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Sammanfattning 
I denna rapport behandlas fallet då ett mindre företag köps upp av ett större företag. 
Fokus ligger på hur kunskapen från målbolaget överförs till det förvärvande bolaget, 
samt på hur den befintliga kunskapen inom förvärvsbolaget blir tillgänglig för alla. 
Utöver det undersöks vilka problem som kan uppstå och hur de i största mån kan 
undvikas. För att möjliggöra detta genomförs en fallstudie bestående av intervjuer med 
anställda i målbolaget respektive det förvärvande bolaget i nära anslutning till 
uppköpsprocessen. Detta i syfte att belysa eventuella skillnader på hur uppköpet 
upplevdes av de anställda i respektive bolag. Intervjuerna visar att det viktigaste vid ett 
uppköp är kommunikationen företagen emellan samt att det sker ett regelbundet 
informationsutbyte så att alla är medvetna om statusen vid de olika delmomenten under 
integrationsprocessen. Hur väl kunskapsöverföringen genomförs handlar mycket om hur 
ledningen lyckas förmedla information och idéer till samtliga anställda. 

Nyckelord: Kunskapsöverföring, kodifiering och artikulering. 



 
 

Knowledge processes during acquisitions 
Abstract 
This paper is a case study, where a larger company is buying a smaller one. We focus 
on how the knowledge is transferred from the acquired company to the buying company 
and through which methods the available knowledge is accessible for everyone. In 
addition, we are investigating what kind of problems that could arise and how to avoid 
them. To enable this we carried out a case study containing interviews with employees 
within both companies in close proximity to the acquisition. The purpose is to enlighten 
conceivable differences in how the acquisition was experienced by the employees in 
both companies. The interviews show that the most important part in an acquisition is 
good communication between both companies. We also found that, throughout the 
process, regular exchange of information is crucial so that all involved parties are 
updated on the acquisition process’ status at all times. It is up to the board to ensure that 
the knowledge transfer is conveyed properly and presents ideas and information to all 
employees. 
 

Keywords: Knowledge transfer, codification and articulation. 
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1. Inledning 
Detta kapitel ger en introduktion till uppsatsämnet samt en förklaring till motiven 
bakom studien. Vidare beskrivs uppsatsens frågeställning samt valda avgränsningar.  
1.1 Bakgrund 
Företagsförvärv är ett vanligt fenomen såväl i Sverige som internationellt. Dock menar 
Cartwright & Cooper att mer än 50 procent av alla företag misslyckas med att öka sitt 
värde genom företagsförvärv [1]. Hur framgångsrik ett förvärv blir beror dels på om det 
överhuvudtaget var ett bra köp att börja med, men också på hur de olika delprocesserna 
hanteras av respektive part [2]. Ytterligare orsaker kan vara att olika kulturer inte passar 
ihop, avgörande faktorer kan exempelvis vara om företagen verkar i samma land eller 
inom samma bransch [1]. 
Ett problem som kan uppstå är att kunskap i respektive företag inte bevaras inom den 
nya organisationen. Denna fråga är essentiell om det nya bolaget skall lyckas med målet 
att öka i värde, särskilt då det i många fall är kunskapen som har förvärvats. Det finns 
dock inte mycket skrivet om mindre företagsförvärv, det vill säga när ett mindre företag 
blir uppköpt av ett större företag. Med detta som bakgrund finns det därför ett behov av 
att fokusera på vilka incitament det finns för att bevara kunskap i dessa situationer, och 
om det finns styrsystem för att effektivisera kunskapsprocesser vid företagsförvärv 
mellan ett mindre och ett större företag. 
1.2 Frågeställning 
Syftet med denna rapport är att skapa förståelse för hur kunskap i ett mindre målbolag 
integreras i ett större förvärvande bolag. Här undersöks olika kunskapsprocesser och hur 
väl dessa förmedlas till samtliga anställda inom företagen. Vidare beaktas följande 
underfrågor: 

• Vilka aktiviteter genomförs för att bevara kunskap och effektivisera
 kunskapsöverföring inom den nya organisationen? 
 
• Vilka problem med fokus på kunskapsöverföring kan uppstå vid integrering av två 
 företag?  
1.3 Avgränsningar 
Denna rapport kommer att fokusera på hur målbolagets kunskap överförs vid ett förvärv 
när det förvärvande bolaget är större. För att definiera storlek har vi valt att utgå från 
antalet anställda som finns i bolaget. I detta specifika fall är det <10 anställda på 
målbolaget och >40 anställda på det förvärvande bolaget. Rapporten kommer inte att 
beröra sammanslagningar av mindre företag i syfte att bilda en större enhet.  
Då detta är en fallstudie kommer generella slutsatser inte att kunna dras och således 
kommer resultaten inte att vara direkt applicerbara vid andra företags 
förvärvssituationer. Den här uppsatsen kan emellertid vara användbar om ett flertal 
parametrar är av liknande karaktär. 
Rapporten syftar dock till att underlätta vid framtida förvärv som den beskrivna 
organisationen kan komma att genomföra, genom att rapporten utgör en 
sammanfattning av de misstag och problem som uppstod vid förvärvet som fallstudien 
skildrar. 
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2. Metod 
Detta kapitel beskriver tillvägagångssättet för upprättandet av denna rapport. 

2.1 Litteraturstudie 
För att klargöra hur företagsförvärv fungerar i praktiken, samt att förstå vilka processer 
som finns att tillgå för att bevara kunskap inom organisationer, införskaffades grundlig 
information om tidigare forskning inom ämnet. Således påbörjades en litteraturstudie 
för att få en bra grund att stå på. Med detta som bakgrund ger litteraturstudien en 
inledning om företagsförvärv och kunskapsprocesser. Dessutom ges vidare förklaringar 
på vad begreppet kunskap innebär. Litteraturstudien är essentiell för att kunna analysera 
och jämföra de svar som inhämtats vid intervjuer. Under litteraturstudien användes 
följande informationsverktyg: 
• Google, sökord: merger and acquisition, kunskap, processer, företagsförvärv. 
• Google Scholar: merger and acquisition, kunskap, processer, företagsförvärv. 
• Databas ECO, sökord: merging, companies and knowledge. 
• Databas JSTORE Business, sökord: merging, companies and knowledge transfer. 
• Databas Scopus, sökord: merging, companies and knowledge. 
• Databas EconLit, sökord: mergers and acquisitions, knowledge transfer. 
• Databas Business Source Elite, sökord: M&A, mergers. 

En viktig parameter att ta hänsyn till under informationsinsamlandet var befintliga 
begrepp inom ämnet såsom kunskapsöverföring, artikulering och kodifiering. Dessa 
kommer att behandlas mer utförligt i kapitel 3. Genom diskussion med gruppens 
handledare erhölls en källa till litteraturstudien som tar upp de två sistnämnda 
begreppen. 
2.2 Empiri 
Detta avsnitt syftar till att förstå vad som sker med kunskapen vid företagsförvärv. För 
att få en inblick om förvärvet gjordes en jämförande undersökning. Därför valdes en 
semistrukturerad intervju för att samla in den empiriska datan. 
2.2.1 Val av företag 
Bolagen som undersöktes valdes främst på grund av att en av författarna till 
kandidatexamensarbetet är anställd där. Företagen är verksamma inom tekniksektorn i 
Sverige och internationellt, med egna kontor främst i Norden och i Balkanländerna. 
Försäljningen av produkter och tjänster inriktar sig främst till producerande 
industriföretag, i Sverige och Norge. Kunderna är huvudsakligen verksamma inom 
medicinteknik, automation och bevakning. 

Problematiken som det innebär att en person var anställd vid företagen har tagits i 
beaktning. Detta genom att den anställde antog en passiv roll under intervjuerna. 
Fördelarna som det medför att hitta rätt personer att intervjua, samt lättillgängligheten 
till företaget väger upp de negativa aspekterna så som eventuell brist på objektivitet, 
samt rädslan för att ge en negativ bild av företaget vid intervjuerna. 
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2.2.2 Val av informant 
Kravet för att bli intervjuad var att respondentens tjänst skulle finnas på både 
målbolaget som det förvärvande bolaget, samt ha motsvarande arbetsuppgifter. På detta 
sätt går det att jämföra hur de båda upplevde de olika processerna. Rollerna som 
jämfördes var person i ledningsgrupp, produktansvarig och säljare med kundansvar. 
Totalt genomfördes sex intervjuer lika fördelade på de två referensbolagen. Tabell 1 
visar fördelningen av respondenterna. Intervjuerna ägde rum tre månader efter 
förvärvet. 

Respondent År som 
anställd 

Företag Befattning 

A 10 Målbolag Ledningsgrupp 
B 6 Målbolag Produktansvarig 
C 8 Målbolag Säljare med 

kundansvar 
D 15 Förvärvande 

bolag 
Ledningsgrupp 

E 17 Förvärvande 
bolag 

Produktansvarig 

F 2 Förvärvande 
bolag 

Säljare med 
kundansvar 

Tabell 1, visar fördelningen av respondenterna på referensbolagen. 

2.2.3 Intervjuerna 
För att intervjusessionerna skulle maximeras söktes information inom ämnet. Enligt 
Björn Häger [3] finns det tio generella tips för att optimera en intervju, se bilaga 1. 
Med bakgrund till detta skickades alla frågor i förväg till respondenterna, allt för att dels 
förbereda dem på frågorna samt att spara tid under själva intervjun. På grund av viss 
geografisk problematik krävdes det noggrann planering. Målbolaget var beläget norr om 
Stockholm och förvärvsbolaget hade sitt huvudkontor i södra Sverige. Intervjuerna hölls 
i Stockholm i samband med att anställda från förvärvsbolaget var där. På detta sätt 
besparades författarna de annars långa resorna till huvudkontoret. För att optimera 
frågeställningarna genomfördes en noggrann analys av företagen innan intervjuerna. 
Intervjuerna delades upp i två delar, en av semistrukturerad karaktär med öppna frågor, 
med mål att få informanten att öppna upp och berätta allt från hans/hennes perspektiv. 
Dessutom en avslutande enkätdel där respondenterna fick gradera hur de hade upplevt 
förvärvet utifrån ett par olika kriterier, se bilaga 2. 

3. Litteraturstudie 
Under detta avsnitt återfinns en sammanfattning av insamlad information, vilken 
diskussion och slutsats bygger på. 

3.1 Kunskap 
Att definiera uttrycket ”vad är kunskap?” är svårt. Nationalencyklopedin definierar 
kunskap som ”det meningsfulla innehåll som överförs vid kommunikation i olika 
former”, samt ”information kan uppfattas som en viss mängd fakta, upplysningar eller 
underrättelser” [4]. Enligt Sven-Eric Liedman, professor inom idéhistoria på Göteborgs 
universitet mellan 1979-2006, är det tre saker som utmärker kunskap. Det första är 
sammanhang. När ny information mottas kan det sättas in i ett begripligt och logiskt 
sammanhang. Det andra är kritik. Förmågan att behandla den nya informationen, kunna 
motivera om informationen är hållbar eller om den måste förkastas eller modifieras. Det 
tredje är förmågan att använda kunskap på ett sannolikt sätt [5]. 
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3.2 Företagsuppköp 
Företagsförvärv är i dagens Sverige och i övriga världen en vanlig transaktionstyp. Det 
ses inte längre som ett riskfyllt moment utan sker som en naturlig del på den allt mer 
globaliserade marknaden [1]. Ur ett historiskt perspektiv har det primära målet varit att 
stärka eller trygga ett företags ekonomi. Numera handlar det också om att få företag att 
växa och ett av de mest effektiva sätten är genom icke organisk tillväxt, det vill säga 
genom förvärv av ett annat företag [2]. Att låta företaget växa genom förvärv är oftast 
inte bara ett snabbare sätt utan också ett billigare alternativ till att låta det egna företaget 
växa till det nybildade företagets storlek [6]. Det som företagen vill uppnå är en effekt 
av att 1+1=3. Tanken med affären är att både det säljande och köpande företaget skall 
gynnas av affären [2].  

På senare år har det skrivits en del om varför vissa företagsuppköp misslyckas. Enligt 
Kleppestö ligger den största utmaningen efter förvärvet i att integrera de båda bolagen. 
Det gäller dels att få medarbetare att arbeta tillsammans i nya miljöer, men också att 
bevara kunskapen som finns i de båda bolagen. Hindret ligger ofta i att företagen har 
svårhanterliga processer för hur integrationen skall gå till, med följd av att 
synergieffekterna uteblir, samt att det dagliga arbetet blir lidande [7]. 

3.3 Kunskapsöverföring 
”Knowledge management” är lite av en modefluga i dagens företag, men på samma 
gång framhäver det viktiga frågor som kan leda till framgång för ett företag. Kärnfrågan 
är hur kunskapen i ett företags organisation kan förmedlas och bli implementerade ner 
till samtliga anställda inom företagen.  
Kunskapsöverföring har genom åren alltid spelat en viktig roll för företag, och dess 
betydelse har ökat under de senaste decennierna, främst av tre orsaker [8]: 
1) Kunskap ses mer och mer som en konkurrensfördel gentemot övriga aktörer på 
 marknaden. 
2) Företag har alltmer frångått principen av en väldigt hierarkisk företagskultur. 
 Istället har en mer decentraliserad kultur uppstått med utökat individuellt ansvar 
 och engagemang. 
3) Ny teknik har möjliggjort bättre och mer effektiv kunskapsöverföring.  
 Uppfinningar så som internet, olika mailverktyg och att det på många företag finns
 ett intranät för att underlätta intern kommunikation, har underlättat 
 kunskapsöverförandet inom organisationer. 

Kunskapsöverföring är endast av värde när det är integrerat i hela företaget. Begreppet 
kunskapsöverföring kan brytas ner i mindre delar. Enligt Levine kan fem steg urskiljas 
gällande idéer kring kunskapsöverföring [9]: 

1) Idéskapande, är det första steget då nya idéer skall komma till för att utveckla 
 överföringen inom företagen. För detta krävs bland annat en varierad grupp, en 
 positiv och idéskapande miljö, kommer alla till tals, finns tydliga mål. 
2) Att dela med sig av dessa idéer, på till exempel förutbestämda möten, 
 telefonkonferenser eller seminarier. 
3) Utvärdera idéerna, inte alla idéer som kommer fram är bra, dessa måste då i vissa 
 fall kanske revideras och omprövas. 
4) Spridning av idéer, all information är bra, men för mycket kan få omvänd effekt 
 och då blir svårigheten att kunna hitta bra idéer bland de som är mindre bra. Det 
 gäller att få rätt information till rätt person. 
5) Det sista steget är det svåraste, det är att implementera idéer i företaget. Även om 
 rätt kunskap har kommit till rätt person är det inte alls säkert att kunskapen tas upp 
 inom organisationen. 
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Problemet är ofta inte brist på idéer om hur kunskap skall överföras inom företagen, 
utan svårigheten att använda den på rätt sätt. För att kunskapsöverföringen 
överhuvudtaget skall fungera krävs kommunikation mellan alla inblandade parter [6]. 

3.4 Kunskapsartikulering 
En av de kända begränsningarna, när det kommer till studier av upptagandet av kunskap 
inom organisationer, är bristen på den uppskattade reflekterande processen som leder till 
att individer eller grupper listar ut vad det är som egentligen fungerar för den uppgift 
som företagsledningen delat ut. Med detta menas att det är viktigt att minnas tidigare 
snedsteg och framgångar och förmedla erfarenheter till kollegor som befinner sig i 
liknande situationer. Kunskap förmedlas när individer uttrycker sina åsikter och byter 
synpunkter. Vidare växer kompetensen när de anställda får en bättre inblick i 
organisationen istället för att enbartfokusera på det enskilda arbetet. Därför är det bra att 
skapa tillfällen där personalen får träffas för att utbyta synpunkter under organiserade 
former så som organisationsinformerande tillfällen, avrapporteringstillfällen och 
utvärderingsmöten. Ändå är det viktigt att påpeka att det är en liten del av den 
artikulerbara kunskapen som faktiskt artikuleras och att det skiljer sig mycket mellan 
hur olika organisationer faktiskt omvandlar en åsikt till ett uttalande [10]. 

3.5 Kunskapskodifiering 
Kunskapskodifiering är ”nästa steg” efter kunskapsartikulering. Detta innebär att 
organisationen inför skrivna regler i form av manualer, ritningar, kalkylblad, 
beslutsystem, projektledningsprogram etc. för att tillhandahålla styrdokument för hur 
hantering av tilltänkta scenarier skall behandlas inom organisationen. Anmärkningsvärt 
är att en liten del av dessa verktyg är skapade för att styra ett beslutsutfall medan det 
större antalet är skapade som riktlinjer för framtida uppgifter. Enligt Zollo och Winter 
[8] är dessa styrverktyg viktiga och i många fall underbetonade element från en 
erfarenhetsbyggande synvinkel. De menar att om organisationen arbetar med dessa 
verktyg kontinuerligt kommer de att bidra till bättre resultat. Eftersom detta synsätt är 
vanligt inom företag i dagsläget, påpekar de också att grupper kan förutse kommande 
hinder i arbetet och kan på så sätt forma verktygen så att de passar gruppens arbetssätt 
[11]. 

4. Resultat 
I detta avsnitt återfinns en sammanställning av de svar som intervjuerna gav. 

4.1 Kunskap 
Frågan ”Vad är kunskap för dig?” gav flera bra och intressanta svar. Merparten svarade 
att kunskap är ett viktigt hjälpmedel för att skapa relationer med kunderna. Enligt 
respondent C och F användes kunskap främst till att skapa ett förtroende hos kunderna. 
Respondent A svarade att kunskap är förmågan att omsätta teoretiska kunskaper till 
praktisk handling. I och med att branschen är av teknisk karaktär svarade samtliga 
respondenter att det framförallt är den tekniska kunskapen som är viktig, något som 
informant D belyste med ”att kunskap är makt i många situationer”. 

4.2 Kunskapsartikulering 
Alla respondenter instämmer i att det skett gemensamma aktiviteter för att överföra 
kunskap efter förvärvet relativt ofta. Anställda på målbolaget har besökt det förvärvande 
bolaget och vice versa, för att se hur respektive företag arbetar. Enligt respondent B 
borde det dock ha lagts ner mer tid på gemensamma träffar innan förvärvet med 
samtliga anställda för att underlätta integrationen.  

Det sker även veckovis telefonkonferenser samt utbildningar en gång i månaden. Utöver 
det sker sambesök hos kunder och leverantörer. Dessutom har konferenser i rent socialt 
och sammanhållningssyfte genomförts, bland annat en resa till Åre. Respondent D har 
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under dessa aktiviteter påtalat vikten av att få företagen att växa med varandra; att 
uppköpet skall generera en större ökning i värde än att bara två företag går ihop. 
4.3 Kunskapskodifiering 
De styrverktyg som finns för kunskapsprocesser efter förvärvet är att det varje vecka 
sker utbildningar om respektive företags produkter. Dessutom finns ett databassystem 
som innehåller information om kunder och leverantörer. Detta sammanställdes innan 
företagen förenades till ett gemensamt bolag. Respondent F gav information om att det 
finns ytterligare verktyg som underlättar olika processer, främst ett styrdokument för 
hur projektarbetet och försäljning till nya kunder ser ut. Det är ett dokument som fylls i 
av både säljare och köpare så att båda parter är införstådda i vad som skall levereras, se 
bilaga 3.  

I det förvärvande bolaget har det sedan en längre tid funnits ett bra och användarvänligt 
intranät där de anställda kommer åt alla dokument. Där kan exempelvis interna nyheter 
som nya medarbetare, nya projekt eller produkt- och leverantörsinformation läggas upp, 
snabbt och lättillgängligt för alla. 

4.4 Problem 
Generellt tycker de tillfrågade att integreringen i stort har fungerat bra, men att det varit 
lite ”inkörningsproblem” inledningsvis som nu efter ett par månader har börjat ge med 
sig. Det största hindret har varit kommunikationsproblem, främst gällande hur produkter 
i målbolaget skulle behandlas i det förvärvande företaget. Dessutom har det varit 
problem med hur ansvaret fördelats mellan företagen, vem som inom den nya 
organisationen skall göra vad. 
Efter förvärvet uppstod också en del tekniska problem, till exempel att lära sig nya 
arbetsrutiner och datorsystem. Samtliga respondenter från målbolaget ansåg att det 
borde ha varit bättre utbildning i det nya datorsystemet, samt att det var tydliga 
svårigheter i arbetet när inte telefonin fungerade korrekt vid sammanslagningen. 
Något som däremot samtliga respondenter uppfattade som positivt var den externa 
konsult som ansvarade för att datorer fungerade vid flytten.  
En stor skillnad som samtliga respondenter på målbolaget upplevde var att det är mindre 
frihet och flexibilitet samt ett lägre tempo. Det är naturligt då det nu är fler involverade 
till exempel i varje projekt, samtidigt som flertalet administrativa tjänster nu utförs inom 
förvärvsbolaget till exempel ekonomi och lager. 
Framtida problem kan vara att personer med stor kunskap om målbolagets produkter 
lämnar bolaget eller går i pension. 
4.5 Resultat på enkätdel 
I figur 1 och figur 2 visas medelvärdet på vad intervjupersonerna svarat grundat på de 
gemensamma frågorna. Där fick respondenterna svara på hur skillnaderna har upplevts 
före och efter förvärvet, graderat på en skala 1-5, där 1 är mycket dåligt och 5 är mycket 
bra. Frågorna finns i Bilaga 2. 
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Figur 1, visar vad personer anställda på målbolaget tyckte gällande de graderade frågorna, 1-5 där 5 
var mycket bra. 
 
 

 
Figur 2, visar vad personer anställda på det förvärvande bolaget tyckte gällande de graderade frågorna, 
1-5 där 5 var mycket bra. 

Enkätundersökningen visar att kunskapsutbytet innan förvärvet var betydligt sämre 
uppfattat av de personer tidigare anställda på målbolaget. Då företaget var litet satt alla 
inne med kunskap och det fanns inga tydliga riktlinjer för hur utbytet skulle ske. Efter 
uppköpet är det också mindre väl fungerande för de nya i det gemensamma bolaget, 
främst beroende på att de sitter på egen ort och med liten insikt i vad för styrdokument 
som finns tillgängliga. 

Vad gäller anställda på det förvärvande bolaget spelar det viss roll vilken position den 
har på företaget. Belyses frågan om användarvänliga styrsystem, visar det sig att ju 
högre position den anställde hade, desto mer van var personen att arbeta i alla de 
styrdokument som fanns tillgängliga. 
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Vad gäller frågeställningen gällande planerade möten så tycker alla respondenter på 
målbolaget att det har varit en bra nivå på antal möten, medan merparten på det 
förvärvande bolaget anser att det kunde varit fler. Anledningen till detta är att i början 
av integrationsprocessen var alla från målbolaget delaktiga på alla möten, men enbart 
ledningsgruppen från det förvärvande bolaget. 

5. Diskussion 
Som teorin i ämnet säger är problematiken att få ledningens idéer om hur 
kunskapsöverföringen skall ske ut till alla anställda, framför allt vid uppköp då det blir 
många ”nyanställda” på samma gång [7]. Enligt respondenternas svar har detta skett 
med blandad framgång. Generellt kan sägas att det borde gjorts en grundligare 
genomgång av hur de olika företagen arbetade innan sammanslagningen. 
5.1 Kunskap 
Vid jämförandet av definitionen av kunskap i teorin i förhållande till vad våra 
respondenter svarade visade det sig att det finns många likheter som kan relateras till 
vår frågeställning. Kunskap definierades av en tidigare anställd på målbolaget som 
förmågan att kunna omvandla teoretisk kunskap till praktisk handling. Detta kan 
jämföras med Sven-Erik Liedmans teorier om att kunskap kan delas upp i tre steg [5]. 
Att på ett logiskt sätt använda ny information i ett sammanhang, att kritiskt granska 
informationen för att sedan applicera den i praktiken. Precis så var arbetsförfarandet i 
målbolaget; nya projekt startades med ett ”tomt papper” och utifrån det utformades 
arbetsgången för projektet. Det förvärvande bolaget köpte just kunskapen att kunna 
bemöta sina kunder på detta sätt. Tidigare har förvärvsbolaget jobbat med att mer 
systematiskt och genom styrdokument bygga projektet. Skillnaden här blir i hur 
kunskapen från motparten sätts i sitt sammanhang, hur den tolkas och sedermera hur 
den används. På sikt är målet att hela den nya organisationen skall kunna jobba mer 
enligt detta arbetsförfarande. 

5.2 Kunskapsartikulering 
Eftersom det är vanligast att målbolaget måste anpassa sig efter förvärvsbolaget har det 
lagts störst vikt på målbolaget genom hela arbetet. I startskedet av integreringsprocessen 
hölls ett flertal konferenser och möten för att optimera kunskapsutbytet mellan 
företagen för att, i enlighet med kapitlet om kunskapsartikulering, de anställda skulle 
kunna bilda sig en överblick om hur koncernen arbetar mot kunder och leverantörer. 
Innan förvärvet ägde rum fanns det sex anställda i målbolaget och det har därför inte 
varit aktuellt med styrdokument i samma mån som för det större med >40 anställda. Nu 
ett par månader in i integreringen arbetar målbolaget med det förvärvande bolagets 
styrdokument så att den nya organisationen följer samma riktlinjer för att nå de uppsatta 
målen. 
Det andra stora problemet som upplevdes var att kommunikationen mellan företagen 
var bristfällig. Framförallt gällde det hur tidigare produkter skulle hanteras i det nya 
företaget. Där skedde misslyckandet i form av att en extern person fick alldeles för 
mycket att göra, men brist på kommunikation gjorde att ingen av de tidigare anställda 
på målbolaget visste om detta och kunde därför inte underlätta dennes arbete. Som 
lösning på detta skulle naturligtvis alla inblandade varit med på samtliga möten så att 
detta uppdagats tidigare. Enligt teorin är just kommunikation den mest grundläggande 
faktorn så att kunskapsöverföringen blir så effektiv som möjligt [10]. 
5.3 Kunskapskodifiering 
I mindre företag är arbetet oftast inte lika styrt av dokument och styrsystem, utan alla 
anställda gör lite av allting så att det dagliga arbetet flyter framåt. Nu blev skillnaden 
relativt stor för dessa, med mycket tydlig ansvarsfördelning och väldigt styrda 
arbetssätt. Det är också detta som är ett av de stora problem som tas upp i intervjun, just 
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att denna ansvarsfördelning inte var tillräckligt tydlig för de nyanställda. Personer som 
var vana vid denna tydliga rollfördelning upplevde inte att detta var något problem.  
5.4 Feedback 
Utöver ovan nämnda problem uppstod även andra problem som är svåra att råda över, 
till exempel problem av teknisk karaktär, så som att telefonin inte fungerade korrekt, 
sådana problem kan uppstå hur mycket företagen än förbereder sig och är svåra att 
förhindra. 

Något som alla upplevde som positivt var att alla fick nya datorer med alla program 
redan installerade så att dessa bara var att koppla in. Den idén kom från den externa 
konsult som fanns att tillgå. Han hade tidigare varit med i ett annat företagsförvärv där 
försök gjordes till att spara pengar och använda de redan befintliga datorerna, där hade 
extrema problem uppstått med stora förseningar och kostnader som följd då de nya 
programmen inte gick att installera. Med detta visar företaget en vilja att satsa tid och 
pengar på förvärvet. 
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6. Slutsats 
Hur kunskapsprocesser hanteras och bör hanteras skiljer sig mycket åt beroende på vilka 
de inblandade parterna är. I vårt fall studerades ett litet företag som blir uppköpt av ett 
större. Vid processer av denna typ, minskar den administrativa svårigheten eftersom 
målbolaget måste anpassa sig efter förvärvsbolaget. Många av de studier som var gjorda 
i ämnet visade generella ”lösningar” gällande stora företag och oftast även 
internationella affärer, då tillkommer svårigheter så som språk och kulturer, dessa 
behövdes inte tas hänsyn till i vår fallstudie. Det viktigaste hjälpmedlet vid en 
integrationsprocess eller förvärv oavsett storlek är kommunikation, om den sköts på ett 
bra sett, kommer mycket av sig själv, men det är en process som är tids- och 
resurskrävande. 
Kommunikationen vid förvärvet anses ha varit av blandad framgång. Det har bedrivits 
flera planerade möten samt utbildningstillfällen där kunskap har utbytts. Utöver det har 
kommunikation inom bolaget förekommit via telefonkonferenser. Vidare har en extern 
konsult anlitats i försöket att minimera misstagen vid integrationsprocessen. Det har 
dock uppstått viss irritation över brist på information, både på förvärvsbolaget och på 
målbolaget. Det har gällt ansvarsfördelningen bolagen emellan och hur produkter bör 
hanteras i respektive bolag. På grund av detta anses kommunikationen inte riktigt ha 
nått alla inblandade parter. Här har ledningen misslyckats med att förmedla sina 
intentioner fullt ut. 

Problem som kan uppstå vid en integrationsprocess är framförallt bristande förarbete 
med att belysa eventuella skillnader i arbetssätt. Är förundersökningen bristfällig blir 
det en allt för stor omställning som resulterar i frustration och störningar bolagen 
emellan. I denna studie var det främsta problemet att målbolaget fick för lite utbildning i 
de befintliga system förvärvsbolaget använde. Det gällde allt från datorsystem till 
styrdokument. För att minimera denna risk bör förvärvsbolag verkligen lägga tid och 
resurser på att ha rutiner och klara direktiv för detta. 
Vid alla möten under integrationsprocessen som hölls i av VD:n på förvärvsbolaget 
talades det om vikten av att 1+1=3. Detta påtalades vid flertalet tillfällen och var så att 
säga huvudargumentet till att förvärvet gjordes från första början. Nu enbart tre månader 
efter integrationen är det svårt att se tydliga indikationer på att så är fallet, men 
framtiden ser ljus ut och flera olika synergieffekter hoppas kunna uppnås. Främst 
genom att olika bolag inom koncernen säljer olika produkter till samma kund, genom att 
vara ensam leverantör av kundens kompletta sortiment kan kunden minska sina 
leverantörer, vilket är ett stort argument för det minskar kundens administrativa 
kostnader. 
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Bilaga 1: Intervjuteknik 
Här nedan följer de 10 tips Björn Häger skriver om i sin bok Intervjuteknik. 

• Var överrens om premisserna för frågan 
-‐ Oklarheter kan uppstå vid dåligt formulerade frågor som är svåra att svara på 
• Tvätta bort laddade ord 
-‐ Undvik ord som direkt kan vara stötande mot intervjupersonen 
• Tygla skjutjärnssjukan 
-‐ Provocera inte intervjupersonen 
• Håll fast vid huvudfrågan 
-‐ Var noga med att få svar på huvudfrågan, ge inte upp 
• Koppla till någon annan 
-‐ Svåra frågor ställs lättare om någon annan söker svaret 
• Använd öppna frågor 
-‐ Öppna frågor med Hur, Vad, Varför, ger mer utförliga svar 
• Planera intervjun 
-‐ Ställ frågor i kronologisk ordning, använd logiskt ställda frågor 
• Akta dig för motfrågor 
-‐ När motfrågor ställs tappar du som intervjuare kontrollen över intervjun 
• Läs på, men inte för att briljera 
-‐ Genom kunskap kan du styra frågorna i rätt riktning 
• Lyssna aktivt 
-‐ En god lyssnare är en bättre intervjuare 



13 
 

Bilaga 2: Intervjufrågor 
Här bifogas de frågor som ställdes under intervjuerna. 
 
Frågor till intervju 

• Vad är din position på företaget? 
• Hur länge har du arbetat på målbolaget respektive förvärvsbolaget? 
• Vad har du för arbetsuppgifter? 
• Hur har själva övergången från ett bolag till numera två bolag fungerat? 
• Kunskap, vad innebär det för dig? 
• Vilken kunskap är viktig, hur väljer du? 
• Finns det styrverktyg på hur olika kunskapsprocesser skall se ut. I så fall vilka och för 

vad. 
• Hur ser dessa styrverktyg ut, är de användarvänliga? 

-‐ Till anställda på målbolaget, vilka skillnader ser du mellan de tidigare och de 
nya? 

• Till exempel säljverktyg, kundinformation, benchmarking, hur tas det om hand inom 
företaget? 

• Har det förekommit gemensamma aktiviteter? 
• Vilka problem har du sett nu, ca 3 månader efter hopslagningen? 
• Vilka problem ser du på sikt, om några? 
• Vad kunde varit bättre gjort? 
• Var något väldigt bra? 

Enkätfrågor: 
• Hur bra har kunskapsutbytet anställda emellan fungerat innan sammanslagningen? 
-‐ Ranka 1-5, 5 bäst 
• Hur bra har kunskapsutbytet anställda emellan fungerat efter sammanslagningen? 
-‐ Ranka 1-5, 5 bäst 
• Hur användarvänliga styrsystem finns för att ta tillvara på kunskapen? 
-‐ Ranka 1-5, 5 bäst 
• Hur ofta sker planerade möten för att utbyta kunskap? 
-‐ Ranka 1-5, 5 ofta 
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Bilaga 3: Styrdokument för projekthantering 
Styrdokument för projekthantering. 
 
Projektplan rapport  
 
Projektnamn: Ersätta konkurrent Datum: 2010-06-16 
Kund: Ansvarig hos kund: XX 
Ansvarig säljare: XX 
Projektledare: XX/XX 
  
  

1. Bakgrund 
 
Problematiken kring kunden förfrågan. 
 

2. Syfte 
 
Syftet med lösningen, till exempel lägre pris eller stabilare leveranser. 
 

3. Mål 
 
Leverera enligt kraven, plus till exempel årlig volym. 
 

4. Applikationsbeskrivning 
 
Förklaring av applikationen. 
 

5. Produkter/behovsanalys  
 
Vilken produkt handlar det om. 
 
Teknisk specifikation 
 
     Ritning från kund 
 

6. Projektorganisation 
 
Beskrivning av inblandade parter, dels egna företag samt kund. 
 

7. Projekttidplan 
Beskriv HUR projektet skall leda till Leverans.. 
Projekttidsplan med tydliga datum och med punktlista med sammanfattning av stegen: 
 

Behovsanalys Projektplan Prototyp Förserie Serie-
leverans 

2010-01-19 2010-02-20 2010-03-17 2010-10-15 2011-01-01 
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7.1   Ansvarsfördelning  
 
Vad När Vem Åtgärd 
Behovsanalys gjord 2010-01-19   
Ritningar/spec. produkt 
ifrån kund 

2010-01-19   

Prisnivå godkänd 2010-04-28   
Tidsplan godkänd 2010-04-28   
Diskuterad projektplan    
Signering projektplan    
Signering prototypritning    
Prototyp beställd    
Test prototyper   Atgard 9 
Prototyp godkänd   Atgard 10 
Förserie beställd    
Förserie under test DatesSSC_12   
Förserie godkänd    
Signering avtal    
Serieleverans    
 

8. Signering av projektplan 
 
Vi investerar värdefull tid och energi från båda parter för att lyckas i projektet och skall 
gemensamt verka för att vi genomför projektet på ett framgångsrikt sätt så att det leder 
till affär. Detta gör vi genom signering av Projektplanen. 
 
Företag X      CompanyName 
Ansvarig Kundansvarig Säljare  
 
________________________  _______________________________ 
Datum:     Datum:  
 
ProdAnsvarig Produktansvarig  
 
_____________ ___________   
Datum:  
 
 
 
 
 
 


