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Förord 
Kandidatuppsatsen är skriven på företagsekonomiska institutionen vid Lunds Universitet. Det 

har varit en mycket lärorik process från början till slut, då vi har fått möjligheten att besöka ett 

företag, samlat in eget material och jobbat självständigt under hela processen. Dessutom har 

vi fått skriva om ett ämne som vi alla anser vara väldigt intressant. 

Vi vill rikta ett stort tack till fallföretaget, vår kontakt där och alla de respondenter som tog sig 

tid till att delta i vår studie. Deras medverkan har varit avgörande för uppsatsen och således 

även vårt resultat. Vi vill även tacka vår handledare Sverre Spoelstra för hans guidning, 

tydlighet, tillgänglighet och engagemang under uppsatsens gång.  

Tack! 

Lovisa Röjd, Jessica Nordqvist, Ludvig Alervall & Alice Idéhn 



Sammanfattning 

Examensarbetets titel: Förvärv & Framgång Bortom Teorin - Begränsningen i att endast se i 

termer av kritiska framgångsfaktorer 

Ämne/kurs: FEKH49 Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. 

Författare: Ludvig Alervall, Alice Idéhn, Jessica Nordqvist & Lovisa Röjd. 

Handledare: Sverre Spoelstra. 

Fem nyckelord: Företagsförvärv, framgångsfaktorer, kultur, kommunikation, strategi. 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att fördjupa och nyansera bilden av hur ett framgångsrikt 

företagsförvärv kan gå till. Vårt mål är att bidra till debatten om företagsförvärv.  

Metod: För att uppfylla syftet har vi genomfört en kvalitativ studie bestående av 

semistrukturerade intervjuer med anställda vid fallföretaget Musikbolaget. Studien antar ett 

socialkonstruktionistiskt förhållningssätt med en abduktiv metodologi.  

Teoretiska perspektiv: Uppsatsen tar sin utgångspunkt i olika förvärvsteorier, vilka lyfter 

fram att företagsförvärv är beroende av vissa kritiska framgångsfaktorer för att bli lyckade. 

Dessa faktorer är bland annat att ha en strategi för förvärvet samt en omfattande 

kommunikation och att företagskulturerna är homogena. 

Empiri: Det empiriska materialet grundar sig i nio semistrukturerade intervjuer, vilka 

genomförts med anställda på Musikbolaget varav vissa innan förvärvet arbetade för Good 

Music. Det empiriska materialet presenteras utifrån fyra teman som avspeglar 

förvärvsprocessen samt vad de anställda ansåg vara bidragande faktorer till det lyckade 

resultatet.  

Resultat: Vår förhoppning är att uppsatsen har resulterat i ett bidrag till förvärvsdebatten 

rörande alternativa framgångsfaktorer som inte figurerar i den teori vi har tagit del av inom 

ramen för befintlig förvärvsforskning. Detta visar på att en del teorier talar om förvärv och 

dess framgångsfaktorer på ett alldeles för generellt plan, därmed menar vi att faktorerna 

vidare bör specificeras och fördjupas. 

  



Abstract  

Title: Acquisition & Success Beyond Theory. The limitation in only seeing in terms of 

critical success factors 

Course: Bachelor FEKH49 the organization at the Bachelor level, 15 credits 

Authors: Ludvig Alervall, Alice Idéhn, Jessica Nordqvist & Lovisa Röjd 

Advisior: Sverre Spoelstra 

Five keywords: Acquisitions, success factors, culture, communication, strategy. 

Purpose: The purpose of this paper is to deepen and nuance the understanding of what a 

successful acquisition can look like. Our goal is to contribute to the debate on acquisitions. 

Method: To fulfill the purpose of our thesis we have conducted a qualitative study consisting 

of semi-structured interviews with employees of the music company Musikbolaget. The study 

adopts a social constructionist approach with an abductive methodology. 

Theoretical perspectives: The thesis is based on different theories of acquisitions, with 

emphasis mainly on different factors that brings forth success in this process. These factors 

include having a strategy for the acquisition, extensive communications and that the corporate 

cultures should be homogeneous. 

Empirical foundation: The empirical data is generated through nine individual & semi-

structured interviews with employees of the company Musikbolaget, some of which 

previously worked for Good Music. The empirical data is presented in four themes, which 

reflect the acquisition process and what employees considered to be contributing factors to the 

successful outcome. 

Results: We hope that our thesis has resulted in a contribution to the debate on alternative 

success factors for acquisitions, which do not emerge in the theories we have read in existing 

acquisition research. Thus our thesis shows that some theories are talking about acquisition 

and its success factors in a much general fashion, therefore, we believe that these factors 

further should be specified and deepened. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

På grund av den digitala utvecklingen tillsammans med teknikskiften och nya kundbehov 

sker det idag fler förvärv, uppköp och sammanslagningar än någonsin tidigare 

(Cederblad, 2016). Mindre företag som ofta besitter unik kunskap kan genom att bli 

förvärvade tillgodoräkna sig de skalfördelar som större företag besitter, vilket innebär att 

båda företag drar fördelar av ett förvärv. I denna uppsats kommer vi fokusera på ett 

förvärv som skedde för några år sedan då Musikbolaget köpte upp delar av Good Music. 

Dessa musikbolag är internationellt verksamma och förvärvet ägde rum vid en tid som 

länge hade präglats av osäkerhet för Good Music som stod utan någon egentlig och fast 

ägare. Generellt sett har förvärvsfenomenet varit extra märkbart inom musikbranschen 

som under de senaste årtiondena tvingats in i en ny, föränderlig värld på grund av den 

snabba digitala utvecklingen. Nästintill all musik finns numera några klick bort och det 

blir alltmer ovanligt att köpa fysiska CD-skivor. Detta har bidragit till att flera bolag har 

slagits samman, till exempel har de majorbolag som i början av 2000-talet var fem idag 

endast blivit tre (Musiksverige, 2014). Sedan fem-sex år tillbaka har det däremot skett en 

vändning och streamingtjänster bidrar numera till att den svenska musikindustrin drar in 

miljarder. Enligt en undersökning gjord av intresseorganisationen Musiksverige (ibid) har 

intäkterna i den svenska musikbranschen ökat med nästan 25 % mellan 2009 och 2014. 

Musikbolagens roll är idag mycket mer än att endast hjälpa artister med att släppa musik, 

då de även ansvarar för PR, media och att ‘nå igenom bruset’ (Billing, 2016). 

På senare tid har det blivit allt mer vanligt att förknippa förvärv med integreringsproblem, 

vilket ofta hör ihop med integrationsprocessen av det nya företagets medarbetare och 

deras kultur (Straub, 2007). Vad som ligger bakom en lyckad och framgångsrik 

förvärvsprocessen råder det dock delade meningar om.  
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1.2 Problematisering 

Trots att företagsförvärv ofta leder till misslyckanden och förlorad vinst, sker det idag fler 

förvärv än tidigare och forskningen på området utvidgas kontinuerligt. En stor del av 

befintlig teori pekar på att det finns vissa strategier och ramverk, som skall följas för att 

förvärvet skall lyckas, vilka kan variera från teoretiker till teoretiker (se Lodorfos & 

Boateng, 2006; Cartwright & Cooper, 1996; Knilans, 2009). Dessa strategier och ramverk 

utgår ifrån att det bör finnas en tydlig kommunikation under förvärvsprocessen, men det 

läggs också stor vikt vid att de företag som ingår i förvärvet bör ha en liknande 

företagskultur för att allt skall gå smidigt till och för att nå framgång. Detta då flera 

teorier (se Weber i Lodorfos & Boateng, 2006; Bower 2001) menar att om kulturerna inte 

är tillräckligt lika, kommer en kulturkrock att inträffa då de anställda kan göra motstånd 

och skapa en ‘vi- och dem’ känsla, vilket bidrar till en försvårad integrationsprocess. 

Till skillnad från de ovan nämnda, finns det även en del teori (se Marks i Zhu, May & 

Rosenfeld, 2004; Greenhalgh i Angwin m.fl., 2016) som motsätter sig att 

kommunikationen vid ett förvärv måste vara omfattande. Annan teori (se Kremershof, 

2011; Stahl & Voigt, 2008) motsätter sig idén om att kulturen hos de båda involverade 

företagen bör vara så lika som möjligt. Denna sida av debatten menar bland annat att lika 

kulturer inte nödvändigtvis kommer att hjälpa förvärvsprocessen, utan kan till och med ha 

en negativ påverkan på förvärvet. En del teoretiker (ibid) menar alltså att kulturella 

skillnader faktiskt kan främja integreringen mellan de inblandade företagen och bidra till 

organisatoriska framgångar. Dock påpekas det även här att det behövs en strategi för hur 

kulturerna skall föras samman på bästa sätt. 

Det finns således en debatt när det kommer till teoribildningen rörande de faktorer som är 

viktiga för ett förvärvs framgång. De olika sidorna av debatten som vi har tagit del av 

framhäver olika faktorer som kritiska för att uppnå detta. Oavsett om teorin talar för 

vikten av lika eller olika kulturer så framhäver båda parter som sagt relevansen av att ha 

en tydlig strategi. Den ena sidan av debatten bidrar främst med strategier och ramverk av 

olika slag i hur företag stegvis skall gå tillväga med förvärvet och framhäver vikten av 

liknande kultur. Den andra sidan bidrar istället med strategier för hur företagen på bästa 

sätt skall integrera kulturer som är olika.  
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1.3 Syfte och frågeställning 

Med utgångspunkt i den debatt som finns är syftet med denna uppsats att fördjupa och 

nyansera bilden av hur ett framgångsrikt företagsförvärv kan gå till. Vi önskar därmed 

bidra till debatten om företagsförvärv. Detta avser vi att göra genom att undersöka ett 

specifikt fall och svara på följande frågeställningar: 

• Hur uppfattade de anställda Musikbolagets förvärv av Good Music?  

• Vilka framgångsfaktorer kan identifieras vid detta förvärv? 

1.4 Studiens relevans 

Idag är förvärv och uppköp en vida använd taktik för att som företag utvidga sina 

marknadsandelar, sitt produktutbud eller sin kunskap. Trots att företagsförvärv idag är ett 

vanligt förekommande fenomen i företagsvärlden, är det många som misslyckas. Det är 

därmed inte konstigt att det har utvecklats en bred teoretisk debatt om hur ett 

företagsförvärv bör genomföras för att bli lyckat. Det vi har valt att inrikta oss på är dock 

inte skapandet av en perfekt förvärvsstrategi, utan istället belysa den teoretiska debatt 

som finns, vilken berör kulturell likhet eller olikhet, strategier och vikten av 

kommunikation. Vi vill även visa på att det kan finnas alternativa framgångsfaktorer vid 

ett förvärv. Att hitta ett generellt tillvägagångssätt för hur ett framgångsrikt förvärv bör 

gå tillväga är i princip omöjligt då branscher emellan skiljer sig åt och variablerna som 

spelar roll varierar från företag till företag. Det kan vara frestande att försöka hitta en 

redan färdigdesignad lösning eller strategi för hur ett förvärv bör hanteras, men det är 

viktigt att förstå att det är enormt många olika faktorer som spelar in. På grund utav 

denna komplexitet ämnar vi att med denna uppsats öka förståelsen för förvärv och 

nyansera bilden av förvärvsteori. 

1.5 Disposition  

För att på ett tydligt sätt visa hur vi har utformat vår uppsats, presenteras i nästa kapitel 

vår metod. Metodkapitlet målar upp de olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter som 
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ligger till grund för uppsatsen, samt vilket tillvägagångssätt vi haft när det kommer till 

urval av intervjupersoner, utarbetning av analys och val av avgränsning. I kapitel tre 

presenteras den teoretiska debatten om vad som anses vara framgångsfaktorer vid ett 

företagsförvärv, vilken sedan ligger till grund för vår diskussion. I kapitlet tas de aspekter 

av debatten som är relevanta för vår uppsats upp, vilka är företagskultur, strategi och 

kommunikation. 

I kapitel fyra presenteras en sammanställning av den empiri som samlats in från 

intervjuerna på fallföretaget. Denna empiri har i sin tur delats upp i fyra huvudteman för 

att underlätta förståelsen av materialet och bibehålla en tydlig röd tråd. Det första 

huvudtemat är före förvärvet där vi presenterar respondenternas uppfattning av tiden 

innan dess att Good Music flyttade in i Musikbolagets lokaler. I nästa del, under 

förvärvet, redogörs respondenternas intryck av hur förvärvet gick till, allt ifrån ledningens 

roll till hur integrationen av kulturerna tog sin form, samt vilka problem som uppstod. 

Det tredje huvudtemat är efter förvärvet och behandlar respondenternas åsikter angående 

utfallet av förvärvet. Slutligen lägger vi fram de tankar och idéer som de intervjuade haft 

angående vad det var som faktiskt gjorde att förvärvet blev så lyckat i den sista delen, 

anledningar till framgång. 

Diskussionen finner vi i kapitel fem och där analyseras det empiriska materialet utifrån 

vår teoretiska referensram, härtill besvaras även frågeställningarna. I diskussionen ligger 

fokus bland annat på företagskultur och kommunikation, precis som i teorikapitlet, men 

vi tittar även närmare på förvärvets framgångsfaktorer och problematiserar den 

nuvarande teorin med utgångspunkt i det empiriska kapitlet. Avslutningsvis presenterar 

det sista kapitlet uppsatsens slutsats och hur den kan bidra till att nyansera och fördjupa 

bilden av hur ett framgångsrikt företagsförvärv kan gå till, vilket är uppsatsens syfte. I 

detta kapitel ges även förslag på framtida forskning tillsammans med en reflekterande 

bild av uppsatsen.  
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2 Metod 

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

Ontologisk utgångspunkt 
Frågor som rör ontologi handlar om hur världen kan uppfattas och uppsatsen utgår från 

ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt, vilket innebär att världen är socialt 

konstruerad och att samhälleliga företeelser och deras mening är något som vi människor 

kontinuerligt skapar. Bryman och Bell (2013) menar att kulturen och organisationen i sig 

inte ska uppfattas som en yttre verklighet som influerar och/eller hindrar människor, utan 

snarare ska ses som en blivande verklighet som ständigt konstrueras och rekonstrueras. 
I och med det förvärv som Musikbolaget stod för, där två till synes olika kulturer 

förenades, ansågs den socialkonstruktionistiskt ontologiska ansatsen rimlig att utgå ifrån. 

Detta för att det är just den sociala delen av förvärvet som utgör en viktig komponent av 

processen genom sin påverkan av organisationskulturen. 

Epistemologisk utgångspunkt 

Enligt Bryman och Bell (2013) handlar en epistemologisk frågeställning om “vad som är 

eller kan beaktas som godtagbar kunskap inom ett ämnesområde” (ibid s. 35). Uppsatsen 

ämnar studera fenomenet företagsförvärv och genom detta nyansera bilden av dess 

framgångsfaktorer, därför har vi valt att utgå från ett tolkande synsätt. Detta synsätt 

passar väl då vi avser fånga uppfattningar och tolkningar av förvärvsfenomenet, vilket är 

svårt att göra om vi tar en mer positivistisk ansats, som är lagd åt det mer objektiva hållet 

(ibid). För att kunna bidra till en bättre och rikare förståelse för förvärvsprocessen menar 

vi således att de subjektiva tankar och sociala handlingar som framkommer behöver 

tolkas.  

En abduktiv metodologi 

Under uppsatsen har en abduktiv metod använts, vilken enligt Patel och Davidsson (i 

Bryman & Bell, 2013) balanserar det samspel som finns mellan de teoretiska och 

empiriska reflektionerna arbetet omfattar, vilket appliceras i vår uppsats. För att arbeta i 
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enlighet med en abduktiv metod har vi pendlat mellan teori och empiri. Vid arbetets 

initiala skede samlade vi in teorier av olika slag för att få en överblickande bild av hur 

förvärv påverkar kultur i de förenade företagen. Vi hittade en del böcker, men mestadels 

artiklar, som fick inleda vårt teoretiska kapitel samt ligga till grund för de intervjufrågor 

som vi använde i de semistrukturerade intervjuerna. I och med detta sökande stötte vi 

tidigt på vissa återkommande faktorer som låg till grund för framgångsrika förvärv, vilka 

bland annat belyste vikten av att ha en strategi, kommunikation och liknande kultur.  

Under intervjuerna på fallföretaget, märkte vi att framgång i olika områden inte alltid 

hade frambringats i linje med vad många förvärvsrelaterade teorier framhäver. Detta 

skapade en nyfikenhet som öppnade upp för viljan att undersöka vad som gjorde att just 

Musikbolagets förvärv av Good Music blev framgångsrikt. På grund av den diskrepans vi 

fann mellan den teori vi tagit del av och det vi fått fram av intervjuerna, återvände vi till 

teorisökandet för att finna något som kunde förklara denna avvikelse. I och med detta 

valde vi att gå djupare in på vad vi hittade i empirin kring alternativa framgångsfaktorer 

och det var först då vi såg att det fanns en alternativ sida till den teori vi först hade hittat. 

I samband med detta omformulerade vi vårt syfte och vår frågeställning för att belysa vår 

nya inriktning, vilket tillslut blev att fördjupa och nyansera bilden av hur ett 

framgångsrikt företagsförvärv kan gå till. Efter detta genomförde vi ytterligare en intervju 

då vi omformulerade intervjuguiden och riktade in oss mer på alternativa sätt att nå 

framgång, bortom det som teorin talat om. Vi frågade också mer om kommunikationens 

roll vid företagsförvärvet, eftersom att vi upptäckt att det fanns en omfattande teori på 

detta område. 

En kvalitativ studie 

Uppsatsen är konstruerad som en kvalitativ studie. Arbetet har, som tidigare nämnt, även 

en socialkonstruktionistisk ontologisk ståndpunkt och en tolkande epistemologisk ansats, 

vilket innebär att en kvalitativ metod lämpar sig väl. En kvalitativ metod öppnar upp för 

ett stort tolkningsföreträde och fokus ligger till stor del på att skapa en förståelse för den 

sociala verkligheten samt hur respondenterna uppfattar denna verklighet. Till skillnad 

från en kvantitativ forskning har den kvalitativa metoden en mer kunskapsinriktad 

ståndpunkt och i vårt fall skulle en kvantitativ metod inte vara passande, då vi är ute efter 

ett djup i deltagarnas uppfattningar och intryck av förvärvet snarare än ytliga svar 

(Bryman & Bell, 2013). 
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Kvalitetsbedömning 

För att bedöma vår kvalitativa undersökning vänder vi oss till dess trovärdighet samt 

äkthet, vilka är två begrepp som är vanligt förekommande inom den kvalitativa 

forskningen (Bryman & Bell, 2013). Samtliga individer från fallföretaget som har deltagit 

i intervjuerna har efter uppsatsens färdigställande fått ta del av arbetet. Denna 

respondentvalidering bidrar till att tillförlitlighetskriteriet uppnås (ibid). I viss mån har 

utkast av uppsatsen också granskats av vår primära kontakt på fallföretaget, vilket har 

bidragit till högre kvalité och korrekthet samt ökad anonymitet genom hela arbetet. 

Metodkapitlet i sig bidrar till en ökad tillförlitlighet eftersom läsaren här får en utförlig 

beskrivning över de val av tillvägagångssätt som uppsatsen bygger på. Vidare har 

analysarbetet genomförts av samtliga uppsatsskribenter, för att ytterligare stärka 

uppsatsens trovärdighet och minska risken att en enskild individs värderingar och 

uppfattningar lyser igenom. Vi har även försökt undvika att låta eventuella förutfattade 

meningar ta plats, detta för att framhålla en genuin öppenhet till hur de intervjuade på 

fallföretaget upplevde förvärvet, samt vad de ansåg var de framgångsfaktorer som 

bidragit till Musikbolagets lyckade förvärv av Good Music. 

Uppsatsen eftersträvar att genomgående upprätthålla en hög äkthet, vilket innebär att en 

så rättvis bild som möjligt skall ges av det som studerats och av de föreställningar som 

förekommer i sammanhanget (Bryman & Bell, 2013). Det faktum att vi intervjuat 

anställda som ursprungligen kommer från både Musikbolaget och Good Music och att 

dessa personer idag arbetar på olika positioner och avdelningar inom företaget, leder till 

att uppsatsens äkthet förstärks. Vi hade enbart möjlighet att intervjua individer i företaget 

som fått behålla sina jobb efter förvärvet, men detta ser vi inte som något hinder då 

många ändå kom med tydlig kritik mot de delar som varit bristande under förvärvet. Vad 

som också är värt att nämna är att vi genom vår studie inte avser att bidra med någon 

generell bild av hur Musikbolagets förvärv av Good Music gick till, då detta dels är svårt 

att göra i kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2013), samt inte ryms inom uppsatsens 

syfte.  
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2.2 Tillvägagångssätt för empiriinsamling 

Fallstudie & fallstudieobjekt 

Uppsatsens empiriska material har frambringats inom ramen för en fallstudie på ett 

företag i musikbranschen och i uppsatsen benämns detta företag som Musikbolaget, 

medan det förvärvade bolaget benämns Good Music. En fallstudie kännetecknas av att en 

grundläggande studie från ett enskilt fall genomförs (Bryman & Bell, 2013) och 

anledningen till att detta lämpar sig i vår uppsats är då vi ville komma åt en mer intensiv 

och detaljerad föreställning av ett förvärv för att kunna förstå fenomenet på djupet. 

Anledningen till att vi kom i kontakt med just Musikbolaget var på grund av att en av 

uppsatsförfattarna har kopplingar till företaget. Det finns också ett genuint intresse bland 

uppsatsförfattarna för den bransch som företaget är verksam i. Vi såg även att vi kunde 

dra nytta av att förvärvet genomfördes för ett antal år sedan, då vi på så vis kunde ta del 

av förändringens långsiktiga effekter och undersöka vad som bidragit till förvärvets 

framgång. Dessutom ansåg vi att företaget var av lämplig storlek eftersom det finns 

tillräckligt många anställda för att en kulturförändring skall vara märkbar, samt att de 

kommer från de båda ursprungliga företagen. 

Intervju som metod 

Empirin har erhållits genom en kvalitativ intervjustudie på Musikbolaget där vi genom 

semistrukturerade intervjuer har samlat anställdas uppfattningar om hur förvärvet har gått 

till. Semistrukturerade intervjuer innebär att en lista över förhållandevis specifika teman 

upprättas som en intervjuguide, men att intervjupersonerna samtidigt tillåts stor frihet i 

utformningen av sina personliga svar (Bryman & Bell, 2013). Under de första åtta 

intervjuerna som genomfördes på kontoret utgick vi ifrån en intervjuguide (se bilaga 1) 

med tre utvalda teman, vilka var: förvärvet, företagskulturen och identifiering med 

företaget. Dessa tre tema underlättade för respondenterna att svara fritt och öppet, utan att 

vi ledde in dem på frågor som inte var utredande. Vi eftersökte berättande svar, vilket vi 

fick tack vare intervjuernas upplägg. De åtta intervjuerna var mellan 45 minuter till 1,5 

timme långa och genomfördes på huvudkontoret på en och samma dag. Dessa spelades in 

för att underlätta en transkribering men också minska risken för att citera fel. Eftersom vi 

i uppsatsgruppen är fyra personer valde vi att dela upp oss i par om två när det kom till 
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genomförandet av intervjuerna. Detta för att effektivisera intervjuprocessen och för hinna 

med de åtta intervjuerna under en dag, men också för att bidra till en mer avslappnad 

diskussion, då vi ansåg att fyra personer kan skapa en känsla av att bli förhörd snarare än 

att vara en del i ett samtal.  

Den sista och nionde intervjun genomfördes med Musikbolagets HR-ansvarig via telefon 

då denne är lokaliserad på kontoret i Danmark. Hen är ansvarig för alla de nordiska 

kontoren, vilket ger hen en helhetsbild av hur förvärvet har påverkat Musikbolaget i stort. 

Intervjun med HR-ansvarig ägde rum efter de åtta intervjuerna som hölls på 

Musikbolagets svenska huvudkontor, vilket gav oss möjligheten att justera intervjuguiden 

och vi kunde därmed bygga vidare på vad de andra intervjuerna hade frambringat (se 

bilaga 2). Eftersom HR-personen inte talar svenska valde vi att hålla just denna intervju 

på engelska och har därefter transkriberat materialet och översatt de citat som använts i 

vår uppsats.  

Urval av respondenter 

Vi har intervjuat nio personer som ursprungligen kommer både från det uppköpta bolaget 

(Good Music) och det bolag som stod för förvärvet (Musikbolaget). Det var viktigt att 

komma i kontakt med representanter från båda företag då vi ville skapa ett så rikt och 

brett empiriskt material som möjligt och där individer från båda sidor fick möjlighet att 

framträda. Den initiala kontakten skedde med en av mellancheferna på Musikbolaget, 

som i sin tur gav oss en lista med mejladresser till de anställda, vilken även uppgav vilket 

företag personerna tillhörde innan förvärvet. Vi kontaktade alla personer på listan och 

kunde därmed boka in intervju med nio personer. Urvalet av intervjurespondenter gjordes 

alltså enlig principen om bekvämlighetsurval (ibid), vilket innebar att möjligheten till att 

få ett representativt urval minskade. Däremot blev det ändå ett urval av personer som vi 

är mycket nöjda med, då sex personer som tidigare jobbade på Musikbolaget och tre 

personer som tidigare jobbade på Good Music ställde upp. Dessutom var de intervjuade 

representerade från olika positioner och avdelningar, såsom marknadsavdelningen, 

ekonomiavdelningen samt HR. Till en början önskade vi att fler personer från Good 

Music hade ställt upp, men eftersom de procentuellt är färre än de som ursprungligen 

kommer från Musikbolaget blev vi ändå tillfreds med det slutgiltiga förhållandet mellan 

antalet intervjuade från respektive företag. Efter det att de nio intervjuerna genomförts 
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ansåg vi att en mättnad hade uppnåtts och att vi troligtvis inte skulle fått ett särskilt 

mycket rikare material om fler personer hade intervjuats.  

Analys av empirin 

Efter att intervjuerna var genomförda var det dags att analysera det empiriska materialet. 

Till att börja med transkriberade vi intervjuerna, för att sedan välja ut vissa teman som vi 

sökte efter och kategoriserade materialet i. Kategorisering av material beskriver Bryman 

och Bell (2013) som kodning, men vi väljer i vår uppsats att benämna samma process för 

kategorisering av teman. nio Genom att transkribera intervjuerna tidigt lyckades vi snabbt 

finna återkommande teman. Vi valde initialt att skapa fyra breda teman för att enkelt 

identifiera vitala delar i varje intervju, dessa teman utgick ifrån en kronologisk 

beskrivning över vad som hände före, under och efter förvärvsprocessen, samt vad de 

intervjuade personerna såg som kritiska framgångsfaktorer vid förvärvet. Det är även 

dessa teman som utgör grunden till empirikapitlet för uppsatsen. I detta kapitel figurerar 

både direkta citat samt tolkningar av det som sades under intervjuerna. För vidare analys 

av materialet ställde vi empirin mot den teori vi tagit del av i ett diskussionskapitel som 

innehåller både en empirinära analys och en mer generell, analytisk del. 

Vid analys av empiriskt material finns vissa risker, vilka bland annat kan vara att det som 

intervjupersonerna säger förvrängs samt att eventuella tolkningsmissar av citat kan göras. 

Genom att textstycken tas ur det sammanhang de förekom i kan de lätt missuppfattas. 

Dock ställs detta mot faktumet att resultaten kan bli av betydelse först då de reflekteras 

över, tolkas och kategoriseras (Bryman & Bell, 2013). Således ämnar vi med uppsatsen 

inte att rent deskriptivt återge vad intervjupersonerna säger, istället avser vi att med hjälp 

av den insamlade empirin fördjupa och nyansera bilden av hur ett framgångsrikt 

företagsförvärv kan gå till samt bidra till den befintliga debatten om företagsförvärv  

Metodreflektioner 

På grund utav önskad och utlovad anonymitet har vi valt att ändra namnen på de båda 

företag som ingick i förvärvet samt dess anställda. Vi har valt att endast nämna efternamn 

för att hålla uppsatsen könsneutral och även varit noga med att aldrig nämna exakta år då 

olika händelser ägt rum, utan har istället valt att nämna dessa utifrån en ungefärlig 

tidsrymd. Vi har dessutom ändrat vissa personers avslöjande titlar och refererar istället till 

mellanchefer och chef. Den titel vi inte har anonymiserat rör HR-funktionen då vi ser att 
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hens citat och således arbetet i så fall hade tappat tyngd. Fallföretaget har ytterligare 

anonymiserats då vi endast har valt att använda oss av fakta från intervjuerna i 

beskrivningar om hur och när förvärvet gick till, detta för att läsaren inte med enkelhet 

skall kunna lista ut vilka företag uppsatsen berör via länkar och artiklar. Vi var tydliga 

med att belysa de anställdas och företagens anonymitet innan vi inledde samtliga 

intervjuer, vilket vi tror kan ha bidragit till att respondenterna var frispråkiga och 

framförde sina åsikter, även i de mer djupa frågorna. 

Intervjuerna som hölls på fallföretaget utfördes alla under en och samma dag. En 

anledning till detta var den geografiska aspekten, då Musikbolagets kontor är beläget på 

annan ort än där uppsatsskribenterna har sin utgångspunkt. Däremot ser vi inte detta som 

någonting negativt eftersom de intervjuade i så fall hade fått mer tid till att prata ihop sig 

och eventuellt påverkat varandra om intervjuerna hade omfattat flera dagar, därmed tror 

vi att vi på detta sätt fick en bredare bild av de intervjuades föreställningar. Trots att alla 

intervjuer hölls under en dag hade vi tid mellan varje intervju som bidrog till att vi hann 

prata med varandra och reflektera över svaren samt göra korrigeringar i intervjuguiden. 

Att genomföra alla intervjuer på en och samma dag är dessutom mer resurseffektivt för 

både fallföretaget och oss. 

2.3 Sammanfattning av metodkapitlet 

Metodkapitlet har presenterat de vetenskapliga tillvägagångssätt som uppsatsen baseras 

på. Vår kvalitativa utgångspunkt grundas i ett socialkonstruktionistiskt, tolkande 

förhållningssätt med en abduktiv metodologi som utgår ifrån ett balanserat samspel 

mellan teori och empiri (Patel & Davidsson, i Bryman & Bell, 2013). Genomgående har 

ett öppet sinne för teorier och forskning tillämpats för att ta hänsyn till och ge utrymme 

för de intervjuades uppfattningar och föreställningar om vad företagsförvärvet har 

inneburit samt vad som har legat bakom framgångar och motgångar. Vi har under 

arbetets gång även försökt att återge en så rättvisande bild av förvärvet som möjligt, 

genom att bland annat låta samtliga medverkande ta del av den slutgiltiga uppsatsen. Vi 

avser också uppnå en hög grad av äkthet och trovärdighet exempelvis genom att intervjua 

personer från de båda företagen och att även vara flera som deltar i analysen av empirin.  
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Valet av fallföretag föll på Musikbolaget på grund av en tidigare relation mellan företaget 

och en av uppsatsskribenterna samt ett intresse för den bransch fallföretaget befinner sig 

i. Eftersom förvärvet ägde rum för ett antal år sedan gav det oss utrymme att undersöka 

vad som låg bakom framgången och hur kulturen hade förändrats. Valet av 

semistrukturerade intervjuer som metod gjorde det möjligt för oss att skapa en öppen 

dialog med de anställda, vilket resulterade i att vi fick ta del av olika infallsvinklar till vad 

som hade frambringat det goda resultatet. Både fallföretaget i sig samt de anställda är 

anonyma. 
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3 Teoretisk debatt 

3.1 Företagsförvärv 

Ett förvärv sker när ett företag erhåller tillräckliga aktier för att få kontroll över eller 

ägande av en annan organisation. Till skillnad från en sammanslagning som innebär ett 

förenande eller en gradvis blandning av två separata enheter, innebär ett förvärv en vinst 

av något användbart för det förvärvande företaget (Cartwright & Cooper, 1996). När ett 

förvärv görs är den bakomliggande orsaken ofta att höja värdet för aktieägarna, 

expandera verksamheten eller öka legitimiteten. Motivet varierar såklart från företag till 

företag och kan dessutom vara en blandning av flera orsaker (Straub, 2007). För att 

kategorisera förvärv har Straub (ibid) gjort en uppdelning som skiljer olika typer av 

förvärv åt. Horisontella förvärv tyder på att aktörerna befinner sig inom samma bransch 

eller har liknande produkter/tjänster. Vertikala förvärv innebär istället att de två företagen 

befinner sig inom samma värdeproducerande kedja (ibid). När ett förvärv har genomförts 

är det vanligt att den förvärvande organisationen agerar snabbt och effektivt för att införa 

sina kontrollsystem och ibland även ändra vissa avtalade arrangemang vid 

undertecknandet av affären. Vid en sammanslagning är det å andra sidan vanligt att låta 

de två företagen fungera som separata enheter under en tid efter offentliggörandet av den 

rättsliga sammanslagningen (Cartwright & Cooper, 1996).  

Enligt Bower (2001) finns det fem olika typer av förvärv, vilka är: 1. Förvärv för 

överkapacitet, 2. Geografiskt förvärv, 3. Produkt- eller marknadsexpansionsförvärv, 4. 

Förvärv istället för forskning och utveckling, 5. Sammansvetsade industriförvärv. Den 

strategi som är mest lämplig för uppsatsens fall är produkt- eller 

marknadsexpansionsförvärv och denna beskrivs därför närmare. Förvärvsstrategin 

innebär att ett företag gör ett uppköp för att utöka sitt produktutbud, bredda sitt sortiment 

och/eller sitt spelrum. Bower (ibid) ger fyra rekommendationer till denna strategi som bör 

följas för att förvärvet skall bli lyckat. Den första rekommendationen är att veta vad det är 

som förvärvas. Ju längre bort från hemmabasen företaget kommer, desto svårare är det att 

få vetskap om det företagets verksamhet. Den andra rekommendationen är att det är 

viktigt att vara medveten om processer som uppfattas som kärnprocesser kan skilja sig 
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mycket åt på det förvärvade företaget och att kulturella skillnader och nationella 

skillnader kan hämma implementeringen av kärnvärdena. Den tredje rekommendationen 

är att ta reda på hur det andra företaget har nått framgång och implementera det som de är 

bra på. Den sista rekommendationen som Bower (ibid) ger är att ju större det förvärvande 

företaget är gentemot det förvärvade, desto större möjligheter finns för framgång. 

3.2 Företagskultur och dess roll i förvärvsprocessen 

En organisationskultur beskrivs av Alvesson (2009, s. 11) som “hur man gör saker och 

ting i företaget” och förklaras ofta vara det mönster av grundläggande antaganden som 

medlemmar i en grupp delar (Schein, i Abrahamsson & Andersen, 2005). 

Organisationskulturen präglar “det sätt på vilket människorna i ett företag tänker, känner, 

värderar och reagerar på idéer, åsikter och föreställningar som till sin natur är kulturella” 

(Alvesson, 2009, s. 7) och det är även denna syn på kultur som uppsatsen utgår ifrån. När 

problemlösning och tillvägagångssätt fungerar och ses som giltiga kan de förankras i 

företagskulturen och bör därmed läras ut till nyanställda som det korrekta sättet att 

uppfatta, tänka, agera och känna i liknande framtida situationer (Schein, 2010). 

Organisationskulturen består dels av synliga komponenter, såsom den fysiska miljön, 

språk, klädsel, observerbara beteenden och ritualer, formella regler, historier och myter, 

men även av mindre synliga komponenter såsom värderingar, övertygelser, ideal, mål, 

antaganden och ideologier (ibid). Alvesson (2009) menar att det inte enbart är 

organisationens kultur som bidrar till ett lönsamt företag, då det finns ett väldigt 

komplext samband mellan kultur och andra faktorer i företaget. Dock är kulturen viktig 

att förstå och ta hänsyn till för att greppa hur en organisation fungerar.  

Enligt Abrahamsson och Andersen (2005) spelar företagets omgivning en väldigt stor roll 

för organisationskulturen. Genom att anpassa sig och försöka nå upp till krav från 

omgivningen kan det hända att företaget behöver rätta sig efter vissa uppfattningar och 

förväntningar, om till exempel kvalitet, utveckling och pris. Det är också organisationens 

anställda som skapar och formar kulturen utefter vad som krävs för att kunna upprätthålla 

en effektiv samarbetsform. Ett sådant tillfälle kan resultera i att företaget inleder 

samarbete med andra verksamheter, eller när ett förvärv genomförs (ibid). 



 

 15 

När det kommer till företagsförvärv finns det olika uppfattningar och åsikter om vad som 

bidrar till ett lyckat resultat. En del teoretiker menar att kulturen på de två företagen 

behöver vara relativt lika för att integreringsprocessen skall bli lyckad och för att det inte 

skall uppstå någon kulturkrock. Andra menar snarare att olika kulturer bidrar till en mer 

innovativ miljö där olikheterna främjar kreativiteten. Marks och Mirvis (2011) menar på 

att oavsett kulturernas olikhet eller likhet har HR-funktionen en avgörande roll när det 

kommer till implementering av företagskultur i en förändringsprocess. Detta på grund av 

att det främst är HR-funktionen som kan få kulturfrågan på agendan och därmed övertyga 

ledningen om att kulturen har en avgörande faktor för att ett förvärv skall lyckas. I de två 

följande delarna presenteras debattens olika sidor kring huruvida lika eller olika kulturer 

bidrar till ett framgångsrikt förvärv.  

Lika kulturer skapar lyckat resultat  

Enligt många teoretiker är det kulturen som är den avgörande faktorn för huruvida ett 

förvärv blir lyckat eller inte (se Cartwright & Cooper i Lodorfos & Boateng, 2006; 

Lodorfos & Boateng, 2006). Både Weber (i Lodorfos & Boateng, 2006), Bower (2001) 

och Cartwright och Price (i Marks & Mirvis 2011) menar att en kulturell skillnad mellan 

företagen kan hindra förvärvsprocessen från att lyckas och därmed resultera i ett 

bristande utfall. Detta stöds även av Nguyen och Kleiner (2003) som hävdar att det finns 

en växande andel bevis för att kulturella skillnader är den största anledningen till att 

seniora chefer avgår, att företagets prestation brister samt att tidskrävande konflikter 

skapas i samband med förvärv, är något som Lodorfos och Boateng (2006) också 

argumenterar för. I och med detta är det inte konstigt att teoretiker (se Bijlsma-Frankema; 

Faulker m.fl.; Krishnan m.fl., i Lodorfos & Boateng, 2006; Weber & Camerer, 2003) 

anser att förvärv till stor del misslyckas på grund av att ledningen bortser från eller 

underskattar den inverkan som kulturen har på förvärvets utfall. Med utgångspunkt i att 

många företagsförvärv har misslyckats på grund av denna faktor finns det relativt mycket 

teori som handlar om hur viktigt det är med homogenitet, harmoni och likhet mellan 

kulturerna, där tydlig och direkt information förmedlas till de anställda (Jemison & 

Sitkin; Lubatkin; Salter & Weinhold, i Zhu, May & Rosenfeld, 2004). Bower (2001) 

pratar också om att en liknande kultur ofta innebär en stor fördel för att förvärv skall 

lyckas. Om de båda företagen är av samma storlek och har olik företagskultur, menar 
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Bower (2001) däremot att förvärvet förmodligen kommer att medföra 

integreringsproblem.  

Olika kulturer skapar lyckat resultat  

På senare tid antar viss forskning ett motsatt perspektiv och menar att alltför lika kulturer 

innebär att företaget missar en hel del faktorer som kan vara givande och att stora 

kulturskillnader snarare kan vara positiva för kreativitet, innovation och sammanhållning 

(Stahl & Voigt, 2008). Vissa teoretiker (se Morosini m.fl. i Stahl & Voigt, 2008) finner 

alltså ett positivt samband mellan kulturella skillnader och ett lyckat företagsförvärv. 

Stahl, Larsson och Kremershof (2011) menar att kulturell mångfald kan leda till att de 

nya medarbetarna får en positiv inställning till sin nya arbetsplats, vilket i sin tur kan 

innebära att medarbetarna blir mer hängivna och motiverade till att förstå de nya 

värderingarna och den nya identiteten. Enligt Vermeulen och Barkema (i Marks & 

Mirvis, 2011) bidrar skillnader mellan kulturerna till att skapa den friktion som behövs 

för att kreativitet, samhörighet och lärande skall uppstå. Ett förvärv med kulturella 

skillnader kan också innebära en komparativ fördel genom unika och värdefulla 

egenskaper som finns inbakade i de olika kulturerna, en bredare marknad och en ökad 

kunskap för ledningen (Olie & Verwaal i Marks & Mirvis, 2011).  

Bauer och Matzler (2014) samt Cartwright och Cooper (i Schraeder & Self, 2003) 

värderar den kulturella lämpligheten högre än det faktum att kulturen skall vara lik eller 

olik. Detta innebär att både olikheter och likheter måste stötta och komplettera varandra. 

Ju bättre kulturell lämplighet två företag har, desto större chans är det att förvärvet 

kommer att bli lyckat (ibid). Bauer och Matzler (2014) menar vidare att faktorer som 

integration, hur snabbt processen genomförs och hur väl företagskulturerna kompletterar 

varandra också spelar in.  

Implementering av olika kulturer  

Vid ett förvärv där de två företagskulturerna skiljer sig markant åt är en kulturkrock 

nästintill oundviklig och det blir då ledningens ansvar att hantera krocken på bästa 

möjliga sätt (Schein, 2010). Marks och Mirvis (2011) beskriver fyra olika inriktningar 

som ledningen kan arbeta mot när en ny kultur skall implementeras. Dessa inriktningar är 

kulturell mångfald, kulturell integration, kulturell assimilation och kulturell 

transformation. Den sistnämnda inriktningen är mest relevant för uppsatsen och därför 
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beskrivs den här närmare. Till skillnad från de tre förstnämnda, innebär kulturell 

transformation att ingen av företagens tidigare kultur bevaras, utan istället skapas en helt 

ny kultur. Enligt detta sätt att implementera kulturen försöker ledningen hitta vad som 

kan kännetecknas som ‘fel’ i de tidigare kulturerna, för att få medarbetarna att förstå hur 

nödvändigt ett kulturskifte är (Marks & Mirvis, 2011). Cartwright och Cooper (1996) 

använder sig av en liknande beskrivning av dessa inriktningar och menar att när de båda 

företagen bidrar till att skapa det ‘bästa av två världar’ behövs ett gemensamt lärande och 

en genuin insikt om att integrationen av bådas insatser och utbytet av expertis i slutändan 

kommer att vara till ömsesidig nytta. Dock menar Cartwright och Cooper (ibid) att detta 

sätt är det mest sällsynta, men samtidigt det mest framgångsrika om det lyckas.  

För att ett förvärv med stor skillnad mellan företagskulturerna skall lyckas menar Stahl, 

Larsson och Kremershof (2011) att det är viktigt att alla företagets medarbetare har 

förtroende för ledningen på det företag som står för förvärvet, detta gäller framförallt 

medarbetarna från det förvärvade företaget. Förtroendet skapas genom att den 

förvärvande ledningen avstår från att i ett för tidigt skede inta en alltför hård kontroll med 

uppsatta regler, strikta system och prestationsförväntningar. Stahl, Larsson och 

Kremershof (ibid) rekommenderar att det förvärvade företaget får behålla en del av sitt 

självstyre eftersom hög kontroll kan leda till minskat förtroende, vilket i sin tur kan leda 

till att medarbetarna kan skapa motstånd mot den nya ledningen för att försvara sitt 

självstyre och därmed kan konflikter uppstå. Ett företagsförvärv blir enligt Stahl, Larsson 

och Kremershof (ibid) lyckat genom att medarbetarna från det uppköpta företaget känner 

att de tjänar på att bli förvärvade och därför bör den förvärvande organisationen erbjuda 

medarbetarna större anställningstrygghet och ökade möjligheter till ersättning och 

förmåner.  

3.3 Strategier som en framgångsfaktor 

Att genomföra ett förvärv kan vara en riskfylld aktivitet och ungefär hälften av alla 

förvärv misslyckas (Chakravorty, 2012). Anledningen till misslyckade förvärv kan vara 

att det saknas en utarbetad strategi för hur integrationsprocessen skall gå till, vilket kan 

leda till att det mål som fanns med förvärvet inte uppnås. Det är därmed av största vikt att 

företaget har en strategi för hur de skall ta sig dit de vill samt att reflektera över vart de 
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befinner sig idag och vad förvärvet skall leda till (Barros & Domínguez, 2013). 

Teoretiker som Bate (i Cartwright & Cooper, 1996), Lodorfos och Boateng (2006) och 

Cartwright och Cooper (1996) lägger stor vikt vid att företag bör ha en välutvecklad 

strategi för att ett förvärv ska bli lyckat. Knilans (2009) menar på att innan en 

framgångsrik integration kan äga rum måste en utarbetad strategi för denna process 

finnas tillgänglig då en sådan viktig process inte ska lämnas åt slumpen. Lodorfos och 

Boateng (2006) hävdar att oavsett om de båda företagen har olik kultur eller inte, skall 

det finnas en detaljerad strategi för tiden före, under, och efter uppköpet, vilken enligt 

dessa författare är extra viktigt att följa när kulturerna i företagen inte är kompatibla. 

Lodorfos och Boateng (ibid) anser att kulturella skillnader bör hanteras på detta sätt 

eftersom förvärvet annars kan leda till lågt förtroende, en ‘vi mot dem-känsla’ och en 

sämre samarbetsvilja.  

Flera teoretiker har tagit fram ramverk som strategierna kan utvecklas ifrån. Ett exempel 

på ett sådant ramverk ges av Lodorfos och Boateng (2006), vilken kan agera guide för 

hur företag kan gå tillväga för att hantera kulturintegration. Detta ramverk innehåller fyra 

faser, vilka är: Planering Före Förvärvet, Planering Under Förvärvet, Implementering 

och Utvärdering/Reflektion. Varje fas har sina egna steg i hur kulturen bör hanteras och 

hur åtgärder bör planeras. De fyra faserna behandlar tillsammans ett tillvägagångssätt 

både före, under, och efter förvärvet så att företag kan utveckla en fullständig strategi för 

att kunna hantera den kulturella integrationen på ett lyckat sätt. Cartwright och Cooper 

(1996) har utvecklat en annan modell och argumenterar istället för att sex olika steg bör 

följas för att skapa en effektiv integration av kulturen. Dessa steg är att skapa en 

förståelse för det andra företagets kultur, att ‘tina upp’ en utav kulturerna genom att 

kommunicera hur nödvändigt det är att genomföra förvärvet, att distansera situationen 

från subjektiva åsikter som kategoriserar förvärvet som bra eller dåligt och istället 

rättfärdiga beslutet genom ett realistiskt synsätt med en positiv klang. Det är enligt 

Cartwright och Cooper (ibid) också viktigt att involvera medarbetarna, att skapa en 

realistisk tidsplan och till sist att övervaka processen för att tidigt identifiera problem. 

Vad som ytterligare är viktigt i en integreringsprocess är att bygga kunskap hos de 

anställda och att sprida kunskap om det företag som skall förvärvas. Marks och Mirvis 

(2000) anser också att det är centralt att skapa relationer mellan den nya och den gamla 

personalen, skapa en ny fördelning av arbetsuppgifter samt att tillsammans bygga en ny 

och gemensam kultur. Även Epstein (2004) argumenterar för att företaget behöver 
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integrera och involvera alla medarbetare och få alla att förstå varför förvärvet genomförs. 

Epstein (2004) menar vidare att det är viktigt att kunna fatta snabba beslut vid förvärv för 

att minska osäkerhet och skapa stabilitet.  

3.4 Kommunikationens roll i förvärvsprocessen  

Kommunikationen för ett lyckat förvärv 

En stor del av förvärvsteorin vi tagit del av är rörande överens om kommunikationens 

betydelse vid ett förvärv. Enligt Cartwright och Cooper (1996) är ett förvärvs framgång 

beroende av en gemensam uppfattning hos de anställda som bara kan uppnås med hjälp 

av kommunikation. Flera teoretiker (se Cartwright & Cooper, 1996, Angwin m.fl. 2016, 

Stahl, Larsson & Kremershof 2011) menar att en nyckelfaktor för att öka förtroendet för 

ledningen och därmed även öka chansen till ett mer lyckat företagsförvärv är just 

kommunikationen med de anställda och rätt typ av informationsspridning. Nguyen och 

Kleiner (2003) menar på att kommunikation är den helt avgörande faktorn när det 

kommer till kulturintegrationens effektivitet och framgång. Schweiger och Weber (i 

Angwin m.fl., 2016) påtalar att anställda har störst behov av och söker som mest 

information i förvärvets allra tidigaste faser, ibland till och med under planeringsstadiet. 

Samtidigt menar Schweiger och Weber (ibid) att det just under denna tiden av processen 

är som svårast att kunna ge klara svar, dels på grund av osäkerheten och att ledningen inte 

är säker på vad som ska hända, men också på grund av marknaden i sig då viss 

information inte bör komma ut av rent affärsmässiga skäl. De individer som lämnar sin 

arbetsgivare under förvärvets tidiga faser innebär en förlust av kompetens vars värde är 

okänt för i alla fall ett av de två företagen inblandade i förvärvet, således kan vikten av 

tydlig kommunikation under denna period inte betonas nog (Cartwright & Cooper, 1996).  

Angwin m.fl. (2016) förklarar att när anställda saknar information, blir det lätt att 

spekulationer och ryktesbildning uppstår då medarbetarna strävar efter att själva fylla i de 

tomma luckorna. Knilans (2009) instämmer och tillägger att anställda i denna situation 

ofta fyller detta informationsvakuum genom att föreställa sig det värsta möjliga scenariot 

om vad som kan hända. Mycket av den osäkerhet som dyker upp hos de anställda under 

ett förvärv är kopplad till deras egen framtid, vilken ofta ligger i händerna på ledningen 

(ibid). Just anställningstrygghet beskrivs av Schraeder och Self (2003) som en av de mest 



 

 20 

framträdande angelägenheterna för personer anställda i företag som genomgår förvärv. 

Sådana organisatoriska förändringar kan innebära att personer blir uppsagda, vilket leder 

till en stor oro och stress. Schraeder och Self (2003) belyser även forskning som visar att 

det sätt som individer blir behandlade på i samband med uppsägning kan vara en 

bidragande faktor till osäkerhet, även för de personer som får stanna kvar i 

organisationen.  

Enligt Knilans (2009) är det viktigaste med kommunikationen under en 

integrationsprocess att den är tydlig och följdriktig samt under hela processen fullständig 

och konsekvent. Nguyen och Kleiner (2003) argumenterar för att en spridning av objektiv 

information kan reducera de anställdas stress och öka effektivitetsnivån på en arbetsplats 

efter ett förvärv. Schweiger och DeNisi (i Schraeder & Self, 2003) postulerar att det är 

bristen på kommunikation under förvärvsprocessen som leder till stress snarare än 

förändringen i sig. Att då kontinuerligt hålla anställda uppdaterade samt förmedla en 

tydlig förklaring till varför förvärvet och eventuella nedskärningar i personalstyrka är 

nödvändiga, förväntas stävja splittringar och påfrestande känslor bland medarbetare, 

såsom rädsla för att förlora sitt jobb (Angwin m.fl. 2016).  

En tydlig och öppen kommunikation är dock inte bara ett redskap för att minska 

osäkerhet och öka förtroendet för förvärvsprocessen. Ranft och Lord (2002) betonar även 

kommunikationen mellan förvärvande och förvärvat företag som central för att kunna 

skapa ett behagligare företagsklimat och på så sätt skydda potentiellt känslig kunskap 

som företagsmedlemmar besitter. Ranft och Lord (ibid) understryker vikten av att 

kommunicera, att prata med nyckelanställda bara för dialogens skull, då det skapar en 

djupare känsla av samhörighet. Detta för att i slutändan inte mista de individer som 

besitter värdefull expertis och kontakter, samt skapa en atmosfär präglad av 

samarbetsvilja mellan de två företagen (ibid). Angwin m.fl. (2016) menar att obekväm 

information inte bör filtreras bort och stanna hos ledningen bara för att denne inte vill 

förmedla negativa budskap till de anställda. Detta skulle i slutändan leda till ännu större 

osäkerhet, mindre förtroende och sämre förmåga bland anställda att hantera 

organisatoriska förändringar (ibid). Jobbig eller upprörande information, vilket ett förvärv 

kan medföra, kommuniceras således istället, enligt Cartwright och Cooper (1996) med 

fördel face-to-face direkt med de anställda, ett kommunikationssätt som enligt teoretiker 

som Huber och Daft, Marmenout, samt Mohr och Nevin (alla i Angwin m.fl., 2016) är av 

en rikare karaktär än till exempel telefonsamtal eller mejl.  
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I samband med att förvärvet tillkännages, bör de anställda, enligt Cartwright och Cooper 

(1996) ha en möjlighet att ställa frågor eller ge feedback. För att kunna inge en 

betryggande känsla under denna känsliga tid, belyser Angwin m.fl. (2016) att 

kommunikation bör ses som en process och levereras i form av en kontinuerlig ström, 

hellre än vid ett fåtal förutbestämda tillfällen under vissa steg i förvärvsprocessen. 

Cartwright och Cooper (1996) framhåller också att denna tydliga och kontinuerliga 

information bör komma från en trovärdig och stabil källa inom företaget. När 

förvärvsprocessen sedan är igång blir kommunikationens primära funktion, enligt 

Cartwright och Cooper (1996) att dela information och bidra till en effektiv 

kulturintegrering. Problem kan ofta uppstå i samband med förvärv om kulturen 

kommuniceras otydligt eller inkonsekvent (ibid). Omvänt förväntas, enligt Angwin m.fl. 

(2016), konsekvenserna av en ineffektiv och bristande kommunikation innebära 

otydlighet, lågt förtroende för företagen och processen, samt bristande engagemang och 

arbetsmoral, vilket kan leda till att ett förvärv misslyckas. 

Kommunikationsproblematik 

Trots ett utbrett synsätt på kommunikation som något oerhört viktigt för att ett förvärv 

skall lyckas, påstår flera teoretiker att verkligheten ser annorlunda ut (se Marks & Mirvis 

i Zhu, May & Rosenfeld, 2004). Dessa teoretiker menar på att den fortlöpande 

kommunikationen som förespråkats av många, även har sina baksidor. Det finns ett antal 

olika problem som kan uppstå när det kommer till just kommunikation i samband med ett 

förvärv. Enligt Meyerson (i Zhu, May & Rosenfeld, 2004) är det inte ovanligt att 

ledningen förmedlar bristande information genom att medvetet undanhålla eller 

manipulera de budskap som de anställda får ta del av, detta för att skydda företaget och 

ledningens egna intressen. 

Greenhalgh (i Angwin m.fl., 2016) pekar på ett problem som kan uppstå i samband med 

en alltför öppen kommunikation, vilket är att det kontinuerliga flödet av information vid 

ett förvärv, oavsett om det rör sig om goda eller dåliga nyheter, i slutändan kan skada 

verksamheten. Om anställda upprepade gånger får ta del av dåliga nyheter, till exempel i 

form av nedskärningar, spelar det ingen roll om kommunikationen varit öppen. Enligt 

Greenhalgh (ibid) kommer negativ information sprida rädsla och oro bland de anställda, 

vilket i sin tur leder till ett betydligt lägre förtroende för förvärvsprocessen och 

verksamheten. Vidare noterar Mohr och Nevin (i Angwin m.fl., 2016) att även om det 
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krävs kommunikation för att kunna hantera och koordinera ett förvärv, kan för mycket 

kommunikation snarare leda till en informationsöverbelastning för de anställda och 

således vara destruktivt för förvärvets resultat. Ständig repetition av information som 

uppfattas som oklar eller opålitlig kan urholka det förtroende som finns för ledningen och 

skapa en negativitet gentemot förvärvet (Angwin m.fl., 2016). 

Kommunikation som något oönskat 

I en studie av Zhu, May och Rosenfeld (2004), visade det sig att de anställda var mer 

tillfreds när de fick en begränsad mängd information om förvärvet. Ju mer information de 

anställda fick om ledningens försök till att motivera dem, tillsammans med information 

om anställningstrygghet, desto mindre nöjda var de med sin arbetssituation. De anställda 

var därmed hellre lyckligt ovetande om hur ledningen ville motivera dem för att öka 

deras förmåga att prestera och huruvida de i slutändan skulle få ha kvar sina jobb. Enligt 

Zhu, May och Rosenfeld (ibid) beror detta på att mer information och kommunikation 

utlöser en känsla av stress, snarare än att ge en känsla av trygghet och insikt.  

Enligt Zhu, May och Rosenfeld (2004) finns det en skillnad mellan vad medarbetare ser 

som önskvärd information som beror på om personen i fråga tillhör det förvärvande eller 

förvärvade företaget. Medarbetare från det förvärvade företaget beskrivs som mer 

känsliga för mängden information som kommuniceras, samt när och hur detta gör. Enligt 

flera teoretiker är dessa personer förmodligen mer mottagliga för information först i de 

senare stadierna av förvärvet, när de mest omedelbara bekymren försvunnit (se Napier; 

Schweiger & DeNisi i Zhu, May & Rosenfeld, 2004). Zhu, May & Rosenfeld (2004) 

förklarar vidare att anställda som tidigare tillhörde det förvärvande företaget generellt är 

mer positiva till information som behandlar organisationen på grund av att de har större 

insikt i och förståelse för hur organisationen ser ut. Dessutom känner de förmodligen en 

större säkerhet i den position de har i företaget och vill därför få information om 

organisationens framtid. Stabiliteten de känner bidrar till att de är öppna för information 

om organisationen, vilket skapar en känsla av trygghet (Buono & Bowditch i Zhu, May & 

Rosenfeld, 2004). 
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3.5 Sammanfattning av den teoretiska debatten 

Teorikapitlet har introducerat koncepten företagsförvärv och organisationskultur samt 

redovisat en del av den existerande debatten beträffande framgångsfaktorer i 

företagsförvärv. Uppsatsens teoretiska debatt är huvudsakligen uppdelad i tre områden; 

organisationskultur och dess roll i företagsförvärv, strategier som framgångsfaktor samt 

kommunikationens roll i förvärv. Inom företagskultur har vi redogjort för två tydliga 

sidor av debatten, där den ena argumenterar för att de företag som är involverade i 

förvärvet måste ha liknande kulturer för att förvärvsprocessen ska gå smidigt till. Denna 

sida av debatten hävdar att innehavandet av olika organisationskulturer kan orsaka 

kulturkrockar, försvåra integrationsprocessen och leda till andra komplikationer för 

företaget. Den andra sidan av debatten talar däremot för att olika kulturer vid ett förvärv 

faktiskt är bra och kan leda till ökad kreativitet, bättre integration och större framgång för 

företaget. Vidare betraktas strategier vara viktiga framgångsfaktorer vid företagsförvärv, 

oavsett vilken sida av debatten teorierna belyser. 

En viktig komponent i många av de presenterade strategierna är kommunikation och 

precis som i debatten om företagskultur finns det även här skilda åsikter. Många 

teoretiker som argumenterar för kommunikationens betydelse talar för hur 

kommunikation kan minska oron och osäkerheten hos de anställda under ett 

företagsförvärv. Det finns dock även författare i teoridebatten som ser en problematik i 

dessa påståenden och hävdar att för mycket kommunikation istället kan skapa onödig oro 

och stress hos de anställda och förespråkar istället en begränsad kommunikation under 

förvärvets gång. 
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4 Empiri 

Bakgrund till förvärvet 
Vi fick bilden av de intervjuade att Musikbolaget, en tid innan de förvärvade Good 

Music, hade de en stark och mer tydlig kultur. Dock rördes det om i grytan när den 

dåvarande ledningen gjorde en omstrukturering, relativt tätt inpå uppköpet. Detta menade 

de intervjuade medförde att företaget tappade styrkan i sin kultur samtidigt som 

nyanställda bidrog till att arbetsstyrkan blev mer diversifierad. 
 

Good Music däremot, verkade ha utvecklat en mycket stark kultur tiden innan förvärvet. 

Företaget hade en oklar ägarsituation och på grund av detta använde företagets dåvarande 

ledning sig av olika metoder för att behålla sina anställda. Dessa berättade de intervjuade 

var roliga försäljningsmål såsom att alla fick åka utomlands tillsammans om de lyckades, 

vilket i sin tur bidrog till att personalen fick en bra sammanhållning och företaget 

vidmakthöll sin starka kultur. 

4.1 Före förvärvet 

För att kunna ge en bra bild av hur förvärvet upplevdes av intervjupersonerna är det 

viktigt att även inkludera de faser som föregick i förvärvet. Denna period var både 

krävande och känslofylld enligt samtliga av våra intervjupersoner. Det finns två 

framträdande faser värda att belysa, dels hur situationen och klimatet såg ut i branschen 

och i de två företagen innan förvärvet kungjordes men också den fas som följde, i 

samband med att det blev officiellt att detta förvärv skulle äga rum. Dessa två faser blev 

startskottet på processen och grunden till hur förvärvet trädde i kraft och fortlöpte. 

Den osäkra perioden 

Flera av intervjupersonerna uttryckte hur osäkerhet är något som genomsyrat 

musikbranschen i många år. Det finns ett yttre krav på företag inom denna bransch att 

följa med i den snabba utvecklingen, vilket därtill resulterar i en press på de anställda i 

musikbolag att vara flexibla samtidigt som de är införstådda med att de inte är 
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oumbärliga. Bengtsson, som tillhört Musikbolaget, uttryckte det som att folk i branschen 

var vana vid att “ingenting sitter fast” och trots att man har ett jobb här och nu betyder 

inte det en säkrad anställning fram till pensionen.  

När det kom till Good Music hade där funnits ytterligare oro under lång tid som till stor 

del berodde på företagets oklara ägarsituation, vilket innebar en instabil grund att stå på 

för de anställda som beskriver situationen: 

[…] under en längre tid så levde vi konstant under det här ’vem ska köpa? 

vem ska köpa? vem ska köpa?’ Detta var en rätt så ansträngande period. Det 

finns alltid en frustration när man inte vet om man får vara kvar och vi fick 

inte reda på detta förrän de sista dagarna liksom. (Efraimsson, Good Music) 

Good Music har ju mer eller mindre varit till salu sedan innan jag började 

där [...]. Det har varit en lång process. Det var liksom någonting som hängde 

över oss hela tiden. Det är klart att det blir stressigt när det börjar pratas om 

hur andra bolag skulle köpa upp oss. Vad skulle hända då, kommer jag att 

finnas kvar, vilka åker ut? (Garcia, Good Music) 

Musikbolagets HR-ansvarige, Müller, som innan förvärvet var anställd på Good Music är 

idag ansvarig för samtliga kontor i Norden. Innan förvärvet ägde rum, arbetade Müller 

och Good Musics ledning mycket med att få personalen att stanna kvar, trots den 

turbulenta situationen de befann sig i. Efraimsson berättade att ledningen lade resurser på 

att hålla personalen motiverad att stanna kvar i bolaget genom olika försäljningsmål och 

förmåner. De firade även de goda resultaten företaget lyckades uppnå, bland annat genom 

en resa till Rom. Även om det fanns en stor oro i att personalen inte visste huruvida de i 

samband med ett uppköp skulle ha kvar sina jobb, vart de skulle arbeta och så vidare, 

menar Müller att ledningen lyckades väldigt bra. Denna prioritering kan tolkas som att 

Good Musics ledning var medveten om risken i att förlora kompetent personal och vilken 

förlust i värde detta skulle innebära för bolaget som sedan skulle blivit mer svårköpt. 

Förändringens vind blåste även på Musikbolaget. Alm beskriver bolaget som 

identitetslöst precis innan förvärvet ägde rum, detta till följd av vissa organisatoriska 

förändringar och omstruktureringar. Alm knyter samman företagskultur och företags 

identitet med människorna som arbetar på bolaget: 
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I och med omstruktureringen som skedde innan förvärvet blev vi nog lite 

identitetslösa, eftersom det var mycket personal som omsattes […] och det tar 

ju ändå ett tag för folk att komma in i en grupp och liknande. (Alm, 

Musikbolaget)  

Förvärvets tillkännagivande 

Alm som hela tiden arbetat på Musikbolaget berättar hur hen och arbetskamraterna var 

glada över beskedet om att Good Music förvärvats, även om de fick veta detta via mejl 

när väl beslutet var taget. Förvärvets tillkännagivande satte stopp för de oklarheter som 

funnits gällande vem som till slut skulle bli Good Musics uppköpare. Denna försvunna 

osäkerhet ersattes dock fort av en annan, nämligen vem skulle få ha kvar sitt jobb och 

vem som skulle få gå. Detta var en oro som inte bara fanns hos de från Good Music utan 

även hos Musikbolagets anställda. De anställda uppfattade den kommunicerade 

informationen från ledningen som ofullkomlig, och började därför själva spekulera i vad 

som skulle ske:  

Man var ändå beredd men kanske inte på att det hela skulle gå så fort, eller 

ens bli av. Sedan när det väl var klart blev vi alla lite oroliga. Vad kommer 

att hända nu, ska vi slås ihop, kommer vi att få behålla våra jobb osv. Vi hade 

ju i princip 2 personer på varje tjänst. (Alm, Musikbolaget) 

När de tre som intervjuades från Good Music fick beskriva vad de tyckte hanterats 

mindre bra under förvärvets inledande fas kom det snabbt fram att kommunikationen av 

vem som skulle få stanna i företaget, hade sina brister. Efraimsson från Good Music hade 

önskat att en individ med en mer neutral position också borde varit närvarande när de 

anställda fick dessa påfrestande nyheter, exempelvis en HR-ansvarig. Hen tror att detta 

hade tagit bort de spänningar som funnits vid dessa möten, då sättet det egentligen 

hanterades på snarare ledde till förvirring: 

Det som var lite märkligt då, det var ju att vi fick beskedet från vår chef att 

det var Musikbolaget som hade köpt oss. Sen blev vi kallade till möte med 

Musikbolagets ledning, [...] Jag skulle vilja fått det [anställningsbeskedet] 

från någon i min dåvarande ledning. […] För det kändes olustigt att komma 

in i ett rum med någon som man inte känner. (Garcia, Good Music) 
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Vi frågade även personer som jobbade på Musikbolaget innan förvärvet hur de uppfattade 

denna process och fick svaret att det förmodligen hade varit enklare för dem än för 

personalen på Good Music, då dessa kom från en turbulent bakgrund med osäker framtid. 

Dock innebar själva uppköpet att de på Good Music till slut fick bekräftat vad som skulle 

hända, vilket Bengtsson från Musikbolaget trodde resulterade i mer trygghet än osäkerhet 

för dem som jobbade där. 

[...] samtidigt så tror jag att de flesta var så nöjda med att ‘okej, det här var 

förändringen, nu är det äntligen klart, det här såhär det blir, det är här vi 

kommer att vara’, det överskuggar, eller överträffar de eventuella farhågorna 

och den eventuella förändringen som man ändå gör. (Bengtsson, 

Musikbolaget) 

Många av de anställda på Musikbolaget var nyanställda när förvärvet ägde rum. Detta 

beskrevs av våra intervjupersoner som något de tyckte gjorde att bolaget, vid tillfället, 

saknade en stark kultur och benämnde samtidigt att förvärvet således kom lägligt. 

Hade samtliga på det här bolaget arbetat i 20-25 år, hade det kanske varit 

svårare att anpassa sig till en ny kultur, vilket ändå skapas när två kulturer 

möts. (Bengtsson, Musikbolaget) 

4.2 Under Förvärvet 

Inflyttning på kontoret 

När det stod klart att Musikbolaget var köparna av Good Music var det dags att snabbt 

och effektivt integrera personalen från det nya företaget så att det dagliga arbetet kunde 

fortsätta då mycket stod på agendan under tiden som följde. Eftersom Good Music 

flyttade in med en del av sin personalstyrka relativt snabbt var det ett måste för 

medarbetarna från de båda företagen att interagera med varandra, redan från början. 

Efraimsson, som tidigare jobbade på Good Music, beskriver det som att processen gick 

snabbt, var otroligt smidig och att det gick väldigt bra. Garcia, som också arbetade på 

Good Music, menar dock att det blev väldigt rörigt i och med att allt gick så fort.  
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[...] det fanns ju liksom ingen sittplats, inga datorer och vi fick riva väggar 

för att vi skulle få plats och det var ju lite sådär att ‘hej här kommer jag och 

är lite i vägen’, det finns liksom inget kontor. (Garcia, Good Music) 

Integrationsprocessen av kulturen  

Enligt de intervjuade som kom från Good Music, verkade företagskulturen och styrkan i 

en bra sammanhållning vara väldigt viktiga. Efraimsson försökte påtala det för ledningen, 

att kulturen och integrationen är en viktig del av en förvärvsprocess, men hen menar att 

ledningen inte riktigt förstod. Att det mestadels var personalen från Good Music som 

framförde detta kan bero på att de var ett gäng som under sin tid tillsammans hade skapat 

en stark och tydlig företagskultur. Känslan av denna starka kultur var något de tog med 

sig till Musikbolaget samtidigt som de visste att de inte kunde komma in och styra och 

ställa hur som helst. Då de flesta från de båda företagen, vid förvärvet, var öppna för nya 

sätt att jobba och samarbeta på, lyckades de undvika vissa fallgropar som förvärv ofta för 

med sig. Det verkar som att personalen från både Musikbolaget och Good Music var 

tvungna att anpassa sig efter den nya situationen. Många tog upp vikten av att lyssna och 

vara lyhörd för vad som fungerar och framförallt vad som inte fungerar. Dessutom var det 

positivt att Good Music kände relativt tidigt att det inte enbart var Musikbolaget som 

styrde, utan att alla hade något att säga till om.  

Jag tror att de förhoppningsvis kände ganska snabbt att de var med och 

påverkade Musikbolaget väldigt mycket och jag tror det hjälpte att bygga en 

ny identitet och kultur. (Andersson, Musikbolaget) 

Jag upplever att det inte alls blev så att vi kom in och anpassade oss, utan 

snarare tvärtom att vi kom in och rörde om i grytan, kom med ny energi. […]. 

Vi var ju så pass många ifrån Good Music som kom in med en föreställning 

om hur vi hade jobbat tidigare, så att saker och ting behövde ju hända! De 

första månaderna gick ut på att hitta ett arbetssätt som fungerade för oss 

alla. Vi skapade ändå väldigt mycket tillsammans, vilket var superskönt. 

(Garcia, Good Music) 

Eftersom Good Music flyttade in på kontoret relativt snabbt efter att förvärvet 

genomfördes blev det viktigt att snabbt förstärka känslan av enighet och sammanhållning. 

Ledningen arrangerade en kick-off tätt inpå att all personal hade kommit på plats och 
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flera avdelningschefer tyckte att det var viktigt att också ta ut sin personal på luncher, 

middagar eller andra mindre event. Här kunde personal från både Good Music och 

Musikbolaget var tillsammans och prata om hur de skulle strukturera arbetet inom 

gruppen, vilka mål de hade samt hur dessa skulle nås.  

Integrationsproblem  

När förvärvet hade genomförts upplevdes det att personalen inte riktigt hade samma 

beteende företagen emellan. Andersson berättar att det var vissa i den nya personalen som 

integrerades snabbare än andra. Då den grupp av anställda som kom in var tight och 

sammansvetsad, tror Andersson att en del av dessa hade svårt att lämna sin tidigare 

omgivning där de kände sig mer trygga med personalen. Hen menar att detta kan ha 

berott på att många fortfarande såg sig själva som anhängare av Good Music och hade 

svårt att byta identitet till Musikbolaget. De som blev en del av marknadsteamet 

integrerades bäst menar Andersson, något hen tror beror på att det är marknadsteamet 

som jobbar mest ute på fält och representerar företaget tillsammans.  

Jag tror de tyckte själva flytten var lite jobbig. De kom från ett mindre bolag, 

lite isolerat. (Andersson, Musikbolaget)  

Rent jobbmässigt gick vissa åsikter ibland mot varandra. Till exempel sades 

det ‘Ja men det kunde vi alltid göra på Good Music’. […] Vi kände ju lite att 

det är ni som kommer in här. […] Det kändes ibland som att de skulle komma 

in och göra Good Music av det här men så blev det ju aldrig riktigt. (Alm, 

Musikbolaget) 

Alm menar också att det ibland var ett problem att viss personal från Good Music hade 

svårt att anpassa sig till den nya situationen. Även om de borde släppt det gamla, verkade 

det vara en del som hade svårt att göra det, vilket resulterade i att integrationen tog längre 

tid. Alm menar att det första året var relativt jobbigt, på grund av detta och att det var hög 

omsättning av personal då alla inte var lika redo för att satsa på att bli ett enat företag.  

En bristande faktor, poängterad av intervjupersonerna som ursprungligen kom från Good 

Music, var att den nya personalen aldrig fick någon ordentlig introduktion till företaget 

som de numera tillhör. Garcia menade att hen saknade en presentation av organisationen, 

strukturen och sättet de arbetade på. Under intervjuerna framkommer det också att det 
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inte finns någon HR-ansvarig stationerad på kontoret, utan att den som arbetar med HR-

frågor sitter i ett annat land. Enligt vissa var detta inte ett problem, medan andra menar att 

det bidrog till att personalen under själva förvärvsprocessen inte hade någon att höra av 

sig till om både större och mindre frågor. Garcia menar att det som nya på kontoret hade 

varit skönt att enkelt kunna prata med en HR-person, över en kopp kaffe eller liknande.  

Ledningens roll 

Det verkade under intervjuerna som att de flesta var överens om att ansvaret för att 

förvärvet skulle lyckas främst låg hos ledningen och chefen. Andersson (Musikbolaget) 

menar att det är positivt att ledningen tar beslut om vad som skall hända, eftersom det är 

svårt att integrera alla när det är så många som kan ha något att tycka till om. Det blir för 

många att anpassa sig till. Ibland anses det vara mindre positivt att beslut tas ovanför ens 

huvud, men i det här fallet menar Garcia (Good Music) snarare att det är skönt att ha 

någon över en som pekar med hela handen och visar vägen, eftersom man själv har så 

mycket annat att tänka på. Ljungblom (Musikbolaget) håller dock inte med om detta och 

menar snarare att ledningen agerat bristfälligt när det kommer till involvering av 

personalen. Hen anser nämligen att ansvaret för att ett förvärv skall lyckas ligger både på 

ledningen och medarbetarna och att det därmed är viktigt att alla blir involverade i sådana 

här processer. Alm menar vidare att ledningen i det här fallet kunde ha tagit större ansvar 

i att integrera den nya personalen och föra samman de två kulturerna och att de anställda 

var relativt självständiga i integrationsprocessen. Utifrån detta uttalande från Alm, samt 

andra kommentarer från de intervjuade, tolkar vi det som att det saknades en strategi från 

ledningens håll, alternativt att en sådan strategi inte förmedlades tydligt till de anställda, 

då dessa verkar ha hanterat situationen på egen hand. 

Ledningen var inte så mycket för mjuka värden just då i alla fall. [...] Utan 

det är nog andra som har jobbat mer med det. [...] Men nu har det ändå blivit 

bättre och till exempel förstår man nu att mjukare värden har liksom ändå ett 

värde. Vi blev ju aldrig intvingade i någonting, det var ju aldrig någon som 

pushade på oss att, nu ska vi bli ett företag. Utan vi fick ju lösa det själva i 

mångt och mycket. (Alm, Musikbolaget). 

När förvärvet väl ägde rum, menar HR-ansvarig Müller att kulturerna skiljde sig åt en hel 

del och hen berättar att ledningen trodde att det skulle ta minst 2 år innan integrationen 
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var väl genomförd. Müller, som arbetade med HR på Good Music innan förvärvet, menar 

att det var mycket administrativt arbete att ta tag i. Hen menar att det i ledningen pratades 

en hel del om hur svårt skulle bli att implementera och integrera två kulturer, men att 

själva problemet och svårigheten diskuterades mer än själva tillvägagångssättet. 

Ledningen anordnade en del träffar och aktiviteter till en början, för att få personalen från 

de två företagen att blandas så mycket som möjligt, men utöver det planerades inte 

speciellt mycket angående kulturen menar Müller. Det fanns också en brist i 

kommunikationen mellan ledningen och personalen. Müller menar att processen bakom 

förvärvet kunde ha kommunicerats mer och bättre och skapat en större involvering av de 

anställda, men eftersom Musikbolaget inte var vana vid det, blev det inte så. Müller anser 

att en högre grad av kommunikation kunde bidragit till att personalens oro hade minskat.  

[...] men vi satte oss aldrig ner och pratade om ‘okej, som ett företag, vad 

skall våra värderingar vara?’ etc. Vi förmedlade aldrig ‘det här är vårt 

företag, det här är vad vi vill, det här är vår vision’ [...]. Jag tror 

Musikbolaget har värden på en högre nivå, men personalen vet inte vilka det 

är, eftersom de inte kommuniceras. (Müller, Good Music) 

4.3 Efter Förvärvet 

Ett lyckat resultat 

Då samtliga intervjuade tyckte att förvärvet resulterade i ett väldigt lyckat utfall var det 

svårt för respondenterna att svara på frågan angående hur Musikbolaget hade sett ut om 

förvärvet inte skulle ägt rum. Andersson menar att arbetet förmodligen inte alls skulle 

vara lika roligt då de antagligen skulle befunnit sig i en betydligt tuffare situation med 

färre marknadsandelar och mindre intäkter samt att de skulle haft mindre att säga till om 

och en mindre chans att signa så många artister. Det uttrycktes även att Musikbolaget 

dessutom skulle ha behövt jobba aktivt med att styra upp sin identitet på ett mer 

personligt sätt, vilket hade kunnat ta längre tid än vad det gjorde i och med förvärvet av 

Good Music och deras till syntes starka organisationsidentitet. 

Samtliga intervjupersoner anser att förvärvet som skedde för några år sedan har resulterat 

i någonting bra. De är positiva till vart de befinner sig idag och hur stämningen på 
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kontoret har utvecklats. De intervjuade instämde i att båda företagen präglades mer eller 

mindre av en turbulent arbetsmiljö innan förvärvet, vilket gör att förvärvet kan ses som en 

bra lösning då det gynnade båda företagen. Under intervjuerna framkom det att 

tillförandet av de kompetenser och erfarenheter, som förvärvet förde med sig, har gynnat 

Musikbolagets inflytande i musikbranschen. Enligt Bengtsson har Musikbolaget idag fått 

ut det bästa från de båda ursprungliga företagen: 

[...]vi inte bara plussat på en marknadsandel med en annan marknadsandel, 

utan vi har ju vuxit. Vi har skapat något nytt, någonting ännu större än vad 

de här två bolagen tillsammans var innan. (Bengtsson, Musikbolaget) 

Det rådde enighet bland de intervjuade över att en ny, tredje kultur har vuxit fram efter 

förvärvet. Ljungblom menar till exempel att de idag har tagit det bästa från de båda 

företagen, utbytt erfarenheter med varandra och skapat någonting nytt och starkare. Den 

här nya kulturen tycks ha adopterat mer mjuka och personliga värden, som präglade 

Good Musics kultur innan förvärvet. Fredriksson menar att det nu på kontoret ”har blivit 

lite mjukare, lite mysigare och mer personligt”. 

Värderingar och ett enat företag 

Ett resultat av förvärvet var att sammanhållningen på kontoret stärktes. De intervjuade 

delar en åsikt om att det är en trivsam atmosfär på kontoret och enligt företagets egna 

undersökningar, tycker de allra flesta att det är kul och givande att gå till jobbet. 

Andersson berättar att den yrkes- och företagsstolthet som präglar Musikbolaget idag inte 

alltid har funnits, utan att det är något som personalen från Good Music hjälpt frambringa 

och implementera på Musikbolaget. Trots att de anställda idag verkar väldigt nöjda med 

vart det här förvärvet har tagit dem så har det inte alltid varit så. Garcia säger att: 

[...] det är lätt att glömma av hur jobbig perioden (under och ett par år efter) 

förvärvet var, eftersom det är så pass bra idag. (Garcia, Good Music) 

Förvärvet och integrationsprocessen sägs ha tagit dryga 2 år att ro i land. Vi frågade 

Müller huruvida hen som HR-ansvarig anser att förvärvet skulle kunna effektiviserats för 

att därmed förkorta integrationsprocessen. Müller säger då att uppköp skapar en hel del 

frustration och att det är viktigt att vara medveten om tidsaspekten när man arbetar för att 

nå interna mål under integrationsprocessen och tror således inte att integrationsprocessen 
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mellan Musikbolaget och Good Music kunde ha påskyndats. Hen pratade även om 

lojalitet och hur de anställda tycker att Musikbolaget har lyckats skapa detta vid det här 

laget. Hen trycker på att människor behöver känna framgång med den nya organisationen 

för att lojalitet ska skapas och detta kan ta tid. 

När vi pratar med Müller om förvärvet och dess utveckling, menar hen att det har skapats 

en tredje kultur idag som har delar från både Musikbolaget och Good Music. Müller, som 

själv kommer ifrån Good Music, tror att avsikten från början var att behålla 

Musikbolagets egen kultur och bara ta ut de bästa delarna från Good Music. Hen säger 

att: 

Jag känner, som en före detta Good Music-anställd, att vi har anpassat oss, 

att Musikbolagets kultur togs i anspråk, men vad som också kan ha hänt, är 

att Good Music har haft en mycket större effekt på Musikbolagets kultur än 

vad vi tror. (Müller, Good Music)  

Müller menar att förvärvet har haft ett positivt utfall och har gynnats av att branschen i 

sin helhet har haft stora framgångar de senaste åren. Däremot säger hen även att det 

fortfarande finns bitar de kan jobba på gällande kulturen och att de kan arbeta i större 

skala när det kommer till att skapa kultur.  

 

Ledningens inblandning & HR-funktionen 

Det verkar råda delade uppfattningar kring ledningens involvering i integrationsprocessen 

i och med förvärvet. En mellanchef i ledningen har lyfts fram bland de anställda som en 

tydlig ledare och en nyckelperson till förvärvets framgång. Garcia menar att hen kände 

sig sedd och upplyft av denne person under förvärvets gång och är väldigt tacksam för 

det. Många anser att just denna mellanchef är en person som är väldigt mån om alla på 

kontoret och Garcia menar att det lyckosamma resultatet beror mycket på just denne chef. 

Efraimsson menar att det görs en hel del saker för att skapa “vi-känsla” på kontoret, men 

att det inte pratas om just kultur. Vidare säger även Efraimsson att kulturfrågan inte togs 

på allvar förrän senare under förvärvet och menar att det är viktigt att ledningen inte 

ignorerar de mjuka delarna när de sammansvetsar två olika organisationer. Ledningen 

anordnar i viss mån kick-offer, större fester och konferenser för företagets medlemmar, 
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vilka verkar vara uppskattade, dock råder det enade åsikter om att ledningen skulle 

kunnat investera mer i den här delen av personalsammanhållningen. Alm beskriver hur 

musikbranschens utmärkande arbetssätt, att det arbetas mycket tillsammans och att 

personalen hittar på saker utanför arbetstid är den stora grunden till den gemenskap som 

skapats på Musikbolaget efter förvärvet. Detta tyder på att ledningen inte arbetar på det 

sätt som kanske efterfrågas gällande just detta.  

Det hade varit kul om ledningen hade anordnat mer team-building aktiviteter 

osv. Att de berättar ‘nu har vi bokat detta… och vi ska göra någonting 

tillsammans’, men det har nog aldrig hänt. (Ljungblom, Musikbolaget)  

Något annat som kom fram under intervjuerna var att de mål som ledningen satte upp i 

och med förvärvet kommunicerades på ett otydligt sätt och att när de väl 

kommunicerades, var de något oklara.  

[...] sedan kan de vara alltifrån tydliga till diffusa mål, luddiga eller kreativa 

mål, men vi jobbar med mål! De kan säkert alltid förbättras och tydliggöras, 

det skulle jag misstänka att ledningen kan bli bättre på. (Bengtsson, 

Musikbolaget) 

Som tidigare nämnts har Musikbolagens kontor i Norden en gemensam HR-ansvarig, 

Müller, som innan förvärvet jobbade på Good Music. Eftersom Müller ensam har 

ansvaret för alla Nordens kontor finns det såklart en del utmaningar, varav den främsta 

verkar vara tillgänglighet. De intervjuade uttrycker ett problem i det faktum att den här 

personen varken sitter på kontoret eller pratar svenska, vilket resulterar i att de sällan 

väljer att vända sig till hen. 

Vi har ju en HR-person, men hen sitter ju i Danmark. Det är ju lite som tar 

emot ändå att lyfta på luren gentemot att bara kunna gå in. (Garcia, Good 

Music)  

Bengtsson menar att det skulle varit en fördel att HR-ansvarig är på plats på kontoret om 

det skulle uppstå ett problem med den närmsta chefen, vilken är naturligt att vända sig till 

om det är något man som anställd vill prata om. Det är vid sådana tillfällen en HR-person 

framför allt skulle behövas. Müller höll själv med om att hen spenderar för lite tid på de 

olika kontoren.  
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4.4 Anledningar till framgång 

Under intervjuerna delade respondenterna med sig av sina tankar om varför de tror att 

förvärvet blev lyckat och vad som kanske hade kunnat göras bättre. 

När vi frågade Müller hur hen såg på förvärvets framgång och vad det lyckade resultatet 

beror på, fick vi svaret att det är idealiskt och mer fördelaktigt om det förvärvande 

företaget har en starkare företagskultur än det förvärvade. I detta fall kan det dock 

argumenteras för att Good Music uppfattades ha en starkare kultur, vilket Müller menar 

kan resultera i en situation som är mer trög och svårmanövrerad. Under själva förvärvets 

gång blev det därmed svårare för vissa personer som tidigare jobbat på Good Music att 

acceptera den nya situationen och våga släppa den starka kulturen som de tidigare varit 

en del av. Müller påpekar dock att det efter förvärvet har varit en relativt hög omsättning 

av personal, där många som inte var tillfreds med hur utvecklingen såg ut fick lämna eller 

valde att gå själva. Det är alltså idag en annan uppsättning av människor som arbetar för 

Musikbolaget än vad det var precis efter det att förvärvet ägde rum. Något som enligt 

Müller är positivt är att de nyanställda, alltså personal som har tillkommit efter förvärvet, 

har hjälpt till att eliminera känslan av ‘vi och dem’ på kontoret då de från början varken 

tillhört Musikbolaget eller Good Music.  

Alm fick frågan om vad hen trodde var orsaken till att allt anses ha gått så bra med 

förvärvet och hen svarade att det var en kombination av den bra sammanhållningen som 

skapats mellan de två företagen och att branschen i sig varit framgångsrik. Alm uttrycker 

således att det inte bara har varit den mänskliga faktorn internt i företaget som styrt hur 

man såg på förvärvet, utan även musikbranschen och Musikbolagets plats i den. Många 

av våra respondenter uttryckte sig om just detta och menade att timingen och 

förhållandena var rätt för ett lyckat förvärv. Både Müller och Bengtsson tryckte hårt på 

branschens förtjänst i det hela. De berättar att integrationsprocessen blivit mer lyckad på 

grund av att Musikbolaget tagit många framgångsrika affärsbeslut efter förvärvet och att 

de har haft många artister som lyckats ta sig in på topplistorna. Enligt Müller och 

Bengtsson så bidrar bolagets framgång till att de anställda blir tightare med varandra och 

tror på både sig själva och företaget. 
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[...] hade vi haft den här intervjun och haft dåliga 1-2 år, så hade det varit en 

helt annan diskussion, oavsett om team-känslan hade varit bra eller inte så 

hade den påverkats så enormt, så den är ju tack vare förmånen att vi har haft 

1-2 bra år som vi har en bra team-känsla och det är ju som jag säger, 

ledningen kan ju inte göra ett företag utan det är de anställda som gör det. 

(Bengtsson, Musikbolaget)  

Samtidigt menar både Bengtsson och Andersson att det även är den gemensamma 

passionen och det starka intresset för musiken och artisterna som har hjälpt till i 

integrationsprocessen, eftersom det skapar gemenskap och teamkänsla bland de anställda.  

Det finns ju ett intresse till musiken i grund och botten, det är ju inte bara en 

slump att folk är här, utan det finns ju ett specialintresse som folk har valt 

och där … tycker det är jättekul att vara här och då blir det ju både en hobby 

och ett jobb och allt vad det nu är samtidigt. (Bengtsson, Musikbolaget)  

Vi är äkta och familjära och bryr oss väldigt mycket om vår personal och 

våra artister. Och det tycker jag också har varit en stor del i Musikbolaget-

transformationen. Jag tycker det är öppet och varmt och en bra atmosfär, vi 

är lojala och tycker det är kul att umgås tillsammans. (Andersson, 

Musikbolaget)  

Då de intervjuade angav att kulturen och företagsidentiteten på Musikbolaget hade blivit 

svagare precis innan förvärvet sägs även detta ha legat till grund för att resultatet av 

förvärvet blev så pass lyckat: 

Vi [på Musikbolaget] var säkert mer mottagliga att ta in folk, just för att vi 

ville ha den omstruktureringen. Till skillnad från om vi hade tyckt att allt här 

hade fungerat klockrent från början, då tror jag det hade varit betydligt 

svårare att integreras med ett annat skivbolag. (Andersson, Musikbolaget)  

Andersson berättar även att hen tror förvärvet hade sett helt annorlunda ut ifall Good 

Music tvärtom hade köpt upp Musikbolaget. Hen menar på att Good Music hade en så 

pass stark identitet grundad i en tydlig ”vi-känsla” där medlemmarna var väldigt stolta 

över sin organisation, vilket Musikbolaget under denna tid till visso saknade. Hen tror att 

ett omvänt förvärv då hade resulterat i att Good Music och deras företagskultur direkt 
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hade överförts och anammats av medlemmar från Musikbolaget, istället för hur det verkar 

ha utspelat sig i detta fall, då en ny kultur tycks ha skapats.  

Samtliga respondenter höll med om att förvärvet varit lyckat. Dock lyfte flera personer 

fram en rekommendation, vilken bland annat Fredriksson och Efraimsson tror hade 

förenklat och skyndat på integrationsprocessen. De talar nämligen om neutral mark, det 

vill säga att när det är dags för de anställda från de båda bolagen att slås samman så bör 

inte den ena parten flytta in hos den andres kontor, utan båda ska istället flytta 

tillsammans till ett helt nytt kontor. De menar som företag att flytta in hos ett annat kan 

upplevas som påfrestande och kan även skapa en känsla av utanförskap för de anställda 

från det inflyttade företaget. 

Det är som när man skiljer sig och så flyttar den nya partnern in i det gamla 

huset, det känns ju aldrig bra, det är lite samma känsla. Den ultimata 

lösningen hade ju varit att flytta till nya lokaler, neutral mark, det tror jag är 

bäst. Att få boa in sig där ingen annan har varit. (Efraimsson, Good Music) 

4.5 Sammanfattning av empirikapitlet 

I detta empirikapitel har det redogjorts för intervjupersonernas individuella uppfattning 

om perioden innan, under och efter Musikbolagets förvärv av Good Music. Båda företag 

verkade gått igenom påfrestande omständigheter tiden innan förvärvet, vilket resulterade i 

att Good Music fick en stark kultur och tight sammanhållning, medan Musikbolaget 

istället tycks ha fått en otydligare kultur och identitet. De intervjuade upplevde själva 

förvärvsprocessen som väldigt snabb och det fanns en tydlig problematik med detta. 

Kommunikationen från ledningen upplevdes som bristfällig, både när det kom till 

förmedlandet av en eventuell strategi över hur förvärvet skulle gå till väga, men också när 

det kom till generell information som rörde förvärvet i sig. Attityden gentemot den 

bristande kommunikationen varierade mellan de intervjuade, men överlag rådde det en 

förståelse för svårigheten i att kommunicera ordentligt under ett förvärv, vissa påpekade 

till och med att de inte hade känt något behov av att få mer information än den de fick. 

Trots den bristande kommunikationen av en strategi, så väl som generell kommunikation 

från ledningens sida samt att vikten av kultur inte lyftes fram i förvärvsprocessen, 

anpassade sig ändå de flesta anställda från de båda företagen till den nya situationen. 
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Flera respondenter uttryckte vikten av att vara öppen för förändring, samarbeta samt 

utbyta kunskaper med sina nya kollegor. Det framkom även att samtliga intervjuade var 

överens om att förvärvet var lyckat och hade resulterat i någonting bra. Vilka 

framgångsfaktorer respondenterna ansåg hade styrt förvärvet i denna riktning var väldigt 

varierande och många gånger upplevdes det som svårt för de intervjuade att peka på 

specifika framgångsfaktorer. Vad som dock framkom i flera intervjuer var timingen för 

förvärvet samt att det under denna tid gick väldigt bra för företaget och även branschen 

överlag. 
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5 Diskussion 

5.1 Förvärvet och integrationsprocessen av kulturen 

Enligt de personer vi intervjuade, verkade en anledning till varför Musikbolaget 

förvärvade Good Music var för att bredda sin artistrepertoar och för att öka möjligheten 

till att expandera. Eftersom företagen har relativt lika verksamheter och befinner sig inom 

samma bransch kan förvärvet enligt Straub (2007) klassas som ett horisontellt förvärv.  

Som vi tidigare har nämnt menar ena sidan av den teoretiska debatten att det är av största 

vikt att kulturen mellan de två företag som ingår i ett förvärv är lika för att resultatet skall 

bli lyckat, detta för att minska risken för kulturkrockar och för att integrationsprocessen 

skall gå friktionsfritt. Enligt Bower (2001) bidrar liknande kulturer till homogenitet och 

harmoni när det kommer till integrationsprocessen. Vårt fall talar dock emot denna sida 

av debatten om förvärvsteori, då det under intervjuerna framkom att de två företagens 

kulturer inte var speciellt lika, men att resultatet av Musikbolagets förvärv av Good 

Music ändå blivit lyckat. Detta trots att förvärvet inte har genomförts i linje med vad 

många olika teorier menar är avgörande för att ett förvärv skall bli framgångsrikt. Den 

andra sidan av den teoretiska debatten styrker däremot förvärvet på Musikbolaget då 

dessa teorier (se Morosini m.fl. i Stahl & Voigt, 2008) menar att stora kulturskillnader 

kan bidra till hängivna och motiverade medarbetare samt en hög grad av kreativitet och 

innovation. Olie och Verwaal (i Marks & Mirvis, 2011) menar att kulturella skillnader 

innebär att värdefulla egenskaper som finns inbakade i de två kulturerna framträder, samt 

att företaget med hjälp av komparativa fördelar når nya marknader. Detta har visat sig 

tydligt i Musikbolagets förvärv av Good Music. Enligt de intervjuade personerna har 

förvärvet resulterat i en väldigt tight personalstyrka. Good Music förde med sig en hel del 

värdefulla insikter och fördelar, vilket har bidragit till att det idag går väldigt bra för 

företaget. Förvärvet har alltså lyckats trots att kulturskillnaderna mellan de två företagen 

var relativt stora. 

Enligt Marks och Mirvis (2011) finns det olika riktningar som ledningen kan ta när det 

gäller kulturintegration. Dessa inriktningar kan vara till stor hjälp att förenkla 

förvärvsprocessen när kulturerna skiljer sig åt. När vi intervjuade personalen på 
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Musikbolaget framkom det dock att ledningen inte varit särskilt delaktig när det kommer 

till att sammanföra de två bolagens kulturer. Resultatet av förvärvet tyder på att det skett 

en kulturell transformation, vilket innebär att en tredje kultur har skapats utifrån de två 

tidigare. Dock är detta inget som personalen uppfattar att ledningen gjort eller påverkat 

medvetet, utan snarare något som personalen själva har bidragit till. Enligt Marks och 

Mirvis (2011) är detta en process som ledningen bör ha kontroll över genom att framhäva 

’fel’ i de gamla kulturerna och få medarbetarna att förstå vikten av att skapa något nytt. I 

Musikbolagets fall verkar däremot ledningen inte haft någon sådan kontroll över 

integrationsprocessen och de har heller inte framfört några direkta ‘fel’ hos de tidigare 

kulturerna. Efraimsson menar att det främst var personalen från Good Music som 

försökte påpeka för ledningen vilken vikt en stark kultur har för sammanhållning och 

framgång, men enligt Efraimsson verkade ledningen inte tagit till sig detta, utan 

personalen fick själva bygga upp den kultur och det arbetssätt de har idag.  

Bauer och Matzler (2014) påpekar att den kulturella lämpligheten är av väldigt stor vikt, 

dock kan vi inte säga huruvida ledningen har haft den kulturella lämpligheten i åtanke 

eller inte eftersom vi endast har varit i kontakt med de anställda. Vad vi däremot kan säga 

är att förvärvet betraktas som väldigt lyckat trots att de två företagen har haft väldigt olika 

kulturer, vilket skulle kunna bero på en hög kulturell lämplighet, eller andra 

framgångsfaktorer. På grund av att kulturerna var relativt olika tycks de ha kompletterat 

varandra väl. Personalen från Good Music kom in med en mjukare kultur och skapade en 

tight sammanhållning i gruppen, medan Musikbolaget snarare verkade vara ett företag 

som vid förvärvet saknade en stark företagskultur där personalen inte i samma 

utsträckning identifierade sig med sin arbetsgivare. Då förvärvet skedde internationellt 

och inte bara på det undersökta kontoret i Sverige, kunde ledningen inte heller komma att 

påverka val av förvärvat företag och fick således acceptera den kultur som medfördes. 

Alltså är det svårt att anlägga ett sådant teoretiskt perspektiv i detta fall, men turligt nog 

verkar det som att den kulturella lämpligheten var närvarande ändå.  

Under intervjuerna lyftes det fram att båda företagen var tvungna att anpassa sig till den 

nya situationen och att det inte enbart var personal från Musikbolaget som styrde och 

ställde när Good Music väl flyttade in. Enligt HR-ansvarige Müller var tanken från början 

att behålla Musikbolagets kultur men på grund av dess svagheter, att kulturerna 

tillsammans uppnådde en hög kulturell lämplighet och att Good Music förde med sig en 

positiv aura, skapades istället en tredje kultur. Fredriksson menar att det har blivit ljusare, 
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mysigare och mer personligt på företaget nu efter att förvärvet genomfördes, detta 

tillsammans med andra anställdas uttalanden tyder på att det har skett en mix av båda 

företagens kulturer och tillsammans har de bidragit till att skapa något bättre.  

Saknaden av en strategi 

Oavsett om de två företagens kulturer är lika eller olika, eller om de uppnår en kulturell 

lämplighet eller inte, menar de allra flesta teorier som vi tagit del av att företag som 

genomgår förvärv måste ha en strategi för hur kulturen skall hanteras. Om det är så att 

kulturerna dessutom skiljer sig åt väldigt mycket, är det extra viktigt att ha en utarbetad 

strategi för hur den nya kulturen skall implementeras (Bauer & Matzler, 2014). Många av 

de förvärv som inte har en strategi för dels hur förvärvet i sig skall gå till och dels för hur 

kulturintegration skall genomföras ökar således risken för misslyckanden. Det är alltså av 

största vikt att inte lämna något åt slumpen, utan att planera alla faser noggrant. Enligt 

Lodorfos och Boateng (2006) är de övergripande planeringsfaserna Planering Före 

Förvärvet, Planering Under Förvärvet, Implementering och Utvärdering/Reflektion. När 

vi genomförde intervjuerna framkom det att ingen av de tillfrågade anställda märkte av 

eller varit integrerad i någon av dessa planeringsfaser och upplevde inte heller de faktorer 

som vanligtvis bör förekomma under förvärv. Dessa faktorer kan exempelvis vara att 

skapa en tidsplan, sprida kunskap om det förvärvade företaget, kommunicera med de 

anställda, tina upp kulturen, integrera den nya personalen, involvera medarbetarna, skapa 

en lärande atmosfär, fatta snabba beslut samt att övervaka och utvärdera processen 

(Cartwright & Cooper, 1996; Epstein, 2004; Marks & Mirvis, 2000). Det finns därmed en 

hel del aspekter som tyder på att ledningen inte haft någon direkt strategi för 

integrationen av företagskulturerna under detta förvärv. 

Eftersom Musikbolagets förvärv av Good Music skedde på internationell marknad, har 

kontoret i Sverige haft väldigt lite att säga till om. Detta innebar också att mycket av den 

planering som vanligtvis görs före ett förvärv inte var möjlig eller nödvändig att 

genomföra här. Det verkar inte heller funnits tid för Musikbolaget att lära känna och 

sprida information om det förvärvade bolaget, eftersom hela processen gick väldigt 

snabbt. Däremot hade ledningen kunnat ta vid och lägga upp en strategi för hur förvärvet 

skulle ha sett ut från och med det att Good Musics personal flyttade in på kontoret. Den 

andra och tredje fasen som tas upp i Lodofos och Boatengs (2006) teori handlar om att 

planera under förvärvet och att integrera den nya kulturen, något som ledningen alltså 
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hade kunnat jobbat mer med. När Good Musics personal flyttade in på Musikbolagets 

kontor fanns det till en början inga sittplatser och väggar var tvungna att rivas för att 

skapa plats. Det hade enligt oss varit en god idé att vänta med flytten till dess att all 

personal hade någonstans att ta vägen på sitt nya kontor. De intervjuade personerna som 

kom från Good Music menar att denna period blev relativt rörig eftersom allt gick så 

snabbt. Visserligen säger viss teori (Bauer & Matzler, 2014) att det är positivt när 

förvärvet går snabbt, men här behövde nog saker och ting ha saktats ner för att få de 

essentiella delarna på plats och skapa möjlighet till en bättre integrering.  

Att integrera och involvera medarbetarna är en faktor som Epstein (2004) anser är viktig 

för att medarbetarna skall förstå varför en förändring genomförs samt för att skapa 

gemenskap och en känsla av att man som anställd är behövd. Förvisso menar flera av de 

intervjuade att det stora ansvaret skall ligga på ledningen och att det är skönt att de själva 

inte var mer involverade i processen, eftersom det lätt kan bli svårt att fatta beslut när 

flera personer med olika åsikter är involverade i samma frågor. Ljungblom och Alm 

menar dock tvärtom, att personalen var för lite involverad och att ledningen inte tog 

tillräcklig hänsyn till integrationen av den nya personalen och kulturen. Trots att det råder 

delade meningar om huruvida ledningen har agerat bristfälligt eller inte, är det väldigt 

tydligt att ledningen inte har kommunicerat någon tydlig strategi. Alla var dock medvetna 

om att viss information helt enkelt inte kunde spridas vid vissa skeden av förvärvet. Detta 

visar på att det kanske inte fanns något direkt behov bland de anställda av att få ta del av 

viss typ av information, eller att detta behov såg annorlunda ut mellan de anställda. Ändå 

har förvärvet blivit väldigt lyckat, vilket säger emot stora delar av den teori vi har tagit 

del av gällande vad som bör tas hänsyn till vid ett förvärv för att få ett positivt utfall. 

Många av de intervjuade reflekterade först nu, några år senare, över hur förvärvet faktiskt 

hade gått. Alla menar på att det varit lyckat och att detta var väldigt uppenbart, men det 

var inte många som egentligen kunde säga vad det egentligen berodde på. Vi tror att 

bristen av en strategi, eller bristen på att åtminstone kommunicera en strategi, kan vara en 

anledning till att de intervjuade inte hade något enat svar på förvärvets framgång. Det kan 

vara så att en sådan strategi gör det lättare för de anställda att koppla framgång till en viss 

faktor. Idag vet de intervjuade inte om det är förvärvet i sig och uppkomsten av en tredje 

kultur, timingen eller tidens gång som gjort att sammanhållningen är så stark och att 

förvärvet lyckats. 
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HR-funktionen 

Efter det att förvärvet ägt rum fanns HR-ansvarige Müller vid ett par tillfällen på plats på 

kontoret. Flera teoretiker (se Cartwright & Cooper, 1996; Lodorfos & Boateng, 2006) tar 

upp problematiken som kan uppstå i de fall då ledningen inte tar hänsyn till den kulturella 

aspekten vid företagsförvärv och enligt Marks och Mirvis (2011) har en person som är 

ansvarig för HR-frågor en stor inverkan på ledningen när det handlar om att sätta den 

kulturella aspekten av förvärvet på agendan. Det är HR-funktionen som bör övertyga 

ledningen om vikten av kulturens roll för ett lyckat förvärv (ibid) och eftersom det i vårt 

fall inte fanns någon konkret strategi över hur kulturintegrationen skulle gå till, kanske 

det hade varit en fördel om en HR-ansvarig hade arbetat på plats på kontoret och på så vis 

hjälpt bidra till att förena de två kulturerna. Vi kan dock se det från andra sidan och säga 

att det lyckade resultatet kan bero på att personalen själva var tvungna att ta tag i 

kulturaspekten. Ledningen bidrog med att anordna bland annat en kick-off och ytterligare 

några andra aktiviteter där personalen fick tillfälle att interagera med varandra. Eftersom 

många dock arbetar väldigt nära varandra i det dagliga arbetet, menar de flesta att det 

snarare var då som själva utbytet av kultur och bygget av den starka sammanhållningen 

pågick.  

Då företagen befann sig i en föränderlig situation innan förvärvet, såg de flesta anställda 

från både Musikbolaget och Good Music fram emot vad som skulle hända. Musikbolaget 

såg fram emot att återfå en stark identitet och kultur, medan Good Music såg fram emot 

att den oroliga tid som de genomgått skulle ta slut. Detta innebär att personal från båda 

sidor gick in i förvärvet med en positiv inställning och välvilja till förbättring, vilket fick 

det hela att fungera väldigt bra. Det kan vara så att en strikt strategi för hur 

kulturintegrationen skulle gå till, kunde ha inneburit att de fått agera med bakbundna 

händer och att kulturerna inte alls hade utformats på de sätt som personalen själva ansåg 

bäst. De intervjuade menar därmed att en HR-person förmodligen inte hade gjort speciellt 

stor skillnad gällande integrationen av kultur, utan att de flesta är nöjda ändå. Däremot 

menar Garcia, som kom från Good Music, att en HR-ansvarig på plats på kontoret hade 

bidragit till att hen skulle haft lättare för att gå och prata om små problem. Detta 

resonemang är dock inget som de tidigare anställda på Musikbolaget tar upp, vilket kan 

bero på att de inte var vana vid att ha en HR-ansvarig på plats, såsom personalen från 

Good Music var. 
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Lyckad kulturintegration 

Eftersom de båda företagen var verksamma inom samma bransch och dessutom arbetade 

med samma typ av arbetsuppgifter fanns det redan en kännedom om det andra företaget, 

vilket Bower (2001) menar är en bidragande faktor till framgång. Däremot blev de varse 

om kärnvärdena och skillnaden mellan de två kulturerna först när själva 

kulturintegrationen och flytten till kontoret ägde rum, innan dess var det oklart vilka 

personer från Good Music som skulle komma till Musikbolaget, vilket sätt de jobbade på 

och hur deras kultur såg ut. Denna oklarhet var dock inget negativt, eftersom de 

intervjuade personerna menar att de ganska snabbt fann sig i den nya situationen och såg 

fördelarna med förvärvet. Bower (ibid) menar också att det är viktigt att ta reda på hur det 

förvärvade företaget har nått framgång och implementera de delar som bidragit till denna 

framgång, men här lever empirin inte upp mot teorin. Enligt flera teorier vi har tagit del 

av borde Musikbolagets förvärv av Good Music inte ha resulterat i det lyckade utfall som 

det faktiskt gjort. Då det inte fanns någon kommunicerad strategi när det kom till 

förvärvet, verkar det inte heller som att det funnits någon direkt plan när det gäller 

implementeringen av de saker som gjorde Good Music framgångsrikt. Vad vi dock ser är 

att personalen själva, utan direkt inblandning av ledningen, har tagit Good Musics mjuka 

kultur till sig och på så sätt skapade en tight och stark sammanhållning.  

5.2 Kommunikation 

Mycket teori (se Ranft & Lord 2002; Angwin m.fl. 2016; Knilans 2009) menar på att ju 

mer kommunikation under ett förvärv desto bättre. Det finns även en övertygelse om att 

kommunikationen är en bärande pelare i att stävja den osäkerhet som sprider sig hos de 

anställda under en förvärvsprocess (Schweiger & DeNisi i Schraeder & Self, 2003) I 

Musikbolagets förvärv av Good Music beskrivs kommunikationen som bristande i många 

fall. En speciellt känslig period visade sig vara tiden innan förvärvet ägde rum och 

Angwin m.fl. (2016) samt Knilans (2009) menar att nyckeln i dessa lägen är 

kommunikation för att förhindra oro och ryktesspridning. I vårt fall var oro och 

ryktesspridning något som var väldigt framträdande, speciellt för Good Music i och med 

den ovisshet som alla ägarbyten förde med sig innan förvärvet, vilket enligt Knilans 

(2009) är en följd av bristande kommunikation. Good Musics ledning arbetade dock hårt 
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för att hålla kvar de anställda i bolaget under den turbulenta tiden, med försäljningsmål, 

förmåner och aktiviteter i form av resor med mera. Detta visar hur Good Music var 

medvetna om hur viktigt det var att behålla de mänskliga resurserna i bolaget och således 

bevara dess värde, men också hur kostsamt och krävande det kan vara att hålla anställda i 

denna situation motiverade, vilket Angwin m.fl. (2016) också lyfter fram. Detta visade 

sig vara en effektiv och lyckad taktik enligt HR-ansvarig Müller, trots att denna metod 

inte beskrevs inkorporera någon kommunikationsstrategi. Det kan därför diskuteras hur 

viktig och slagkraftig kommunikation egentligen är och om det är så bärande som så 

många teorier menar på.  

Kommunikation under förvärvsprocessen 

Oron tog ytterligare fart när förvärvet kungjordes. Nyheten förmedlades via mejl till de 

anställda, vilket inte är att rekommendera enligt Cartwright och Cooper (1996) då viktig 

och avgörande information med fördel bör förmedlas face-to-face. Här fick alltså de 

anställda förvisso ta del av kommunicerad information, men på ett högst opersonligt sätt 

och utan möjlighet att ställa direkta frågor och skapa en dialog, vilket enligt Cartwright 

och Cooper (ibid) är betydelsefullt. Anställningstryggheten är något som Schraeder och 

Self (2003) lyfter fram som en av de mest framträdande angelägenheterna vid ett förvärv 

och när det blev officiellt att förvärvet skulle genomföras, var det framförallt avsaknaden 

av denna trygghet som framkallade stress och oro hos de anställda. Eftersom det praktiskt 

taget fanns två personer för varje enskild position i företaget var det oklart vilka som 

skulle få stanna kvar. Denna oro och stress var ett resultat av att de anställda i både 

Musikbolaget och Good Music visste väldigt lite, något som talar emot de resultat som 

Zhu, May och Rosenfeld (2004) funnit i sin studie. I Musikbolaget och Good Music 

gjorde den bristfälliga informationsspridningen om anställningstrygghet inte det 

intervjuade nöjda, utan var snarare en källa till stor oro. Med det sagt kan vi inte veta hur 

de anställda reagerat om just denna information kommunicerats mycket mer under denna 

fas i förvärvet. Det finns en risk med att en omfattande kommunikation om 

anställningstrygghet istället kunde lett till mer stress bland de anställda, men detta är 

något varken vi eller de anställda kan vara säkra på hade skett. Precis som Greenhalgh (i 

Angwin m.fl., 2016) lyfter fram, skulle kommunikationen av denna negativa information 

kunnat vara mer skadlig för företagen, än om den undveks förmedlas, vilket även hade 

kunnat vara skadligt vid Musikbolagets förvärv av Good Music. 
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Under förvärvets inledande period var det många av respondenterna som var eniga om att 

kommunikationen och förmedlingen av information inte skötts till belåtenhet. Garcia 

uttryckte att för lite hänsyn togs till de anställdas trygghet och känslor när anställda vid 

Good Music fick reda på om de skulle få behålla sina jobb eller inte. Musikbolagets chef 

var den som meddelade medarbetarna på Good Music om deras framtid. Cartwright och 

Cooper (1996) belyser att sådan påfrestande information bör komma från en trovärdig 

och stabil källa i företaget, alltså i detta fall inte chefen på det nya företaget. Hanteringen 

av denna situation gjorde de anställda obekväma och har blivit ett tydligt minne som 

finns kvar hos många intervjupersoner. Vi är, liksom intervjupersonerna, medvetna om 

att informationen i sig var tvungen att kommuniceras, men att den med fördel hade 

kunnat förmedlas på ett annat sätt, av andra personer. Som Schraeder och Self (2003) 

lyfter fram kan en dålig hantering av en sådan situation leda till att även de personer som 

får stanna kvar känner ett minskat förtroende för företaget, vilket vi i slutändan tror skulle 

kunna vara skadligt för verksamheten, dock har vi inte uppfattat att detta är fallet på 

Musikbolaget.  

Det framkom även att vissa personer på Good Music hade svårt att integreras när de väl 

kom till kontoret, vilket inte är oväntat vid ett förvärv enligt Angwin m.fl. (2016). Detta 

beskrevs som en jobbig övergångsperiod och integrationen vid ett sådant här tillfälle hade 

enligt Nguyen och Kleiner (2003) blivit bättre om kommunikationen varit mer 

prioriterad. Även HR-ansvarig Müller medger hur kommunikationen till stor del varit 

insufficient under förvärvsprocessen och att de anställda inte var lika involverade i och 

införstådda med processen som de kunde ha varit. Som Ranft och Lord (2002) i sin studie 

lyfter fram kan kommunikation skapa en djupare känsla av samhörighet, något som är 

oerhört viktigt och i vår mening hade varit behjälpligt under hela förvärvsprocessen. 

Anställda på Good Music saknade en HR-ansvarig att bara prata med över en kopp kaffe, 

detta visar på att det fanns ett behov av mer kontakt och kommunikation, även när 

förvärvet var genomfört. 

Lyckat resultat trots brist på kommunikation 

När vi ställer vårt empiriska material mot den teori vi tagit del av är det tydligt att 

kommunikationen brustit i flera led. Till att börja med har en stor del av kommunikation i 

sig uteblivit och när kommunikationen väl ägt rum har den sällan förmedlats på, vad 

många teorier som vi tagit del av menar är rätt sätt (se Knilans 2009; Huber & Daft, 
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Marmenout, samt Mohr & Nevin i Angwin m.fl., 2016). Vi uppfattar däremot att det hos 

vissa av de intervjuade fanns en underliggande förståelse för ledningen i detta avseende. 

Kanske beror det på en stark känsla av lojalitet eller empati i kombination med en 

förståelse för branschen beträffande vilken information som fick komma ut och inte. 

Även det faktum att detta handlade om ett internationellt förvärv innebar att den lokala 

ledningen i vårt fall inte hade så mycket makt, vilket vissa anställda poängterade. En stor 

del av den teori vi tagit del av (se Cartwright & Cooper, 1996, Angwin m.fl. 2016, Stahl, 

Larsson & Kremershof 2011) pekar på att förvärvet hade gått ännu bättre om 

kommunikationen varit mer omfattande. Dock närmar vi oss denna hypotes med 

försiktighet då vi vet, av vårt fall, att kommunikation uppenbarligen inte är så pass 

avgörande som just dessa teorier (ibid) lyfter fram, samtidigt som risken finns att för 

mycket informationsspridning istället hade fått en negativ effekt och lett till vad Mohr 

och Nevin (i Angwin m.fl., 2016) förklarar som informationsöverbelastning för de 

anställda. Trots att många ansåg att kommunikationen under processen var bristande har 

samtliga respondenter varit tydliga med hur lyckat de tycker att förvärvet till slut varit. 

Däremot anser vi dock inte den bristande kommunikationen som en framgångsfaktor. 

Med hjälp av vårt empiriska material kan vi se att kommunikationen i detta fall inte tycks 

ha haft en sådan bärande eller bristande betydelse som olika teorier lyfter fram. Vi tror att 

det istället finns andra framgångsfaktorer som tillsammans burit fram processen och varit 

grunden till det som idag ses som ett mycket lyckat förvärv. 

5.3 Framgångsfaktorer 

Med utgångspunkt i det faktum att vårt empiriska fall motsäger delar av den teori vi har 

funnit om förvärv, har vi identifierat andra framgångsfaktorer som de intervjuade 

personerna själva tog upp. I Musikbolagets förvärv av Good Music fanns det alltså andra 

betydelsefulla beståndsdelar som var viktigare än att exempelvis ha en strategi och att 

kommunicera den till de anställda för att förvärvet skulle bli lyckat. 

De flesta intervjurespondenter pekar på att själva tidpunkten för förvärvet var avgörande 

för det lyckade resultatet, detta eftersom Musikbolaget tycks ha varit i ett sökande efter 

en ny identitet och kultur, samtidigt som Good Music eftersträvade stabilitet. 

Anledningen till att timingen var så pass fördelaktig var att de anställda under denna 
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föränderliga period hade kommit att bli mer mottagliga för och kanske mer positivt 

inställda till att en sådan här förändring skulle ske. Vi tror att detta öppna sinne bidrog till 

att förvärvet blev så bra som det faktiskt blev. Musikbranschen i sig är överlag en 

kontinuerligt föränderlig bransch som ställer höga krav på flexibilitet. Detta menar vi kan 

ha påverkat personalen på Musikbolaget och gjort dem mer öppna till skapandet av en ny, 

stark kultur, vilket följer det Abrahamssons och Andersens (2005) argument som utgår 

ifrån att omgivningen och dess krav spelar en stor roll för hur ett företags kultur ser ut. 

Eftersom Musikbolaget lever på att ha nöjda artister och uppfylla de önskemål som 

artisterna har, är det viktigt att saker och ting fungerar på den arbetsmässiga interna 

nivån. Detta kan bidra till att medarbetare anstränger sig och accepterar förändringar och 

nya situationer. 

Vidare var förvärvets timing också fördelaktig på grund av det skick de båda 

företagskulturerna var i när förvärvet ägde rum, något vi tror hade stor inverkan på det 

lyckade utfallet. De intervjuade personerna på Musikbolaget menar att det faktum att 

kulturerna skilde sig åt så pass mycket när förvärvet ägde rum, kan ses som en faktor till 

framgång. De menar även att kulturerna kompletterade varandra väl då Musikbolaget inte 

hade någon direkt stark kultur vid förvärvets skede, något som möjliggjorde för Good 

Musics företagskultur att ta plats. Den starka sammanhållningen som tidigare funnits på 

Good Music följde också med och inkorporerades på Musikbolaget.  

En anledning till att integrationen har gått så bra kan bero på att det aldrig från ledningens 

håll har kommunicerats några problem med att det fanns så stora kulturella skillnader, till 

de anställda. Även om skillnaderna, enligt Müller, var något det pratades om mycket 

bakom stängda dörrar framkom aldrig detta till personalen, vilket kan ha gjort att de flesta 

såg på de kulturella skillnaderna ur en positiv vinkel och var därmed villiga att bygga 

vidare på det. Vidare hade även de nya medarbetarna relativt fritt utrymme att tycka och 

tänka tillsammans med sina nya kollegor och ledningen var inte mer inblandad än vanligt 

i det dagliga arbetet, Att låta de nya medarbetarna ha kvar visst självstyre och inte bli 

alltför hårt styrda av ledningen är något som Stahl, Larsson och Kremershof (2011) 

påpekar är viktigt för ett lyckat företagsförvärv. 

Att uppköpet ägde rum på ett internationellt plan innebar att förvärvet inte enbart skedde 

på det svenska kontoret, vilket vi ser som en potentiell framgångsfaktor vid 

Musikbolagets förvärv av Good Music. Eftersom förvärvsprocessen grundades på beslut 
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som togs så pass långt ifrån kontoret i fallet, kan det ha bidragit till en större acceptans 

bland de anställda samt att de hade överseende med att både kommunikationen och en 

eventuell integrationsstrategi var bristande. Detta kan ha lett till en ökad gemenskap på 

kontoret, då det inte fanns någon möjlighet för varken ledning eller anställda att påverka 

de beslut som togs och därmed accepterade de anställda situationen på ett annat sätt än 

vad de troligen hade gjort om förvärvet varit lokalt förankrat. 

Bengtsson säger att ett företag inte är mer än de personer som arbetar där, vilket vi tror 

kan stämma. Vi ser också att det lyckade resultatet skulle kunna bero på de enskilda 

personerna som arbetar på företaget. Då många av respondenterna menar att det finns en 

gemensam passion för musik och att alla har ett stort hjärta för sitt arbete, vill all personal 

bidra till att det blir så bra som möjligt. Vi vill poängtera är att det kan finnas en skillnad 

vid andra företagsförvärv, där hjärta och passion för det dagliga arbetet inte existerar i 

samma utsträckning, vilket kan leda till att ett förvärv blir svårare att genomföra. Vi tror 

att ett förvärv kan underlättas genom att de involverade personerna, som från början inte 

känner varandra, kan mötas genom sina starka gemensamma intressen. När det kommer 

till den mänskliga faktorn är det också värt att nämna att majoriteten av personerna som 

visade missnöje gentemot förvärvet, i tidiga skeden valde att lämna företaget eller blev 

avskedade. Att undvika att ha kvar personer som motsatte sig förvärvet för att slippa risk 

för bakåtsträvan, tror vi också kan vara en bidragande faktor till att förvärvet betraktas 

som framgångsrikt. 

En av de intervjuade, Andersson, menar på att situationen förmodligen hade sett helt 

annorlunda ut om det hade varit så att förvärvet skett åt andra hållet, alltså om Good 

Music hade köpt upp Musikbolaget. Om så varit fallet menar Andersson att Good Music 

hade haft övertaget på flera plan, de hade dels varit det förvärvande företaget, 

Musikbolaget hade då troligtvis varit tvungna att byta kontor samtidigt som Good Music 

hade haft en tightare sammanhållning och en starkare och mer svårpenetrerad kultur. Om 

så varit fallet, hade förmodligen Musikbolaget tagit till sig Good Musics kultur i större 

utsträckning och den hade då dominerat, i stället för, såsom utfallet faktiskt blev, att en 

ny tredje kultur skapades. Även enligt Bowers (2001) rekommendation för ett produkt- 

eller marknadsexpansionsförvärv var det fördelaktigt att det var just Musikbolaget som 

förvärvade Good Music. Musikbolaget var i detta skede enligt de intervjuade större än 

Good Music, vilket enligt Bower (ibid) skapar större möjligheter till framgång. 
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Situationen som de båda företagen befann sig i innan förvärvet genomfördes präglades av 

oklarhet och ovisshet och därför vill vi lyfta fram en annan faktor, som vi ser påverkar de 

intervjuades uppfattning om vad framgång är, vilket är de anställdas förväntningar på 

förvärvet. Kanske ses förvärvet som framgångsrikt på grund av att det har överträffat de 

anställdas förväntningar, som mycket väl kan ha varit låga då de befann sig i en situation 

som många av de anställda uppfattade som jobbig och krävande. Om ett förvärv däremot 

ska genomföras mellan två företag vars anställda trivs mycket bra med sin nuvarande 

situation, tror vi att det kan bli svårt att få dem att betrakta förvärvet som framgångsrikt, 

med tanke på att de kanske då har väldigt höga förväntningar. 

Slutligen hade flera av de intervjuade personerna svårt att bedöma om det verkligen var 

det lyckade förvärvet som bidragit till att företaget är så framgångsrikt idag, eller om det 

var tvärtom, alltså att företagets framgång ligger till grund för att förvärvet betraktas som 

lyckat. Just denna aspekt av förvärvet ser vi som svår att bedöma, eftersom det är svårt att 

mäta vad som beror på vad. 

5.4 Förvärv och framgångsfaktorer - en generell 
diskussion 

Enligt en stor del av den teori vi har tagit del av (se Lodorfos & Boateng, 2006; 

Cartwright & Cooper, 1996) är det, som vi tidigare nämnt, vanligt att gå igenom vissa 

steg för att nå ett framgångsrikt förvärv, såsom att planera, kommunicera, informera och 

integrera. Vårt fall bidrar dock med en annan syn där andra framgångsfaktorer lett till det 

lyckade resultatet. Musikbolagets förvärv av Good Music blev alltså lyckat trots att det 

avvek från flera av de faktorer som stor del av den teori vi tagit del av påpekar är 

nödvändiga för att nå framgång. Frågan är därmed hur pass betydelsefulla och 

användbara dessa befintliga förvärvsteorier berörande kritiska framgångsfaktorer 

egentligen är. Vi upplever att många teorier är presenterade på ett sådant sätt att 

fenomenet kring förvärv ses som ett homogent skeende och att teorierna därmed är 

applicerbara på alla typer av förvärv, oavsett bransch eller företag. Teorierna tar ingen 

direkt hänsyn till skillnader mellan olika förvärv, med undantag från Bower (2001) som 

delar in förvärv i fem olika kategorier och ger rekommendationer utifrån den 

bakomliggande anledningen till varför förvärvet genomförs. Bower (ibid) tar däremot inte 
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hänsyn till faktorer såsom vilka företag det är som genomgår processen och ger trots sina 

fem kategorier, vad vi anser är, väldigt generella rekommendationer. Vi menar alltså att 

de berörda teorierna förmedlar något som skall likna ett allmänt framgångsrecept över 

hur ett förvärv skall bli lyckat. På så sätt menar de indirekt att en brist på det som dessa 

teorier beskriver som framgångsfaktorer, automatiskt kan leda till ett misslyckat förvärv. 

Vi ser att det kan finnas många potentiella framgångsfaktorer som inte tas upp i den 

befintliga teorin som vi tagit del av berörande företagsförvärv, såsom: timingen för 

förvärvet och den unika situation som företagen befinner sig i då förvärvet genomförs. 

Utifrån vår studie menar vi att faktorer likt dessa är mer avgörande än de som presenteras 

i en stor del av debatten kring förvärvsteori. Däremot är detta faktorer som skiljer sig åt 

från fall till fall, vilket vi är medvetna om. Vi tror inte att det finns något förvärv som är 

identiskt med ett annat och därmed är de kritiska framgångsfaktorer som varit avgörande 

för Musikbolaget, kanske inte lika väsentliga vid andra förvärv. Vi ser att det kan finnas 

en fara i att förlita sig på teorier och förutsätta att så länge vissa faktorer prioriteras 

kommer ett förvärv bli framgångsrikt, då vi genom vår studie har sett att ett förvärv är 

mycket mer komplext än så. Att förlita sig på sådana här framgångsfaktorer handlar 

enligt oss om brist på engagemang då den enklare vägen tas och att man trots det räknar 

med att lyckas. Vi tror att den normativa teoribildningen snarare kan bidra till att förvärv 

brister än att de bär. Det är möjligt att det höga antalet misslyckade förvärv kan bero på 

att förvärvsprocessen ses som något mycket enklare och simplare än vad det egentligen 

är. 

Med detta sagt vill vi inte påstå att de framgångsfaktorer som lyfts fram i uppsatsens 

teoridel är oviktiga, men att de har en avgörande roll tar vi avstånd ifrån, just på grund av 

den simplifierade bild som målas upp. Vi är medvetna om att det finns faktorer som inte 

kan kontrolleras, som också spelar in. Den mänskliga faktorn är en sådan aspekt, vilken 

har en avgörande roll för förvärvet, men som är svår att helt till fullo kontrollera.  

Det vi menar är att det kan vara användbart att ta hänsyn till det som varit lyckat i andra 

förvärv och erkänna att det finns framgångsfaktorer som kan vara värda att försöka 

identifiera och lära sig av. Vi vill understryka att det samtidigt är viktigt att inte sträva 

efter att försöka uppnå samma framgångsfaktorer som tidigare förvärv, utan förstå att 

förvärvssituationer skiljer sig åt. Det kan finnas en fara i att kopiera framgångsfaktorer 

från till synes lyckade förvärv och räkna med samma resultat. Vi menar alltså att det 
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teoretiska konceptet med framgångsfaktorer kan vara en hjälp och inspiration, men bör 

inte utgöra grunden till hur ett förvärv skall utföras.  
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6 Slutsats  
 

Med uppsatsens syfte i fokus, har vi genomfört vår studie med målet att bidra till debatten 

om företagsförvärv samt ge en fördjupad och nyanserad bild av hur ett framgångsrikt 

företagsförvärv kan gå till. Enligt många teorier skulle Musikbolagets förvärv av Good 

Music egentligen ha misslyckats, men eftersom så inte var fallet visar det tydligt på att 

teorierna här inte stämmer. Vid Musikbolagets förvärv anser vi tid och rum vara kritiska 

framgångsfaktorer, vilket även skicket och situationen som företagen befann sig i var. Vi 

ser därmed att det i mångt och mycket är de två företagens förflutna som ligger till grund 

för förvärvets framgång. Båda företag var redo för en förändring och befann sig i en 

situation som förmodligen inte är särskilt vanligt förekommande i andra förvärv. Sådana 

omständigheter är unika från fall till fall och dessutom mycket svårimiterade, vilket 

innebär att de faktorer som varit avgörande i Musikbolagets förvärv av Good Music 

förmodligen inte tar samma skepnad i andra fall. På något sätt handlar denna framgång 

om tillfälligheter såsom att båda företag var mottagliga för förändringen precis samtidigt. 

Förvärvets framgång är något vi menar inte kan förklaras av all den teori vi har hittat om 

kritiska framgångsfaktorer vid företagsförvärv, vilket visar på hur oanvändbara många 

dessa teorier faktiskt är, åtminstone i vårt fall. Diskrepansen mellan förvärvets utfall och 

det teorierna menar borde hänt, ger oss skäl att ifrågasätta den teoribildning som vi tagit 

del av. Med utgångspunkt i detta har vi anledning att tro att varje förvärv skiljer sig så 

pass mycket åt att det blir problematiskt att diskutera kritiska framgångsfaktorer som 

något allmänt applicerbart. 

Enligt många av de intervjuade är musikbranschen en innovativ bransch som handlar 

mycket om kreativitet och nytänkande och vi menar därför att omständigheterna som 

rådde i samband med Musikbolagets förvärv är svåra att finna i alla branscher. Om vi 

istället vänder oss till ett förvärv i en bransch som är mer fokuserad på rutin och stabilitet, 

istället för flexibilitet och snabba förändringar, kan det vara andra faktorer som gör 

förvärvet framgångsrikt. I andra branscher kanske det är just vikten av homogena 

företagskulturer, att ha en strategi och att kommunicera denna som gör att förvärvet blir 

lyckat.  
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Om Musikbolagets förvärv av Good Music genomförts under exakt samma tidpunkt och 

med liknande förutsättningar, men ägt rum på grund av en annan anledning, eller varit 

mer vertikalt riktat, skulle det kanske funnits andra faktorer som varit mer avgörande än 

de vi har hittat. Vi tror alltså att små och få variabler kan ha en stor påverkan på vad som 

i slutändan blir kritiska framgångsfaktorer.  

Vårt bidrag till förvärvsdebatten berör alternativa framgångsfaktorer, alltså vad som gör 

att ett förvärv kan betraktas som lyckat utan att ha en stark koppling till de faktorer som 

figurerar i flera av de teorier som redan finns inom ramen för förvärvsforskning. De 

framgångsfaktorer teorierna målar upp som mycket kritiska för att ett förvärv skall bli 

lyckat, har i Musikbolagets förvärv av Good Music till stor del varit obetydliga. Därför 

anser vi att den teoribildning som idag behandlar framgångsfaktorer vid förvärv inte bör 

ses som en given väg till ett lyckat resultat utan att det snarare kan finnas en fara i att 

kopiera sådana koncept rakt av. Vi menar på att företag bör ta lärdom av andra förvärv 

och vad som lett till deras framgång, samtidigt som det är viktigt att inse och bejaka de 

skillnader som finns mellan olika förvärvsprocesser. Dessa framgångsfaktorer bör inte 

förkastas helt, utan istället vara en källa till inspiration som borde anpassas till den egna 

situationen. Vissa teorier framställer förvärvsprocesser på ett simplifierat sätt och därför 

menar vi att synen på kritiska framgångsfaktorer och vad som gör ett förvärv 

framgångsrikt behöver fördjupas med inriktning på det specifika fallet.  

6.1 Förslag på framtida forskning 

Då vår studie behandlar material som berör ett fall som är en del av en något säregen 

bransch, tror vi att det skulle vara mycket intressant att göra en studie med fokus på den 

egentliga vikten av kommunikation och företagskultur vid sammanslagningar och förvärv 

av företag i helt andra branscher. Kanske är det musikbranschens starka prägling av 

flexibilitet och självständigt arbete bland de anställda som ligger till grund för de resultat 

vi sett. Vidare hade det, oavsett vilken bransch eller företag som undersöks, även kunnat 

berika en studie om det finns möjlighet att även intervjua personer som, i samband med 

eller kort efter ett förvärvs genomförande, fick lämna företaget. Detta för att få en ännu 

mer nyanserad bild av förvärvsprocessen och för att fånga föreställningar som idag inte 

var möjliga att ta del av. 
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Något som är viktigt att ta hänsyn till är att vi främst intervjuat personer i företaget som 

inte har en ledande position. En hel del existerande förvärvsforskning har dock ett fokus 

på ledningens roll i en förvärvsprocess och hur denne ska agera för att lägga grunden till 

ett förvärvs framgång. Det hade alltså kunnat vara intressant att genomföra en studie med 

ett delat fokus, dels hur ledningen uppfattar sitt arbete men också hur de andra anställda 

uppfattar detta. Kanske visar det sig att det finns en dissonans, en obalans, i vad som tros 

förmedlas och vad som egentligen uppfattas. Detta skulle senare kunna komma att 

utvecklas till en utvärdering om ledningens vikt vid ett förvärv, samt hur stor betydelse en 

aktiv ledning och kommunikation egentligen har för en framgångsrik kulturintegration.  

6.2 Reflektion över uppsatsen 

Vi hoppas att den diskussion vi kunnat föra med hjälp av vårt val av teori samt empiriska 

material har resulterat i ett intressant bidrag till förvärvsdebatten när det kommer till 

framgångsfaktorer. Vi försökte genom hela skrivprocessen förbli kritiska och medvetna 

om de eventuella begränsningar som vår slutsats kan inneha. Möjligheten att prata med 

en HR-ansvarig ansåg vi var till stor hjälp för att nyansera bilden av förvärvsprocessen 

ytterligare. Denna HR-person har ansvar för alla kontor i hela Norden och har då även 

tagit del av hur förvärven utvecklat sig i även dessa länder. Insyn i hur denna händelse 

tagit sin form i de olika länderna är vi medvetna om kan komma att påverka hens syn på 

förvärvet i just vår studie. Eftersom samma förvärv genomfördes i alla de nordiska 

kontoren kan det vara lätt för HR-ansvarig att omedvetet göra en jämförelse av hur det 

gått, vilket påverkar hur hen upplevt saker och ting och således inverkar på de svar vi fick 

under intervjun. Dessutom genomfördes förvärvet för några år sedan och som så många 

intervjupersoner lyfte fram är det svårt att alltid komma ihåg precis hur saker och ting 

gick till och hur allt kändes just då. Eftersom förvärvet i slutändan beskrevs ha blivit 

väldigt bra, är vi medvetna om risken att de anställda förträngt eller förgyllt de tider som 

kan varit svåra under förvärvsprocessen. Slutligen är det också viktigt att ha i åtanke att 

vårt empiriska material enbart baseras på de anställdas tolkningar av förvärvet och att de 

metodval vi gjort har påverkat uppsatsens resultat. Hade vi exempelvis använt oss av 

andra teman i och med intervjuerna så hade vårt empiriska material med största säkerhet 

sett annorlunda ut gentemot vad det gör idag.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide för de 8 anställda på Sverigekontoret 

Inledning: 

• Kort beskrivning av oss och vårt arbete, vad materialet kommer användas till. 

• Be intervjupersonen att presentera sig och generellt och sitt arbete och sin 

position, samt om och vilka hen arbetade för (Musikbolaget och Good Music) innan 

förvärvet. 

 

Tema Förvärv: 

• Hur gick själva processen till? 

• När du blickar tillbaka, hur tycker du förvärvet har fungerat?  

• Har ditt dagliga arbete förändrats på grund av förvärvet? 

• På vilket sätt involverades ni i processen, var ni med i alla steg, eller genomfördes 

detta förvärv mest ‘ovanför era huvuden’? 

• Vad anser du själv om förvärvet, var den nödvändig, varför/varför inte? 

• Har det någon gång under processen, om du minns, eller nu efteråt, funnits 

spänningar eller uppstått konflikter på grund av förvärvet? 

Tema Kultur: 

• Hur upplever du att sättet du är/gör saker och ting har förändrats efter förvärvet? 

• Arbetar företaget aktivt och kontinuerligt för att stärka företagskulturen? 

Förmedla värderingar, skapa ”vi-känsla”? 

• Spelar det någon roll vilka som är på plats på kontoret för hur ni beter er? 

• Vad finns det för oskrivna regler? 

 

Skillnader mellan de ursprungliga företagen: 

Till personer som arbetade på Good Music 

• Kan du minnas företagskulturen på Good Music? Vilka värderingar stod Good 

Music för? Hur arbetade man? Vilka normer fanns? Vilka rutiner? 

• Hur fick ni från Good Music ändra ert sätt att arbeta när ni började på 

Musikbolaget? Helt och hållet eller blev det en kompromiss? (ur kultur-synvinkel, ex, 

traditioner i form av mötesrutiner, vanor etc) 
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Till personer som arbetade på Musikbolaget 

• Kan du minnas företagskulturen på Musikbolaget innan förvärvet? Vilka 

värderingar stod Musikbolaget för? Hur arbetade man? Vilka normer fanns? Vilka 

rutiner? 

• Skiljer organisationskulturen sig idag från innan? 

• Fick personerna från Good Music helt och hållet anpassa sig till sättet ni arbetade 

på, eller uppstod det in en kompromiss med influenser från båda företag? 

 

Tema Identifiering (med företaget): 

• Finns det några tydliga grupperingar inom företaget? Vissa individer som ständigt 

umgås med vissa men inte andra. Om ja: Har dessa grupperingar med tidigare 

företagstillhörighet att göra (Musikbolaget/ Good Music)? Eller kan dessa grupperingar 

bero på skillnader i positioner (hierarki)? 

• Hur tror du ett förvärvet påverkar en anställds lojalitet till företaget? 

Följdfråga Good Music: Kan det bli svårt att vara lojal mot ett företag man börjat jobba 

för, i detta fall Musikbolaget, när beslutet att börja jobba där togs av någon annan? 

• Hur ser du på din identitet i företaget? 

Följdfråga Good Music: Om du tillhört Good Music, ser du dig tillhöra Musikbolaget till 

100% nu? Hur upplevde du den processen/övergången? Från att identifiera sig med Good 

Music till att identifiera sig med Musikbolaget? 

• Good Music: I samband med förvärvet, verkade det viktigt för ledningen 

(antingen på Musikbolaget eller Good Music) att du skulle börja identifiera dig som 

Musikbolaget-anställd? 

• Musikbolaget: Hur tror du att de personer som arbetade för Good Music 

identifierar sig idag? Är de lika mycket Musikbolaget som du? 

Outro: 

• Återkoppla till intressanta synpunkter de har haft under intervjun (som kan ha 

legat lite utanför våra frågor). 

• Är det någon del av processen du känner att vi inte har berört? Finns det något du 

vill tillägga? 

• Ifall den hade gjorts om, vad hade du föreslagit som en förbättring? 

• Hur upplevde du intervjun? 
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Bilaga 2 
Intervjuguide för HR-person 
 

Introduction: 

• Short description of you and your work, what material will be used for what? 

• Ask the interviewee to present his work and his position. 

 

Theme Acquisition: 

• How did the process go? 

• When you look back, how do you think the acquisition has worked out? 

• Have your daily work changed because of the acquisition? 

• The manner in which you were involved in the process, were you involved in all 

steps, how present were you during the process? Were there tensions or conflicts have 

arisen because of the acquisition? 

• What do you think about the acquisition, was it necessary, why / why not? 

• What were the shortcomings of the acquisition, what should have been done 

differently? 

• What do you think the staff thought was the hardest thing of the acquisition? 

 

Theme Culture: 

• Does the company works actively and continuously to strengthen the corporate 

culture? Communicating values, create a ‘we-feeling’ etc? 

Differences between the original companies: 

• Can you remember the corporate culture at Good Music? What values  Good 

Music accounted for? How they worked? What standards exist? What procedures? Have 

you marked this changed? 

• How would you say that Good Music and Musikbolagets corporate culture was 

different? 

• How did you get from Good Music to change the way you work when you started 

at Musikbolaget? Altogether or was it a compromise? (From the cultural point of view, 

for example, traditions in terms of meeting procedures, habits, etc.) 
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Theme Identification (with the company): 

• How do you think an acquisition affects an employee's loyalty to the company? 

• Could it be difficult to be loyal to a company they started to work for, in this case 

Musikbolaget, when the decision to begin work there was taken by someone else? 

• How do you see your identity in the company? 

• If you belonged to Good Music, you see you belong to Musikbolaget to 100% 

now? How did you experience the process / transition? From identifying with Good 

Music to identify with Musikbolaget? 

Outro: 

• Reconnect to the interesting points they have had during the interview (which 

may have been a little outside our questions). 

• Is there any part of the process you feel that we have not touched on? Is there 

anything you want to add? 

• If it had been about, what you had suggested that an improvement? 

• How did you perceive the interview? 

 

 


