
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Hur	  lär	  man	  sig	  av	  sina	  misstag?	  	  
– En	  studie	  om	  lärandets	  inverkan	  på	  
integrationsstrategier	  vid	  förvärv.	  

Kandidatuppsats	  15	  hp 
Företagsekonomiska	  institutionen 
Uppsala	  universitet 
VT	  2015	  
 

Datum	  för	  inlämning:	  2015-‐06-‐04 

Karolina	  Folkesson 
Martin	  Hertzman	  
 
Handledare:	  Lena	  Zander 



	   II	  

Sammanfattning	  

Lärande bygger på en process baserad på erfarenheter, där kunskap utvecklas när nya situa-

tioner upplevs. Förvärv har länge varit ett vanligt, men också problematiskt, expansionssätt. 

Forskning visar att antalet lyckade förvärv inte ökat nämnvärt trots att erfarenheten i området 

blivit större. Den här uppsatsen behandlar hur integrationsstrategierna ser ut i ett kraftigt ex-

panderande friskvårdsföretag, samt hur de skiljer sig åt mellan länderna Sverige och Tysk-

land. Därefter undersöks hur lärande används i företaget samt om och hur det påverkar integ-

rationsstrategierna. Datainsamlingen har skett genom kvalitativa intervjuer med personer som 

arbetar med förvärv på företaget. Resultatet visar att integrationsstrategierna inte skiljer sig åt 

mellan tyska och svenska förvärv. Däremot finns olika faktorer som påverkar olika vid den 

faktiska integrationen, som exempelvis företagets rykte och historia. Lärandet används i stor 

utsträckning vid förvärv i företaget och de arbetar för att bevara och maximera detta genom 

bland annat dokumentation. Det visas även att lärandet har en påverkan på integrationsstrate-

gierna genom att det förbättrar processerna för integrationen och bidrar till erfarenheter som 

utvecklar företagets kompetens och kunskap om förvärv.  
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Förord	  

Vi vill inledningsvis rikta ett stort tack till vår handledare, Lena Zander, samt våra opponenter 

för deras engagemang och uppmuntran till vårt arbete. Vi har av er, fått användbar och kon-

kret kritik under processens gång, vilket hjälpt oss till en djupare förståelse för ämnet och gett 

möjligheten till ett bättre resultat.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till friskvårdsföretaget för generöst bemötande och behjälplighet. Ett 

speciellt tack ges till VD:n som gav tillåtelse att utföra studien på företaget. 

 

Tack och trevlig läsning!  
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1.	  Inledning	  
 

Världen idag är annorlunda mot vad människor var vana vid för bara trettio år sedan. Idag går 

det enkelt och snabbt att få information om vad som händer runt om i världen nästan direkt då 

något inträffat, vilket medför att världen idag upplevs som mindre än tidigare var. Den globa-

lisering som skett har medfört att företag i större utsträckning väljer att expandera utanför de 

nationella gränserna, till en internationell marknad genom handel, produktion och etableringar 

(Säkerhetspolitik, 2013). Dessa expansioner kan ske på olika sätt, vanligen genom nyetable-

ringar, förvärv eller sammanslagningar. När företag väljer att förvärva är förväntningarna att 

de ska öka i effektivitet, förstora sin ekonomiska skala, bredda sina marknader, öka sin köp-

kraft och till följd av detta öka sina vinster (Hovers, 1973). Motiven bakom förvärv är således 

att agera i organisationens och aktieägarnas bästa intresse (Cartwright & Cooper, 1992). Trots 

att motivet med dem är att stärka företaget, är det många förvärv som misslyckas med det. 

Enligt Ellis och Pekar (1978) anses mellan 50 till 80 procent av alla sammanslagningar och 

förvärv vara finansiellt misslyckade i termer av ekonomisk avkastning. Siffrorna har heller 

inte förbättras nämnvärt sedan Ellis och Pekars studie år 1978. Enligt Forbes (2012) är det 

fortfarande 50 procent av alla sammanslagningar och förvärv som anses vara misslyckade. 

Hofstede (1994) menar att kärnan i att framgångsrikt leda internationella företag är att kombi-

nera nationell kultur med organisationskulturen. Förvärv utomlands ställer således höga krav 

på integration samt strategin för denna (Hofstede, 1994). Beroende på vilken nyckelkompe-

tens företaget har, kan strategin inför ett förvärv komma att se annorlunda ut, menar Haspes-

lagh och Jemison (1991). På en del företag är människorna i företaget huvudkompetensen och 

någonting man värnar extra om, medan andra företag värdesätter andra tillgångar (Haspeslagh 

& Jemison, 1991).  

 

Förvärv utomlands syns även inom hälsobranschen, vilket är en bransch som är och stadigt 

har varit på uppgång under de senaste decennierna (Olsson, 2013). Fler människor har fått en 

ökad förståelse för de positiva fördelarna med att ha en aktiv livsstil. Enligt Statistiska cen-

tralbyrån (2014a) motionerade 27,8 procent män och kvinnor i Sverige i åldern 16-84 år minst 

två gånger i veckan år 1980-1981. Detta har mer än fördubblats till åren 2012-2013, då 66,1 

procent av samma kategori motionerade minst två gånger i veckan (Statistiska centralbyrån, 

2014b). Enligt Folkhälsomyndigheten (u.å) har attityden till fysisk aktivitet blivit allt mer 

positiv bland svenskar. Av de som har en stillasittande fritid vill hela åtta av tio bli mer fysiskt 
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aktiva. De stora friskvårdsföretagen fortsätter tillsammans med trenderna att utvecklas på den 

svenska marknaden för att möta efterfrågan. I takt med globaliseringen och den snabbt växan-

de branschen har några även valt att etablera sig utanför den inhemska marknaden genom 

nyetableringar, förvärv och sammanslagningar.  

 

1.1	  Problematisering	  	  
Eftersom att förvärv länge har varit ett populärt tillvägagångssätt för expansion, uppstår frå-

gan varför företag inte har lärt sig mer och därmed lyckats med sina förvärv i större omfatt-

ning.  Enligt Kolbs (1984) teori om empiriskt lärande, som menar att lärande bygger på tidi-

gare erfarenheter och experiment av dessa, bör man ha lärt sig av tidigare förvärv. Detta och 

brist på forskning inom området gör det intressant att titta på hur lärandeprocessen vid förvärv 

ser ut hos ett av de ledande svenska friskvårdsföretagen, som genomgått en kraftig expansion. 

Det kan verka självklart att företag använder sig av tidigare lärande. Författarna vill dock 

klargöra i vilken utsträckning det används samt hur företag faktiskt arbetar med det. Likt lä-

randet, är även integrationen av ett förvärv en viktig och tillika problematisk process (Haspes-

lagh & Jemison, 1991). Den har ett stort inflytande över resultatet av ett förvärv, vilket gör 

den viktig (Haspeslagh & Jemison, 1991). Frågan som väcks är om användandet av lärande 

för att utveckla integrationsstrategier ger en större möjlighet till ett lyckat förvärv. Det är där-

för intressant att titta på hur ett framgångsrikt, expanderande företag arbetar med integrations-

strategier inför förvärv samt hur dessa påverkas av lärandet.   

 

1.2	  Syfte	  	  
Syftet med den här uppsatsen är att bidra till klarhet kring vilken roll lärande har vid förvärv 

samt hur det används i företag. Vidare ämnar denna studie att ge insikt i hur företag arbetar 

strategiskt med integrationen av svenska och internationella förvärv, samt om och hur dessa 

skiljer sig åt. Förhoppningen är därefter att kunna visa om lärandet har ett inflytande över hur 

integrationsstrategierna ser ut.    
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1.3	  Forskningsfrågor	  
- Hur använder sig företag strategiskt av lärande, som de fått vid tidigare etableringar, inför 

nya förvärv?  

- Skiljer integrationsstrategierna sig åt inför att företag ska göra förvärv i Sverige jämfört med 

internationellt? Om ja, hur? Om nej, varför?  

 

 



	   4	  

	  

2.	  Teori	  
Avsnittet beskriver teorier i följande ordning: förvärvsprocessen, integration och värdeska-

pande, lärandeprocessen, den teoretiskt baserade modellen samt kritik mot den valda teorin. 

 

Förvärv av företag är ett expansionssätt som är vanligt, trots dess höga risk. Det är en strategi 

för att öka välfärden i ett företag, men historiskt sett har mer än hälften av alla förvärv miss-

lyckats finansiellt sett (Cartwright & Cooper, 1992). Cartwright och Cooper (1992) menar att 

mycket vikt har lagts vid att få rätsida på de finansiella och strategiska resultaten, men något 

som är relevant i sammanhanget är integrationen av förvärvet och människorna i organisatio-

nen. Därför kan man inte separera vad som händer med organisationens kultur och de anställ-

da från förvärvet, menar de. Det finns, enligt Cartwright och Cooper (1992), två relevanta 

mänskliga aspekter vid förvärv; den kulturella kompabiliteten i de kombinerande företagen 

och deras kulturella dynamik, samt på vilket sätt integrationen hanteras vid förvärvet. För 

anställda i ett företag innebär ett förvärv en stor förändring som kan ge upphov till stress. En 

primär faktor för att lyckas med ett förvärv är därför att det finns en kulturell anpassning mel-

lan företagen (Cartwright & Cooper, 1992).  

 

2.1	  Förvärvsprocessen	  	  
Zander och Lerpold (2003) beskriver att integrationen av företagen vid förvärv kan anses ha 

fyra distinkta faser, se Figur 1. Dessa grundar sig på teori om ackulturation och vilka problem 

som uppstår då detta ska ske, menar de. Faserna är kontakt-, konflikt-, anpassningsfas samt en 

fas före förvärvet (Zander & Lerpold, 2003). Den senare fasen visar på perspektiv och fakto-

rer som är viktiga inför den framtida integrationen. 
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Figur 1, Den dynamiska integrationsmodellen (Zander & Lerpold, 2003). 

 

Under fasen före förvärvet, beskriver Zander och Lerpold (2003), att kunskap och rykten som 

finns om det andra företaget spelar stor roll. Därför kommer företagens historik påverka såväl 

hur köparna bygger upp integrationsprocessen samt hur det uppköpta företaget ser på det för-

värvande, menar de. Det historiska perspektivet och dess påverkan är en huvudinfluens och 

ett av de vanligaste problemen vid integration (Zander & Lerpold, 2003). Det beror på att det 

förflutna tillsammans med det nutida formar människors sätt att tänka och uppleva saker på, 

menar Zander och Lerpold (2003). Med andra ord, kommer både det köpande och det köpta 

företagets historia påverka integrationen vid förvärvet (Zander & Lerpold, 2003). Den psyko-

logiska väntan som finns medan förvärvet förverkligas är viktig för det framtida resultatet 

(Zander & Lerpold, 2003). Det förvärvande företaget väljer sitt integrationssätt baserat på vad 

de har för kunskap om företaget de ska förvärva. Om det exempelvis är allmänt känt att före-

taget har ett visst sätt att jobba på, kan det förvärvande bolaget jobba hårt för att få bort denna 

vana och implementera sin kultur (Zander & Lerpold, 2003). Det köpta företaget kommer i 

sin tur att reagera på implementeringen beroende på hur deras syn på det förvärvande företa-

get är (Veiga, Lubatkin, Calori & Very, 2000). Om företaget har hög status kan det förvärva-

de företaget ha en positiv syn på dem, där de romantiserar dem som räddare i nöden (Zander 

& Lerpold, 2003). Om det förvärvande bolaget har ett rykte om att exempelvis skära ned på 
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personal när de förvärvar, kan ryktet däremot ha ett negativt inflytande där anställda kämpar 

emot det köpande bolagets ansträngningar. 

 

Efter denna fas kommer det som Zander och Lerpold (2003) kallar kontaktfasen, vilket är den 

första reaktionen från det förvärvade företaget. Det är en fas som ofta präglas av chock, miss-

nöje, ilska och känslor av orättvisa. Det kan uppstå en så kallad förvärvseffekt i denna fas, 

vilket innebär en reaktion av förvärvet i form av känslor över att ha blivit förvärvade (Zander 

& Lerpold, 2003). Strax därpå uppkommer konfliktfasen, där det köpande företaget har börjat 

implementera förändringar i det förvärvade bolaget, vilket skapar ett hot mot företaget. Ofta 

påbörjas här ett vi - dem tänk som förvärrar konflikten (Zander & Lerpold, 2003). I den sista 

fasen, som kallas anpassningsfasen, börjar konflikterna minska och mängden kulturskillnader 

minskar även. Processen går mot en stabilare punkt och det uppnås en viss mängd integration 

(Zander & Lerpold, 2003).  

 

2.2	  Integration	  och	  värdeskapande	  	  
När ett framgångsrikt företag fick frågan om vad integration betyder, svarade de enhälligt 

“Att integrera ett förvärv betyder att göra dem som oss” (Haspeslagh & Jemison, 1991, 

s.138). Haspeslagh och Jemison (1991) menar dock att integration betyder olika saker för oli-

ka människor, och inte minst varierar betydelsen mellan situationer. Av den anledningen före-

slår de två dimensioner som företag bör ta hänsyn till när de ska utforma en strategi för för-

värv. Dimensionerna är behovet av ett strategiskt beroendeförhållande och behovet av ett or-

ganisatoriskt självstyre (Haspeslagh & Jemison, 1991).  

 

 
Figur 2, Typer av tillvägagångssätt för integration vid förvärv (Haspeslagh & Jemison, 1991). 
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Dimensionen behovet av strategiskt beroendeförhållande grundar sig i det essentiella som 

företag vill uppnå med förvärv, nämligen det värdeskapande som uppstår när två organisatio-

ner kombineras. För att kunna skapa ett värde måste båda företagen således kunna överlåta 

sina kompetenser. Detta sker genom att ett beroendeförhållande mellan organisationerna i 

förvärvet skapas och underhålls. Beroendet inkräktar på gränserna mellan det förvärvande och 

det uppköpta företaget. Det leder ofta till frustration och i värsta fall motstånd, i det förvärva-

de företaget, som vill behålla sin egen identitet och sitt tillvägagångssätt. Haspeslagh och Je-

mison (1991) menar att företag måste definiera och hantera det beroendeförhållande som de 

vill uppnå för att överkomma dessa eventuella problem.  

 

Den andra dimensionen som Haspeslagh och Jemison (1991) menar att företag bör ta hänsyn 

till, är behovet av organisatorisk självständighet i det förvärvade företaget. Då det är en viktig 

del i värdeskapandeprocessen att överföra strategiska kompetenser, är det vitalt att kunna be-

vara den kompetens som ska överföras mellan företagen vid förvärv (Haspeslagh & Jemison, 

1991). Därför är det en paradox vid förvärv att själva överföringen av kompetensen kan för-

störa densamma, menar de vidare. Att överföra kompetenser kräver att gränserna mellan före-

tagen suddas ut, medan bevarandet av kompetenserna kräver att gränserna bibehålls. Denna 

paradox är speciellt relevant när kompetensen ligger hos människorna i organisationen (Has-

peslagh & Jemison, 1991). Det beror på att människorna i företaget kan bestämma sig för att 

lämna företaget vid förvärv, om de tycker att värdet förstörts för dem på arbetsplatsen. Efter-

frågan på obefintliga ändringar och organisatoriskt självstyre från det förvärvade företaget 

finns vid varje förvärv, menar Haspeslagh och Jemison (1991). Fortsättningsvis menar de att 

det är viktigt att en chef inte faller för behovet av självstyre som kan finnas, om det inte finns 

en särskild anledning till det. Tvärtemot är det betydelsefullt att chefen ser till att utmaningen 

med utbytet av kompetenser sker på ett så bra sätt som möjligt (Haspeslagh & Jemison, 

1991). Det är därför viktigt att det förvärvande företaget ställer sig vissa frågor innan förvär-

vet. Dessa handlar om vilken grad av beroendeförhållande som behövs mellan företagen samt 

hur mycket självstyre som ska tillåtas för att kompetensen ska kunna bevaras (Haspeslagh & 

Jemison, 1991). Haspeslagh och Jemison (1991) har skapat en modell för kombinera dessa 

nyckelfaktorer, se Figur 2. Genom att reda ut ovanstående frågor föreslår de sedan ett speci-

fikt förhållningssätt till förvärvet. De är dock noga med att understryka att dessa förhållnings-

sätt endast är metaforer. De olika förhållningssätten beskrivs nedan.   
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Bevarande1: I detta stadium är behovet av organisatoriskt självstyre högt i det förvärvade fö-

retaget medan behovet av ett beroendeförhållande är lågt. I sådana situationer är huvuduppgif-

ten hos ledningen att hålla källan av det förvärvade företagets fördelar intakt. Anledningen är 

att försämring i företagets ledning, den operativa verksamheten eller motivationen kan skada 

förvärvets framgång. Vid dessa förvärv beror värdet som skapas på att det skapas näring samt 

lärdom inför framtida förvärv.     

 

Symbios2: Symbios inträffar när behovet är högt för både organisatoriskt självstyre och stra-

tegiskt beroendeförhållande. I dessa fall behöver företagen först samexistera, för att sedan bli 

mer och mer självständiga. Det är således en svår balansgång mellan att bibehålla gränserna i 

företagen och att arbeta bort dem.     

 

Fasthållande3: Detta tillvägagångssätt innebär att företagen inte har någon intention att integ-

rera på något annat sätt än finansiella överföringar, riskfördelning eller generell ledningskom-

petens. Det finns således ett lågt behov av organisatoriskt självstyre samt strategiskt beroen-

deförhållande.  

 

Absorption4: Det uppstår när de strategiska uppgifterna kräver ett beroendeförhållande till hög 

grad för att skapa ett värde, medan graden av organisatoriskt självstyre är låg. Integrationen i 

detta fall innebär full konsolidering av verksamheten, organisationen och kulturen i företagen. 

Att eliminera alla skillnader kan ta lång tid och det är viktigt att det förvärvande företaget har 

modet att fullfölja sin vision om integrationen.   

 

Berry (1983) har utvecklat en modell om ackulturation vid förvärv som liknar Haspeslagh och 

Jemisons (1991), fast andra dimensioner används. Dimensionerna som Berry (1983) istället 

använder är upplevd attraktion av det förvärvande företaget, samt i vilken utsträckning det 

förvärvade företaget värderar bevarande av sin egen kultur. Modellen definierar hur två före-

tag anpassar sig till varandra och löser konflikter som uppstår, menar Berry (1983).  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Översatt från preservation 
2 Översatt från symbiosis 
3 Översatt från holding 
4 Översatt från absorption	  
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Bevarande i Haspeslagh och Jemisons (1991) modell motsvarar ett förhållningssätt som heter 

marginalitet5 i Berrys (1983) modell. Förhållningssättet innebär att företagen varken integre-

rar sin egen kultur eller det förvärvande företagets eftersom att de inte värderar någon av dem. 
 

Symbios i Haspeslagh och Jemisons (1991) modell motsvarar integration6 i Berrys (1983) 

modell. Det betyder att båda organisationerna vill behålla sin egen kultur och identitet, samt 

önskar att förbli självständiga. Vidare förklarar Berry (1983) att detta innebär strukturella an-

passningar mellan organisationerna men att de kulturella anpassningarna är små.  

 

Fasthållande i Haspeslagh och Jemisons (1991) modell motsvarar något som kallas separa-

tion7 i Berrys (1983) modell. Det innebär att båda organisationerna förblir separata enheter 

som arbetar enskilt och inte integreras kulturellt. 

 

Absorption i Haspeslagh och Jemisons (1991) modell motsvarar assimilation8 i Berrys (1983) 

modell. Vilket innebär att det förvärvade företaget är villiga att anamma identiteten och kultu-

ren från det förvärvande företaget.  

 

2.3	  Lärande	  
Kolb (1984) har utvecklat en modell som kallas den empiriska lärandeprocessen, se Figur 3. 

Denna porträtterar hur konkreta erfarenheter görs om och används som kunskap och lärande. 

Huvudanledningen till att modellen fått detta namn beror på att den ska förmedla erfarenhe-

ters relevans i processen av lärande (Kolb, 1984). Kolb och Kolb (2009) menar att vid ska-

pandet av nytt lärande som grundas på erfarenheter rör man vid varje stadium i modellen. 

Fasen konkreta erfarenheter i modellen, vilken inträffar när den faktiska situationen upplevs, 

är grunden för observation och reflektioner. Dessa reflektioner kan därefter utvecklas till ab-

strakta koncept, genom att man analyserar situationen och utvecklar teorier varifrån man kan 

utgå vid en liknande situation i framtiden (Kolb, 1984). Denna fas kallas abstrakt konceptuali-

sering och det som framkommer där används sedan under fasen experimentering, när man 

testar sina framtagna teorier. De tidigare erfarenheterna kan på så vis leda till att man vågar 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Översatt från marginality 
6 Översatt från integration 
7 Översatt från separation	  
8 Översatt från assimilation 
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experimentera och de kan även fungera som riktlinjer när nya erfarenheter återigen skapas 

(Kolb & Kolb, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3, Empirisk lärandeprocess (Kolb, 1984). 

 

Empirismen influerar modellen om empiriskt lärande på så vis att erfarenheterna inte bara 

spelar roll i det första steget med den konkreta erfarenheten, utan påverkar under varje steg i 

processen (Kolb & Kolb, 2009). Poängen är att om något har gjorts förut, skapas djupare kun-

skaper genom erfarenhet, vilket inte fanns första gången det gjordes (Kolb & Kolb, 2009).  

 

2.4	  Teoretiskt	  baserad	  modell	  	  
I författarnas egenskapade modell, se Figur 4, har de tidigare beskrivna modellerna av Has-

peslagh och Jemison (1991), Zander och Lerpold (2003) samt Kolb (1984) kombinerats. 

Kolbs modell om lärande har använts för att studera hur det influerar strategier för förvärv 

och därmed integrationsstrategin i Zanders och Lerpolds modell över faserna i ett förvärv. 

Därefter undersöks hur Haspelaghs och Jemisons modell över tillvägagångssätt vid integra-

tion i sin tur påverkar integrationsstrategierna. 
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Figur 4, Påverkan på integrationsstrategier inför förvärv. 

	  

2.5	  Kritik	  mot	  vald	  teori	  
Rouble och Stout (1994) är några av många att kritisera Kolbs modell om empiriskt lärande. 

De menar att individer kan skapa egna sätt för inlärning och utveckla personliga inlärnings-

strategier. Enligt dem bör modellen revideras då lärande inte är uppbyggt på detta sätt. En 

annan forskare som kritiserar Kolbs teori är Vince (1998). Han menar att det finns andra 

aspekter av upplevelsebaserat lärande som inte kommer till uttryck i den nuvarande modellen. 

Bland annat menar Vince (1998) att modellen tar upp lärande från erfarenhet som innebär 

lärande från tidigare händelser och att modellen misslyckas med att arbeta med erfarenheten 

som uppstår i nuet. Något annat som kan ifrågasättas med Kolbs (1984) modell är att den är 

avskalad och inte ger upphov till detaljer.  

 

Risberg (2006) kritiserar forskare, däribland Haspeslagh och Jemison, för att deras teorier 

bygger på att företag vid förvärv vill skapa en homogen organisationskultur. Hon menar att 

detta inte behöver vara fallet och ifrågasätter varför behovet av att företagen ska bli lika och 

homogena finns inom litteraturen. Risberg (2006) fortsätter vidare att antalet forskare som 
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visar på att en strategisk anpassning mellan företagen är oviktig, i princip är lika många som 

forskarna som hävdar att det är viktigt.  

 

Något som författarna av denna uppsats funnit problematiskt med Haspeslagh och Jemisons 

(1991) modell är att det har varit svårt att kategorisera ett förvärv under ett specifikt tillväga-

gångssätt när modellen ska appliceras på ett verkligt fall. Anledningen kan vara att fall inte är 

lika självklara i praktiken som i teorin. Graden av behovet av beroendeförhållande och själv-

ständighet kan vara olika och inte bara bestå av kategorierna lågt eller högt.  
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3.	  Metod	  
I följande avsnitt beskrivs studiens metodologi, upplägg och genomförande. Avsnittet innehål-

ler vidare motiveringar och kritik till samtliga metodval. 

 

För att kunna besvara frågeställningarna behövde författarna få en djupare inblick i det valda 

företagets strategier och tankesätt kring förvärv. Detta är information som bäst samlas in på 

ett kvalitativt sätt, eftersom att den behöver vara djupgående och detaljerad. Enligt Saunders, 

Lewis och Thornhill (2009) är det vid exempelvis enkäter, begränsat att utforska och förstå 

kontexten genom vilka variabler som undersöks. Det som hade varit en fördel med en sådan 

kvantitativ metod skulle vara att författarna kunde fått flera personers perspektiv på det som 

undersöks. Med tanke på att det inte är särskilt många som är med och arbetar med strategier 

för förvärv på detta företag, kunde huvudpersonerna dock ändå fångas in och de perspektiv 

som önskades kunde fås genom en kvalitativ metod. Det faktum att just dessa personer inter-

vjuades och kunde förmedla en klar bild över företagets förvärv, stärker studiens reliabilitet. I 

den kvalitativa metoden har intervjuer använts som primär källa. Författarna har under ge-

nomförandet av intervjuerna värderat det faktum att följdfrågor kunde ställas, eftersom det 

gav möjlighet att få detaljerade svar (Saunders et al., 2009).  

 

Den sekundära datan som författarna tagit del av, består av interna dokument från företaget 

om vad medarbetarna skall ha för beteende, hur organisationen skall drivas och vilka uppgif-

ter man förväntas utföra på varje position. Den interna dokumentationen är inte en del av em-

pirin, utan hjälpte författarna att få en grundläggande och nödvändig förståelse för företaget 

inför intervjuerna.   

 

3.1	  Val	  av	  företag	  	  
En kvalitativ studie har gjorts på ett svenskt friskvårdsföretag som finns på den internationella 

marknaden. Företagets önskan är att vara anonyma, vilket gör att samtliga namn är fiktiva. 

Studien är baserad på verksamheten i Sverige och Tyskland, eftersom det är i de länderna 

företaget har störst verksamhet och flest anläggningar i. Anledningen är också att företaget är 

i en fas där de tittar på att genomföra förvärv i Tyskland. Fördelen med att studera just dessa 

länder är att såväl kultur som marknad skiljer sig åt mellan länderna. Detta gör att strategierna 

kan skilja sig åt och det finns därmed möjlighet att analysera denna påverkan. Författarna an-
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ser att det gav ökade möjligheter att hitta gemensamma nämnare för strategier samt sätta dem 

i kontrast till varandra.  

 

3.2	  Datainsamling	  
Intervjutypen som användes var semi-strukturerad, för att kunna göra jämförelser mellan de 

olika respondenternas uppfattningar kring olika situationer (Bryman, 2013). En semi-

strukturerad intervju har fördelen att frågorna är relativt öppna och de kan således leda till 

djupare diskussion med respondenterna, menar Bryman (2013). Intervjuerna strukturerades 

med fasta diskussionspunkter där möjligheter att ställa frågor fritt fanns (Bryman, 2013). Före 

intervjuerna skickades en frågemall ut till respondenterna där de ämnen som skulle beröras 

stod skrivna. Anledningen var att respondenterna skulle kunna förbereda sig och förstå syftet 

med intervjuerna. Intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte och utgör alltså, enligt Ejve-

gård (2009), primärdata. Detta ökar frågornas samt svarens kvalitet då det under intervjun 

fanns en möjlighet till förtydliganden samt avstämningar (Ejvegård, 2009). Denna möjlighet 

gjorde även att validiteten ökade eftersom att svaren kunde förtydligas. Under tre, av de fyra 

intervjuer som utfördes, valdes det att inte anteckna för att båda intervjuarna skulle kunna 

fokusera på att få bra intervjuer och bidra med relevanta följdfrågor. Istället spelades de in 

med hjälp av en ljudinspelare, för att svaren senare kunna gås tillbaka till och undersökas dju-

pare om nödvändigt. Att använda ljudinspelning möjliggör för intervjuarna att fokusera helt 

och hållet på vad respondenterna svarar utan distraktionen att anteckna (Bryman, 2013). Efter 

intervjuerna har ljudinspelningarna transkriberats. Därefter raderades ljudinspelningarna på 

respondenternas begäran. En av respondenterna ville inte bli inspelad och därför antecknade 

en av intervjuarna endast under denna intervju. Tiden för den intervjun blev avsevärt längre 

än de andra, detta beror till stor del på att det krävdes extra tid för att anteckna allt som sades.   

 

En av författarna ställde alla intervjufrågor, för att undvika att respondenterna skulle känna 

sig utfrågade av båda. Tiden avsatt för intervjuerna var 60 minuter, vilket ansågs vara tillräck-

ligt för att få svar på frågorna samt gå in djupare på vissa ämnen om nödvändigt. Då en stor 

förkunskap om företaget fanns hos författarna behövde inte grundläggande frågor besvaras, 

utan intervjuerna blev snabbt djupgående. Därför kunde mycket och användbar information 

insamlas, trots den korta intervjutiden. Den högsta prioriteten var att alla skulle få en chans att 

svara på alla frågor, vilket tog olika lång tid beroende på respondentens svar.   
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3.3	  Urvalsprocess	  av	  respondenter	  
Studien är inriktad på friskvårdsföretagets nyetableringar och framtida förvärv i Sverige och 

Tyskland. Totalt intervjuades fyra personer. Författarna anser att deras breda kunskaper om 

företaget och ämnet gett den heltäckande bild som behövs i denna empiriska undersökning. 

Personerna som intervjuades var VD:n, affärsutvecklingschefen, ekonomichefen samt den 

ansvariga personen för etableringen i Tyskland och Österrike, även kallat region syd. 

 

Valet utav intervjuobjekt är centrala för att lyckas dra välgrundade slutsatser. Det är önskvärt 

att få tillgång till individer med olika bakgrund och positioner på företaget för att kunna få en 

så nyanserad bild som möjligt. För att senare kunna dra slutsatser kring hur företagets strategi 

kan ha formats utav deras tidigare nyetableringar utomlands, och förvärv var det av stor vikt 

att få tillgång till de som arbetat med just detta område. 

 

Inledningsvis kontaktades företagets VD via mejl där uppsatsämnet förklarades och företaget 

delgavs att författarna ville använda dem i studien. VD:n hänvisade vidare till de personer han 

ansåg vara de rätta att intervjua kring de aktuella frågorna. Intervjupersonerna samt typ av 

kontakt redovisas i nedanstående Tabell 1. 

 

Respondent 

 

Roll på företaget Typ av intervju Datum Tid 

Andersson VD Personlig  

intervju 

2015-05-06 35 min 

Johansson Ekonomichef Personlig  

intervju 

2015-05-15 31 min 

Karlsson  Affärsutvecklingschef Personlig  

intervju 

2015-05-05 70 min 

Svensson Ansvarig för etable-

ring region syd 

(Tyskland/Österrike) 

Personlig  

intervju 

2015-05-05 40 min 

 

Tabell 1: Uppställning av respondenter 
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3.4	  Operationalisering	  av	  teorin	  
Vid operationaliseringen har teorierna från teoridelen använts för att formulera intervjufrå-

gorna som återfinns i Bilaga 1. Frågorna är formulerade för att fånga upp aspekter kring den 

teoretiskt baserade modellen. Frågor som bedömdes vara mer neutrala lades i början av inter-

vjun, medan frågor som skulle kunna få respondenten defensiv lades i mitten av intervjun. 

Frågorna är utformade så att de inte har en akademisk jargong, för att intervjuarna lättare 

skulle kunna hålla en diskussion med respondenten men samtidigt ha möjlighet att koppla 

frågorna till teorin (Kvale & Brinkman, 2009). För att ställa och formulera de rätta frågorna 

har det tagits hjälp av Hägers bok Intervjuteknik (2007). 

 

Varje intervju inleddes med ett kortare avsnitt av generella frågor, för att intervjuarna skulle 

få en bild över respondentens syn på företaget. Frågorna handlar om hur respondenten upple-

ver företaget och dess organisation, vilket behandlas i frågorna 1-3. Därefter var tre teman 

tänkta att beröras. Det första temat berör lärande och hur företaget använder sig av detta. Det 

utmynnade i frågor som handlar om företagets erfarenhet av att starta anläggningar och göra 

förvärv samt hur de använder sig av dessa erfarenheter, se frågorna 4-7. Det andra temat berör 

företagets historia och dennas påverkan på strategin vid såväl nationella som internationella 

förvärv, se frågorna 8-10. Det sista temat handlar om i vilken utsträckning företaget vill integ-

rera sig i de förvärv de genomför, se frågorna 11-15.  

 

Intervjuerna inleddes med lättare och inte särskilt utmanade frågor för att få respondenterna 

att känna sig bekväma (Dalen, 2008). De centrala frågorna och de som var av mer kritisk ka-

raktär lades i mitten för att de inte skulle kunna missas, samt för att respondenterna skulle få 

ordentligt med tid för att besvara frågorna. Intervjufrågorna var formulerade som öppna frå-

gor, vilket lägger bevisbördan på respondenten, enligt Häger (2007). Detta ger mer citatvänli-

ga svar som innehåller mer bilder och dramatik, eftersom öppna frågor kräver att responden-

ten förklarar eller utvecklar sina svar (Häger, 2007). 

 

3.5	  Reflektioner	  kring	  vald	  metod	  
Något som kan anses som kritik mot den valda metoden är det faktum att det är svårt att få en 

objektiv bild av hur företaget använder sig av sina strategier samt tidigare lärande, genom 

intervjuer med ledande personer. Endast perspektivet från deras håll har alltså förmedlats, 

vilket kan göra att svaren inte blir helt objektiva. Dessutom är det möjligt att de inte är med-
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vetna om en del tankebanor eller vad de använder sig av vid utvecklandet av en strategi. Det 

har dock försökt att säkerhetställas genom utmanande frågor som uppmanar till extra reflek-

tion. 

 

Bias är ett fenomen att ta i beaktning vid intervjuer (Saunders et al., 2009). Det är något som 

alltid uppstår, men det faktum att en av författarna är anställd på företaget kan ge upphov till 

flera sorters bias. Observationsbias9, intervjubias10 och intervjuobjektbias11 är de typer av bias 

intervjuarna har varit extra uppmärksamma på (Saunders et al., 2009). Observationsbias, är ett 

fenomen som beror på att den som observerar har ett sätt att tolka saker på, menar Saunders et 

al. (2009). Intervjubias är istället kommentarer, tonläge eller ett icke verbalt beteende från 

intervjuaren som skapar fördomar mot det sätt som respondenten svarar på. Detta kan bero på 

att intervjuaren försöker införa sina egna övertygelser och referensramar genom frågorna 

(Saunders et al., 2009). Eftersom en av författarna är anställd på företaget har den personen 

redan en övertygelse och bild av företaget. Det är därför viktigt att intervjuaren var neutral 

och inte använde tonlägen och kroppsspråk för att få respondenterna att svara åt dennes över-

tygelse. Intervjuobjektbias är en tredje typ av bias enligt Saunders et al (2009). Orsaken till 

denna bias är inte nödvändigtvis knuten till någon uppfattning av intervjuaren, utan beror på 

att det är en ansträngande situation att delta i en intervju. Det gäller särskilt när det kommer 

till djupgående eller semi-strukturerade intervjuer, där intervjuarens mål är att utforska hän-

delser eller söka förklaringar (Saunders et al., 2009). Intervjuobjektet kan vara villigt att delta, 

men kan ändå vara känsligt för ostrukturerad utforskning av vissa teman, menar Saunders et 

al. (2009). Respondenter kan därför välja att inte avslöja eller diskutera en del av de ämnen 

som intervjuaren vill utforska. Anledningen till detta är att det kan leda till sondering av frå-

gor som skulle inskränka på känslig information som respondenten inte vill, eller inte har be-

fogenhet att diskutera med intervjuaren (Saunders et al., 2009). Förhoppningen är dock att 

respondenterna kunnat känna en trygghet i att veta att en av författarna är anställd på företa-

get. Intervjuarna är medvetna om ovanstående fenomen och anstränger sig hårt för att ifråga-

sätta och ställa sig neutrala till den information som delgetts.  

 

Det faktum att intervjuerna spelats in kan även ifrågasättas eftersom att det kan göra respon-

denterna mer tillbakahållsamma och reserverade. Det ansågs dock nödvändigt för det fortsatta 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Översatt från observer bias 
10 Översatt från interview bias 
11 Översatt från interviewee bias 	  
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arbetet med uppsatsen att ha möjlighet att lyssna på det inspelade materialet i efterhand. Där-

för har bedömningen gjorts att det var viktigt att använda ljudinspelning trots de risker som 

finns med det. Respondenterna önskade att ljudinspelningarna raderades när transkriberingen 

var gjord, vilket uppfylldes. Förhoppningen är att det gjorde att respondenterna kände sig 

trygga och vågade vara ärliga under intervjun.   
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4.	  Insamlat	  datamaterial	  om	  friskvårdsföretaget	  och	  deras	  
förvärv	  	  
Avsnittet ger inledningsvis en beskrivning av friskvårdsföretaget. Därefter följer en presenta-

tion av insamlat material i en avsnittsordning där strategierna för förvärv beskrivs, följt av 

historians påverkan samt lärandet i företaget.  

 

Friskvårdsföretaget är ett svenskt bolag som grundades i början på 1980-talet, men bytte 

namn under 2000-talet. Det tidigare namnet var kopplat till en sorts träningsmetod som utgår 

ifrån speciella träningsmaskiner. Vid den här tiden köpte anläggningarna dessa maskiner och 

ingick då i kedjan. Idag är bolaget självständigt och det finns inget krav på att dessa maskiner 

skall finnas på anläggningarna. Affärsmodellen går ut på att kombinera gym och bad på före-

tagets anläggningar. Långt ifrån alla anläggningar på den svenska marknaden har detta upp-

lägg, men konceptet är något som företaget eftersträvar. Företaget har idag 140 anläggningar 

med cirka 210 000 medlemmar i flera länder i Europa. Tolv stycken av dessa anläggningar 

finns i Tyskland, som är den näst största marknaden efter den svenska. Företaget startade sin 

etablering i Tyskland år 2007. På den tyska marknaden använder sig företaget av sin affärs-

modell i större utsträckning, då alla anläggningar har kombinationen gym och bad, förklarar 

den etableringsansvarige för region syd. Företaget har växt kraftigt de senaste åren genom 

nyetableringar samt förvärv. Huvudkontoret finns i Stockholm där avdelningarna för finans, 

IT, HR, marknadsföring, kundtjänst samt VD:n arbetar. Det finns en tydlig hierarki inom fö-

retaget där huvudkontoret har det största inflytandet på driften. Det är därefter landschefen 

som är ansvarig för verksamheten i landet. Vidare finns det även regionchefer som har cirka 

10-11 anläggningar under sig, där varje anläggning även har en platschef.  Företaget beskrivs 

som en organisation med stark entreprenöriell karaktär som ännu lever kvar från tiden då före-

taget var mindre, menar samtliga respondenter.  

 

4.1	  Företagets	  syn	  på	  förvärv	  
Branschen som företaget befinner sig i har varit på snabb uppgång de senaste åren. Enligt 

Svensson (etableringsansvarig region syd) är det många som inte har förstått att gymbran-

schen är en tuff marknad som har hårdnat de senaste åren. Han menar att det för tio år sedan 

fungerade framgångsrikt att öppna upp dörrarna och förvänta sig att människor kom, vilket 

inte längre fungerar. När efterfrågan på tjänsten ökade påverkade det branschen genom att 
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många nya aktörer inträdde på marknaden, berättar Karlsson (affärsutvecklingschef). Den 

ökning av företag som skedde gjorde att konkurrensen hårdnade och blev mer perfekt, menar 

han. Av den anledningen ökade prispressen på marknaden och därför är det idag inte lika lätt 

att bedriva verksamhet i branschen. På grund av konkurrensen som skapats finns det många 

aktörer som slutar eller säljer sina verksamheter. Följden av detta är att de förvärvas av före-

tag som fortfarande klarar av att konkurrera på marknaden. Det här har för vårt undersökta 

företags del, inneburit en hel del förvärvsmöjligheter, enligt Karlsson. Företaget har expande-

rat mycket genom förvärv sedan 2012. Ekonomichefen Johansson berättar att bara de senaste 

åtta månaderna har företaget gjort sex stycken förvärv. Om friskvårdsföretaget väljer att 

genomföra ett förvärv beror det på att företaget redan går bra och ligger i linje med deras 

krav. Alternativt att företaget går mindre bra, men att friskvårdsföretaget ser förbättringsfak-

torer, menar Karlsson. De främsta kraven friskvårdsföretaget har är att det finns en vilja att 

sälja, att de befintliga lokalerna är geografiskt passande samt att det inte finns legala eller 

finansiella risker med att genomföra förvärvet, förklarar han vidare. De går noggrant igenom 

den finansiella och legala biten inför ett köp eftersom att de måste vara säkra på att inte för-

värva någonting som företaget inte kan stå för, beskriver Karlsson. 

 

Respondenterna anser att det mest problematiska vid företagets förvärv är specifika bransch-

svårigheter. Det största problemet är ofta en brist på medvetenhet hos säljaren. Flera av re-

spondenterna har en internationell bakgrund från konsultföretag, med arbete inom förvärv och 

sammanslagningar, där processen att förvärva var professionell och strukturerad. De menar att 

det inte är på samma sätt i gymbranschen och att det inte är ovanligt att det saknas kunskap 

om siffror och försäljning i företag som ska förvärvas. Svensson menar att den typiska gym-

ägaren har stora problem med att kunna redovisa vad den faktiskt äger. Gymägaren är i det 

här fallet inte stora kedjor, utan har en till fem anläggningar. Det är den typen av gym som 

öppnades upp för tio år sedan då kraven på kunskapen hos den som öppnade gym inte var lika 

höga. Bristen på finansiell kunskap gör att det finns en stor risk med att förvärva i branschen, 

menar Karlsson. Johansson (ekonomichef) exemplifierar “… även om du köper ett litet bolag 

eller gym som omsätter tio miljoner, så kan det finnas ett antal skattebomber där, som trav-

hästar till exempel”.  

 



	   21	  

4.2	  Företagets	  strategier	  i	  Sverige	  
När företaget förvärvat nya anläggningar i Sverige har de tagit en aktiv roll de första 100 da-

garna, enligt affärsutvecklingschefen Karlsson. Huvudkontorets uppgift i de situationerna är 

att detaljstyra så mycket som möjligt. Det är mycket som måste göras i form av ommålning, 

nya inköp och uppstrukturering av eventuell personalomsättning. Samtliga respondenter be-

skriver att denna process inte är någonting man tummar på. Det viktigaste, enligt Karlsson, är 

att få allt på plats så att personalen på anläggningen kan fokusera på det viktigaste, nämligen 

medlemmarna. 

 

Det är under de senaste åren som företaget har börjat ta fram en integrationsprocess. Tidigare 

underskattades vikten av den, beskriver Andersson (VD). Karlsson menar att det ofta finns en 

allmän negativ inställning till förändring och det är bland annat för att möta denna som integ-

rationsprocessen har tagits fram. Han förklarar att processen i stor del består av att ge infor-

mation till det förvärvade företagets anställda. Denna förmedlas genom att landschefen och 

regionchefen besöker anläggningen och presenterar företaget, förklarar vad tanken med för-

värvet är och vad de vill utföra i framtiden. Det handlar i generella drag om att förklara för 

personalen om hur de kommer påverkas i praktiken av förvärvet. Karlsson menar att detta 

görs med störst framgång med fysisk närvaro, eftersom att annan kontakt inte är lika effektiv 

och kan tolkas fel. VD:n förklarar att ibland kan de få intervjua anställda på företaget innan 

förvärvet, för att ta reda på och känna av deras attityd.  

 

När företaget skall förvärva söker de efter anläggningar med samma koncept som dem själva, 

enligt ekonomichefen. I branschen finns det kedjor med annorlunda koncept som inte skulle 

vara aktuella att förvärva för företaget, förklarar han. Det är viktigt att anläggningen kan ta 

emot företagets koncept och har samma typ av värdegrund. Om den förvärvade anläggningen 

ligger för långt ifrån företaget i sin kultur, finns det en stor risk att personalen blir frustrerad 

och inte vill samarbeta, menar han. Det skulle göra förvärvet problematiskt, då han inte tror 

att företaget kan göra ett lyckat förvärv om inte den ursprungliga personalen är med dem. An-

ledningen är att personalen är den största tillgången som företaget har, menar han. “Vi vill 

absolut inte göra några hostile takeovers, för det bygger ofta på att det är ägare som vill sälja 

och att personalen accepterar det, så det inte blir några klyvningar” (Johansson, ekonomichef). 

  

Karlsson och Johansson berättar att företaget vill förmedla om fördelarna med att arbeta för 

en friskvårdskedja istället för en mindre anläggning till den nya personalen. Det faktum att 
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företaget har 105 anläggningar i Sverige, och kan erbjuda utbildningar samt en karriärväg är 

något som de gärna belyser för personalen vid förvärv, för att ge dem en positiv attityd till 

företaget. Det är inte alltid det fungerar, menar Karlsson och berättar om ett exempel vid ett 

förvärv där två anställda valde att lämna sitt arbete. De hade under många år haft hand om den 

förvärvade anläggningens administration samt ekonomi och blev erbjudna att arbeta på före-

tagets huvudkontor vid förvärvet. De valde dock att tacka nej, då de upplevde att deras roller 

skulle förändras. Karlsson menar också att mindre gym ofta saknar uttalade målsättningar. 

Friskvårdsföretaget vill arbeta in en tydlig struktur och skapa en detaljerad arbetsbeskrivning 

för de anställda, vilket gör att alla på gymmet vet hur de skall arbeta. Systemet underlättar om 

anläggningen skulle börja gå dåligt eftersom att personalen vet hur de skall arbeta för att få 

det att gå bättre. Karlsson menar att detta ofta är uppskattat av de anställda när deras företag 

blir förvärvat. Eftersom att företaget arbetar med människor, menar Karlsson att de inte kan 

köpa en anläggning och bara låta den vara. Företaget måste ta en aktiv roll i förvärvet. Även 

om kulturen stämmer bra överens behövs det förmedlas målsättningar och arbetssätt till de 

anställda. ”När man strävar efter de resultat som vi gör, måste man ta ansvar gentemot ägar-

na” (Karlsson, affärsutvecklingschef).  

 

VD:n Andersson anser att friskvårdsföretaget starkt försöker föra in sin kultur i de förvärvade 

företagen. Han vet dock inte om det görs på rätt sätt, eftersom det finns en risk att företaget 

kan ha en för stor övertygelse om att just deras koncept är bäst. Att integrera företagets orga-

nisationskultur i ett förvärvat företag kan vara svårt och tidskrävande, enligt Karlsson. Till 

stor del görs detta av tidigare medarbetare som får agera mentorer åt personalen på det förvär-

vade företaget, beskriver han. De besöker anläggningen och hjälper platschefen att få det dag-

liga arbetet att komma i drift. Karlsson menar att det är viktigt för den nya anläggningen att få 

tillgång till mentorer. Om det vid ett förvärv inte finns etablerade anläggningar i närheten, 

försvåras integrationsprocessen av den anledningen. Tanken är att anläggningen ska vara i 

drift efter de 100 första dagarna, enligt Svensson (etableringsansvarig region syd). Han menar 

att företaget dock inte är mindre aktiva efter de första 100 dagarna, men att huvudkontoret 

släpper sitt fokus på förvärvet. Målet för företaget är att lägga mycket tid och fokus inled-

ningsvis för att implementera organisationskulturen och målstyrningen. Därefter ska anlägg-

ningen kunna sköta sig själv, förklarar han. Den förvärvade anläggningen svarar då till sin 

regionchef som har ansvaret för regionen. Denne har ett resultatansvar och skall vara fortsatt 

aktiv och styra gymmet. Vissa anläggningar kan behöva mer stöd efter de 100 dagarna av 

integration, enligt Karlsson. Genom att ge mer utbildningar, skapa event och liknande aktivi-



	   23	  

teter samt bidra med mer närvaro från huvudkontorets sida kan företaget ge mer support och 

stöd om det behövs.  

 

4.3	  Företagets	  strategier	  i	  Tyskland	  	  
Företaget har ännu inte förvärvat i Tyskland, men enligt Svensson (etableringsansvarige i re-

gion syd) har företaget tittat på möjliga förvärv och en strategi finns därmed. Under intervjun 

säger han att om intervjun hade skett fyra veckor senare, skulle han kunna berätta betydligt 

mer om tyska förvärv. Just nu har företaget tolv stycken anläggningar, som alla är nyetable-

ringar. Detta eftersom att det är en betydligt mindre risk med nyetableringar gentemot förvärv 

på en ny marknad, förklarar Johansson (ekonomichef). En annan orsak till att företaget ännu 

inte förvärvat på den tyska marknaden, är att de tydligare fokuserar på sin affärsmodell där, 

som innehåller anläggningar med både gym och bad. Detta gör att det finns begränsat med 

potentiella förvärv, enligt Svensson. Det har inte heller varit lika akut att förvärva i Tyskland 

som i Sverige eftersom att friskvårdsindustrin och konkurrensen ligger några år bakom där, 

menar Svensson.  

 

Ingen av respondenterna tror att integrationen av företagets kultur skulle skilja sig mot svens-

ka förvärv om de skulle förvärva i Tyskland, trots det geografiska avståndet till huvudkonto-

ret. Karlsson (affärsutvecklingschef) säger att det eventuellt kommer bli en integration i mind-

re skala sett till att engagera anställda från huvudkontoret, men att landschefen istället kom-

mer få en större roll i processen. Han menar även att Svensson, som är ansvarig för region 

syd, kommer få ta en större roll vid dessa förvärv. Angående mentorskapet företaget arbetar 

med, menar Karlsson, att de skulle ta personal från företagets etablerade lokaler i Tyskland 

för att ge samma förutsättningar som i Sverige. Johansson säger att det antagligen hade varit 

omöjligt att förvärva utanför de kluster av anläggningar de har i Tyskland. Anledningen är att 

det måste finnas möjlighet för personalen som ska agera mentorer att kunna pendla till de nya 

anläggningarna. Svensson menar att det inte skulle vara någon skillnad mellan tyska och 

svenska förvärv eftersom att det är samma fokus på att implementera driften och få igång det 

förvärvade gymmet. Vidare menar han att omogenhet och brist på ekonomisk kunskap gene-

rellt sett är lika mellan den typiska svenska och tyska gymägaren, trots att branscherna och 

trenderna skiljer sig åt. För att undkomma detta problem försöker företaget handleda säljaren 

och förklara varför den finansiella informationen behövs, menar Svensson. 
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När det kommer till implementeringen av organisationskulturen vid tyska förvärv, menar 

Svensson, att de kommer vilja implementera denna på samma sätt. Han poängterar dock att 

huvudkontoret har relativt lite kontakt med de faktiska gymmen. Det är således platschefen 

och regionchefen som har en viktig roll i detta, även om mycket praktiskt som löneutbetal-

ningar sköts från huvudkontoret. Andersson (VD) menar att mer ansvar skulle hamna på 

landschefen eller någon i en liknande position vid tyska förvärv. Där är det viktigt att ha en 

bra kulturbärare som talar språket och kan förmedla organisationskulturen, förklarar han. Vi-

dare, menar Andersson, av erfarenhet att det inte bör vara några problem att implementera 

denna vid tyska förvärv.   

 

4.4	  Företagets	  historias	  påverkan	  vid	  förvärv	  	  	  
Som nämnt ovan var företaget tidigare sammankopplat med en viss träningsmetod och den 

metodens maskiner. Idag är företaget självständigt, men använder sig ännu av träningsmeto-

den för att hjälpa nya kunder att komma igång med sin träning. Detta är dock inte det vikti-

gaste konceptet hos friskvårdsföretaget idag. Trots att så inte längre är fallet, är det fortfaran-

de människor i Sverige som ännu starkt förknippar företaget med metoden och skapar sig en 

bild av dem bland annat utefter denna metod, berättar Andersson (VD). Han anser att det är en 

självklarhet att en sådan förutfattad bild påverkar vid ett förvärv. Människor tar med sig bil-

den in i förvärvet om de exempelvis är förvärvade medarbetare, menar han. Andersson berät-

tar själv att han före sin anställning på företaget hade en förutfattad mening om att företaget 

var likställt med den tidigare metoden. Av den anledningen valde han att inte vända sig till 

friskvårdsföretaget för sin privata träning förut. Därför tror Andersson att det är viktigt för 

företaget att ordentligt förmedla vad de står för nu, år 2015. Karlsson (affärsutvecklingschef) 

tror att företagets bild och historia påverkar, men upplever att vissa förknippar dem med något 

bra och vissa med något dåligt. Han menar att konceptet är viktigt för vissa medlemmar, men 

inte alls nödvändigt för andra, därför blir bilden av det spridd. Många företag de förvärvar har 

en brist på struktur, något som friskvårdsföretaget inför när de förvärvar. Detta är ofta upp-

skattat och kan ändra en negativ bild, enligt Karlsson.   

 

Andersson tror att det är en fördel vid förvärv i Tyskland att tyskarna antagligen inte har 

samma bild av företaget som svenskar har. Istället verkar det där finnas en bild av att det är ett 

sunt, svenskt fitnessföretag. Både Svensson (etableringsansvarig region syd) och Johansson 

(ekonomichef) menar dock motsatsen, att det är en nackdel att man i Tyskland inte har samma 
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igenkänningsfaktor på företaget som i Sverige. Istället blir man sedd som ett utländskt företag 

som vill komma in i landet och göra affärer, vilket gör att det krävs en större försiktighet i 

Tyskland. I Sverige har människor en annan förståelse för vad företagets affärsidé är, menar 

Johansson. Det skapar därmed en trygghet att de är väletablerade och kända. I Tyskland finns 

det mer osäkerhet och företaget skulle få arbeta hårdare och mer fokuserat på grund av att 

stabiliteten inte är densamma.     

  

4.5	  Företagets	  lärande	  vid	  förvärv	  
Samtliga respondenter som har intervjuats menar att lärandet har ett stort inflytande vid för-

värv. Andersson (VD) menar att det främst är det senaste året som företaget har tagit fram en 

faktisk integrationsprocess vid förvärv. Det, menar han, är ett resultat av de tidigare förvärven 

i Sverige där de har insett vikten av att ha en sådan process. Tidigare underskattade företaget 

att det faktiska arbetet med integration startar efter förvärvet, vilket är något de tog med sig 

inför framtida förvärv, exempelvis i Tyskland, menar Andersson. För att omfamna lärandet 

beskriver han att uppföljning är viktigt. I september 2015 kommer företaget exempelvis att ha 

uppföljning på samtliga förvärv för att utvärdera och mäta utefter de förvärvsparametrar som 

satts upp. 

 

I friskvårdsföretagets expansion till Tyskland har företaget valt att först göra nyetableringar, 

för att i ett senare skede titta på förvärv, berättar VD:n. En anledning till det är att de vill bilda 

kunskap om den nya marknaden och hur den fungerar innan förvärven. När de sedan fått kun-

skap via nyetableringen är det lättare att förvärva något befintligt med erfarenheten som stöd. 

Även ekonomichefen intygar att riskerna minskar genom att göra nyetableringar i ett land före 

ett förvärv. Anledningen är att de får erfarenhet och kunskap inom området.  

 

Företaget tar vara på lärandet genom att ständigt uppmuntra till feedback, beskriver Karlsson 

(affärsutvecklingschef). Det har upprättats en lista med denna feedback för att de ska kunna ta 

tillvara på den och lära sig ifrån den. Denna lista blir längre och längre för varje förvärv, me-

nar han. Karlsson beskriver att företaget ser till att ha en dialog med någon från varje avdel-

ning efter förvärvet, för att få allas perspektiv. Det har tidigare gått snett berättar han, och 

därför är den processen viktig. Något annat som har upprättats är checklistor för en del situa-

tioner, där syftet är att förenkla processer, berättar Svensson (etableringsansvarig region syd). 
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Han menar även att många erfarenheter de tar med sig in i nya förvärv handlar om driftmässig 

kunskap samt om sådant de lär sig om Tyskland, exempelvis kunskap om att förhandla.  

 

VD:n poängterar att det kan finnas en problematik med omsättningen av personal när det gäll-

er lärande. Denna kan göra att lärandet förloras när personal slutar. Andersson exemplifierar 

det genom att en ny VD kan genomföra ett förvärv för att den är ny, medan den gamla VD:n 

inte skulle ha gjort detsamma med sin erfarenhet av förvärv i företaget. En annan typ av lä-

rande som framhålls, är den kompetens som finns inom förvärv av de anställda i företaget. De 

har viktig erfarenhet inom området vilket gör att kunskap och lärande om förvärv finns sedan 

tidigare, poängterar Andersson.    
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5.	  Analys	  och	  diskussion	  
I följande avsnitt analyseras och diskuteras det insamlade datamaterialet utifrån valda teori-

er. Avsnittet är strukturerat efter den teoretiskt baserade modellens uppbyggnad.    

Som det framgår ur empiriavsnittet är det tydligt att företaget har en utarbetad integrations-

strategi. Det är något som har arbetats fram de senaste åren, med hjälp av lärande, eftersom 

företaget genomfört allt fler förvärv. Genom att sammanställa och jämföra vad personer inom 

företaget har sagt i sina intervjuer ämnar författarna att i analysen kartlägga hur företagets 

integrationsstrategi ser ut, samt om den skiljer sig åt mellan Sverige och Tyskland. I analysen 

kommer det även vägas in vilka teman som påverkar företagets strategi inför förvärv, i form 

av integration, lärande och historia. Författarna kommer här att utgå ifrån den teoretiskt base-

rade modellen som beskrivs i teoriavsnittet. En annan faktor som kommer att vägas in i analy-

sen är branschens påverkan, då det framkommit under studien att den har en viktig påverkan 

på företagets förvärv.   

 

	  

Figur 4, teoretiskt baserad modell: Påverkan på integrationsstrategier inför förvärv 	  
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5.1	  Lärandets	  påverkan	  vid	  strategier	  för	  förvärv 
Det är påtagligt att det finns en lärandeprocess vid friskvårdsföretagets förvärv. De använder 

sig av och tar tillvara på erfarenheter från såväl tidigare förvärv som nyetableringar. Precis 

som i modellen empirisk lärandeprocess av Kolb (1984) skaffar de sig konkreta erfarenheter, 

exempelvis i form av ett förvärv. När förvärvet sedan implementeras observerar och reflekte-

rar de över hur det går, likt processen i modellen. Det görs genom att företaget är aktiva i för-

värvet och för en öppen dialog med de anställda. Detta är viktigt för att få en sanningsenlig 

och ordentlig inblick i förvärvet. Observeras fel saker, kan detta leda till ett felaktigt lärande. 

Olika parter samlar på sig olika observationer och perspektiv på förvärvet, vilket är anled-

ningen till att någon från varje avdelning ska få yttra sig under uppsamlingsmötet efter ge-

nomförandet. Den tredje fasen, som av Kolb (1984) kallas konceptualisering, uppstår när fö-

retaget sedan har ett möte där de analyserar förvärvet, som exempelvis det som ska hållas i 

september. Det är då de diskuterar igenom förvärvet och analyserar kring vad som gått bra 

och vad som gått dåligt. De tar det de lärt sig och gör om det till ett koncept inför kommande 

förvärv, likt Kolbs (1984) beskrivning om denna fas. Den sista fasen, kallad experimentering i 

modellen, inträffar när friskvårdsföretaget applicerar konceptet på ett förvärv. De prövar då 

sina nya teorier och skaffar sig återigen erfarenheter för att sedan upprepa samma varv i Kolbs 

(1984) lärandeprocess, fast med nya förutsättningar. Vid svenska förvärv är denna process en 

stor del av utvecklingen i företagets strategier. De har på senare år samlat på sig strategier 

som inte fanns vid starten, vilket tyder på en omfattande lärandeprocess som hjälpt dem att 

expandera till den position de har idag.   

 

I Tyskland har företaget använt samma lärandeprocess inför kommande förvärv. Skillnaden är 

att en stor del av erfarenheterna baseras på nyetableringar. På det sättet samlar företaget på sig 

lärdom om hur saker och ting fungerar i landet. Samtidigt finns allmänna kunskaper om för-

värv, vilka är baserade på erfarenheter från svenska förvärv och tidigare generell kunskap. I 

och med att företaget skaffat sig lärdomar och erfarenheter innan de förvärvar i Tyskland, 

minskar även riskerna med att förvärva där. Genom att minska riskerna på detta sätt kan före-

taget undvika att begå misstag, tack vare sina erfarenheter. Det är vid tidigare svenska förvärv 

som de har förstått vikten av en strategi för integrationsprocessen. Detta är ett klart exempel 

på något de observerat och lärt sig vid tidigare erfarenheter och sedan implementerat vid nästa 

förvärv, vilket är essensen av Kolbs modell (1984). Lärandet har alltså gjort att företaget har 

utvecklat en strategi och påverkar därmed det strategiska arbetet med integration.    
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En annan typ av lärandeprocess som är viktig vid förvärven är kunskapen och erfarenheten de 

människor som arbetar med förvärven besitter. Även denna samlas in på ett sätt som grundar 

sig i erfarenheter, och processen ser även här ut som Kolb’s (1984) modell om empiriskt lä-

rande. Det handlar om erfarenheter som skaffas vid tidigare arbeten med förvärv och markna-

der, som de anställda kan applicera på liknande situationer i friskvårdsföretaget. Det är tydligt 

att detta värdesätts när man tittar på bakgrunden hos de anställda som arbetar med förvärv på 

företaget. Samtliga av dem har en gedigen bakgrund med arbete av förvärv, vilket tyder på att 

lärandet i denna del av organisationen spelar en väsentlig roll. Något annat som är viktigt är 

att kunna föra lärandet vidare när anställda slutar. Annars finns risken att lärandet avbryts i 

och med att någon ny börjar, vilket kan innebära ett steg tillbaka i utvecklingen. Människorna 

på företaget och omsättningen av personalen kan alltså ha ett negativ inflytande när det kom-

mer till lärandeprocessen på friskvårdsföretaget.  

 

Lärandet om landets påverkan vid förvärv är på grund av olika mängd erfarenheter, olika 

långt gånget mellan Sverige och Tyskland. Eftersom att företagets strategier bygger på dess 

lärande, betyder detta att strategierna för Sverige bör vara mer välutvecklade än de tyska, vil-

ket är fallet. Då strategierna är olika utvecklade är det ingen konstighet att förvärven och eta-

bleringen i Sverige ligger längre fram än i Tyskland. Poängen är, att dessa strategiskillnader 

mellan länderna beror på att det finns olika mängd erfarenheter och att det har tagits olika 

många varv i Kolbs lärandeprocess (1984).  

 

5.2	  Historians	  påverkan	  på	  förvärvsstrategier	  	  
Zander och Lerpold (2003) menar att ett företags historia och rykte har stor påverkan över hur 

ett förvärvat företag upplever det köpande företaget, och vice versa. Av den anledningen har 

denna faktor ett inflytande på integrationsprocessen, menar Zander och Lerpold (2003). Det är 

tydligt att friskvårdsföretaget arbetar aktivt under förvärven med att visa vilka de är och vad 

de står för. Det sker genom presentationer av företaget tidigt i förvärvet och med fysisk närva-

ro av deras personal. På detta sätt vill de eliminera alla falska bilder som finns av företaget 

och visa vilka de faktiskt är. I och med att det finns en tidigare bild av företaget som inte 

stämmer överens med företagets självbild idag, verkar de arbeta hårt med att bevisa detta vid 

förvärv. Detta visar att företaget är väl medvetna om den historiska påverkan som Zander och 

Lerpold (2003) understryker. Bilden av företaget påverkar således hur friskvårdsföretagets 

strategi ser ut för när de ska förvärva. Hade den inte funnits kanske företaget inte hade behövt 
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lägga lika mycket energi på att introducera och förklara vilka de är idag. Nu är det dock vitalt 

för att fortsättningen och integrationen av förvärvet ska bli bra.      

 

Historian av företaget är olika i Sverige och Tyskland. Det beror på att företaget är relativt 

nytt i Tyskland och ryktet om hur företaget tidigare var finns inte där. Istället är de okända 

och måste introducera sig själva genomförligt när de förvärvar, av den anledningen. Frågan är 

om det krävs mindre arbete för att introducera företaget i Tyskland jämfört med i Sverige där 

företaget måste arbeta bort en befintlig bild. Möjligt är även att det finns en viss trygghet vid 

förvärv i Sverige eftersom att företaget är väletablerat och känt. Det är utom ramarna för den-

na uppsats att undersöka i vilken utsträckning företagets historia påverkar vid svenska gent-

emot tyska förvärv. Det kan dock konstateras att historian har olika påverkan på svenska och 

tyska förvärv, vilket bör bemötas med olika strategier.  

 

5.3	  Strategi	  för	  integration	  vid	  förvärv	  i	  Sverige	  	  
Företaget har ett högt behov av att det ska finnas ett strategiskt beroendeförhållande vid för-

värven, enligt Haspeslagh och Jemisons (1991) modell. Detta visas genom att de har en stark 

strategi och tanke om att integrera sin affärsmodell i den förvärvade organisationen. Målet är 

att anläggningen skall vara i drift och en fungerande del av verksamheten efter 100 dagar. 

Haspeslagh och Jemison (1991) påpekar att värdeskapande uppstår då två organisationer 

kombineras, och för att detta skall ske måste båda företagen kunna överlåta sina kompetenser 

till varandra. Detta värde utbyts då företaget använder sig av mentorskap och information 

tidigt i processen av integrationen. Genom fysisk närvaro från regionchefen samt landschefen 

ämnar de att överlåta sina kompetenser till det förvärvade företaget. Samtidigt bevarar de det 

förvärvade företagets huvudkompetens - personalen.  

 

När företaget ser mot potentiella förvärv, har de ingen uttalad strategi angående behovet av 

självstyre som finns i Haspeslagh och Jemisons (1991) modell. De vill få en integration i den 

utsträckning som de anser nödvändigt, och det verkar inte finnas någon utarbetad strategi för 

att ta reda på det förvärvade företagets behov av självständighet. Respondenterna påpekar 

istället att de söker efter anläggningar med en liknande kultur, och värderingar som liknar 

deras egna. De menar att anledningen är att integrationen inte kommer att bli framgångsrik 

annars. Strategin är således att förvärva företag som är relativt lika dem, för att underlätta in-

tegrationsprocessen. Det innebär att företaget värderar bevarandet av sin egen kultur vid för-
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värv högt, enligt Berrys (1983) teori om ackulturation. Ovanstående faktum gör att tillväga-

gångssättet för potentiella förvärv i företaget antingen blir symbios eller absorption i Haspes-

lagh och Jemisons (1991) modell, beroende på behovet av självständighet hos de som förvär-

vas. Detta kan likställas med integration eller assimilation i Berrys (1983) modell, när det 

kommer till kulturella aspekter.   

 

När den förvärvade organisationen har ett högt behov av själstyre, blir tillvägagångssättet 

symbios enligt Haspeslagh och Jemisons (1991) modell, vilket även motsvarar integration i 

Berrys modell (1983). I dessa fall krävs det att organisationerna samexisterar till en början för 

att sen växa sig mer självständiga. Det kan upplevas som svårare för friskvårdsföretaget att 

implementera sin kultur i ett sådant företag. Enligt Berry (1983) beror detta på att båda före-

tagen vill behålla sin egen kultur, vilket resulterar i en strukturell anpassning med små kultu-

rella anpassningar vid förvärvet. På så vis kan friskvårdsföretaget inte lägga sig i det förvär-

vade företagets kultur i större utsträckning, utan bör fokusera på att integrera strukturella 

aspekter i den utsträckning som krävs. Det är vid denna typ av förvärv som företaget beskri-

ver att de endast kan förvärva om kulturen på företagen är lika, för att förvärvet ska kunna bli 

lyckosamt. Uppfylls inte den önskade nivån av självständighet på det förvärvade företaget kan 

det skapas missnöje bland personalen, alternativt att personalen väljer att lämna företaget på 

grund av förvärvet (Haspeslagh & Jemison, 1991). Detta är något som bör undvikas eftersom 

att personalen är den viktigaste resursen i företagets verksamhet, enligt respondenterna.  

 

När företaget gör förvärv där det integreras såväl strukturellt som kulturellt och det finns ett 

lågt behov av självstyre i det förvärvade företaget, uppstår tillvägagångssätten absorption i 

Haspeslagh och Jemisons (1991) modell samt assimilation i Berrys (1983) modell. Detta krä-

ver full sammanslagning av verksamheten, organisationen samt kulturen i företaget menar 

Haspeslagh och Jemison (1991). Enligt Haspeslagh och Jemison (1991) tar det lång tid att 

lyckas med en full sammanslagning, vilket gör dessa förvärv tidskrävande. Ett exempel på 

dessa förvärv är när företaget köper upp små gym som de vill göra om såväl strukturen som 

kulturen på. VD:n berättar att de ibland åker ut till förvärven innan de genomförs för att inter-

vjua och ta reda på personalens attityder. Detta är bra om de vill förvärva med tillvägagångs-

sättet absorption, då det måste finnas en positiv attityd till förvärvet samt ett lågt behov av 

självstyre för att det ska lyckas. Som Berry (1983) beskriver, måste det förvärvade företaget 

vara villigt att anamma det förvärvande företagets identitet. En risk kan annars bli att persona-

len upplever att värdet på arbetsplatsen förstörs när det blir en full sammanslagning av verk-
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samheten. Företaget är medvetet om att processen är tidskrävande och Karlsson påpekar att 

om situationen kräver det, så ges därför fortsatt stöd efter integrationsprocessens 100 dagar. 

Vid denna typ av förvärv bör likheten mellan företagen inte vara av lika stor vikt, eftersom att 

det förvärvade företaget bör vara villigt att anamma friskvårdsföretagets kultur, enligt Berry 

(1983). Detta är dock inget friskvårdsföretaget diskuterade kring, utan deras huvudstrategi är 

att hitta företag som har en liknande kultur och värderingar vid förvärv, oavsett om självstyret 

är högt eller lågt. Denna observation är intressant eftersom att det är ett tillvägagångssätt som 

inte finns i studiens teoretiska ramverk. Det finns inget tillvägagångssätt som endast fokuserar 

på kulturell likhet i varken Haspeslagh och Jemisons (1991) eller Berrys (1983) modell.    

   

5.4	  Strategi	  för	  integration	  vid	  förvärv	  i	  Tyskland	  
Företagets strategi har varit att först etablera sig på den tyska marknaden genom nyetablering-

ar, för att få en större förståelse för marknaden och därmed minska risken med att förvärva. 

De menar att integrationsstrategin inte skulle skilja sig gentemot strategier för förvärv på den 

svenska marknaden. Alltså kommer det fortfarande att finnas ett högt behov av ett strategiskt 

beroendeförhållande enligt Haspeslaghs och Jemisons (1991) modell. Det är möjligt att det 

skulle vara svårare att upprätthålla beroendeförhållandet på grund av det geografiska avstån-

det. Företaget menar dock att de skulle sätta in mer resurser och lägga mer ansvar på lands-

chefen i Tyskland samt regioncheferna där. Eftersom att avståndet gör att kontrollen från hu-

vudkontoren minskar skulle detta kunna innebära att företaget är mer strikt i att implementera 

sin kultur och sitt arbetssätt i förvärvet. Därför krävs det att behovet av självstyre i det förvär-

vade företaget är lågt, enligt Haspeslagh och Jemison (1991). Detta skulle utmynna i tillväga-

gångssättet absorption i deras modell och således assimilation i Berrys (1983) modell när det 

kommer till integrationen av kulturen. Anledningen till att detta är mest sannolikt vid tyska 

förvärv är att det inte skulle finnas utrymme för det förvärvade företagen att ha sin egen kultur 

och arbetssätt kvar, eftersom att friskvårdsföretaget vill garantera att anläggningen blir som 

dem. Därför får det inte finnas något motstånd i det förvärvade företaget om integrationen ska 

ske på ett lyckosamt sätt. Att symbios i Haspeslagh och Jemisons (1991) modell skulle uppstå 

är inte sannolikt då det är den svåraste typen av förvärv, och bör vara ännu svårare när det 

finns ett geografiskt avstånd. Att företaget därför skulle välja att förvärva en anläggning där 

behovet av organisatorisk självständighet är högt är inte sannolikt. När de gör ett förvärv ut-

omlands finns många andra faktorer som kan spela in, vilket gör att det bör vara viktigt att 
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vara säker på att förvärvet vill jobba utefter företagets arbetssätt samt kan anamma deras kul-

tur.    

 

Det finns även en risk att företaget inte lyckas skapa det beroendeförhållande de har som in-

tention att uppnå, på grund av det geografiska avståndet. Eftersom att de lägger ansvaret och 

genomförandet av integrationen på landschefen kan det hända att beroendeförhållandet blir 

lågt. Detta skulle kunna resultera i ett annat tillvägagångssätt i Haspeslagh och Jemisons 

(1991) modell, som fasthållande eller bevarande. Strategin från företagets sida är dock fortfa-

rande att ha ett starkt beroendeförhållande och eftersom det är just strategierna som utforskas i 

uppsatsen hamnar företaget under tillvägagångssättet absorption vid tyska förvärv.        

 

En påverkan på integrationen som vi på förhand inte planerade att diskutera, men som re-

spondenterna vid flera tillfällen lyfte fram, var branschens säregenhet vid förvärv i såväl 

Tyskland som Sverige. Det framkom således att säljarnas okunnighet har en stor påverkan på 

förvärven i just denna bransch. De saknar i många fall finansiell kunskap och förståelse för 

vikten av försäljning. Det innebär ett hårdare arbete för det förvärvande företaget, dels för att 

upptäcka brister i verksamheten och dels för att steget att implementera sitt strukturerade ar-

betssätt blir större. På så vis har den specifika branschen en påverkan på företagets 

integrationsstrategi och det finns ett negativt inflytande från den. För att dessa förvärv ska 

lyckas, sett till integrationen, krävs att dessa mindre företag har ett lågt behov av självstyre i 

Haspeslagh och Jemisons (1991) modell. Anledningen är att bristen på struktur i arbetssättet 

på företaget gör att friskvårdsföretaget måste implementera sitt arbetsätt fullständigt. 

Företaget måste alltså börja arbeta efter friskvårdsföretagets struktur och kan därmed inte ha 

ett högt behov av självstyre, då självstyre inte är möjligt i sådana förvärv. I dessa fall uppstår 

tillvägagångssättet absorption i Haspeslagh och Jemisons (1991) modell eftersom att 

friskvårdsföretaget måste implementera hela sin verksamhet vid förvärvet, för att få företaget 

att bli som dem.  
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6.	  Slutsats	  
I detta avsnitt sammanfattas de slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat. Avsnittet 

avslutas med en redogörelse för studiens avgränsningar. 

Studiens syfte var att bidra till klarhet kring vilken roll lärande har vid förvärv, samt hur det 

används av förvärvande företag. Friskvårdsföretaget använder sig av en lärandeprocess vid 

förvärv som är en vital del i utvecklingen av deras strategier i många aspekter. Processen 

bygger på att en erfarenhet upplevs och sedan reflekteras över, för att utveckla ett koncept 

som skall minska riskerna inför nästa förvärv. Företaget tar vara på lärandet genom att doku-

mentera det, och använder det inför framtida förvärv för att undvika att samma misstag upp-

repas. Företaget använder möten för att diskutera genomförda förvärv och maximera lärandet 

från dem. Dokumentationen av detta är viktigt för att lärandet ska kunna föras vidare även om 

nyckelpersoner slutar på företaget. I Sverige har lärandet använts genom att ta lärdom av tidi-

gare förvärv och nyetableringar i landet. I Tyskland däremot, där företaget har en annan posi-

tion på marknaden, har de använt tyska nyetableringar för att skaffa sig lärdom om markna-

den. De samlar således på sig lärdom om hur saker och ting fungerar i landet via lärande base-

rat på nyetableringar. Samtidigt finns det ett allmänt lärande om förvärv, endast med erfaren-

heter från Sverige. En annan viktig faktor företaget inkluderar i lärandet är kunskapen om 

förvärv som de anställda besitter sedan tidigare, vilket skapar bättre förutsättningar inför före-

tagets alla förvärv.    

 

Undersökningen visar att strategierna om integration inför förvärv inte skiljer sig vid nationel-

la gentemot internationella förvärv hos företaget. Detta eftersom att företagets nyckeltillgång 

är personalen oavsett vart förvärvet äger rum. Det är viktigt att personalen är positiv till för-

värvet och blir integrerade snabbt för att förvärvet skall anses lyckat. Annars finns det en risk 

att det skapas missnöjdhet bland personalen eller att de anställda slutar, vilket skulle innebära 

att företaget förlorar sina viktigaste resurser. När företaget förvärvar integrerar de därför sin 

organisationskultur starkt samtidigt som de tar hänsyn till det förvärvade företagets behov. De 

integrerar starkt i form av struktur men tar hänsyn genom att föra en öppen dialog för att per-

sonalen skall känna en trygghet och bli sedda. Detta står fast oavsett om det är ett svenskt 

eller ett tyskt förvärv. Det som kan skilja sig åt är tillvägagångssättet för integrationen mellan 

Sverige och Tyskland. Vid svenska förvärv kan tillvägagångssättet antingen bli symbios eller 

absorption, medan det är sannolikt vid tyska förvärv att bara absorption är troligt. Detta grun-



	   35	  

dar sig i att det geografiska avståndet kräver högre kontroll. I både svenska och tyska förvärv 

har det visat sig finnas en branschsvårighet som beror på brist på finansiell kunskap och struk-

tur hos säljarna. Detta påverkar integrationsstrategin i form av att friskvårdsföretaget behöver 

implementera sitt arbetsätt i större utsträckning, för att få förvärvet att arbeta på ett sätt som 

fungerar i deras organisation.   

 

Friskvårdsföretagets historik skiljer sig också i respektive land, vilket i sin tur kan påverka 

integrationen olika. Företaget har i dagsläget dock samma strategi för att bemöta de separata 

bilder som finns i länderna.      

   

Studien visar sammanfattningsvis att lärandet har ett inflytande över hur integrationsstrategi-

erna ser ut hos företaget. Lärandet utvecklar processerna för integrationen och bidrar till erfa-

renheter som utvecklar företagets kompetens och kunskap i sammanhanget. Teoretiskt sett bör 

lärandet alltså influera resultatet av förvärv och därmed reducera antalet misslyckade sådana. 

Det finns dock många andra faktorer som spelar in i utfallet av ett förvärv, men dessa är utan-

för den här uppsatsens ramar att undersöka.    

 

6.1	  Avgränsningar	  
Uppsatsens syfte är avgränsat till det undersökta friskvårdsföretagets strategier inför förvärv i 

Sverige och Tyskland. Anledningen är att företaget är mest etablerat i dessa länder, vilket gör 

att det finns mer att studera i dem. Perspektivet som tas är att företagets viktigaste resurs är 

deras personal. Resultatet angående strategier kan inte generaliseras på andra företag eftersom 

att fallet är specifikt. När det kommer till lärandet är resultatet dock generaliserbart, hävdar 

författarna, eftersom att lärandeprocessen vid förvärv inte baserar sig på bransch eller före-

tagstyp utan är en process alla kan arbeta efter.    
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7.	  Förslag	  på	  vidare	  forskning	  	  
 

Författarna har reflekterat över varför procentsiffran över misslyckade förvärv fortfarande är 

hög, trots att det är ett populärt och vanligt expansionsätt. Det skulle därför vara av värde att 

undersöka och komma fram till ett alternativt sätt att mäta antalet lyckosamma förvärv på, så 

att en alternativ forskningsmetod kan användas och appliceras på verkligheten. Anledningen 

är att en annan synvinkel skulle kunna erbjudas vilket kan ge ett annat perspektiv på förvärv 

och varför de görs.      

 

Under arbetet har frågor väckts om i hur stor utsträckning det påverkar att ledande personal 

som arbetat med förvärv slutar och därmed tar med sig en del kunskap och erfarenheter. Det 

skulle därför vara en intressant fråga att vidare utforska kring samt utveckla Kolbs lärande-

process utifrån denna eventuella störning.  

 

En annan intressant forskningspunkt skulle vara att vidare undersöka den lärdom vi fått om att 

ett problem i branschen är bristen på finansiellt kunnande bland säljare, vilket blir en utma-

ning i förvärven. En undersökning kring säljarnas påverkan i ett förvärv och hur detta påver-

kar slutresultatet skulle därför vara intressant.  
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Bilaga	  1	  
	  

Generella 

1. Hur skulle du beskriva (företagets namn) som organisation? 
2. Vilka är era viktigaste värderingar? 

3. Hur upplever du (företagets namn) organisationskultur? 
 

Lärande 

4. Hur använder ni er av tidigare erfarenheter av ett land när ni tittar på förvärv? 

5. Hur dokumenterar ni de erfarenheter ni skaffar er? 
6. Vilka nya erfarenheter har ni fått av era nyetableringar i Tyskland/Sverige? (Har ni 

upplevt några skilda svårigheter?) 
7. Hur tror du att tidigare erfarenhet av att driva verksamhet i ett land är en viktig faktor 

när man ska förvärva?  
 

Historia 

8. Hur tror du att (företagets namn) historia och upplevelsen av företaget påverkar vid 
förvärv?  

9. Har ni någon strategi kring att hantera detta? 
10. Skiljer sig denna påverkan åt vid förvärv i Sverige och Tyskland?   

 

Förvärv/Integration 

11. Vad är svårigheterna som ni upplever med att förvärva? 
12. Hur förbereder ni er för problem innan förvärvet? 

13. Skiljer det sig åt vilken roll (aktiv/passiv) (företagets namn) skulle ta vid eventuellt 
förvärv i Tyskland gentemot Sverige? Hur i så fall?(Tänk på att eventuellt förtydliga)  

14. Ni har förvärvat i Sverige, hur arbetar ni med integrationen av organisationskulturen? 
(till vilken grad vill ni implementera er egen organisationskultur)  

15. Skulle utsträckningen av integrationen skilja sig om förvärvet var i Tyskland, hur i så 
fall? Hur skulle ni arbeta med integrationen? 

	  

 


