgångsrikt ett förvärv blir utan flera aspekter.13 När 

ett förvärv sker så vill ofta det förvärvande företaget genom förvärvet skapa synergieffekter som får 

organisationen att tillsammans bli ännu bättre än vad den hade varit om de båda företagen hade 

fortsatt verka i egen regi. Men att få ett förvärv att skapa dessa synergier har visat sig vara svåra att 

realisera då det som sagt är många olika faktorer som spelar roll när två företag ska gå samman och 

verka som en gemensam organisation.14  

Några av författarna som behandlat ämnet beskriver företagskulturen som en viktig aspekt, det är 

lättare att realisera synergieffekter om företagen är ganska lika varandra än om de skiljer sig markant 

åt vad gäller företagskulturen. De flesta tror att förvärvandet av ett annat företag innebär att det blir 

omedelbart framgångsrikt, men som Donker & Zahir skriver i sin artikel att företagsstyrning varit 

främsta orsaken till företagsskandaler och att företagsledningar måste dra lärdom av misslyckade 

förvärv och fusioner. Anledningen till detta kan vara en alldeles för aggressiv taktik att skapa 

förändringar, Donker & Zahir menar i sin artikel att det aggressiva beteendet som ibland VD:n kan 

visa vid förvärv skadar både privata aktieägare, dotterbolag och ekonomin i företaget som helhet. 15 

Hur ett företag ska gå tillväga för att skapa dessa synergieffekter finns det inget enkelt svar på. Först 

och främst måste det förvärvande företaget kartlägga orsakerna till förvärvet och vad detta vill 

åstadkomma med förvärvet. Genom att göra en grundläggande undersökning av orsakerna till 

                                                           
13

 (Larsson & Finkelstein, 1999) 
14

 (Hubbard & Purcell, 2001) 
15

 (Donker & Zahir, 2007) 
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förvärvet så kan företaget också få en tydligare bild av hur företaget ska kunna få ut dessa 

synergieffekter vid ett förvärv. Det är viktigt att vid en sådan undersökning inte bara se på de rent 

ekonomiska aspekterna, utan även se till de strategiska, organisatoriska och psykologiska aspekterna 

av ett förvärv. Det är som sagt viktigt att inte bara kartlägga endast de ekonomiska aspekterna, utan 

även försöka kartlägga de mänskliga aspekterna vid förvärvet och det tilltänkta företagets kultur.16 

För att kunna behålla och utveckla den kompetensen som finns och på så sätt skapa 

konkurrensfördelar och synergieffekter måste företaget försäkra sig om att den kompetensen som 

anskaffas inte går att kopiera eller imitera.17 

Vi anser att företagsförvärv är ett intressant ämne då det är ständigt aktuellt och företag spenderar 

stora summor pengar på företagsförvärv årligen, förvärv som i de flesta fall inte blir som företagen 

tänkt sig. Sammanfattningsvis kan vi säga att problemet med ett förvärv är oftast mycket 

komplicerade och det gemensamma för de flesta förvärv är svårigheterna att skapa synergieffekter 

och att få företaget integrerat till det nya företags organisation.  

I vår magisteruppsats kommer vi undersöka hur det förvärvade företaget (Jokab) integrerats i den 

nya organisationen (ABB) och vad som gjort det förvärvet lyckat eller misslyckat och genom en 

modell visa på vilka som är det viktigaste aspekterna att tänka på vid framtida förvärv för att dessa 

ska kunna bli än mer framgångsrika. Den fråga vi ska besvara i uppsatsen är:  

• Hur har integrationsprocessen påverkat utfallet vid förvärvet av Jokab och vad kan ABB göra 

annorlunda vid framtida förvärv? 

1.3 Syfte 

Syftet med vår magisteruppsats är att kartlägga vilka aspekter som påverkar ett företagsförvärv och 

vilka faktorer som gör att integrationsprocessen blir framgångsrik eller misslyckad utifrån det 

förvärvande företagets synvinkel. Detta genom att studera och analysera ABBs förvärv av Jokab.  

1.4 Avgränsningar 

Eftersom de aspekter vi kommer titta på är väldigt breda kommer vi inte gå in i djupare detalj vad 

gäller de finansiella synergieffekterna, vi ämnar titta på hur integrationen till det förvärvande 

företaget lyckas med att realisera de visioner som sattes upp innan förvärvet skedde. Vi avgränsar 

oss till att undersöka ABB och Jokab Safety (fortsättningsvis kallat Jokab) som båda är företag 

verksamma i industribranschen. 

                                                           
16

 (Marks & Mirvis, 2001) 
17

 (Barney, 1999) 
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1.5 Disposition 

I nedanstående figur presenteras vår disposition av arbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Disposition. Egen bearbetning. 

  

2. Metod 

Det här kapitlet beskriver tillvägagångssättet i uppsatsen. 

3. Referensram 

Referensramen lägger grunden för resten av arbetet. 

4. Empiri 

Här presenteras resultatet av de primärdata vi införskaffat. 

5. Analys 

Här jämförs empirin med referensramen. 

6. Slutsats 

Den slutsats som vi kommit fram till. 

7. Förslag till framtida forskning 

I det avslutande kapitlet ger vi förslag till fortsatt forskning. 
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2. Metod 

I denna uppsats undersöks ABB och deras förvärv av Jokab. En kvalitativ studie har genomförts med 

ett systemsynsätt, som innebär att verkligheten ska förklaras så objektivt och fullständigt som 

möjligt. De intervjuer som genomförts har varit icke-standardiserade och frågorna icke-strukturerade, 

detta för att en flytande dialog eftersträvades. De primärdata som införskaffats har kommit från 

dessa intervjuer och respondenterna är i denna uppsats anonyma, detta då vissa frågor kan leda till 

viss intern kritik.  

2.1 Tillvägagångssätt 

Vi har valt att undersöka ABB och deras förvärv av Jokab. ABB har genom alla tider förvärvat företag 

inom industribranschen och gjorde för två år sedan ett förvärv av Jokab. Vi valde att studera hur 

integrationsprocessen av Jokab har fungerat och vad som kan förbättras vid framtida förvärv. 

Anledningen till att vi valde Jokab var att förvärvet var relativt nyligen utfört och att 

integrationsprocessen var i praktiken helt genomförd. Mycket av litteraturen vi läst har varit inriktad 

kring hur integrationsprocessen genomförts och hur den har fungerat. Vi ansåg att förvärvet av Jokab 

var intressant och genomförbart att studera för vår magisteruppsats då förvärvet är nyligen 

genomfört och integrationsprocessen nästan slutförd.  

Vi har under arbetets gång haft hjälp av en handledare/mentor från ABBs konsultfirma som arbetar 

med företagsförvärv. Handledaren har hjälpt oss med kontakter och beskrivningar av hur 

förvärvsprocessen fungerar. Vi har i samråd med vår handledare valt ut ett visst antal respondenter 

från både ABB och Jokab till undersökningen. Valet av respondenter har skett genom att välja ut de 

personer som vi ansett har haft bäst inblick i förvärvsprocessen, de personerna har varit med innan, 

under och efter förvärvet. Respondenterna som vi intervjuat finns både inom det förvärvande och 

förvärvade företaget. De har alla haft högt uppsatta positioner inom företagen och därmed haft 

tillgång till mycket kunskap om förvärvet. Intervjuerna har skett på ABBs kontor i Västerås och på 

Jokabs kontor i Kungsbacka. Vi har även genomfört en videointervju med en av respondenterna som 

arbetar på Jokabs kontor i Malmö.  

2.2 Val av metod 

Vi har använt oss av ett systemsynsätt, detta innebär att verkligheten ska förklaras så objektivt och 

fullständigt som möjligt18. Enligt Arbnor & Bjerke är systemsynsättet baserat på två väsentliga idéer, i 

den ena anses alla företeelser agera som ett spindelnät där alla komponenter anses vara 

sammanlänkade som i ett system. I den andra delen anses alla system ha gemensamma mönster, 

                                                           
18

 (Björklund & Paulsson, 2003, s. 59) 
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beteenden och egenskaper som kan användas för att ge bättre förståelse om förhållandet mellan 

komplexa fenomen och på det sättet bidra till en bättre förståelse kring forskningen.19 Processen 

efter ett företagsförvärv är väldigt komplext vilket leder till att det är flera olika komponenter som 

påverkar utfallet av processen, därför valde vi just systemsynsättet då detta synsätt använder sig av 

många förklarande variabler. Det är oftast inte enbart en del som påverkar utfallet utan det är ofta 

helheten som påverkar slutresultatet. 

Genom att ha använt oss av detta synsätt kan vi betona synergieffekterna mellan olika delar som 

påverkar förvärvet och inte bara se till dessa var för sig utan att även se helheten mellan delarna och 

på så sätt visa att relationen mellan dessa är lika viktiga som själva delen i sig. För att förstå de 

underliggande faktorerna till olika sorters beteenden används detta synsätt för att undersöka de 

samband och relationer som finns mellan ett systems olika delar. Vi har valt det här synsättet då det i 

vårt arbete finns många olika faktorer som enbart var för sig inte kan förklara varför ett 

företagsförvärv blir lyckat eller misslyckat.20  

2.3 Kvalitativ eller kvantitativ metod 

När en studie är av kvantitativ karaktär är det en studie vars information kan mätas eller värderas 

numeriskt, sådana studier är oftast statistiska och kan bestå av enkäter. Kvalitativa studier är när en 

djupare förståelse inom ett ämne vill nås, det är främst studiens syfte som avgör om en studie är 

kvalitativ eller kvantitativ.21 Vårt syfte ämnar generera djupare förståelse gällande företagsförvärv, 

därför har vi valt att använda oss av en kvalitativ studie för att skapa denna förståelse.   

De intervjuer vi har genomfört har varit av kvalitativ natur, enligt Darmer & Freytag kallas den 

sortens intervjuer som vi genomfört för fokuserande intervjuer. Det kännetecknas av att de ska ge 

kunskap om vissa ämnen som vi ser till att intervjun handlar om. I regel är den fokuserande intervjun 

ensam i undersökningen eftersom den är det bästa sättet att samla in information för att analysera 

uppsatsens problemställning.22  

2.4 Val av ansats 

I den induktiva ansatsen används en rad enskilda observationer och utifrån dessa dras sedan 

slutsatser. I den deduktiva ansatsen ligger utgångspunkten i användandet av en fast förståelseram, 

varifrån författarna tolkar konkreta händelser i vardagslivet, eller tolkar ett visst förhållande utifrån 

en fast förståelseram. Slutsatsen följer med denna utifrån vissa förutbestämda förutsättningar.  
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Detta kallas för att använda en deduktiv ansats. Det finns även en hybrid av de ovannämnda 

ansatserna som kallas abduktion. Pierce beskriver abduktion på detta sätt: ”Det förvånande faktum C 

observeras, men om A är sann följer C därav; därför finns det en grund för antagandet att A är 

sann”(Andersen, 1994, s. 148)23. Genom att använda detta citat kan vi använda abduktion som en 

logisk slutledningsform och inte bara som en psykologisk eller intuitiv process. Abduktion ger ofta 

inte en direkt förklaring till en hypotes, men genom att en specifik sak inträffar kan den som 

undersöker dra slutsatser utifrån det faktum att om en händelse observeras kan den med stor 

sannolikhet beskriva ett logiskt samband till en annan outtalad händelse. Vi har därmed valt att 

använda en abduktiv ansats då det vi ämnar undersöka inte nödvändigtvist kommer beskrivas med 

fullständiga teorier, men att det genom logiska slutsatser ändå kan komma att förklara dessa teorier 

utifrån empiriska data. Den abduktiva ansatsen börjar med insamling av teoretiska data som sedan 

testas mot empirin för att sedan följas upp med kompletterande teori för att härifrån slutligen skapa 

slutsatser i det vi ämnat undersöka.24  

2.5 Informationsinsamling 

I detta arbete har vi använt oss av både primärdata och sekundärdata. Sekundärdata är information 

som införskaffats tidigare till ett annat syfte25. Den sekundärdata vi har använt oss av till denna 

magisteruppsats har varit främst artiklar, men också i form av böcker och material vi fått från ABB. 

När vi har sökt efter artiklar har vi använt oss av databasen ABI/INFORM Global och använt sökord 

såsom mergers, acquisitions, synergies, cultural, competitive advantage, integrating, stakeholder 

theory och institutional theory. Böcker har vi sökt på högskolebiblioteket och högskolebibliotekets 

databas ebrary. Det material vi fått från ABB har varit information som ABB tagit fram i samband med 

det förvärv som de har gjort, dock är denna information sekretessbelagd och därför kan inte allt 

publiceras i denna magisteruppsats.      

Att samla in ny data för en uppsats kallas primärdata. Primärdata införskaffas oftast via intervjuer, 

enkäter eller experiment, i denna magisteruppsats har vi gjort intervjuer för att samla in 

primärdata.26 Intervjuerna har skett på plats hos den som blivit intervjuad, men det har även 

förekommit att vi har ringt eller mejlat och återkopplat med följdfrågor om någon del varit oklar eller 

ofullständig. Intervjuerna har varit uppbyggda på så vis att vissa frågor har varit standardiserade, den 

andra delen av frågor har varit anpassade beroende på vem respondenten har varit och vilken 

                                                           
23

 (Andersen, 1994, s. 148) 
24

 (Andersen, 1994, ss. 148-152) 
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befattning han haft och slutligen sista delen som var frågor som kom upp under intervjun.27 

Intervjuerna har varit icke-standardiserade och frågorna icke-strukturerade vilket inneburit att det 

funnits vissa, bestämda på förhand, ämnen och frågor som ska tas upp men att ordningen på dessa 

kan komma att ändras under intervjuns gång och att svaret på frågorna kan vara olika beroende på 

respondentens erfarenhet, attityd och kunskap om ämnet28. Själva intervjun har varit mer en 

flytande dialog där en del av frågorna var skrivna innan och sedan, beroende på hur intervjun gick, 

kompletterades detta med ytterligare följdfrågor.29  

Vi har valt att inte namnge de respondenter vi intervjuat för att undvika att skapa interna konflikter 

då vissa delar av frågeställningen kan innehålla en viss intern kritik. Vi har därmed valt att endast 

sammanfatta och presentera vad respondenterna svarat och om dessa varit samstämmiga. Vi har 

utformat frågorna på sådant sätt att vi använt en grundmall med ett visst antal frågor och sedan 

anpassat dessa individuellt för att passa de respondenterna vi valt att intervjua på bästa sätt.  

Vid insamlingen av primärdata har vi medvetet valt att varit lite diplomatiska, då en del av de frågor 

vi ämnat få svar på kan ha ansetts varit av känslig natur beroende på hur de framställs och vilken 

respondent som fått frågan. Med diplomatiska menas det att respondenterna fått en inblick i vad vi 

ämnar undersöka.30 

2.6 Tillförlitlighet 

Under uppsatsens gång har vi av ABB fått ta del av dokument som endast är till för styrelsen och 

sådana intressenter som varit delaktiga i projekten eller företagsförvärven. Den informationen är 

sekretessbelagd, och genom att använda den informationen på rätt sätt ger det mer tillförlitighet till 

arbetet och resultatet av studien har därför påverkats positivt. Genom informationen vi haft tillgång 

till har vi fått se förutsättningarna, målen och utfallen av förvärvet. Vi har kunnat presentera de delar 

av informationen vi tagit del av som inte kan tänkas skada ABBs intressenter och eftersom vi inte har 

lagt någon större vikt vid att använda finansiella nyckeltal i arbetet kommer detta inte påverka 

uppsatsens tillförlitlighet eller utfall.  

Flertalet författare anser att tillförlitligheten i en studie mäts i reliabilitet, validitet och objektivitet. I 

vilken utsträckning samma värde nås om samma undersökning görs igen, det kallas reliabilitet. 

Reliabilitet visar alltså graden av tillförlitlighet i de mätinstrument som används. Med validitet menas 

det att ”i vilken utsträckning man verkligen mäter det man avser mäta” och slutligen huruvida 
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värderingar påverkar studien, objektivitet.31 Här nedan beskrivs det kortfattat vad vi har gjort för att 

förbättra dessa mått i vår magisteruppsats.  

2.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett mått som visar om samma resultat uppnås om samma undersökning görs igen. Det 

är inte säkert att samma resultat uppnås vid liknande undersökning, detta beroende på vilka 

personer som intervjuas och vad dessa har för åsikt och kunskap.32 För att säkerställa att vi förstått 

informationen rätt från respondenten har vi ibland haft en kontrollfråga där den aspekt som avses bli 

undersökt blir undersökt ännu en gång. Vid intervjuerna har vi valt att låta våra respondenter vara 

anonyma, anledningen till detta är för att få ärligare svar från dessa personer då de är medvetna om 

att de inte kommer att namnges i arbetet.  

2.6.2 Validitet 

Ett sätt att höja validiteten är att ställa tydliga och inte använda vinklade frågor33. Vi anser ha 

åstadkommit detta genom att tänka på hur vi formulerat intervjufrågorna, allt för att få fram 

respondentens egen åsikt på just den frågan. En fråga ska kunna ställas på ett sådant sätt att svaren 

blir entydiga och att tolkningen av resultaten inte kan missförstås34.     

2.6.3 Objektivitet 

För att öka objektiviteten i studien har vi genom hela arbetet motiverat de val som gjorts under 

arbetets gång. Detta för att ge läsaren en bättre förståelse kring varför vissa val gjordes och varför 

vissa valdes bort. Huruvida värderingar inverkar på resultatet i arbetet kan vi dock inte påverka då 

det är personer som utgör primära källorna. Den åtgärd vi har vidtagit är att vi har försökt intervjua 

personer som varit lämpliga för studien.     

2.7 Källkritik 

När sekundärdata används är det två problem som användarna måste ha i åtanke och det är 

kompatibiliteten och tillförlitligheten av det de hittar. För den informationen är införskaffad för 

något annat syfte och kan därför vara vinklad för att nå det resultat som de önskar. Det finns även en 

risk att de artiklar och böcker som används inte är tillförlitliga.35 De böcker och artiklar vi använt oss 

av är noga utvalda utifrån det som vi ämnar undersöka.  
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Primärdata till denna magisteruppsats införskaffades genom intervjuer. Svårigheten med intervjuer 

är att det är många aspekter som kan påverka, både respondenten och den som ställer frågorna. 

Problem som kan uppstå är om respondenten inte svarar ärligt, att svaret överdrivs för att personen 

ifråga vill tillfredsställa ledningen i företaget. Detta leder till nästa problem, vilket är om det är rätt 

person som blir intervjuad, kanske finns någon annan som är bättre lämplig för de frågor som ställs? 

För att undvika ovanstående problem har vi undersökt och valt ut de respondenter vi intervjuat 

utifrån deras kunskap och position i företagen, men även för att få en korrekt bild av situationen 

både innan och efter förvärvet. Darmer & Freytag skriver i sin bok om företagsekonomisk 

undersökningsmetodik att undersökningens resultat i hög grad blir beroende av vid vilken tidpunkt 

den utförs, att om den skulle genomföras vid en annan tidpunkt skulle utfallet bli annorlunda36. Om 

vi skulle gjort denna undersökning direkt efter förvärvet skulle vi förmodligen fått ett annorlunda 

resultat gentemot det vi fått nu, för nu har det gått en tid sedan förvärvet ägde rum och allt har 

börjat sätta sig på plats. Om vi däremot gjort undersökningen vid ett senare tillfälle hade allting blivit 

instituionaliserat, och om vi hade genomfört studien vid ett tidigare tillfälle hade integrationen till 

ABB inte varit påtaglig och några effekter av förvärvet hade inte kunnat påvisas. Nu då förvärvet har 

integrerats i ABB har vi genom denna undersökning påvisat de effekter som uppstått vid förvärvet.      

För att få ut det mesta av de intervjuer som genomfördes bestämde vi oss för att ha vissa frågor klara 

på förhand och sedan utveckla följdfrågor under intervjun. Detta för att kunna vara flexibla och inte 

vara alltför låsta vid ett eventuellt färdigt frågeformulär, plus att få ut maximalt av varje respondent. 

De strukturerade intervjuerna har en tendens att vara mindre djupgående medan de intervjuer som 

är mindre strukturerade syftar till att skapa bättre förståelse och ökad kunskap kring ämnet.37  
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3. Referensram 

Institutionell teori förklarar hur regler och rutiner implementeras i den nya organisationen och vilka 

komplikationer som kan uppstå, tillsammans med intressent perspektivet visar vilka intressenter som 

det måste tas hänsyn till. Vid ett förvärv finns det olika aspekter som är viktiga att ha i åtanke och det 

är de strategiska, organisatoriska och de psykologiska. Det innebär kortfattat att se till det egna 

företagets styrkor, svagheter och marknadsstatus samt att hitta en lämplig samarbetspartner. Det 

som ett företag vill komma åt med förvärv är att få synergieffekter, konkurrensfördelar och 

kompetens. Utfallet av ett förvärv kan dock påverkas av olika aspekter, som hur företagskulturen ser 

ut i de båda företagen, hur integrationsprocessen sker och hur de strategiska och organisatoriska 

förutsättningarna ser ut vid integrationen. 

3.1 Institutionell teori 

Det ökade intresset för institutionell teori har lett till att det utvecklats tre stycken olika inriktningar 

som används inom ekonomi. De tre är ny institutionell teori, eller transaktionskostnadssynsätt som 

det också kallas, äldre institutionell teori och ny institutionell sociologi. Även fastän dessa tre teorier 

har olika ursprung och olika hjärnor bakom idéerna har de en gemensam nämnare och det är att de 

delar intresset för institutioner och förändring av dessa. De tre teorierna erbjuder vägledning som är 

till hjälp för att utveckla institutionen och den interna redovisningen.38  

I dagens samhälle har kraven på redovisningssystem höjts då ledningen använder sina instrument i 

större utsträckning. Chefer använder idag sina redovisningssystem och finansiella rapporter mer 

flexibelt och tillsammans med andra nyckeltal, både finansiella och icke-finansiella.39 Eftersom 

ledningen använder sig mer av den information som finns i företaget är det viktigt att den 

informationen är korrekt. Den slutsats som Weerakkody kommer fram till i sin artikel där han läst och 

sammanställt 511 artiklar är att för att få en bättre förståelse kring det empiriska innehållet, kan det 

vara bra att kombinera institutionell teori med andra teorier och modeller. Detta för att den som 

använder sig av institutionell teori ska kunna täcka en större del av organisationens problem och 

beteende.40  

3.1.1 Vad är en institution? 

Vad är då definitionen för en institution? Det finns ingen riktigt klar definition om vad det är men 

inom den äldre institutionella teorin används definitionen: ett sätt att tänka eller handling av någon 

sorts prevalens och varaktighet som är inbäddad i vanor hos en grupp. Därmed kan en institution 
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betraktas som ett sätt att införa och skapa en social sammanhållning över en mänsklig aktivitet. 

Institutioner i sig utvecklas genom processer för att skapa rutiner för den mänskliga aktivitet som de 

bedriver. Organisatoriska rutiner spelar en stor och viktig roll i förhållandet mellan handlingar och 

institutioner.41 Institutionell teori är, som Powell & Dimaggio skriver, lättare att säga vad det inte är, 

än vad det är42.  

Inom institutioner behövs det fungerande regler och rutiner för att visa vad som är acceptabelt och 

inte. Regler är ett måste för att koordinera och ge en samhörighet i en grupp av individer. För att ett 

regelbaserat beteende behövs en tydlig bedömning av de tillgängliga alternativ som finns och de 

valda reglerna följs därefter för att undvika de svårigheter och eventuella kostnader som kan 

uppkomma för att genomföra sådana bedömningar vid varje tillfälle. Men genom att enbart följa 

regler kan beteendet bli lite slentrianmässigt och baserat på underförstådd kunskap som individen 

har samlat på sig genom att göra samma sak från dag till dag. Ett sådant regelbaserat beteende kan 

kallas för rutiner, eftersom det förklarar vanorna hos en grupp. Men med rutiner menas inte det 

beteendet som är förklarat ovan, utan med rutiner menas det att: så här ska saker göras. I större och 

mer mogna företag finns det ofta handböcker för vilka rutiner och beteenden som är acceptabla och 

som passar in i företagets organisationsfilosofi. 43 

Införandet av rutiner kan komma att bli lite modifierade om ledningen och gruppen hittar ömsesidigt 

godtagbara sätt att genomföra dem. Dessa rutiner kan komma att införas när en organisation tar 

över en annan genom förvärv och köparna vill införa sina standardiserade rutiner. När rutinerna ska 

implementeras kan det hända att de blir ändrade, antingen avsiktligt eller omedvetet. Rutinerna kan 

bli ändrade omedvetet om rutinerna blir missuppfattade eller om de är olämpliga med hänsyn till 

omständigheterna. Om de blir avsiktligt ändrade kan detta bero på att den uppköpta parten 

medvetet väljer att inte följa de rutiner som ska införas, detta för att visa deras missnöje med 

förvärvet. Men ändå i antagande av de regler som införs kommer nya rutiner att skapas i och med 

övertagandet, rutiner som växer fram med tiden. Att göra på detta sätt innebär att reglerna kommer 

från förvärvarna och rutiner kommer att uppstå i och med implementeringen från förvärvarna.  Det 

omvända är när det inte finns några regler, utan att regler skapas genom att samla ihop de rutiner 

som finns till en manual förslagsvis. Manualen kan då användas för att lära upp ny personal som ska 

börja i företaget, den är även bra för att undvika att kunskap försvinner när nyckelpersoner lämnar 
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företaget. Men det kan även användas för att göra modifikationer på de befintliga rutiner som finns 

för att kunna förbättra dessa.44 
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3.1.2 Institutionaliseringsprocessen 

Figur två nedan förklarar hur det går till när rutiner och regler ska införas och hur processen ser ut, 

denna process kallas institutionaliseringsprocessen45.  

Figur 2. The process of institutionalization. Egen bearbetning av Burns & Scapens. 

Den första processen som sker, pil A, är kodningen av de institutionella principerna i regler och 

rutiner. I allmänhet kommer de befintliga rutinerna ge uttryck för de rådande institutionella 

principerna och kommer forma nya regler vilket i sin tur kommer att leda till bildningen och 

återbildning av de pågående rutinerna. Kodningsprocessen bygger på de antaganden som företaget 

tagit för givet och innefattar de institutionella principer som visar sig genom företagets befintliga 

värderingar och maktförhållanden.46  

Den andra processen, pil B, innefattar de aktörer som antar de rutiner och regler som i sin tur kodar 

de institutionella principerna. Denna process av författning kan komma att möta motstånd, särskilt 

om de regler och rutiner som ska införas utmanar existerande värderingar, och om personalen har 

möjlighet att ingripa i processen. Om det inte blir några ändringar från externt håll, som 
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nymodernisering av teknologi eller att det blir problem i och med övertagandet, kan det ändå vara 

svårt att återgå till de tidigare reglerna.47  

I den tredje processen, pil C, får de anställda återkoppling på de rutiner som införts, detta kan vara 

medvetna och omedvetna förändringar. Medvetna förändringar kan förekomma om personalen kan 

visa upp bevis för att de gällande regler och rutiner inte fungerar till belåtenhet. Omedvetna 

förändringar däremot kan bero på att vissa delar av arbetet inte övervakas och att regler och rutiner 

har missuppfattats.48 

Pil D, som är den fjärde och sista processen, är institutionaliseringen av regler och rutiner som har 

blivit anpassade efter beteendet från det individuella företaget. Institutionen som har infört de regler 

och rutiner har därmed tagit i åtanke hur det har sett ut förut, men också hur de vill att saker ska se 

ut i framtiden för att möta deras intresse. Efter att institutionen har fått feedback på de regler och 

rutiner som införts kan de sedan börja från den rutan när de ska implementera dessa i nästa 

företag.49 

Det som bilden ovan huvudsakligen visar är att i och med detta tillvägagångssätt har det förvärvande 

företaget kommit fram till de regler och rutiner som fungerar bäst för det förvärvade företaget. De 

regler och rutiner som finns är alltså anpassade för just det företaget, men med riktlinjer från den 

institutionen som infört dem. När koncerner förvärvar mindre företag vill de ofta införa sina egna 

rutiner i det förvärvade företaget.50  

Nödvändigtvis behöver det inte vara så att det företaget som blir uppköpt ska anta förvärvarens 

regler och rutiner, som exempelvis internredovisningssystem. Ett exempel på detta är i artikeln som 

Granlund skriver där han beskriver att det blir komplikationer vid integrationen, som delvis berodde 

på att köpet kom som en chock för företaget som blev uppköpta. Det medförde att ledningen i det 

uppköpta företaget såg efter sitt eget bästa och detta fick en negativ effekt på affären.  Dessa 

komplikationer berodde på att företagen skiljde sig åt väldigt markant i och med att deras 

företagskultur inte passade varandra. Det ena företaget hade ett väldigt enkelt system de jobbade 

med medans det andra företaget hade ett mycket mer komplext sätt att redovisa. Det uppköparen 

ville införa äventyrade de befintliga normer och värderingar som redan fanns i det andra företaget, 

detta ledde till en lång process som inte var till någon fördel för varken företaget eller de anställda.51  
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3.2 Intressentperspektivet  

Senare års forskning har visat att det inte längre är möjligt att för ett företags ledning och styrning att 

endast se till aktieägarnas perspektiv. Nuförtiden är det viktigt att se det hela utifrån det större 

intressentperspektivet. Med detta menar Lenssen, Perrini, & Tencati att företaget inte endast kan ta 

hänsyn till ägarna, utan även måste ha de anställda, kunderna, leverantörerna, fackföreningar och 

samhället som helhet i åtanke.52 Företag kan inte längre enbart förlita sig till de finansiella 

aspekterna från aktieägarna. Enligt Philips, Freeman, & Wicks är intressentteori en teori som 

beskriver både organisationen och etiken i denna53. Forskning visar att företag som arbetar ur ett 

intressentperspektiv både får ett gott rykte, men även lyckas med sin affärsplan på ett föredömligt 

sätt.54 

3.2.1 Vad är intressentteori? 

Att se ett företag ur ett intressentperspektiv eller intressentteoretiskt sätt istället för det traditionella 

och mer konventionella input-output perspektivet leder till en bättre förståelse av företagets 

relationer med sina intressenter (kan ses ur de båda figur tre och fyra nedan).55 

 

Figur 3. Traditionella intressentperspektivet. Egen bearbetning av Donaldson & Preston. 

I den traditionella modellen kan leverantörer, anställda och finansiärer ses som bidragande input, 

medan företaget bidrar med output till sina kunder. Alla de delar som bidrar med input tillskaffar sig 

här normala ersättningar, för den anställda kan vi i det här fallet likna det vid den lön han/hon får vid 

ett visst antal arbetade timmar. Den traditionella modellen ger bara deltagarna ”normala” eller 
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”marknadsmässiga” ersättningar till de som står för input, medan kunden får fördelarna på 

bekostnad av de som står för inputen. I figur fyra visas det hur tradionella intressentperspektivet 

lämnats till fördel för det nya synsättet. Analytiker hävdar att intressentperspektivet menar att alla 

personer eller grupper som på något sätt är involverade med ett legitimt intresse i företaget är det 

för att dra fördelar och att de inte prioriterar något intresse eller några fördelar framför varandra.56 

Jämförelsen mellan figur tre och figur fyra visar tydligt hur fler intressenter är involverade i 

företagets välbefinnande.  

 

Figur 4. Nya intressentperspektivet. Egen bearbetning av Donaldson & Preston. 

3.2.2 Alternativa aspekter av intressentteori 

Några av de centrala problemen inom intressentteorin har varit att det funnits oklarheter om dess 

ursprung och syfte. Exempelvis så används ofta intressentteorin i deskriptivt syfte antingen explicit 

(tydlig) eller implicit (underförstått). Några av de tidigare författarna såsom Brenner och Cochran har 

valt att dela upp deras intressentteori av företaget i två delar, den första delen förklarar hur 

organisationer arbetar medan den andra delen försöker förutsäga beteenden i organisationen. Enligt 

Donaldson & Preston använde författarna denna ”teori” som de utvecklat tillsammans med andra 

företagsteorier utan att ställa sig frågan om dessa är kompatibla och användbara med varandra eller 

inte.57 

Många av de teorier som används har olika syfte och därmed använder de sig av olika 

validitetskriterier samt har olika innebörd. Många av de tidigare författarna som behandlat ämnet 

har gjort det genom att ha använt sig av olika ekonomiska principer och teorier. Några av författarna 

som behandlat ämnet har försökt förklara intressentteorin genom att använda beteendeteori 

(förklarar beslutsprocessen med hjälp av mål, förväntningar och beslutsfattande), spelteori (förklarar 
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hur beslutsfattandet fungerar internt i organisationen) eller transaktionsteori (förklarar varför 

företag existerar) för att beskriva organisationers arbete.58 

Intressentteorin skiljer sig från ovanstående teorier och andra teorier genom att den inte bara 

förklarar utan även ger vägledning till det etablerade företaget hur det kan utvecklas och om dess 

fortlevnad. Företaget kan ur ett intressentperspektiv ses som en organisatorisk helhet genom vilken 

ett flertal deltagare genomför många, men inte alltid överensstämmande uppgifter. Intressentteorin 

anses vara generell och omfattande, men är inte för den delen endast deskriptiv i det sättet att den 

endast behandlar ”organisationens intressenter”. Donaldson & Preston menar att mycket av det som 

skrivits om intressentteori ofta är implicit, istället för explicit, och detta kan vara en av orsakerna till 

att den inte fått mera uppmärksamhet.59 

3.2.3 Organisationens mål  

Den moderna organisationen är ett komplext nät av samband mellan ett företag och dess 

intressenter. I en artikel skriven av Atkinson, Waterhouse, & Wells, delar författarna in 

intressenterna i två grupper där den ena innefattar kunder, ägare och omgivning medan den andra 

innehåller leverantörer och anställda. Den första gruppen som de kallar för omgivningens 

intressenter skapar företagets affärsstrategi, medan den andra gruppen som de kallar för process-

intressenter arbetar utifrån denna strategi genom planering, design, implementering och i den 

operationella processen, till att skapa företagets produkter som efterfrågas av kunderna. För att 

exmplifiera detta kan ABB anses vara omgivningens intressenter då det är de som skapar 

affärsstrategin, medan Jokab kan klassificeras som processintressenterna. Ett företag existerar för att 

fylla ett syfte och det är enligt Atkinson, Waterhouse, & Wells företagets huvudsyfte gentemot dess 

ägare, i det här fallet är det att öka värdet för intressenterna. Vilka mål som sätts och hur dessa ser ut 

skiljer sig oftast, men det är en sak som oftast är viktig och det är att de är tydliga. Alla de mål som 

sätts upp kan skapas antingen gemensamt eller individuellt med de olika intressenterna, men det är 

slutligen så att det är människors behov som styr vilken strategi företaget kommer använda sig av för 

att nå dessa mål.60 

Ett företag som arbetar efter intressentperspektivet gör det i grund och botten av dess moraliska 

ansvar inför dess intressenter. Intressentteorin beskriver sambanden mellan både de som verkar för 

företaget och för dess konkurrenter, alla dessa skapar ett värde för företaget och ingen kan anses 

vara viktigare än den andra.61 Freeman menar att intressentteorin involverar mer än att bara se till 
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att maximera värdet för aktieägarna. Det är enligt Freeman centralt att se till de parter som kan 

påverka ett företags välbefinnande genom att antingen bidra till eller hindra företagets utveckling.62 

Resultatet av företagets målbild leder till att skapa kontrakt, både implicita och explicita med sina 

intressenter. Genom att dessa kontrakt skapas kan företaget få en bild över vilka åtaganden och 

förväntningar som ställs på företaget och alla involverade. Utifrån detta kan företaget bemöta 

konkurrensen och samtidigt upprätta mät- och kontrollsystem.63     

Genom att ABB sätter upp tydliga mål och visioner kan de få företagets intressenter att jobba 

tillsammans för att realisera dessa. Intressentteorin används för att beskriva och reflektera över 

företagets affärsrelationer med dess intressenter i dåtid, nutid och i framtiden.64 I ABBs fall är det 

viktigt att tydliggöra dess visioner, mål och resultat för dess intressenter. Enligt Shankman är 

ledningens roll inom företaget att skapa ett värde för alla dess intressenter och genom att skapa en 

balans mellan dessa kan företaget nå de uppsatta målen. Företagsledningen måste även kunna 

återge ekonomiska och icke-ekonomiska resurser till intressenterna, detta anses vara viktigt för att 

företaget ska kunna fortsätta att producera värdeskapande resurser åt dess intressenter.65 

3.2.4 Agentteori 

Agentteorin kan vara ett alternativt synsätt till intressentteorin eller ett komplement till denna, enligt 

Shankman är agentteorin begränsad och i många fall kan den härledas till intressenteorin66. 

Agentteorimodellen utgår från att agenten är riskavert och genom detta obenägen att ta risker utan 

att få kompensation för detta. Genom detta kan agenten (den anställde) endast anses göra en liten 

insats om han/hon inte blir kompenserad för att göra en större insats. Därför bestäms ofta 

kontraktet mellan agenten och huvudmannen (företaget) utifrån en avvägning mellan incitament och 

kompensation eftersom agenten anser att en stor del osäkerhet ligger till grund för hur stor dennes 

ersättning kommer att bli. Hur ett sådant kontrakt ska utformas är individuellt och kan innehålla 

variabler som går att mäta utifrån företagets ekonomiska aspekter, men det kan även innefatta icke-

finansiella variabler som resultatmått. Genom att införa icke-finansiella mått som delar av 

incitamenten kan företaget eliminera det kortsiktiga fokuset på finansiella resultat. Några av de 

aspekter som kan anses som icke-finansiella kan vara kundtillfredsställelse, produktkvalitet och 

produktivitet.67 Vad gäller de moraliska aspekterna i agentteorin härleds de oftast till att maximera 

värdet åt företagets aktieägare och på detta sätt skapas endast ett värde för ägarna. Anledningen till 
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att detta är så vanligt är eftersom det är dessa som försett företaget med kapital och hjälpt till att 

skapa värdet för företaget och då även tagit en del av risken. Att ha incitamentsprogram på olika 

nivåer kan som många författare menar verka till ett kortsiktigt fokus på det finansiella resultatet och 

kan ofta göra att ett företags långsiktiga mål åsidosätts till fördel för opportunistiska chefers bonusar. 

Det är inte för den delen fel att ett företag använder sig av incitamentsprogram för att i vissa delar nå 

vissa uppsatta mål, men det får inte ske på bekostnad av företagets långsiktiga mål och företagets 

värderingar.68 

3.3 Olika strategier för förvärv 

Här nedan beskrivs vilka strategier och aspekter som är viktiga att ta hänsyn till då ett företagsförvärv 

sker och vad som är viktigt att tänka på i samband med integrationsprocessen.  

3.3.1 Vilka aspekter bör företaget ha i åtanke vid förvärv 

Innan ett förvärv sker måste det förvärvande företaget göra en noggrann undersökning av det 

tilltänkta objektet, en due diligence som är en form av företagsbesiktning. Det är av yttersta vikt att 

planeringen av ett förvärv sker med noggrannhet för att förvärvet ska lyckas. Förberedelserna innan 

förvärvet går ut på att kartlägga de strategiska, organisatoriska och psykologiska aspekterna av ett 

förvärv. De strategiska aspekterna lägger grunden till att förstå vilka synergieffekterna, som 

behandlas längre ner i kapitlet, är i samgåendet. Att kartlägga dessa på ett noggrant sätt kan medföra 

att företaget får en bättre förståelse för det andra företagets struktur och kultur, och kan genom 

detta etablera den önskade relationen mellan företagen. Det förvärvande företaget måste även 

kartlägga vilka psykologiska effekter som kan påverka de anställda både före och efter förvärvet samt 

hur de kan förbereda de anställda på ett samgående.69 Efter att förvärvet gjorts är det viktigt att 

företaget som förvärvas, snabbt integreras till den nya organisationen. Tidsåtgången för denna 

process är viktig då detta oftast bestämmer huruvida förvärvet kommer lyckas eller inte.70  

När ett företagsförvärv går in i förvärvsprocessen måste ett antal strategiska och selektiva kriterier 

sättas upp för att det ska bli lättare för företaget att hitta potentiella partners. Dessa ska vi gå 

igenom här nedan. 71 

3.3.1.1 Strategiska aspekter 

De strategiska aspekterna består av att kartlägga och analysera företagets egen konkurrenssituation 

och marknadsstatus, företagets styrkor och svagheter, och företagsledningens förväntningar och 

                                                           
68

 (Shankman, 1999, s. 326) 
69

 (Marks & Mirvis, 2001) 
70

 (Hitt, Harrison, & Ireland, 2001, ss. 89-99) 
71

 (Marks & Mirvis, 2001) 



22 

 

mål. Resultatet av denna analys gör att företaget kan definiera en strategi för vad det vill uppnå med 

ett förvärv. Några av strategierna kan vara tillväxt på både nya och befintliga marknader, lönsamhet, 

diversifiering inom nya marknadsområden, eller bara rena finansiella investeringar vilka kan uppnås 

även utan förvärv. De olika strategierna förvandlas av intressenterna i processen till mätbara 

standardiserade mått. I det förvärvande företaget är intressenterna företagsledningen och 

divisionscheferna samt de rådgivare som är inblandade i förvärvet. Intressenterna värderar företaget 

utifrån olika lönsamhetsmått och försöker på detta sätt värdesätta vad ett samgående kan vara värt 

efter ett förvärv.72 För att kunna realisera effekterna av ett förvärv måste målen med förvärvet vara 

tydliga och drivkrafterna bakom dessa likaså för alla delar i organisationen som innefattas av målen. 

Enligt Epstein är det viktigt för företaget att sätta upp delmål, och utveckla mätsystem för de 

områden där företaget vill åstadkomma synergieffekter. Detta för att det ska vara lätt för ledningen 

att följa upp de specifika målen. En viktig del i skapandet av dessa mätinstrument är att alla 

inblandade är överens om de uppsatta målen och att alla dessa aspekter vidarebefordras till de 

inblandade parterna i organisationen.73  

3.3.1.2 Partner 

Att hitta en partner som passar företaget är det andra steget i processen efter att de strategiska 

aspekterna har kartlagts. För att hitta en kandidat till ett förvärv måste ledningen ha satt upp tydliga 

mål på vad de söker. Om de uppsatta målen inte är tydliga nog kan detta medföra konflikter och 

förvirring under processens gång, vilket i slutändan kan leda till att ett förvärv sker på ren 

förvärvsbasis och inte för att förvärvet skapar det som förvärvet hade som syfte att åstadkomma.74 

För att skapa det efterfrågade och att också få synergieffekterna som eftersöks måste båda företagen 

vara informerade om vad som förväntas av förvärvet och hur dessa mål ska realiseras75. Det är inte 

enbart viktigt att innan förvärvet göra en korrekt företagsvärdering, utan det förvärvande företaget 

måste även inkludera företagskultur och mänskliga aspekter som en del av förvärvet. Några av de 

frågor som Marks & Mirvis tycker bör besvaras innan ett förvärv sker är: Vilken kunskap besitter 

ledningen? Vilka fackliga förpliktelser finns? Hur hanterar företaget sina affärsrelationer? Passar det 

här företagets kultur oss?76   

3.3.1.3 Psykologiska aspekter 

Då ett förvärv sker har oftast de olika intressenterna i förvärvet olika inställningar till samgåendet. 

Vid ett förvärv skiljer sig oftast köparens och säljarens perspektiv på affären åt från varandra. Det ena 
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företaget ser oftast det som positivt medan det andra kan se det som negativt. Detta utfall är oftast 

vanligt då en försäljning sker efter att ett företag börjat visa på sämre lönsamhet. Även vid tillfällen 

då ett köp eller en försäljning inte är tydligt avgränsade kan det leda till att den ena sidan ser sig som 

överlägsen, eller att den uppfattas som det av den andra sidan. Några av de aspekter som enligt 

Marks & Mirvis kan uppfattas som överlägsna kan vara att företaget är ”mer världskänt, tekniskt mer 

sofistikerade, patent, kunder eller har någon annan del som det andra företaget själva saknar”(Marks 

& Mirvis, 2001, s. 87).77 För att kunna få klarhet i hur dessa aspekter kan skilja sig åt mellan det 

förvärvande företaget och det som blir förvärvat ska vi försöka förklara i korthet här nedan. 

3.3.1.4 Förvärvande företagets syn 

För det förvärvande företaget kan det ofta infinna sig en viss belåtenhet vid ett förvärv, denna 

belåtenhet kan oftast leda till en känsla av överlägsenhet mot det företaget som ska förvärvas. 

Denna överlägsna känsla kan te sig uttryck i att det säljande företaget saknar strategier, processer, 

anställda och affärssystem som är i klass med det egna företagets. Att vara den överlägsna parten 

leder ofta till nedlåtande åsikter om det andra företaget. Efter att förvärvet har skett vill oftast den 

dominerande parten sätta igång att införliva sina mål så fort som möjligt. Även om det under 

förhandlingar innan förvärvet har lovats att förvärvet inte väsentligt ska påverka företagets 

traditioner leder det ändå oftast till att ivriga chefer vill forma företaget efter deras egna 

integrationsplaner och tar då inte någon som helst hänsyn till vad som var överenskommet innan 

förvärvet.78  

3.3.1.5 Förvärvade företagets syn 

För det förvärvade företagets chefer och anställda sker oftast ett övertagande av många brutna 

löften från det förvärvande företaget. I många fall blir det förvärvade företaget lovade minimala 

förändringar innan samgåendet för att sedan efteråt mötas av påtvingade nya företagsmål. De 

anställda känner en viss chock och är ofta oroliga över hur den nya kombinationen ska fungera och 

hur organisationen kommer förändras och även hur deras egna arbetsuppgifter kommer se ut efter 

förvärvet. Ett förvärv kan leda till att personalen gemensamt motsätter sig förändringar och 

därigenom motarbetar det förvärvande bolagets strategier. Anledningen till detta är ofta den att de 

anställda känner sig maktlösa att försvara sina intressen i företaget. Det förvärvande företaget kan då 

detta händer antingen agera passivt eller aggressivt fientliga till motsättningarna. Olika personer kan 
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reagera på olika sätt vid ett förvärv, för vissa anställda kan ett accepterande ta några veckor, för 

andra några månader medan en liten del aldrig kommer acceptera ett samgående.79 

3.3.1.6 Psykologiska förberedelser 

Vid ett förvärv är det viktigt att förbereda företagets intressenter på vad ett samgående normalt 

innebär och vad det kommer innebära i det enskilda fallet. Det är viktigt att väcka en dialog mellan 

de olika intressenterna genom att ha informativa seminarier med frågestunder, informationsblad 

eller annan information som kan anses vara viktig för de olika intressenterna att vara informerade 

kring. Som Hitt, Harrison, & Ireland skriver kan de anställda känna sig överflödiga och kan lätt bli 

ersatta. När ett förvärv tillkännages och genomförs kan de anställda känna stress, ilska, frustration, 

förvirring och ibland rädsla för det inträffade. Därför är det viktigt att involvera och informera 

personalen vid ett tidigt stadie.80 

3.4 Synergieffekter 

Ett av målen med att förvärva företag vara att skapa synergieffekter inom sitt område, 

synergieffekter är när två företag slås samman och blir mer effektiva. Önskemålet är att effekten av 

sammanslagningen ska bli större än om de båda företagen skulle fortsatt på egen hand.81 Detta är 

dock inte alltid fallet, som Seo & Hill skriver i sin artikel kan effekten bli det omvända, att effekten blir 

sämre än om de skulle fortsatt på egen hand. Detta förekommer i majoriteten av fallen när det gäller 

förvärv och sammanslagningar, ofta beror det på svårigheten att få två organisationer att integreras 

på ett framgångsrikt sätt.82 

Larsson & Finkelstein anser att tre faktorer är väsentliga när en hög synergieffekt ska uppnås, dessa 

tre är företagskombinationens möjligheter, graden av integration som uppnåtts samt att inte 

personalen motarbetar sammanslagningen. De belyser även sambanden mellan dessa faktorer och 

hur de förmedlar prestandaeffekter av sådana viktiga egenskaper vid förvärv som likheten i ledarstil, 

gränsöverskridande förvärv och företagens storlek.83  

Tidigare undersökningar visar att när företagsförvärv skett har köparna haft tydliga mål med vilka 

synergier de ville ha eller komma åt med förvärvet. I de fall som blivit lyckade har företagen haft ett 

strategiskt tänkande från början, där de haft ekonomiska analyser inom ramen för ett övergripande 

mål och syfte. En av anledningarna till att förvärv blivit lyckade är att företagen lagt ner tid innan på 
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att undersöka vad de vill med förvärvet och att allt detta är väl förberett innan förhandlingarna 

påbörjats.84 

Det finns olika sätt att samarbeta för att nå synergieffekter, som exempelvis samgående i form av ett 

samarbete eller att ett företag köper ett annat. Det finns studier gjorda på området som visar att för 

att få önskad synergieffekt, finansiell eller operationell, krävs en sammanslagning. Detta för att få ett 

stabilt, hållbart och långvarigt samarbete, vilket inte uppnås när samarbetet sker i form av 

exempelvis ett joint venture. Förvärv är det som är mest riskfyllt och det är fler som misslyckas än 

lyckas. En bidragande faktor kan vara att när sammanslagning sker slås två företag ihop, detta kan 

ibland leda till att arbetskraften skärs ned och kan leda till missnöje hos personalen. Marks & Mirvis 

skriver i sin artikel att för att nå optimalt resultat ska de båda företagen integreras fullständigt, detta 

för att få en blandning mellan företagens strategier och praxis.85     

Gupta anser i sin artikel från 2001 att kärnan för att få synergieffekter är intellektuellt kapital. Att när 

två, eller fler, tidigare självständiga organisationer slås ihop och skapar en förbättrad kombinerad 

effekt som är starkare än den som de skulle kunnat skapas var och en för sig. Gupta fortsätter sedan 

och menar att nyckeln till synergirealisering är de nödvändiga resursutbytena. Med resursutbyten 

menar han utbyte av kunskap. Det finns tre steg som kan urskiljas vid ett resursutbyte: 

1. Överföra Överföring av resursen till en annan miljö där den kan tas tillvara mer 

  effektivt.      

2. Dela  Delning av en resurs utöver det företag som för närvarande distribuerar

  den. 

3. Lära  Lärande medför återkoppling från den nuvarande användaren av 

  resursen i form av undervisning och lärande, detta för att öka sitt 

  kunnande.86  

3.5 Konkurrensfördelar 

En stor anledning till att det görs internationella förvärv är att det förvärvande företaget vill komma 

åt den kunskap som det förvärvade företaget besitter. Den kunskap som det förvärvande företaget 

vill förvärva är ofta svår att imitera och är därför särskilt värdefull, ofta är sådan kunskap förankrad i 

det förvärvade företaget. Detta kan bero på att sådan kunskap är socialt komplex, väl skyddad eller 

underförstådd87. Genom att förvärva ett företag kan det förvärvande företaget diversifiera sin 
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produktportfölj. Att diversifiera produktportföljen på detta sätt gör det möjligt att komma åt 

teknologin och kompetensen på ett snabbt och ofta billigare sätt än vad företaget själv skulle kunna 

åstadkomma genom att själva utveckla produkterna.88 Om förvärvaren kan komma åt denna kunskap 

kan detta vara till förvärvarens fördel i många anseenden. En av de största anledningarna är att det 

kan leda till stordriftsfördelar men det kan även leda till att kunskap erhålles som kan leda till 

utveckling av produkter som ingen annan kan tillverka, tack vare denna kunskap som de erhållit. 

Karim & Mitchell skriver i sin artikel att företagsförvärv är som fordon vars mål är att komma åt och 

förflytta kunskap89. Sarala & Vaara menar i sin tur att företag förknippar att erhålla kunskap via 

förvärv med att det är värdeskapande. Värdeskapande i den mening att det ger företaget 

konkurrensfördelar och att det ökar dess avkastning och lönsamhet.90  

I ett högteknologiskt företag är det av yttersta vikt att minimera den risk som finns att den kunskap 

företaget besitter inte går att kopiera eller imitera. Först när företaget har minimerat denna risk kan 

den tekniska kompetens företaget har ses som en hållbar konkurrensfördel. I sin slutsats betonar 

sedan Rao vikten av att investera i områden som är svåra för andra att kopiera och imitera, detta 

kommer i sin tur leda till högre avkastning på de investeringar som görs inom forskning och 

utveckling.91 För att bedöma om en utvald resurs bidrar till en konkurrensfördel eller inte måste fyra 

områden analyseras. De fyra områdena bestäms utifrån om resursen är värdefull, sällsynt, kostsam 

att imitera och att de utnyttjas av företaget, då anses resursen vara en konkurrensfördel.92  

3.6 Kompetens 

Att sätta ord på vad som menas med kompetens är svårt, men en bra definition har dock Ellström 

skrivit i sin bok där han beskriver kompetens som, ”en individs potentiella handlingsförmåga i 

relation till en viss uppgift, situation eller kontext” (Ellström, 1992, s. 21). Kompetens är därmed 

individbaserat och handlar om att kunna omsätta kunskap i handling93. Med andra ord är det 

förmågan att på ett framgångsrikt sätt kunna utföra ett arbete, inklusive förmågan att identifiera, 

utnyttja och utvidga det tolknings-, handlings- och värderingsutrymme som arbetet erbjuder.94 

När ett företag förvärvar ett annat finns det två alternativ för det förvärvande företaget, antingen 

kan de låta båda företagen fortsätta som två individuella företag, alternativt kan förvärvaren ta en 

dominant roll. Om det finns några skillnader i ledarstil och kultur påtvingar de sina värderingar och 
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rutiner till det förvärvade företaget. Företaget bör i första hand omforma den förvärvade 

organisationen och se till att den befintliga kulturen förträngs så snabbt som möjligt. Hur företaget 

går tillväga eller vilket tillvägagångssätt de väljer beror på olika faktorer, målet är att lära sig av 

varandra. Det slutgiltiga målet är att få en synergieffekt, att förena det bästa av två världar. Där de 

båda parterna är mer framgångsrika om de jobbar tillsammans än om de skulle arbetat separat. Men 

om detta inte är fallet kan det vara så att det är bättre att de fortsätter jobba separat utan att 

integreras helt och hållet.95 För att dessa två alternativ ska vara tillgängliga är det viktigt att det 

förvärvande företaget får behålla personalen i det förvärvade företaget, detta för att komma åt 

kompetensen som det företaget besitter. Därför är det av yttersta vikt att lyckas behålla 

nyckelpersoner och utbildad personal vid ett samgående då detta spelar en stor roll i samgåendets 

framgång96. 

3.7 Varför lyckas vissa förvärv och andra inte? 

Här nedan beskrivs det kort om tre aspekter som påverkar om ett förvärv blir lyckat eller inte. 

3.7.1 Företagskultur 

Företagskultur är en central del i en organisation. Vissa författare menar till och med att 

”företagskultur är för en organisation, vad personlighet är för en människa” (Schraeder & Self, 2003, 

s. 512). Företagskulturen får individerna i en organisation att känna samhörighet med denna. Om 

företagskulturen har fått fäste samt anpassats till sin omgivning kan det bli svårt för ett företag att 

fortsätta verksamheten i en ny omgivning utan att det sker förändringar i företagskulturen.97 Om 

sådana förändringar sker kan det leda till att det kan bli nödvändigt med ny personal. Buono menar 

att en ”organisations kultur är unik för det specifika företaget, är komponerad av subjektiva och 

objektiva dimensioner, och är intresserad av dess tradition och natur samt delar dess värderingar och 

förväntningar om organisationens fortlevnad” (Buono, Bowditch, & Lewis, 1985, s. 482).  

Ett företagsförvärv karakteriseras ofta av att företag förvärvar en organisation med liknande, eller 

kompletterande strategier för att på så vis skapa synergieffekter. Men tidigare forskning har visat att 

det inte finns några bevis för att ett företagsförvärv blir lyckat även om de båda organisationerna har 

liknande strategier. Forskare har länge varit intresserade av att beskriva sambandet mellan kultur och 

mänskligt beteende vid förvärv eftersom det är en bidragande orsak till ett lyckat eller misslyckat 
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förvärv. I många fall misslyckas företagen med att realisera de förväntade finansiella fördelarna av 

ett förvärv genom att de båda företagskulturerna är inkompatibla.98    

Pablo beskriver kulturen som kritisk vid anpassningen till organisationen och att den påverkar 

effektiviteten i organisationen. Enligt Pablo så har ett multikulturellt företag lättare för att tolerera 

och kan även ibland uppmana det förvärvade företaget till att fortsätta vara kulturellt diversifierat. 

Detta för att det ska kunna bevara företagets normer, värderingar och metoder. I vissa mindre 

multikulturella organisationer används kulturen som ett kraftfullt verktyg för att integrera det 

förvärvade företaget i den nya organisationen.99   

3.7.2 Integrationsprocessen 

När två sedan tidigare självständiga företag går ihop till att samverka under ett och samma företag 

resulterar det ofta i att det skapas en mixad organisation vars värdeskapande är beroende av 

företagets förmåga att samarbeta och att skapa mekanismer för stabilitet. Ett förvärv är en form av 

hybrid där integrationen är den delen som gör att företagen kan koordinera och skapa kontroll. 

Integrationen säkerställer vilka åtgärder som ska fattas för att på ett effektivt och verkningsfullt sätt 

få de båda organisationerna och dess resurser att arbeta mot ett gemensamt organisatoriskt mål. 

Några av de åtgärder som kan verkställas för att realisera värdeskapande aktiviteter till gemensamma 

mål kan vara teknologiska synergier, företagsstyrning och värderingar. Integrationen kan definieras 

som skapandet av förändringar i de funktionella delarna av organisationen och dess kultur för att få 

dessa att fungera som en helhet.100 Enligt Epstein är ledarskapet i förvärvsprocessen en av 

huvudingredienserna för att lyckas med förvärvet. Det är viktigt att företaget har ett externt team 

som inte är involverad i någon av företagens kärnverksamheter, men att medlemmar från båda 

företagen ska finnas med och ingå i teamet.101 

En av de viktigaste frågorna vid integrationen är om det ska ske förändringar i båda organisationerna 

eller om det endast ska ske förändringar i den ena. Oftast sker dessa förändringar i endast det 

företaget som blir förvärvat. För om det ska ske anpassningar eller förändringar vid ett förvärv sker 

dessa ofta till det förvärvande företagets kultur. Hur stor integrationen blir kan definieras av 

storleken på organisationens tekniska, administrativa och kulturella förändringar efter förvärvet. 

Graden av integration är viktigt vid ett förvärv, teoretiskt bör det vara fördelaktigare att ha en hög 

grad av integration eftersom detta kan leda till skapandet av samarbetssynergier, men det kan även 
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leda till negativa synergier genom ökade kostnader för koordination och interna organisatoriska 

konflikter. 

Integrationen kan delas in i tre grader av integration: 

• Den lägsta graden av integration utgör endast delar av de teknologiska och administrativa 

resurserna, till att gemensamt bära den finansiella risken och att det där sker en viss 

standardiserad integration av styrsystem för att underlätta kommunikationen.  

• En högre grad av integration kan sägas åstadkommas om det sker förändringar i den 

värdeskapande kedjan, såsom fysiska och kunskapsbaserade utbyten. När det förekommer 

sådana förvaltande förändringar på den här nivån kan de leda till modifieringar i 

rapporteringssystem och delegering, vilket då kan göra det nödvändigt att göra kulturella 

anpassningar till beslutsfattandet.  

• Den högsta graden av integration sker då hela verksamheten inkluderas och alla olika 

resurser (finansiella, fysiska och mänskliga) integreras till det förvärvande företagets struktur 

och kultur.102 

3.7.3 Strategiska och organisatoriska förutsättningar vid integration  

För att kunna förstå varför och hur en integration ska gå till, och till vilken grad denna ska ske måste 

det klargöras av vilken anledning förvärvet skedde. När det gäller de strategiska målen är syftet att få 

två företag att ta del av varandras fördelar för att skapa synergier som gör företaget ännu mer 

framgångsrikt.103 Det är i det här fallet viktigt för båda företagen att försöka överföra dessa strategier 

till varandra för att på detta sätt kunna ta tillvara på varandras kompletterande strategiska 

förutsättningar. En sådan överföring kan leda till att företaget/företagen får ledande 

marknadspositioner i och med förvärvet.104 

För att sedan kunna realisera dessa synergier måste företaget på ett framgångsrikt sätt koordinera 

både de strategiska och organisatoriska målen. För att klara av de startegiska målen måste företaget 

bibehålla de specifika kunskaperna och resurserna i det förvärvade företaget intakt. Därav blir den 

viktiga organisatoriska svårigheten att bibehålla de unika karakteristika som var den strategiska 

faktorn till förvärvet. Då syftet för ett förvärv har varit för att skapa operationella synergier så är 

behovet att knyta samman de båda företagen högt, medan ett förvärv som sker på grund av 

finansiella synergier inte nödvändigtvis behöver knytas samman lika mycket. De organisatoriska 

uppgifterna varierar med syftet av förvärvet, om syftet var att förvärva företaget för att få tillgång till 
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företagets innovativa karakteristika kommer det vara viktigt att bevara just de organisatoriska 

karakteristika som medfört denna innovativa förmåga.105 
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4. Empiri 

I denna uppsats intervjuades åtta respondenter, lika fördelat mellan ABB och Jokab. Anledningen till 

förvärvet var att ABB ville bredda sin produktportfölj, då de saknade kompetensen att tillverka 

säkerhetslösningar inom lågspänningsprodukter. Samtidigt hade Jokab blivit för stora och behövde 

någon som införde lite struktur för att kunna växa ännu mer. Att utnyttja varandras säljkanaler skulle 

innebära nya möjligheter för båda företagen. Jokab hade innan förvärvet en väldigt platt 

organisation, detta kom att ändras då ABB blev nya ägare. En sak ABB dock inte visste om var att 

Jokab var internt uppdelat, de två kontoren i Kungsbacka och Malmö arbetade som två separata 

företag. Detta försvårade integrationsprocessen en aning. Kommunikationen var brisfällig under 

integrationen, då exempelvis de mål och visioner som fanns med förvärvet inte förmedlades till de 

anställda på Jokab.   

4.1 Val av företag 

Vi har i vår magisteruppsats valt att använda oss av ABB som utgångspunkt för att undersöka hur de 

går tillväga vid ett företagsförvärv. Det nyligen förvärvade företaget som vi undersökt heter Jokab 

Safety och är sedan 2010 en del av ABB koncernen. Förvärvet har slutförts och företaget har 

integrerats i koncernen. Vi har valt det utifrån kriteriet att förvärvet är nyligen genomfört och 

integrationsprocessen är slutförd och det som vi ämnat undersöka är möjligt för denna studie. 

4.1.1 ABB AB 

ABB är ledande leverantör av produkter och system för kraftöverföring samt process- och 

industriautomation. I Sverige finns ABB på närmare 30 orter och har ungefär 8800 anställda.106  

4.1.2 Jokab 

Jokab numera en del av ABB AB, startade I Sverige 1988 och har sedan dess utvecklat produkter och 

lösningar för maskinsäkerhet. Företaget levererar och tillhandahåller skyddssystem för enskilda 

maskiner, men också hela produktionslinjer. De tillhandahåller de krav som ställs för säker 

produktion inom lågspänningssegmentet.107 

4.2 Respondenter 

Vi har här nedan sammanställt intervjuer med åtta respondenter, jämnt fördelade med respondenter 

från både Jokab och ABB. De respondenter vi valt att intervjua är alla på något sätt inom ledande 

positioner i sina respektive företag. De flesta har varit aktiva inom respektive företag under en längre 

tid, allt från fem år och ända upp till tjugofem år. Valet av respondenter har gjorts utifrån kriteriet att 
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få en så bra allmän bild av förvärvet som möjligt, både processen före förvärvet och integrationen 

efter förvärvet.  

Den information som finns i detta kapitel är information vi fått från våra respondenter och är därmed 

inte refererat till någon källa. Intervjufrågorna har delats upp i två delar, den första delen behandlar 

frågor som rör processen innan förvärvet och den andra delen berör processen efter förvärvet. Att 

använda oss av frågor som berör processen innan förvärvet gjordes, för att det skulle ge oss en 

överblick över vad de olika parterna ansåg vara anledningarna till att förvärvet skedde.  

4.3 Syftet med förvärvet 

När ett förvärv ska genomföras kan timing vara en faktor som avgör dess utfall, allt från om det är 

rätt tidpunkt till om det finns en framtid för företaget. I detta fall var alla våra respondenter eniga om 

vilka anledningarna till förvärvet har varit. ABB utförde 2009 en strategisk analys av marknaden inom 

lågspänningsprodukter och upptäckte då att företaget inom ett visst specifikt område saknade 

kompetens. Inom säkerhetsproduktlösningar kunde inte ABB erbjuda några produkter inom det 

segmentet till sina kunder. ABB kunde tillverka alla komponenter till olika maskiner, men saknade en 

viktig del, den som kontrollerade säkerheten i maskinerna. Jokab var ett av de företag som ABB, efter 

en genomgång av marknaden, fann som en potentiell partner till ett förvärv eftersom det kunde leda 

till att ABB fick en komplett produktportfölj. Jokab var ett svenskt företag som var inriktat på att 

tillverka säkerhetslösningar inom lågspänningsprodukter, företaget hade verksamhet och försäljning i 

en handfull länder och var relativt stora på den svenska marknaden. Det fanns även andra företag 

som kunde ses som alternativ, men de föll bort vartefter av olika anledningar. Några av företagen 

ansågs som för stora att förvärvas, medan några bestämt tackade nej. Jokab däremot hade sedan 

grundandet 1988 vuxit sig ”för stora för sin kostym”, som många av respondenterna uttryckte det. 

Detta gjorde att en förfrågan från ABB gjordes till Jokabs ägare som visade ett intresse av att bli 

förvärvade. Även det faktum att det inte fanns några konkurrerande produkter mellan ABB och Jokab 

var en viktig aspekt vid förvärvet. Eftersom det inte fanns några konkurrerande produkter skulle 

således inte företaget köpas upp enbart för att få bort konkurrensen, utan för att komplettera 

produktportföljen hos ABB.   

Efter att förfrågan gjorts satte ABB igång sin due diligence-process, due diligence är en form av 

företagsbesiktning, och hösten 2009 kom ABB med ett bud som sedan accepterades av Jokab. I due 

diligence-processen som skedde gjordes en grundlig genomgång av Jokabs räkenskaper samt de 

kontrakt dessa hade med alla dess intressenter. Under denna process försöker ABB se till eventuella 

komplikationer som kan finnas i form av patent eller andra åtaganden med olika intressenter som 

kan komma att påverka utfallet av förvärvet. Under denna process fanns enligt ABB inget som tydde 
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på att det kunde förekomma komplikationer eller spänningar inom företaget. Mycket av resurserna 

lades på att gå igenom formella kontrakt och bedöma företagets finansiella position, medan endast 

en liten del gick till att försöka utröna om det fanns några komplikationer i organisationen.  

4.4 Organisatoriska förändringar 

När ett företag blir förvärvat finns det enligt ABB tre olika nivåer att integrera företaget på, dessa tre 

är stand alone, bolt-on och absorb. Stand alone innebär att företaget fortsätter jobba som vanligt 

som ett utomstående dotterbolag, bolt-on där enbart vissa saker integreras med det förvärvande 

företaget och sedan absorb som innebär att företaget helt integreras med det förvärvade företaget.  

ABB har i fallet med Jokab gjort en så kallad bolt-on acqusition vilket i stora drag kan beskrivas som 

en totalt genomförd integration. Där Jokab i det här fallet fick ett nytt organisationsschema och all 

rapportering följer ABBs sätt och IT-systemen som innan var specialanpassade för Jokab kom nu att 

överges till fördel för ABBs IT-system SAP. ABB hade sedan tidigare en handbok där deras regler, 

rutiner och värderingar står beskrivna, något som saknades på Jokab enligt våra respondenter. En 

sådan handbok används för att de anställda ska känna till företagets ”code of conduct”. 

Innan förvärvet hade Jokab en platt struktur som bestod av endast två chefer, båda dessa var även 

delägare och hade delat upp verksamheten i två delar. Den ena var chef över verksamheten i Malmö 

och den andra var chef över verksamheten i Kungsbacka. Att ha en platt organisation inom Jokab 

ledde oftast till att det skapades korta beslutsvägar och att ett fåtal personer var inblandade i 

beslutsprocesserna gjorde att många beslut fattades på mer av en magkänsla och intuition än på väl 

grundade och genomtänkta beslutsprocesser. Efter att ABB förvärvade Jokab har beslutsprocesserna 

blivit längre och mer tidskrävande. Det ansågs av våra respondenter som både positivt och negativt, 

det positiva är att det oftast blir ett bättre utfall på de beslut som tas när det är lite längre 

beslutsvägar. Det negativa är att det blir väldigt styrt och det är därför svårt att ta ett beslut på 

direkten.   

I den litteratur som lästs för denna studie står det beskrivet om skillnader som kan förekomma i 

företagskultur mellan företag, då dras tankarna automatiskt till de skillnader som finns mellan ABB 

och Jokab. Dock fanns det enligt våra respondenter en skillnad i företagskultur inom Jokab, den 

mellan Kungsbacka och Malmö, något som ABB inte visste något om fastän de gjort en due diligence. 

Detta var något som ledningen på Jokab inte ville skulle komma ut då det kunde påverka dem 

negativt vid en eventuell förhandling. Eftersom de båda orterna jobbade så pass annorlunda uppstod 

det därmed konflikter mellan de båda, konflikter som inte ABB visste om. Därför kom det som en 

överraskning efter att förvärvet genomförts och gjorde integrationen en aning mer komplicerad, mer 
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komplicerad i den bemärkelsen att ABB gjorde vissa förändringar utan vetskap om att denna skillnad 

fanns inom Jokab.  

Nu då företaget blivit en del av ABB har det skett en del organisatoriska förändringar för att företaget 

ska passa in i ABBs struktur och funktion. Jokab har gått från att ha två chefer till att nu fått 

mellanchefer inom alla verksamhetsområden. Detta har även gjort att rapporteringen och 

budgetering har börjat ske mer frekvent. Från att endast ha årliga finansiella rapporter och inga som 

helst budgetar, har Jokab blivit tvungna att ta fram månadsrapporter och göra budgetar. Innan 

förvärvet skedde arbetade personalen mot dagliga omsättningsmål som grundade sig på tidigare års 

omsättning. Om företaget lyckades öka omsättningen jämfört med föregående år ledde det till att 

alla anställda fick en lönebonus. Detta system kom snabbt att ändras då ABB har som policy att inte 

ha några bonussystem. Alla de avtal som fanns mellan Jokab och de anställda var tvungna att 

omförhandlas, ABB fick då ta hänsyn till de förmåner som de anställda innan förvärvet hade med 

Jokab. Denna process kom att bli mycket tidskrävande då det inte fanns någon fackklubb på Jokab att 

förhandla med och att alla löneavtal hade avtalats individuellt mellan den anställda och chefen. 

Det har skett organisatoriska ändringar, initialt ändrades det mycket då det blev mer administrativt 

arbete och mycket att lära sig med det nya IT-systemet SAP. Eftersom det blev en annan organisation 

med fler mellanchefer ändrades det också vem som rapporteringen skulle ske till, rapporter som 

även skulle till olika personer vilket ibland kunde innebära dubbelarbete.  I början var det således en 

stor skillnad, en skillnad som efter ett tag inte kändes lika stor, detta kan dock bero på anpassning.   

4.5 Tilltänkta effekter av förvärvet 

 Alla våra respondenter är överens om att förvärvet skulle leda till en breddad produktportfölj för 

ABB och till nya säljkanaler för Jokab. Genom att få ta del av ABBs breda kontaktnät av säljkanaler 

kunde det komma att leda till möjligheter för Jokab att sälja produkterna till fler kunder i fler länder. 

Att bli en del av ABB kunde även komma att leda till kostnadsbesparingar genom tidigare 

leverantörskontrakt som ABB hade med diverse komponenttillverkare. Genom att samordna sina 

inköpskanaler hoppades båda företagen på att det kunde komma att leda till kostnadsbesparingar. 

Tyvärr har inte lönsamheten riktigt nått upp till de förväntningar som ställdes innan förvärvet. Detta 

kan bero på flera saker, men en av huvudorsakerna till att Jokab inte lyckats nå upp till den 

förväntade lönsamheten beror till stor del av en allmän prisökning på komponenter och produkter 

för inköp, samt en kostsam produktåterkallelse. ABB och Jokab hade innan förvärvet inte räknat med 

de stigande priserna som följde av den kraftigt ökade efterfrågan i och med försäljningsökningen. 

Under due diligence-processen hade ABB ställt upp ett antal lönsamhetsmått som skulle uppnås, som 

att omsättningen skulle fördubblas fram till 2015. De lönsamhetsmål som sattes för de första två 
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åren nåddes inte men däremot gjorde volymmålen det, men inte på det sätt som det var tänkt att 

det skulle göra det. En förklaring till att lönsamhetsmålen inte nåddes är enligt respondenterna delvis 

den produktåterkallelse som blev kostsam för företaget. 

Genom att få tillgång till en komplett produktportfölj och att skapa nya säljkanaler hoppades ABB på 

att detta kunde ge de tilltänkta synergieffekterna som fanns i och med förvärvet. ABB hoppades även 

på att säljarna från Jokab i det här fallet skulle komma att öka försäljningen av produkter som de 

tidigare inte hade haft i deras produktportfölj. Synergieffekterna som kom till var alltså att Jokab nu 

inte enbart kunde erbjuda sina kunder säkerhetslösningar, utan även resten av produktsortimentet 

som tidigare enbart funnits hos ABB och kan därigenom få till en merförsäljning av ABBs produkter 

samtidigt som de säljer sina säkerhetslösningar.      

4.6 Mål och vision  

Efter att alla legala handlingar var påskrivna och till Maj 2012 har förvärvet mestadels handlat om att 

integrera Jokab till ABB. Det är egentligen inte förrän nu som de tilltänkta målen och den visionen 

som ABB hade med Jokab kan komma att börja realiseras på allvar. Visst har Jokab lyckats öka 

volymen i sin försäljning jämfört med innan förvärvet, men lönsamheten som förväntades har inte 

lyckats åstadkommas ännu.  ABB hade som mål att direkt efter förvärvet börja realisera de effekter 

som förvärvet var tänkt att ge. Det fanns från ABBs sida här inte någon riktig tidsplan enligt 

respondenterna. Det fanns vissa delmål som till stora delar handlade om att få klart alla avtal och 

kontrakt som fanns med olika intressenter runt om i världen. Det fanns även en tidsplan för hur och 

när IT-systemen skulle komma att integreras i Jokab. Dock var bilden av hur lång tid och vad som 

skulle göras, och när, ganska oklar. ABB ville inte som de säger ”gå in och kladda för mycket” 

eftersom alla förvärv är väldigt känsliga processer som måste hanteras varsamt och med hänsyn till 

intressenterna som är involverade. Såhär i efterhand finns det vissa indikationer på att det borde ha 

funnits en mer strukturerad tidsplan som alla intressenter borde ha känt till.  

Idag arbetar ledningen i Jokab med att ta fram en tydlig affärsplan och strategi för vilka mål som ska 

komma att gälla för företagets fortsatta verksamhet i det lite längre perspektivet. Den målbild som 

sattes upp innan handlade mer om hur och vad ABB ville åstadkomma med förvärvet, men det fanns 

ingen riktigt tydlig affärsstrategi för hur det skulle realiseras. En anledning till det är just för att det är 

oerhört komplicerat att skapa en tydlig affärsstrategi eller affärsplan innan de har lärt känna 

företaget. Det finns många okända variabler i ett sådant här förvärv som gör att skapandet av en 

affärsplan blir komplicerad och tidskrävande. Innan ABB kom in i bilden hade Jokab ingen tydlig 

affärsstrategi utan arbetade mer mot att öka omsättningen på försäljningssidan jämfört med 

föregående år. Lyckades företaget öka omsättningen betalades det ut bonusar utefter dessa ökningar 
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till de anställda i företaget. Mycket av försäljningen innan ABB kom in i bilden var ofta inriktad mot 

speciallösningar som kunderna efterfrågade, men har efter ABBs förvärv av Jokab medfört mera 

standardiserad försäljning och merförsäljning av även ABBs produkter och komponenter. ABB 

använder grossister när de säljer varor och Jokab säljer direkt till kund, i och med detta har det blivit 

ett mer produktbaserat fokus än tidigare då en helhetslösning eftersträvades. En annan skillnad är 

att Jokab har haft många men små kunder, medan ABB haft få men stora kunder.  

Sammanfattningsvis kan sägas att de anställda på Jokab inte visste om de mål och visioner som ABB 

hade med företaget, nu hade säkert olika avdelningar olika mål, men de huvudsakliga mål som fanns 

förmedlades inte till alla.   

4.7 Konkurrensfördelar och kompetens 

Den kompetens som ABB ville åt vid förvärvet var främst personalen och den kunskap som de besatt. 

Den kunskap som personalen på Jokab hade var en pusselbit som saknades inom ABB, den inom 

lågspänning och säkerhet, där även Jokab säljer utbildningar inom området. Ett annat allmänt uttryck 

som gäller vid förvärv som en av respondenterna sa är: ”don´t loose the saleforce”, säljarna är viktiga 

att behålla då de säljkanaler som finns inte ska gå förlorade. Detta har ABB lyckats bra med, 

personalomsättningen i Jokab har överlag inte varit mer än vad som är normalt.    

De åtgärder ABB gjorde för att behålla den kompetens som fanns i Jokab var att inte omlokalisera 

någon, alla skulle behålla sina placeringar på respektive orter. En ändring var att ABB har som policy 

att inte använda sig av bonusar, de anställda inom Jokab hade innan förvärvet bonusar som, tidigare 

nämnt, fick omförhandlas. En annan skillnad gentemot hur det var innan var möjligheten att få jobba 

i en stor koncern där det finns otaliga möjligheter att utvecklas, dels som person men även rent 

karriärmässigt. En grundpelare för att utveckla personalen, och att lyssna på dess önskemål, är att ha 

utvecklingssamtal, ABB införde detta strax efter förvärvet då detta var något som inte existerat förut. 

4.8 Kommunikation 

Enligt respondenterna har kommunikationen mellan ABB och Jokab varit bristfällig under 

integrationen. Information kring den tidsplan som sattes är där det främst har brustit då den inte 

gjorts offentlig för medarbetarna och därmed har de inte varit medvetna om när saker och ting ska 

göras och hur lång tid det ska ta. Att gå från ett tillsynes skräddarsytt IT-system och bli en del av 

koncernens IT-system kom att vara både resurs- och kunskapskrävande. Några av respondenterna 

ansåg att det hade brustit i kommunikationen från ABBs sida om hur integrationen skulle genomföras 

och vilka moment som skulle ske när. Bristen i kommunikation har enligt respondenterna troligtvis 



37 

 

medfört att integrationen blivit trögare än vad som hade kunnat åstadkommas med en bättre 

kommunikation. 

Ett annat problem har varit att det varit för många olika personer som ansvarat för olika områden vid 

integrationen. När exempelvis IT-systemet skulle bytas ut till det ABB använder sig av var det en 

person som skötte den processen, när nästa sak skulle integreras var det en annan person som tog 

hand om den. Detta ledde till att det blev för många personer från ABB som jobbade inom olika 

områden och mer eller mindre sa olika saker. Det som skulle ha underlättat enligt respondenterna 

skulle varit om det fanns en prioriteringslista om vilka saker som ska göras först, innan någonting 

annat påbörjas. Detta för att göra övergången lite mjukare, att inte allting kommer med en gång. För 

det som inträffade här var att det blev fokus på de stora delarna, inte på de småsaker som kunde 

inträffa i det vardagliga arbetet. 

Enligt respondenterna har det saknats en person från ABB som skött hela processen, någon som sagt 

lite vad som händer och vad som är tanken med allt under integrationen. För det som hände när 

Jokab blev uppköpt av ABB var att personalen på Jokab förväntade sig att förändringar skulle ske, när 

dessa förändringar inte kom blev personalen fundersamma. Fundersamma i den bemärkelsen om 

vissa avdelningar skulle centraliseras i ABB och flyttas från Jokab, detta skulle i så fall innebära att 

personer skulle förlora sina jobb. Den ovisshet som spred sig berodde delvis på det som hänt när ABB 

köpt företag förut, då de flyttat mycket till sina egna avdelningar på andra orter. ABB sa att ingenting 

skulle ändras och att de skulle fortsätta jobba som förut, men denna osäkerhet fanns ändå inom 

företaget. ”Hör vad de säger, men ser vad de gör” är ett uttryck som passar situationen, då 

personalen förväntade sig förändring och ville ha förändring också för det var saker och ting som 

behövde förändras. När då förvärvet var klart uppstod det därför ibland situationer där personalen 

på Jokab i olika situationer tänkte ”undra hur de gör det på ABB”, kontaktade därefter ABB och fick 

svaret att de skulle fortsätta göra det på samma sätt som de har gjort det förut.  
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5 Analys 

Byte av affärssystem till SAP tog längre tid än väntat, samt att det inte anordnades någon utbildning 

inom det nya systemet. ABBs sätt att jobba med kunder skiljde sig från Jokabs, här möttes företagen 

halvvägs enligt respondenterna. Då det saknades kollektivavtal på Jokab fick ABB lov att förhandla 

individuellt med de anställda och skriva avtal. Kommunikationen under integrationen har varit 

bristfällig, detta märks mest i att det inte förmedlades någon tidsplan eller mål och visioner till de 

anställda på Jokab. Personalen har hela tiden varit positivt inställda till att ha blivit en del av ABBs 

organisation. Det som har saknats under integrationen har varit någon att vända sig till från Jokabs 

ögon sett, någon som varit ansvarig för integrationen. 

5.1 Institutionell teori 

När ABB förvärvade Jokab införde de mycket nya rutiner och regler, exempelvis rutiner kring hur 

rapportering sker. Som vi beskrivit tidigare har större företag ofta egna handböcker för vilka rutiner 

som gäller för just det företaget, något som de sedan integrerar i nya företag vid eventuella förvärv. 

Detta för att alla inom företaget ska agera och göra saker likadant, som exempelvis rapportering i IT-

system. Handboken är även till för att visa vilka värderingar som finns inom ABB och hur de vill att 

företagets anställda ska agera professionellt i situationer där de representerar företaget, en sådan 

handbok fanns inte hos Jokab innan förvärvet.  

I referensramen tar vi upp ett exempel ur en artikel som är skriven av Granlund där han skriver om 

ett förvärv som stötte på komplikationer, som delvis berodde på ledningen, men det som kan 

kopplas till det förvärv som vi valt att undersöka är processen kring integrationen av det system som 

det förvärvande företaget ville införa. I Granlunds exempel hade det företaget som förvärvade ett 

mer avancerat system än det andra företaget som i sin tur hade ett enklare system de använde sig 

av.108 Enligt våra respondenter kan det liknas vid vad som hände på Jokab då ABB skulle införa det IT-

system som de ville att Jokab skulle använda sig av. Det system som Jokab hade innan var mer eller 

mindre skräddarsytt för dem, mycket lätt att använda och enkelt att förstå. Det system som ABB ville 

införa heter SAP och är ett väldigt omfattande system och som är lite svårare att använda, mer 

omständigt helt enkelt. Det innebar en stor förändring för personalen på Jokab, allt tog lite längre tid 

än vanligt och de som påverkades var kunderna och företaget då personalen blev mindre effektiv i 

sitt arbete. En sådan här process måste vara smärtfri i den bemärkelsen att byte av system ska ske så 

smidigt som möjligt. Bytet drog ut på tiden och stötte således på mer friktion än nödvändigt och när 

något tar längre tid än beräknat bemöts det nästan alltid av irritation från personalen. Ett sätt för att 

undvika en sådan situation skulle vara, att som från ABBs sida, besöka Jokab på de orter där de finns 
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representerade och anordna en utbildning för personalen om hur det nya IT-systemet fungerar och 

visa alla de grundläggande delarna som de kommer använda sig av. ABB anordnade en 

internutbildning av IT-systemet, dock var framförhållningen inför denna utbildning ganska kort och 

medförde enligt respondenterna att personal inte fanns på plats vid utbildningstillfället. Att något 

sådant sker i fortsättningen kan undvikas med hjälp av ett tydligt schema för hur implementeringen 

av IT-systemet kommer ske och när utbildning av personalen är tänkt att ske. Bearbetning och 

förbättringar av IT-systemet sker fortlöpande vartefter företaget hittar brister i systemet och 

uppgraderingar sker. Att fortsätta vara aktiv i arbetet med IT-systemet är viktigt då det fortfarande 

finns delar att förbättra och som kan leda till mindre tidskrävande arbete för de anställda och 

kortade ledtider för kunderna. Respondenterna påtalar det faktum att systemet har medfört vissa 

nackdelar vid kundordrar, uppföljningen av vad som beställts och levererats till kund går inte att 

uttyda i det nya systemet. Det leder till att uppföljningen av kundleveranser blir komplicerad och 

tidskrävande, vilket i vår och respondenternas mening bör ses över för att passa både ABB och Jokab, 

vilket i fortsättningen kommer spara tid för både anställda och kunder.  

I institutionaliseringsprocessen beskrivs det hur införandet av regler och rutiner fungerar och hur de 

anpassas beroende på företaget som förvärvas109. Detta är en lärande process där företaget som 

förvärvar tar med sig lärdomar från föregående förvärv till nästa och, förhoppningsvis, rättar till sina 

fel och gör det bättre. Ofta stöter företaget som förvärvar på problem när de vill införa någon 

förändring i den nya organisationen, detta brukar bero på att personalen inte vill ha någon 

förändring och motsätter sig därför förändringarna. Det som var fallet i detta förvärv enligt 

respondenterna var att Jokab ville ha förändring, men det blev inte fallet. De upplevde att de inte fick 

den förändring som de förväntade sig, eftersom ABB sa åt dem att jobba på som vanligt. ABB ville 

inte som de säger ”gå in och peta för mycket”, men det hade varit bra om ABB varit tydliga med hur, 

vad och varför de ville förändra. Om ABB i ett tidigt skede hade gått in och försökt få klarhet i och 

kommunicera vilka delar av företaget som behövde förändras och på vilket sätt hade en del av denna 

osäkerhet kunnat undvikas. I och med bristen på förändring började personalen på vissa håll fundera 

på om ABB skulle lägga ner någon avdelning och centralisera dessa till ABB. Om informationen hade 

gjorts tydlig från början och att den förmedlats till alla berörda hade i slutändan kunnat leda till att 

vissa av de osäkerheter som uppkom säkert kunnat undvikas.  

Ett uttryck som en respondent använde sig av var ”hör vad de säger, men ser vad de gör”, med detta 

menar respondenten att ABB säger att inget ska hända, men när de tidigare har gjort förvärv har det 

förekommit att de stängt ner och flyttat verksamheter. Denna kombination skapade en viss 
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osäkerhet hos personalen även om ABB hade varit tydlig med att företaget och dess anställda inte 

skulle behöva byta verksamhetsort eller omplaceras. Ett sätt att visa för de anställda om företagets 

intentioner hade varit att tydligt kommunicera affärsplanen och de tilltänkta effekterna som ABB 

förväntades kunna införliva i och med förvärvet. Att få de anställda att ta del av och förstå vilka 

anledningar och framtidsplaner ABB hade med företaget kunde ha medfört att en del av osäkerheten 

kunnat elimineras.  

5.2 Intressentperspektivet 

Det är viktigt att se det hela utifrån det större intressentperspektivet och inte bara se till ägarnas 

intresse utan till anställda, kunderna, leverantörerna, fackföreningar och samhället. Det som är 

grundläggande i intressentteorin är att se till alla företagets intressenter och inte bara maximera 

värdet för ägarna. För ABB kom den stora uppgiften i förvärvet att behålla Jokabs intressenter vid 

förvärvet. I ABBs ögon var de viktigaste intressenterna de anställda. De anställda i företaget hade de 

viktiga banden med kunderna. Eftersom Jokab arbetar med framtagandet av avancerade 

säkerhetslösningar är de anställdas kunskap vital att behålla vid ett förvärv. Alla anställda som jobbar 

inom Jokab besitter kunskap om regler och stadgar för säkerhetslösningar, sådan kunskap kräver 

mycket tid att bygga upp och var en av anledningarna till att ABB valde att förvärva istället för att 

själva bygga upp denna kunskap. Därav var det viktigt för ABB att behålla denna kunskap. Ett uttryck 

som en respondent använde sig av var ”don´t loose the salesforce”, med det menar respondenten att 

säljarna är extremt viktiga att lyckas behålla vid ett förvärv så att de inte går vidare till en konkurrent. 

För det som säljarna sitter på är företagets kunder och om säljarna skulle gå till en konkurrent skulle 

kunderna med största sannolikhet följa med. En sak som skiljde Jokab från ABB var just deras 

behandling av kunder, där Jokab erbjöd en helhetslösning på plats hos kunden medan ABB sköter allt 

genom grossister när de säljer sina produkter. På det planet skiljde sig arbetssättet åt mellan de båda 

företagen om hur de behandlar sina affärsrelationer, något som var ett problem till en början vid 

integrationen. 

Att behålla personalen har ABB delvis lyckats med. Målet med förvärvet var att behålla alla anställda 

och ha så liten personalomsättning som möjligt, detta lyckades de utomordentligt bra med enligt 

respondenterna. Personalomsättningen tiden efter förvärvet var lite högre än vad den varit innan 

förvärvet, men den var dock inte över vad som anses vara normalt för branschen. Detta får ses som 

en väldigt lyckad del av förvärvet då det varit ett tydligt mål att behålla kärnkompetensen i företaget 

och att ABB även lyckats med att behålla denna. Att efter förvärvet utbilda personalen är av stor vikt 

för utfallet av samgåendet, dels för att personalen ska känna att de är delaktiga men också för att 

utveckla den kompetens som finns i företaget. Detta lyste dock med sin frånvaro enligt 
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respondenterna på Jokab, det förekom inga utbildningar för personalen. När det nya IT-systemet 

infördes var det ett bra tillfälle för en kurs eller liknande för att de anställda skulle få lära sig, men 

den korta genomgång som gjordes var med väldigt kort notis och därför kunde inte alla vara med. 

En av de saker ABB ”missade” vid due diligence-processen var att se vilka fackliga åtaganden som 

fanns inom Jokab och hur personalens anställningsavtal var utformade. Att ha en fackförening 

representerad på arbetsplatsen innebär att förhandlingar sker med en representant från facket och 

inte individuellt med varje individ. I Jokabs fall fanns det ingen fackförening representerad på plats 

varken i Kungsbacka eller i Malmö, detta ledde till att det blev mer tidskrävande och svårare att 

förhandla då alla förhandlingar gjordes en och en med de anställda och tog mycket mer tid än väntat. 

En genomgång av företagets fackliga representation hade förkortat arbetsprocessen betydligt, eller i 

alla fall medfört att ABB varit medvetna om hur tidskrävande det skulle komma att bli att integrera 

personalen till ABB.   

5.3 Agentteori 

Ett alternativt syntsätt till intressentteorin är som vi tidigare nämnt agentteorin, eller om det ska ses 

mer som ett komplement till densamma som Shankman anser110. I agentteorin utgås det från att 

agenten är obenägen att ta risker utan att få kompensation för detta, innan ABB förvärvade Jokab 

använde sig Jokab av bonussystem. När ett sådant system används är det risk att det bara blir för ett 

kortsiktigt tänkande och att det långsiktiga fokuset hamnar lite i skymundan. Tidigare hade fokus 

legat på att förbättra omsättningen mot föregående år och det fanns inget långsiktigt mål för 

företaget. Av den anledningen arbetade alla anställda mot ett väldigt kraftigt inriktat fokus på 

omsättningsökningen under en viss period och saknade helt det långsiktiga målet. Det ABB gjorde var 

att ta bort bonussystemet, då de inte har det i ABB, och omförhandlade så att bonusen istället blev 

en del av den fasta månadslönen. Enligt respondenterna var detta en mycket bra lösning från ABBs 

sida. Från ABBs ögon sett var detta den optimala lösningen då personalen, istället för att tänka på 

bonusen och därmed de kortsiktiga målen, kan tänka mer långsiktigt. Det fanns egentligen inte något 

annat sätt att göra det på då ABB har som policy att inte använda sig av några bonussystem. Det kan 

både vara en för- och nackdel att inte använda några bonussystem. Fördelarna är att det kortsiktiga 

tänkandet åsidosätts för ett mer långsiktigt tänkande och ett bredare mål. Nackdelarna i det här 

fallet ligger i att försäljarna inte känner samma engagemang för att öka försäljningen av företagets 

produkter då de inte längre får någon extra ersättning eller kompensation för detta. Dock tror vi att 

både Jokab och ABB kan vinna på detta upplägg i längden då det kan skapa bättre och mer långsiktiga 

relationer till företagens intressenter. För ABB kan det även vara av vikt att fortsätta jobba enhetligt i 
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hela koncernen, alltså om de har som policy att inte erbjuda bonusar ska det ske konsekvent genom 

hela organisationen och kan därför inte användas i bara vissa delar av organisationen då det kan leda 

till osämja bland de anställda. 

5.4 Olika strategier för förvärv 

Efter att förfrågan gjorts från ABB om att köpa Jokab inleddes deras omfattande due diligence-

process, som tidigare beskrivet är en form av företagsbesiktning. En process där ABB gjorde en 

grundlig undersökning om vilka produkter Jokab hade och kvaliteten på dessa, samt vad ett förvärv 

av Jokab kunde innebära. En sådan här process är ofta grundligt genomförd för att eventuella 

svagheter ska kunna upptäckas i ett tidigt skede. Processen ska även förhoppningsvis ge svar på om 

det finns några interna konflikter, produktfel eller legala avtal som kan komma att leda till eventuella 

framtida problem. I denna process upptäcktes inga uppenbara konflikter inom Jokab. Sedan vid själva 

slutförhandlingen handlade det mesta om köpeskillingen, eftersom ABB ansåg sig ha bra inblick i 

organisationen och dess åtaganden. ABB hade via den här processen även skapat sig en klar bild av 

vilka mål som kunde vara möjliga att kunna realisera efter förvärvet av Jokab. Det fanns en tydlig bild 

av vad ett förvärv av Jokab skulle komma att leda till. Det som tilltalade ABB med Jokab var att de var 

stora på marknaden, hade ett välkänt namn och att det inte fanns några överlappande produkter, 

alltså fanns det ingen konkurrens mellan företagen. Att bredda produktportföljen gjorde att ABB fick 

tillgång till nya marknadsområden inom säkerhetsprodukter till maskiner i lågspänningsområdet som 

de sedan tidigare helt saknat. Alla respondenter var överens om att det var det här som ABB saknade 

i sin produktportfölj och att det var anledningen till att ABB valde Jokab i det här fallet. Trots den 

grundliga företagsbesiktningen har det uppkommit vissa problem efter förvärvet. Det som missades 

vid due diligence var ett stort kvalitetsproblem på en produktserie som fick lov att återkallas, en 

kostnad som inte ABB räknat med. Denna miss i företagsbesiktningen har blivit kostsam för Jokab och 

har därmed påverkat lönsamheten. Bristen i produkten hade eventuellt kunnat påvisas innan 

förvärvet om ABB hade ansträngt sig mer för att undersöka produktkvaliteten, dock tror vi att det 

alltid kommer att finnas en viss osäkerhet kring ett förvärv och att allt inte kan granskas in i minsta 

detalj. En positiv sak med produktåterkallelsen var att den upptäcktes av den egna personalen i och 

med utvecklingen av en annan produkt och att det inte ledde till varken person- eller produktskador. 

Ofta när ett företag blir förvärvat kan detta ske efter att det visat på dålig lönsamhet, så var inte 

fallet med Jokab. Jokab hade en mycket god lönsamhet och hade tvärtom vuxit ur sin kostym, de 

hade blivit begränsade och behövde därmed en förändring för att kunna växa mer. Därför bemöttes 

ABB med öppna armar, Jokab ville ha förändring och förväntade sig förändring i och med förvärvet. 

Det blev dock inte mycket av den varan då ABB inte ville ändra något med hur Jokab arbetade, det 
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som ABB ändrade var mer av organisatorisk karaktär och införandet av ett nytt IT-system. Som vi 

beskrivit tidigare i arbetet är det oftast så att de båda företagen har olika inställningar till förvärvet, 

en som ser det positivt och den andra som ser det negativt, så var det inte här då båda såg förvärvet 

som något positivt. Det som är viktigt när ett företag förvärvas är att det förvärvande företaget har 

en strategi klar för sig vad de vill med förvärvet och hur de ämnar genomföra det. Tack vare due 

diligence-processen trodde sig ABB veta vad Jokab hade för styrkor och svagheter med sin 

organisation och kunde utifrån det sätta upp sina mål och visioner. Det som ABB misslyckats med i 

detta fall är enligt våra respondenter att involvera alla inblandade parter i organisationen och att 

sätta upp delmål, inte bara ett slutmål. Om ABB hade haft en mer tydlig kommunikation med de 

anställda i Jokab så hade de kunnat se att de anställda var förberedda på förändringar och att dessa 

välkomnades av alla parter. Genom detta hade vissa delar av integrationen kunnat genomföras 

tidigare och med ett lyckat resultat. Vi bör understryka att det är känsligt att gå in och göra för stora 

förändringar tidigt i integrationsprocessen och att det måste utvärderas noggrant innan det sker.  

Det intrycket som respondenterna har fått är att det saknats en tidsplan för när allting ska ske, det 

kanske har funnits en tidsplan men dock ingen som alla har fått ta del av. Det är av stor vikt att ha en 

fungerande tidsplan vid integrationen då inte någon ska känna sig överkörd och för att alla lättare ska 

kunna hålla koll på när saker sker och ska ske. För att involvera alla intressenter i integrationen kan 

ett sätt vara att fortlöpande under integrationen föra en dialog med de anställda och att det 

anordnas seminarium och möten där det utbyts information. Ett annat sätt för att hålla personalen 

uppdaterad är att ha en checklista av något slag där personalen kan se hur lång tid 

integrationsprocessen är tänkt att ta och vart någonstans i denna företaget befinner sig. Vi tror även 

att det är viktigt att inte börja med arbetet att realisera det tilltänkta för tidigt i 

integrationsprocessen då denna i sig själv är väldigt tidskrävande för både företaget och dess 

anställda.  

5.5 Mål och vision 

För att involvera alla intressenterna i integrationsprocessen är det viktigt att sätta upp tydliga mål 

och visioner för företagets intressenter så de gemensamt kan jobba för att realisera dessa. Det är en 

bit där kommunikationen brustit då respondenterna på Jokab inte visste om det fanns några nya mål 

för verksamheten efter det att ABB tagit över. Enligt ABB fanns det en hel del mål som förväntades 

att realiseras. Innan förvärvet fanns det inom Jokab ingen tydlig affärsplan, företaget jobbade mer 

mot föregående års omsättningsresultat och för att förbättra dessa. Det fanns inga övergripande mål 

och visioner för företaget som helhet eller för varje enskild avdelning. Här har ABB varit relativt 

tydliga med vilka mål och visioner som funnits för Jokab. Dock har inte kommunikationen av målen 
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alltid blivit tydligt förankrade hos de anställda. Några av respondenterna bekräftar att det funnits 

uppsatta mål om att öka försäljningen via ABBs kanaler och få tillgång till nya marknader och kunder 

via ABBs nätverk. Det har inte riktigt framgått hos respondenterna hur och på vilket sätt en sådan 

tillgång till nya marknader kan komma att påverka deras arbete och hur det varit tänkt att kunna 

realisera de nya möjligheterna som de fått tillgång till. Här är det viktigt att sätta upp specificerade 

mål för olika avdelningar så att de, som nämnts tidigare, gemensamt jobbar mot både individuella 

mål och ett gemensamt mål för hela organisationen . Nu när inte ABB var tillräckligt tydliga med sina 

mål kan det ha inneburit att Jokab inte varit så effektiva som de skulle kunnat vara, eftersom många 

saker har varit oklart. Om inga tveksamheter skulle funnits och alla hade varit medvetna om vad som 

sker och när hade det kunnat leda till en högre effektivitet och till ett bättre slutresultat. 

5.6 Synergieffekter och konkurrensfördelar 

Förutsättningarna för detta förvärv var goda då ABB lagt ner mycket tid på att undersöka Jokab 

genom sin due diligence-process och visste därmed vilka synergier de förväntades få. Genom detta 

kunde de lägga upp ett strategiskt tänk redan från början och genom detta bli mer effektiva. Tanken 

med förvärv är att effekten ska bli större om de gör det tillsammans än om de skulle gjort det på 

varsitt håll, som Seo & Hill skriver i sin artikel blir effekten tvärtom i majoriteten av fallen. Detta kan 

bero på missnöje hos personal på grund av nedskärningar eller liknande, men effekten i de fallen som 

Seo & Hill menar blir att ett plus ett blir mindre än två.111 Det är tre faktorer som är väsentliga om en 

hög synergieffekt ska uppnås och dessa är: företagskombinationens möjligheter, graden av 

integration som uppnåtts samt att inte personalen motarbetar sammanslagningen.112 Enligt 

respondenterna har två av dessa tre gått riktigt bra, medans en inte har gått lika bra. 

Företagskombinationens möjligheter är riktigt bra då ABB saknar de produkterna i sin produktportfölj 

samt att det kan leda till stordriftsfördelar vilket i sin tur kan leda till mindre kostnader i 

tillverkningsprocessen av produkterna. Möjligheterna för Jokab är att de kan använda sig av ABBs 

säljkanaler och därmed nå ut till fler marknader med sina produkter. Det har enligt en av 

respondenterna skett till en viss grad, men de känner även att de inte fått tillräckligt med 

produktkunskaper kring ABBs produkter för att på ett bra sätt kunna hantera merförsäljningen av 

dessa. ABBs och Jokabs kunder skiljer sig också åt från varandra på det sättet att Jokab oftast 

hanterar fler, men mindre kunder och ABB oftast har färre fast större kunder, det kan enligt 

respondenten leda till att ABBs sätt att sälja produkter inte passar in i det sätt som Jokab är vana att 

sälja på. Jokab tillverkar mycket av produkterna utefter kundens önskemål och de blir då oftast 

individuellt anpassade medan ABB säljer sina produkter via grossister och siktar därmed mer mot att 

                                                           
111

 (Seo & Hill, 2005) 
112

 (Larsson & Finkelstein, 1999) 



45 

 

sälja volymer. Ett försök att anpassa dessa båda sätt till varandra kan i det här fallet komma att leda 

till att synergieffekterna uppnås fullt ut, men för att det ska bli verklighet krävs det att säljarna får 

den rätta kunskapen och utbildningen.  

Den andra faktorn som gått bra är personalen som inte motarbetat sammanslagningen, snarare 

tvärtom har majoriteten av de anställda välkomnat den med öppna armar. Graden av integration har 

dock inte riktigt gått som planerat då de delar som integrerats har tagit längre tid än väntat och att 

det uppstått komplikationer längs vägen, något som kunde ha gått smidigare än vad utfallet blev. I 

det här fallet hade integrationen kunnat underlättas genom att det kunde ha skapats en tydlig 

integrationsplan som ABB arbetat efter. Den här planen hade kunnat delas upp i olika delmoment 

där ett schema för hur och vilka delar som skulle integreras och när varit tydligt utsatta. En sådan här 

plan hade hjälpt både Jokab och ABB att se var i integrationen företaget befinner sig. Att börja 

realisera synergieffekterna för tidigt kan i det här fallet ha påverkat integrationen då de flesta av 

respondenterna varit överens om att integrationen i sig varit väldigt resurskrävande.  

Gupta & Roos anser att kärnan för att få synergieffekter är intellektuellt kapital, att de utbyten av 

kunskap som sker när två eller fler organisationer går ihop och skapar en förbättrad kombinerad 

effekt som är starkare än om den skulle skapats var och en för sig113. Det påståendet har även 

bekräftats av våra respondenter då det var den kompetensen de ville åt, den kunskap som 

personalen i Jokab besatt var något som ABB saknade. Därför var det viktigt för ABB att få behålla 

den kompetensen som fanns i Jokab, eftersom det var den de ville förvärva. Enligt tidigare författare 

är det kunskapen som företag vill förvärva och att det är den som är svår att imitera och är därför 

särskilt värdefull. Att erhålla kunskap vid förvärv anses vara värdeskapande enligt Sarala & Vaara, 

värdeskapande i den meningen att det ger företaget konkurrensfördelar i form av exempelvis 

stordriftsfördelar och att det förhoppningsvis ökar resultatet114. Att förvärva kunskap på detta sätt är 

billigare och snabbare än om de skulle utvecklat det själva. Att ABB valt det senare alternativet och 

lyckats öka företagets volymer är ett bra bevis på att förvärvet lyckats med att uppnå de 

synergieffekter som de förväntades uppnå vid förvärvet. Även om inte lönsamheten följt 

volymökningarna är det i alla fall ett bra första delmål att ha lyckats förvalta några av de 

förutsättningarna och den kunskapen som fanns innan förvärvet. Ett företag vill, som nämnts 

tidigare, minimera risken att den kunskap de besitter kan imiteras eller kopieras . Det har ABB lyckats 

med vid förvärvet av Jokab då de lyckats behålla de delar som besitter den kunskap som är väldigt 

svår för ett annat företag att kopiera eller imitera. Då många av företagets säkerhetslösningar är 

individuellt anpassade för deras kunder anser vi att ABB har skapat sig en konkurrensfördel om de 
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lyckas behålla den kunskapen som Jokab innehar och att i framtiden även utveckla denna och att 

åstadkomma den tilltänkta lönsamheten. 

5.7 Varför lyckas vissa förvärv och andra inte? 

Bara för att de båda företagen har liknande företagskultur behöver det inte betyda framgång men 

det kan underlätta för integrationsprocessen. En viktig ingrediens i förvärvsprocessen är enligt 

Epstein ledarskapet, det är enligt honom viktigt att ha ett externt team som inte är involverade i 

någon av företagens kärnverksamheter men att det finns medlemmar med från de båda företagen115. 

I efterhand kanske det är såhär ABB skulle gått tillväga, att använda sig av ett team som inte hade 

något med de båda företagen att göra. Detta för att få en mer objektiv syn på allting och lättare 

kunna ta de beslut som är av lite mer känslig karaktär. Det har funnits personer från en intern 

konslutfirma inom ABB som arbetat nästan heltid med projektet ända från due diligence-processen, 

men dessa personer har mestadels varit involverade i de legala delarna av verksamheten. Det hade 

varit bra att ha en person med under hela integrationsprocessen som skulle ha agerat som en spindel 

i nätet och varit den som samordnat allt som varit oklart mellan de båda parterna. Den här personen 

hade genom integrationsprocessen kunnat vara delaktig i alla av de delmomenten som funnits vid 

integrationen. Alla de frågetecknen som uppstått under processen hade hamnat på den här 

personen att reda ut och hitta lösningar för. Om en sådan person funnits tillhands hade de 

uppkomna frågetecknen kunnat redas ut på ett snabbt och effektivt sätt samt att den personen hade 

haft möjlighet att kommunicera olika förslag mellan ABB och Jokab för att på så sätt hitta en 

passande väg för båda parter.  

En viktig fråga vid förvärv är om det ska ske förändringar i båda organisationerna eller om det endast 

ska ske i den ena, oftast sker förändringarna enbart i det som blir förvärvat. I det här fallet var det 

bara i Jokab det skulle ske förändringar, ABB är ett alldeles för stort företag för att göra några 

förändringar i. Det finns som tidigare nämnt tre olika nivåer av integration enligt ABB, där ABB valde 

att göra en bolt-on. Jokab fick ett nytt organisationsschema och att all rapportering följer ABBs sätt, 

vilket även innebar att IT-systemet som tidigare var skräddarsytt för Jokab skulle bytas ut för ABBs IT-

system SAP. Pablo behandlar ämnet i sin artikel där han beskriver olika grader av integration. I den 

skalan hamnar detta förvärv mellan den lägsta graden av integration och den högre graden av 

integration. Då den lägsta graden enbart involverar de teknologiska och administrativa delarna, en 

viss standardiserad integration av styrsystem för att underlätta kommunikationen och att de 

gemensamt bär den finansiella risken.116 I det här förvärvet finns även en sak med från den högre 
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graden av integration också och det är rapporteringssystemet som har förändrats, men även vem 

som det skall rapporteras till då det tillkommit mellanchefer som inte fanns förut.  

Det hör inte till vanligheterna att det finns skillnader i företagskulturen inom samma företag på det 

sätt som det existerade inom Jokab, därför var det svårt att förutse detta scenario. Det som ABB 

skulle gjort är att ha undersökt saken direkt efter förvärvet var klart, det eller att de skulle satt in ABB 

folk på de positionerna direkt. Men samtidigt är ABBs tillvägagångssätt inte helt fel heller då de inte 

ville röra runt för mycket och därför tog de personal från Jokabs egna led, dock utan vetskap om 

denna schism som fanns inom företaget. Om de skulle haft kunskap om den skillnad som existerade 

hade de med största sannolikhet agerat annorlunda, något som påpekades av respondenterna. Det 

som de kunde ha gjort annorlunda hade varit att istället för att ta mellanchefer från Jokabs egna led 

hade det kanske passat bättre att ta in personer från ABB, istället för folk från Kungsbacka då detta 

väckte irritation i Malmö. Detta var något ABB fick lära sig den hårda vägen och integrationen kanske 

inte blev så effektiv som den kunde blivit om de gjort det annorlunda. 
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6 Slutsatser 

Slutsatsen som kan dras av denna studie om integrationen mellan ABB och Jokab är att 

kommunikationen har varit bristfällig samt att det inte funnits någon ordentlig tidsplan. En person 

eller grupp som enbart jobbat med integrationsprocessen och de problem som uppstått anser vi skulle 

ha löst problematiken med kommunikationen. Dels genom att de anställda på Jokab skulle haft 

någon att kontakta och någon som kunde förmedlat vad som händer och när det ska hända. Då skulle 

även problematiken med att ha en tidsplan också ha lösts. 

Vi har i den här magisteruppsatsen ämnat kartlägga vilka aspekter som påverkar ett företagsförvärv 

och vilka faktorer som gör att integrationsprocessen blir framgångsrik eller misslyckad. Med hjälp av 

detta syfte vill vi besvara vår frågeställning som är: Hur har integrationsprocessen påverkat utfallet 

vid förvärvet av Jokab och vad kan ABB göra annorlunda vid framtida förvärv? 

Vid de flesta förvärv kommer det under integrationsprocessen att ske anpassningar mellan företagen 

för att de ska kunna samverka med varandra. Utan att sådana förändringar sker kan inte det 

förvärvande företaget lyckas realisera de mål och visioner som finns med förvärvet. ABBs förvärv av 

Jokab var inget undantag i det här fallet. Hur framgångsrikt ett förvärv blir bestäms av flera aspekter 

som samverkar och påverkar det förvärvade företaget och dess fortsatta arbete i den nya 

organisationen. Den första tiden vid förvärvet är ofta den mest kritiska och kan avgöra utfallet av 

förvärvet. I den första fasen gäller det att få det förvärvade företaget att passa in i den nya 

organisationens sätt att arbeta och rapportera. För ett multinationellt företag som ABB finns det en 

handbok med regler, rutiner och värderingar som beskriver hur de vill att de anställda ska agera då 

de representerar företaget. Att ha en sådan handbok med regler och rutiner hjälper företagets 

anställda att jobba enhetligt och utefter en viss speciell ”code of conduct”. Sådana regler och rutiner 

fanns inte inom Jokab då ABB förvärvade företaget, men som är viktiga för att alla ska veta hur de ska 

agera då de representerar företaget offentligt. Något som ABB införde när de förvärvade Jokab. 

ABB har också implementerat deras eget IT-system SAP i Jokab, detta för att all rapportering till ABB 

ska kunna ske på ett enhetligt sätt genom hela organisationen. Arbetet med att implementera detta 

nya affärssystem har varit en tids- och kostnadskrävande process som lett till att Jokabs anställda 

inte lyckats med att vara så produktiva som de kunde ha varit om implementering gått smidigare och 

att det nya systemet hade fungerat lika bra som det tidigare systemet, som var skräddarsytt för 

Jokab. Arbetet med det nya systemet har även påverkat kunderna då Jokab inte har kunnat använda 

systemet på ett effektivt sätt. För att en sådan här process ska fungera så smidigt som möjligt måste 

alla anställda vara informerade om hur implementeringen är tänkt att ske och när denna ska vara 

klar. Det bör därmed finnas en tidsplan för när integreringen och utbildningen av det nya systemet 
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kommer att ske. Det viktiga att tänka på i början av integrationsprocessen är att vara kommunikativ 

och visa upp vilka anledningarna till förvärvet är och hur det är tänkt att de ska realiseras så de 

anställda kan ta del av företagets visioner och att den osäkerheten som uppstår kan elimineras. 

Då Jokab är ett företag vars anställda besitter mycket kunskap kring både produkter och stadgar var 

det viktigt för ABB att lyckas behålla den här kompetensen. Kunderna är även de en del av företagets 

intressenter och ansågs vara viktiga att behålla för ABB. Genom att ABB från början påtalat vikten av 

att behålla alla företagets intressenter, har de även lagt stor vikt vid att lyckas behålla 

kärnkompetensen i Jokab. Kärnkompetensen har varit de anställda och den kunskapen de besitter 

och de kontakter de har med företagets kunder. ABB har haft som mål att utveckla personalen inom 

Jokab och har i vissa delar lyckats bra, men i andra delar lyckats mindre bra. Här hade ABB kunnat 

utbilda samtlig personal mer utförligt och därigenom fått personalen att känna sig mer uppskattade 

och involverade. Ett misstag som gjordes från ABBs sida vid due diligence-processen var att de inte 

uppmärksammade avsaknaden av en facklig representation på arbetsplatsen. Detta gjorde att alla 

anställningsavtal blev tvungna att omförhandlas individuellt, vilket gjort processen mer komplex och 

tidskrävande än vad den hade varit om företaget vetat om avsaknaden av facklig representation.  

Innan förvärvet hade Jokab som vi nämnt individuella löneavtal med ett bonussystem kopplat till 

vissa resultatmått. Ett sådant bonussystem ledde till att företaget jobbade efter väldigt kortsiktiga 

mål. Bonussystemet har nu avskaffats och företaget kommer i fortsättningen jobba efter mer 

långsiktiga mål. De mål som ABB har haft innan förvärvet har inte lyckats åstadkommas fullt ut. 

Anledningarna till det kan vara att de målen som fanns med förvärvet inte lyckats kommuniceras till 

de anställda inom Jokab. Målen borde ha varit tydligare och förutsättningarna för att klara målen 

borde ha funnits tillgängliga för de anställda. 

Vi har här nedan sammanställt en figur som visar hur och vad som bör göras inom vilket 

tidsperspektiv: 
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Figur 5. Förvärvs- och integrationsprocess. Egen bearbetning. 

Med figuren ovan visar vi vad som bör göras i förvärvsprocessen, processen har vi delat upp i fyra 

steg. Innan förvärvet ska det förvärvande företaget göra en due diligence på företaget de vill 

förvärva, due diligence-processen har vi gått igenom tidigare i uppsatsen och vad det innebär. När 

denna är genomförd har företaget förmodligen en strategi för vad de vill ha ut av förvärvet och hur 

de ska nå dit. I den inledande fasen av integrationen är det viktigt att bestämma vilken sorts 

integration företaget förväntas göra. Här finns tre alternativ för graden av integration, det ABB valt 

att göra vid förvärvet av Jokab är en så kallad ”Bolt-on acquisition” där vissa delar av det förvärvade 

företaget integreras till ABB medan andra delar lämnas orörda och att fortsätta som innan. Generellt 

ska det förvärvande företaget i den inledande fasen se över de legala kontrakten som finns mellan 

företaget och dess intressenter, som anställda, underleverantörer och överföra de till det 

förvärvande företagets organisation. I den här fasen bör företaget genom informationsmöten 

kommunicera regler och rutiner till företagets anställda. Det andra steget bör ses som en 

utbildningsfas där utbildningen av det nya affärssystemet ska ske och förvärvaren bör även i denna 

fas fokusera på arbetet med internutbildningar. I den sista fasen kan arbetet mot att realisera de 

tilltänkta effekterna av förvärvet påbörjas, det kan vara riskfyllt att börja denna fas för tidigt om inte 

personalen känner till målsättningarna eller har den kunskapen som krävs för att kunna realisera 

företagets mål och vision. Denna figur kan även användas för att ge de anställda en överblick i var 

integrationsprocessen befinner sig och vad som finns kvar att göra. 

Något som påtalats vid denna studie har varit en återkommande problematik i kommunikationen 

mellan företagen. I vissa fall har Jokabs anställda fått information att fortsätta som de alltid har gjort 

medan andra gånger har det uppstått frågetecken kring hur företaget ska agera utefter ABBs ramar 

och rutiner. För att underlätta en sådan kommunikationsproblematik föreslår vi, som tidigare 

forskare, att det bör finnas en person eller grupp som arbetar med integrationsprocessen tills denna 

är klar. En sådan person kan ses som navet i integrationsprocessen och kan vara en organisatör som 
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kommunicerar mellan båda företagens intressentgrupper och som hjälper företagen att hitta de 

vägar som kan underlätta och förtydliga de problemen som uppstår i integrationsprocessen. Denna 

person eller grupp anser vi enbart ska vara med under integrationsprocessen, detta för att underlätta 

övergången för det förvärvade företaget till ABB. Efter integrationsprocessen ska denna person eller 

grupp kliva åt sidan, då har de fyllt sin funktion och det förvärvade företaget har kommit in i 

organisationen och denna integrationsgrupp inte längre är nödvändig. Bilden nedan ger en 

beskrivning av hur en sådan roll kan se ut och vilka uppgifter som kan komma att behöva hanteras 

vid en integrationsprocess.   

 

Figur 6. Integrationsansvarig. Egen bearbetning. 

Med det här arbetet bör vi påtala att varje enskilt förvärv inte är det andra likt och därför har vi 

försökt att ta upp de aspekter som är generella att ta hänsyn till vid ett förvärv. Dock har vi endast 

undersökt ett förvärv och kan därför inte generalisera det vi upptäckt vid förvärvet av Jokab, men 

däremot är vi tillsammans med majoriteten av författarna som behandlat ämnet tidigare överens om 

att det är de här faktorerna som finns i figuren på nästa sida som påverkar utfallet av förvärvet:  
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6.1 Normativ integrationsmodell 

 

Figur 7. Normativ Integrationsmodell. Egen bearbetning. 

Sammanfattningsvis är det personalen som i slutändan är de som påverkar utfallet av förvärvet och 

kan företaget motivera och utbilda de anställda till att verka mot de gemensamma målen, kommer 

förvärvsprocessen ge företaget alla de förutsättningar som krävs för att kunna realisera de tilltänkta 

synergieffekterna som ett företag eftersträvar.  
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7 Förslag till framtida forskning 

För att forska vidare inom detta ämne bör det göras en liknande undersökning fast med fler förvärv. 

Vårt förslag till framtida forskning kan vara att fortsätta undersöka hur olika aspekter påverkar 

utfallet vid förvärv samt att se hur andra förvärv har fungerat och vilka likheter och skillnader som 

kan hänföras till det som vi undersökt. Förslagsvis bör de aspekter vi undersökt finnas till grund för 

dessa undersökningar för att kunna påvisa de likheter och skillnader som finns. De författare som 

tidigare har behandlat ämnet har valt att endast se till någon av dessa delar och kan därmed inte ge 

en övergripande bild av vad som kan påverka utfallet vid ett förvärv. Här kan forskningen gå vidare 

och ta in fler variabler för att kunna förklara och ge en bättre helhetsuppfattning av problemen som 

kan relateras till företagsförvärv. Några av de variabler som kan tänkas undersökas är fler förvärv, 

hur tidigt respektive långt gången integrationsprocessen är samt hur storleken på det förvärvade 

objektet påverkar integrationsprocessen. 
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Bilaga 1 

I denna bilaga presenteras de frågor som respondenterna har svarat på. 

Respondent 1 

Före förvärvet: 

• Vem är du, vilken roll och hur länge har du varit inom företaget? 

• Vilken var din roll i förvärvet? 

• Har du varit med i hela processen eller bara delar av den? I så fall vilka? 

• När började du jobba på Jokab? 

• Kom du in vid rätt tidpunkt? Eller skulle du kommit in senare eller tidigare? 

• Vad var ditt första intryck av Jokab? 

• Var det mycket som behövde åtgärdas? 

• Vilka anledningar anser du finnas för er att förvärva ett annat företag? 

• Varför valde ni just Jokab i det här fallet? Vilken var visionen? 

• Varför valde ni inte ett större företag med större marknadsandel? 

• Vad ville ni åstadkomma med förvärvet av Jokab? 

• Vilka var fördelarna och nackdelarna med Jokab? 

• Ger ett förvärv de konkurrensfördelar man önskar sig? 

• Vilka var de tänkta synergieffekterna ni skulle få ut av det? 

• Hur var det tänkt att synergieffekterna skulle realiseras? 

• Var alla inblandade medvetna om vilka målen var? 

• Hur tydliggör ni företagets mål och den förändringsprocess som kommer ske? 

• Hur och vilken kompetens är ni intresserade av vid ett förvärv? 

• Hur kan ni göra för att behålla denna kompetensen? 

• Hade Jokabs företagskultur något med förvärvet att göra? 

• På vilket sätt kan företagskulturen få effekter vid ett förvärv? 

Efter förvärvet: 

• Hur upplever du att förvärvet har fungerat? 

• Lever förvärvet upp till de förväntningarna som fanns innan förvärvet? 

• På vilket sätt lever förväntningarna upp till det som eftersöktes? 

• Har ni lyckats realisera det ni velat åstadkomma? 

• Hur ser det fortsatta arbetet ut för att ni ska kunna realisera de visioner ni har med Jokab? 

• Hur har integrationen av Jokab till ABB fungerat? 

• Anser du att integrationen är slutförd? Om inte, vad ska ni fortsätta arbeta på? 

• Hur lång tid var det tänkt att ta och lyckades ni hålla denna tidsplan? 

• Finns det några delar som du tycker att ni kunde ha gjort annorlunda? 

• Har ni lyckats behålla den kompetensen ni ville komma åt i företaget? 

• Har förvärvet gett er de önskade konkurrensfördelarna och i så fall på vilket sätt? 

• Har företagskulturen enligt dig varit problematisk? Eller har den varit passande för ABB? 



 

 

• Har ni efter att förvärvet skett gjort några förändringar inom ABB för att anpassa Jokab till 

er? 

• Hur det framtida arbetet med Jokab ut? 

Respondent 2, 3, 4 & 5 

Före förvärvet: 

• Vem är du, vilken roll och hur länge har du varit inom företaget? 

• Vilken var din roll innan förvärvet och hur är din roll nu efter? 

• Hur har din roll påverkats av förvärvet? 

• Varför valde ni att sälja? 

• Har du varit med i hela processen eller bara delar av den? I så fall vilka? 

• Varför valde ni just ABB i det här fallet? Hade ni andra alternativ? 

• Vilka aspekter var viktiga för er vid val av köpare/samarbetspartner? 

• Vilka anledningar anser du finnas för er att bli förvärvade av ett annat företag? 

• Hade ni några tankar på vad ett samarbete med ABB kunde innebära för Jokab? 

• Vilka var fördelarna och nackdelarna med ABB? 

• Visste du vilka visioner ABB hade med Jokab? 

• Var ABB tydliga med sina mål? 

• Var alla på Jokab medvetna om vilka målen var? 

• Hur tydliggjorde ABB företagets mål och den förändringsprocess som skulle komma ske? 

• Vad anser du vara er kärnkompetens i Jokab? 

• Var ni medvetna om vilken kompetens ABB ville komma åt? 

• Vad gjorde ABB för att behålla denna kompetensen? 

• Hade ABBs företagskultur något med förvärvet att göra? (Passade ABBs företagskultur just 

Jokab?) 

• På vilket sätt kan företagskulturen få effekter vid ett förvärv? 

Efter förvärvet: 

• Hur upplever du att förvärvet har fungerat? 

• Lever förvärvet upp till de förväntningarna som fanns innan förvärvet? 

• Har ABB lyckats realisera det de ville åstadkomma? 

• Hur ser det fortsatta arbetet ut för att ni ska kunna realisera dessa? 

• Hur har integrationen av Jokab till ABB fungerat? Och vice versa. 

• Anser du att integrationen är slutförd? Om inte, vad behövs det fortsatt arbete på? 

• Hur lång tid var det tänkt att ta och lyckades alla parter hålla denna tidsplan? 

• Finns det några delar som du anser kunde ha gjorts annorlunda?  

• Har förvärvet gett er de önskade konkurrensfördelarna och i så fall på vilket sätt? 

• Har företagskulturen enligt dig varit problematisk? Eller har den varit passande för Jokab? 

• Har ni efter att förvärvet skett gjort några förändringar inom Jokab för att anpassa ABB till 

er? 

• Har det varit hög personalomsättning? Vad har ABB gjort för att behålla personalen? 



 

 

• Vad anser de anställda om att gå ifrån att vara ett mindre företag till att bli medlem i en stor 

koncern som ABB? 

• Vilka är de största förändringar som skett sedan ni blev en del av ABB? (IT system, 

affärsplaner, struktur, beslutsgång) 

Respondent 6 & 7 

Före förvärvet: 

• Vem är du, vilken roll och hur länge har du varit inom företaget? 

• Vilken var din roll i förvärvet? 

• Har din roll förändrats i och med förvärvet? 

• Varför valde ni att sälja? 

• Har du varit med i hela processen eller bara delar av den? I så fall vilka? 

• Varför valde ni just ABB i det här fallet? Hade ni andra alternativ? 

• Vilka aspekter var viktiga för er vid val av köpare/samarbetspartner? 

• Vilka anledningar anser du finnas för er att bli förvärvade av ett annat företag? 

• Hade ni några tankar på vad ett samarbete med ABB kunde innebära för Jokab? 

• Vilka var fördelarna och nackdelarna med ABB? 

• Visste du vilka visioner ABB hade med Jokab? 

• Var ABB tydliga med sina mål? 

• Var alla på Jokab medvetna om vilka målen var? 

• Hur tydliggjorde ABB företagets mål och den förändringsprocess som skulle komma ske? 

• Vad anser du vara er kärnkompetens i Jokab? 

• Var ni medvetna om vilken kompetens ABB ville komma åt? 

• Vad gjorde ABB för att behålla denna kompetensen? 

• Hade ABBs företagskultur något med förvärvet att göra? (Passade ABBs företagskultur just 

Jokab?) 

• På vilket sätt kan företagskulturen få effekter vid ett förvärv? 

Efter förvärvet: 

• Hur upplever du att förvärvet har fungerat? 

• Lever förvärvet upp till de förväntningarna som fanns innan förvärvet? 

• Har ABB lyckats realisera det de ville åstadkomma? 

• Hur ser det fortsatta arbetet ut för att ni ska kunna realisera dessa? 

• Hur har integrationen av Jokab till ABB fungerat? Och vice versa. 

• Anser du att integrationen är slutförd? Om inte, vad behövs det fortsatt arbete på? 

• Hur lång tid var det tänkt att ta och lyckades alla parter hålla denna tidsplan? 

• Finns det några delar som du anser kunde ha gjorts annorlunda?  

• Har förvärvet gett er de önskade konkurrensfördelarna och i så fall på vilket sätt? 

• Har företagskulturen enligt dig varit problematisk? Eller har den varit passande för Jokab? 

• Har ni efter att förvärvet skett gjort några förändringar inom Jokab för att anpassa ABB till 

er? 

• Har det varit hög personalomsättning? Vad har ABB gjort för att behålla personalen? 



 

 

• Vad anser de anställda om att gå ifrån att vara ett mindre företag till att bli medlem i en stor 

koncern som ABB? 

• Vilka är de största förändringar som skett sedan ni blev en del av ABB? (IT system, 

affärsplaner, struktur, beslutsgång) 

Respondent 8 

Före förvärvet: 

• Vem är du, vilken roll och hur länge har du varit inom företaget? 

• Vilken var din roll i förvärvet? 

• Har du varit med i hela processen eller bara delar av den? I så fall vilka? 

• Vilka anledningar anser du finnas för er att förvärva ett annat företag? 

• Varför valde ni just Jokab i det här fallet? 

• Varför valde ni inte ett större företag med större marknadsandel? 

• Vad ville ni åstadkomma med förvärvet av Jokab? 

• Vilka var fördelarna och nackdelarna med Jokab? 

• Ger ett förvärv de konkurrensfördelar man önskar sig? 

• Vilka var de tänkta synergieffekterna ni skulle få ut av det? 

• Hur var det tänkt att synergieffekterna skulle realiseras? 

• Var alla inblandade medvetna om vilka målen var? 

• Hur tydliggör ni företagets mål och den förändringsprocess som kommer ske? 

• Hur och vilken kompetens är ni intresserade av vid ett förvärv? 

• Hur kan ni göra för att behålla denna kompetensen? 

• Hade Jokabs företagskultur något med förvärvet att göra? 

• På vilket sätt kan företagskulturen få effekter vid ett förvärv? 

Efter förvärvet: 

• Hur upplever du att förvärvet har fungerat? 

• Lever förvärvet upp till de förväntningarna som fanns innan förvärvet? 

• På vilket sätt lever förväntningarna upp till det som eftersöktes? 

• Har ni lyckats realisera det ni velat åstadkomma? 

• Hur ser det fortsatta arbetet ut för att ni ska kunna realisera de visioner ni har med Jokab? 

• Hur har integrationen av Jokab till ABB fungerat? 

• Anser du att integrationen är slutförd? Om inte vad ska ni fortsätta arbeta på? 

• Hur lång tid var det tänkt att ta och lyckades ni hålla denna tidsplan? 

• Finns det några delar som du tycker att ni kunde ha gjort annorlunda? 

• Har ni lyckats behålla den kompetensen ni ville komma åt i företaget? 

• Har förvärvet gett er de önskade konkurrensfördelarna och i så fall på vilket sätt? 

• Har företagskulturen enligt dig varit problematisk? Eller har den varit passande för ABB? 

• Har ni efter att förvärvet skett gjort några förändringar inom ABB för att anpassa Jokab till 

er? 

• Övrigt. 


