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Sammanfattning 
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Handledare: Tom Karlsson 
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Bakgrund och problem: Under de senaste åren har antalet företagsförvärv ökat kraftigt. Det 
ses numera som ett vanligt alternativ för att få företag att växa. Med dessa förvärv 
uppkommer ett behov av att integrera de sammanslagna verksamheterna, något som inte alltid 
är så enkelt. Det är flera faktorer som behöver sammanfalla för att nå en lyckad integration. 
En viktig faktor är kommunikation, som är en nyckel för att förmedla såväl målbild som 
prestationer inom koncernen. Kommunikationen kan ske med hjälp av flera verktyg och ofta 
används rapporter för att förmedla såväl ekonomisk ställning som information kring den 
operativa verksamheten. 

Syfte: Uppsatsen syftar till att genom empiri beskriva samt genom teori förklara problematik 
vid kommunikation av prestationsmått, med fokus på integrationsprocessen vid 
företagsförvärv. För att vidare identifiera faktorer som spelar in vid kommunikation av 
prestationsmått. 
 
Metod: Uppsatsen grundas i en empiridriven ansats och en kvalitativ forskningsinriktning. Vi 
har valt att använda semi-strukturerade intervjuer i insamlingen av empiriskt material. Urvalet 
grundas i det fallföretag som vi arbetat med under studien. Under arbetet med uppsatsen har 
vi också tagit hänsyn till faktorer så som etiska överväganden och kvalitetsmått.   
 
Slutsats: Det har dragits slutsatser kring faktorer som vi genom teori och empiri funnit spelar 
in vid kommunikation av prestationsmått. Några av de faktorer vi funnit har en betydande roll 
är problem i integrationsprocessen, kultur, arbetsätt, val av prestationsmått och 
informationsmängd. Vi kan konstatera att kommunikationen av prestationsmått berör flera 
delar av verksamheten och därigenom riskerar att bidra till problem i integrationsprocessen i 
de fall förmedling av prestationer inte fungerar. Vilket innebär att de faktorer som vi lyft är 
komponenter som är värdefulla att ta hänsyn till för att skapa den kommunikation av 
prestationsmått som koncernen eftersträvar.	   

Nyckelord: Företagsförvärv, integrationsprocess, kommunikation, rapporter, prestationsmått.  
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Abstract 
Title: Communication of Performance Measurement in the Integration process of 

Acquisitions 
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Background: Mergers and acquisitions have been increasing during the last couple of years 
and are now considered a common method to make business grow. Along with the 
acquisitions it is necessary to integrate the merged companies, a process that is not always 
that easy. There are several parts that must go together in order to reach successful 
integration. One of these factors is communication, which is a key part in conveying company 
goals and accomplishments within a group of companies. There are several ways to 
communicate performance, where reports are a frequently used tool, in order to convey both 
the financial position as information regarding the operational activities. 

Purpose: The paper aims to through empirical data describe and through theory explain 
problems in communicating performance measures, focusing on the integration of company 
acquisitions. To further identify factors to take into account when communicating 
performance measures. 

Method: The paper is based on an empirical-driven approach and a qualitative research 
approach. We have chosen to use semi-structured interviews in the collection of empirical 
data. The selection is based on the case company we worked with during the study. During 
the work with the paper we also took into account factors such as ethical considerations and 
quality measures. 

Conclusions:	   Through this study we have drawn conclusions about the factors that we 
through theoretical and empirical findings have seen companies take into account in the 
communication of performance measures. Some of the factors we found to have a significant 
role are problems in the integration process, culture, way of working, the selection of 
performance measures and the amount of information. We can conclude that the 
communication of performance measures affect several parts of the business and thereby run 
the risk of contributing to problems in the integration process in the cases where the 
communication regarding performances is not working. This means that the factors that we 
found are valuable to take into account to create the communication of performance measures 
that the group of companies requires 

Keywords: Acquisitions, integration, communication, reports, performance measures  
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1. Inledning   
Företagsförvärv och sammanslagning mellan småföretag och större bolag blir allt vanligare 

och det finns flera bakomliggande motiv. I denna integrationsprocess uppkommer ett behov 

av kommunikation mellan dotter- och moderbolag för att på så sätt ha möjlighet att följa 

prestationer i koncernen. I detta kapitel läggs grunden för det ämne vi valt att fördjupa oss 

inom, tillsammans med problemdiskussion, forskningsfråga och syfte.   

 

1.1 Företagsförvärv och motiv bakom dem 

Som ett resultat av stark utveckling kring företagsförvärv och sammanslagningar under de 

senaste åren, ses handlingen nu som ett vanligt alternativ för företagsutveckling (Rossi et al., 

2013). Det är en användbar form av företagsutveckling och en värdefull strategi för att skapa 

tillväxt (Rossi et al., 2013). 2014 ökade det totala värdet av företagsförvärv i Norden med 

nästan 41 procent gentemot föregående år, vilket gör 2014 till ett rekordår för företagsförvärv 

(Avanza, 2015). Incitament för uppköp av nya aktörer är bland annat att skapa större 

marknadsandelar samt nå ökad konkurrenskraft. Förvärvet kan också grundas i att 

moderbolaget är intresserade av att få tillgång till den kunskap som det uppköpta företaget 

besitter (Rossi et al., 2013). Ekberg et al. (2008) belyser att expansion kan ske inom såväl det 

område moderföretaget är verksamma inom som nya områden och på så sätt 

diversifiera.  Sandin (1996) lyfter flera motiv för att bilda koncerner vilket inkluderar bland 

annat stordriftsfördelar samt möjligheten att kapa överflödiga funktioner. Enligt Schriber 

(2009) är ett vanligt syfte med företagsförvärv att företagen i fråga tillsammans ska skapa 

värdeökning. Duksaitė och Tamošiūnienė (2009) beskriver hur företagsvärlden kraftigt 

påverkas av förvärv och sammanslagningar, något som skapar en ny social, kulturell och 

ekonomisk miljö.  

 

Företagsförvärv och sammanslagningar är en snabb väg att gå för att få företag att växa (Lees, 

2003). En sammanslagning mellan företag är en vänskaplig överenskommelse mellan företag 

med liknande storlek och maktposition (Jordaõ et al., 2013). Företagsförvärv är istället ett 

fenomen av en antingen vänskaplig eller fientlig affär där det förvärvande företaget tar 

besluten i övertaget av det andra företaget (Jordaõ et al., 2013). De tre vanligaste sätten för en 

organisation att nå tillväxt är organisk tillväxt, tillväxt genom innovation samt 

företagsförvärv. Varav det sistnämnda är snabbare än organisk tillväxt och anses vara av lägre 
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risk än tillväxt genom innovation, som är en kostsam process. Vid företagsförvärv får man 

genast tillgång till företagets marknad, teknologi, finanser och mycket mer. Även de negativa 

aspekterna minskar, då möjligheten finns att sälja förvärvet om affären blir misslyckad. Vilket 

den enligt Schriber (2009) blir i 66 procent av fallen. Det är med andra ord, ur ett strategiskt 

perspektiv, enkelt att förstå att företagsförvärv är attraktiva (Lees, 2003). 

 

Lees (2003) diskuterar också integrationen vid företagsförvärv och hur problematiskt det kan 

vara att föra samman företag där de anställda har olika synsätt och omgivning. Några av de 

vanligaste anledningar till misslyckade företagsförvärv är, enligt (Jordaõ et al., 2013), att 

företagens kultur, processer och system inte blir integrerade. Jemison och Sitkin (1986) 

diskuterar hur viktigt det är med en organisatorisk matchning mellan företagen vid ett förvärv, 

som innebär matchning i administration, kultur och personliga egenskaper. Ett första steg i 

den integrationsprocess som uppkommer vid företagsförvärv är att fastställa det strukturella 

förhållandet mellan det förvärvade och förvärvande företaget (Lees, 2003). Frågan om hur en 

ny organisation ska utformas för att få ut det bästa från två olika organisationer måste ställas. 

Lin (2014) förklarar att den strategi som väljs för förvärvet tillsammans med företagens val 

för integration anses påverka prestationerna efter förvärvet. Val som ofta inte tas i samband 

med varandra och där man inte heller tar hänsyn till företagens organisationsstruktur vilket 

kan leda till att det blir svårt att förutse framtida prestationer enligt Lin (2014). Det finns flera 

olika organisationsstrukturer som kan skapas, upplägget kan variera från att hålla företagen 

helt självständiga till en fullständig sammansmältning (Lees, 2003). 

 

När företagen i fråga är helt självständiga efter förvärvet ses förvärvet i grunden som en 

investering för att skapa inkomstströmmar, enligt Lees (2003). I detta läge genomförs inga 

strukturella förändringar hos det förvärvade företaget, då det är näst intill självständigt. Här 

påverkas sammanslagningen inte av störningar på samma sätt, framförallt inte av kulturella 

störningar, eftersom de är så pass självständiga. Motiv bakom denna typ av förvärv är ofta att 

skapa en större marknadsandel eller att diversifiera verksamheten. Även om inte strukturen på 

det förvärvade företaget ändras måste kontroll- och informationssystem ses över. 

Prestationsmål bör fastställas och företagen behöver komma överens gällande rapportering 

(Lees, 2003). Den andra ytterligheten gällande organisationsstrukturen menar Lees (2003) är 

fullt sammansmälta företag. I detta fall sker förändring gällande format och ibland även 

fysiskt sammansmältande, som innebär att anläggningar stängs ner och anställda kan bli av 

med sitt arbete. Motiv bakom denna typ av förvärv kan vara utvalda delar av tillgångarna så 
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som produktionsmöjligheter eller kassaflöden, som kan ha en strategisk betydelse för det 

förvärvande företaget. Att sammansmälta två företag innebär enorm förändring för 

organisationen som är både tids- och kostnadskrävande. Övriga former av företagsförvärv 

ligger alltså mellan dessa två ytterligheter (Lees, 2003).  

1.2 Problem vid kommunikation av prestationsmått vid företagsförvärv 

Schriber (2009) diskuterar kring att forskning relaterad till företagsförvärv har ökat de senaste 

årtiondena, i takt med att antal förvärv har ökat. Den forskning som bedrivits har i huvudsak 

studerat motiven bakom förvärven, huruvida förvärven skapar värde samt vilka typer av 

förvärv som står för det högsta värdeskapandet (Schriber, 2009). Även organisationsstudier 

har genomförts där fokus varit på hur personalen påverkas av förvärv och fusioner. Så som 

huruvida de anställda upplever oro, stress och problem i möten med nya kulturer. Schriber 

(2009) drar från de genomförda organisationsstudierna slutsatsen att problem med 

integrationen kan förekomma och förhindra värdeskapandet som förvärvet avser, om den inte 

sköts på ett bra sätt. Även den löpande verksamheten kan hotas av dåligt genomförd 

integration, genom bland annat sänkt produktivitet till följd av minskad arbetsmotivation 

(Schriber, 2009) 

 

Problem med integrationen mellan företagen vid förvärv är en vanlig anledning till att de 

synergieffekter som förväntas inte uppfylls, menar Schriber (2009). Integrationen behöver 

genomföras till en rimlig kostnad vilket medför begränsningar samtidigt som det ofta 

förekommer problem relaterade till de anställda. Då integrationen förväntas åstadkommas vid 

sidan av den löpande verksamheten är det ofta en tidskrävande process (Schriber, 2009). 

Hinder i integrationsprocessen kan även ligga i att det förvärvande företaget inte kan hantera 

integrationen på ett effektivt sätt (Datta, 1991). Vilket ofta är relaterat till att företagen skiljer 

sig åt på områden så som ledarskap, belöning- och utvärderingssystem, organisationsstruktur 

och organisationskultur (Datta, 1991).   

 

Kommunikation är ett viktigt verktyg för att organisationen ska nå framgång (Clampitt, 

2005). Johansson menar på att “kommunikation både generellt och inom en organisation 

består av komplexa, kreativa processer där innehåll konstrueras och tolkas genom interaktion 

mellan människor” (Johansson, 2003). Det finns två övergripande synsätt på kommunikation, 

som ett sätt att överföra information eller som en metod för att dela budskap. Heide et al. 

(2012) menar att genom att se det som ett sätt att dela budskap blir båda parter delaktiga i 
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kommunikationen, då syftet är att nå en gemensam förståelse. Detta är idag den vanligaste 

synen på kommunikation (Heide et al., 2012). Heide et al. (2012) anser att kommunikation 

blir en allt viktigare faktor vid förändring i företaget, så som vid bland annat uppköp, 

omorganisering och ändrade mål. Samtidigt som det är en förutsättning för att skapa och 

utveckla organisationer (Heide et al., 2012). 

 

Vid företagsförändringar, så som förvärv och sammanslagningar, kan både över- och 

underkommunikation uppstå. Vid underkommunikation spenderas mycket tid på att handskas 

med förändringen men lite tid på att kommunicera den och vid överkommunikation förses de 

anställda med mer information än vad de behöver (Clampitt, 2005). I koncerner kan 

informationsbehovet skilja sig åt på de olika nivåerna vilket medför problem med att skapa 

gemensam styrning. Att inte ha en fungerande och enhetlig styrmodell kan, enligt Olve och 

Samuelson (2008), göra det svårt för koncernledningen att ta vara på synergier. Detta gäller 

framförallt om de olika enheternas strategi skiljer sig mycket åt (Olve & Samuelson, 2008).   

 

För att kommunicera information om företaget ut till dess intressenter är rapporter användbara 

(Bergman, 2011). Rapporterna ger interna och externa intressenter möjlighet att analysera 

verksamheten. I detta skede sker utvärdering av den ekonomiska avkastningen och företagets 

utveckling. Bergman (2011) menar på att en välutformad och rättvisande rapport är ett 

nödvändigt verktyg för att skapa förtroende hos sina intressenter. Tillförlitlighet i rapporterna 

är av största vikt eftersom de ligger till grund för kort- och långsiktiga beslut. Dessa rapporter 

syftar till att visa allt från rena redovisningsrapporter till nyckeltal, som behandlar både icke-

finansiella och finansiella mått. En betydande faktor är att man lägger ner tid på tolkning av 

informationen i de rapporter man upprättar (Bergman, 2011).  

 

Olve och Samuelson (2008) framhäver att den ekonomiska styrningen måste anpassas vid 

företagsförvärv, där styrningsproblematiken ställs på sin spets. Frågan som uppkommer är då 

om styrningen bör anpassas helt efter det förvärvande företagets planering och uppföljning. 

Om det ställs krav på stor likformighet och samordning finns risken att det förvärvade 

företaget förlorar den ekonomistyrning som är anpassad till deras situation (Olve & 

Samuelson, 2008). Även Lindvall (2011) anser att styrningen bör anpassas utefter hur 

organisationens ansvars- och kommunikationsmönster är utformade. Bredare ansvarsområden 

ökar kravet på kommunikation vilket medför att begrepp som samtal, dialoger och 

kommunikation betonas extra mycket i samband med styrning (Lindvall, 2011).  
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Ett verktyg för att följa upp huruvida företaget arbetar i riktning mot koncernens uppsatta mål 

är prestationsmätning (Lönnqvist & Lind 1994). Genom att belysa såväl finansiella som icke-

finansiella mått i prestationsmätningen skapas en större överensstämmelse mellan koncernens 

mål, strategi och uppföljning (Lönnqvist & Lind 1994). För att tillgodose interna behov 

används enligt Ax et al. (2009), intern redovisning som en del av ekonomistyrningen. I 

internredovisningen inkluderas bland annat datainsamling, rapportering och presentation av 

både finansiell och icke-finansiell data. Denna redovisning ger överordnade enheter möjlighet 

att se underordnade enheters prestationer, något som kan användas som underlag vid 

beslutfattande (Ax et al. 2009).  

 

Den traditionella synen på internredovisning och prestationsmätning har enligt Lönnqvist och 

Lind (1994) haft fokus på finansiell information. Denna typ av information följs ofta upp via 

budgetering, kalkylering samt redovisning. Kritik mot denna metod är att informationen blir 

tillgänglig allt för sent och därigenom inte får en aktuell påverkan på den löpande styrningen 

(Lönnqvist & Lind 1994). Lönnqvist och Lind (1994) diskuterar andra negativa aspekter kring 

användning av finansiella mått, så som att de i stor grad fokuserar på kortsiktigt mätbara 

resultat. Detta riskerar att bidra till kortsiktigt handlande, beroende på hur måtten används 

inom företaget (Lönnqvist & Lind 1994). En fördel med de finansiella måtten är att det är 

möjligt att summera olika verksamheter till en större enhet samt att man kan jämföra olika 

företag och enheter (Lönnqvist & Lind 1994). När det gäller styrning av den löpande 

verksamheten behöver de finansiella måtten kompletteras med icke-finansiella mått 

(Lönnqvist & Lind 1994). Lönnqvist och Lind (1994) menar på att en svårighet med icke-

finansiella mått är att de ofta är lokala och mer komplicerade att överföra till ett övergripande 

mått.  

 

Vi söker efter denna problemdiskussion svar på vad som spelar in vid kommunikation av 

prestationsmått vid företagsförvärv. Detta för att se hur man kan motverka problem i 

integrationsprocessen och få en väl fungerande verksamhet. I den teori som studerats tas det 

hänsyn till många problem vid integrationen efter företagsförvärv. Det tycks inte finnas lika 

mycket forskning om vad som spelar in vid kommunikation av prestationsmått mellan 

företagen för att på så sätt skapa en smidig integrationsprocess där prestationer tolkas lika av 

både dotter- och moderbolag.  

 



8 
	  

Ovanstående problemdiskussion leder oss fram till följande forskningsfråga:  

 

• Vilka faktorer spelar in vid kommunikation av prestationsmått, med fokus på 

integrationsprocessen vid företagsförvärv? 

1.3 Syfte    

Uppsatsen syftar till att genom empiri beskriva samt genom teori förklara problematik vid 

kommunikation av prestationsmått, med fokus på integrationsprocessen vid företagsförvärv. 

För att vidare identifiera faktorer som spelar in vid kommunikation av prestationsmått.	  

1.4 Uppsatsens disposition  

I uppsatsens första kapitel beskrivs problemområdet som leder fram till studiens frågeställning 

och syfte. Detta för att ge läsaren en inblick i ämnet och väcka intresse för det fortsatta 

arbetet. I det andra kapitlet redovisas de metodologiska val som har utgjort grunden för hur 

arbetet har skapats. Även de ställningstaganden som gjorts under arbetets gång presenteras 

tillsammans med kritik mot de källor som använts. I det tredje kapitlet redogörs för den 

teoretiska referensram som arbetet baseras på. Här beskrivs tidigare forskning kring 

integration, prestationsmätning och kommunikation samt den analysmodell som vi använder 

oss av i analyskapitlet.  

Efter beskrivning av tidigare forskning kommer vi nu in i empiriavsnittet och uppsatsens 

fjärde kapitel. Där presenterar vi det material som vi tagit fram genom djupgående intervjuer 

hos fallföretaget. Detta görs genom en berättande metod som gör läsaren insatt i 

diskussionerna med fallföretaget. I femte kapitlet binder vi samman den tidigare forskningen 

från teorikapitlet med information från fallstudien som presenterats i empirin. Här analyserar 

vi fallet med hjälp av analysmodellen, vilket bidrar till att uppfylla arbetets syfte och besvara 

forskningsfrågan. I det sjätte och avslutande kapitlet sammanfattas det tidigare avsnittet 

genom de slutsatser som kan dras från analysen. Här kommer också frågeställningen besvaras. 

Även egna reflektioner kring studien presenteras tillsammans med förslag på vidare forskning 

inom området. 
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2. Metodologiska val 
Följande kapitel kommer beskriva de metodologiska val som gjorts i samband med detta 

arbete. Kapitlet presenterar även det tillvägagångssätt som använts för att besvara 

forskningsfrågan och uppfylla arbetets syfte. Kapitlet inkluderar en urvalsdiskussion, etiska 

ställningstaganden samt kritik mot de metoder som används. 

 

2.1 Förförståelse 

Flera av de teorier som behandlas i denna uppsats har vi som författat uppsatsen tidigare 

kommit i kontakt med under våra tre år på Linnéuniversitetets civilekonomprogram. Ämnen 

som tidigare studerats är bland annat internredovisning, prestationsmätning, 

koncernförhållanden samt ekonomi- och verksamhetsstyrning. Genom denna uppsats har vi 

använt teorierna i ett, för oss, nytt sammanhang för att försöka skapa ytterligare förståelse. 

Genom kontakt med fallföretaget kunde vi se problem med de ovannämnda delarna vilket 

skapade ett intresse för oss att titta närmre på kommunikationen av prestationsmått i 

integrationsprocessen. 

2.2 Val av empiridriven metod 
Uppsatsen syftar till att genom empiri beskriva samt genom teori förklara problematik vid 

kommunikation av prestationsmått, med fokus på integrationsprocessen vid företagsförvärv. 

För att vidare identifiera faktorer som spelar in vid kommunikation av prestationsmått. För att 

uppnå detta syfte behövde vi använda en metod som hade stor vikt vid insamling av empiri. 

Detta då vi bedömde att företagens egna upplevelser och åsikter var viktiga att beakta för att 

besvara frågeställningen. Vi behövde få en inblick i hur företagen själva upplevde 

integrationsprocessen vid ett förvärv samt hur kommunikationen av prestationsmått såg ut. 

Att vi ville komplettera den befintliga teorin är något som ytterligare stärker en empiridriven 

metod. 

 

Det finns enligt Bryman och Bell (2003) olika uppfattningar om hur teori och empiri 

samverkar. Genom arbetet med uppsatsen har vi valt att använda något som påminner om en 

induktiv ansats, vilket kännetecknas av att det är empirin som driver studien och teori blir 

resultaten av studien (Bryman & Bell, 2003). Då huvudfokus genom uppsatsen har varit att 

granska fallföretagets situation och därigenom dra slutsatser bedömde vi att induktion var den 
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forskningsansats som var mest lämpligt. Vi anser dock att tillvägagångssättet inte var helt 

induktivt utan framförallt empiridrivet med vissa inslag av deduktion. Detta då vi även tog en 

viss utgångspunkt i de fakta som finns inom ämnet sedan tidigare, vilket kännetecknar 

deduktion enligt Bryman och Bell (2003).    

2.3 Val av kvalitativ forskningsstrategi 

En distinktion görs enligt Bryman och Bell (2003) mellan kvantitativ och kvalitativ 

forskningsstrategi vid metodologiska frågeställningar. Vi upplevde att den ovannämnda 

forskningsfrågan krävde fördjupad förståelse för att besvaras. Förståelse om hur företag i en 

förvärvssituation hanterar prestationsmätning och kommunikation. Det medförde att valet av 

forskningsinriktning föll på kvalitativ forskning. Detta då kvalitativ forskning kännetecknas 

av att tyngden ligger på djupgående förståelse och betonar ord snarare än siffror enligt 

Bryman och Bell (2003). Den kvalitativa forskningsstrategin brukar även ha ett induktivt 

synsätt med generering av teorier (Bryman & Bell, 2003).  

 

De viktigaste metoderna inom kvalitativ forskning menar Bryman och Bell (2003) är 

etnografi, deltagande observation och kvalitativa intervjuer. Vårt val av forskningsmetod föll 

på kvalitativa intervjuer vilket kommer motiveras i kommande avsnitt. Även valet att använda 

intervjuer motiverar att en kvalitativ forskningsstrategi bör användas. Den kvalitativa 

forskningsprocessen startar vanligtvis med en generell frågeställning, val av relevanta platser 

och undersökningspersoner som följs av insamling av relevant data. När data har samlats in 

tolkas den vilket följs av begreppsligt och teoretiskt arbete. Ett alternativt steg i processen är 

att ytterligare data samlas in, och det hela utmynnar sedan i en rapport om forskningens 

resultat (Bryman & Bell, 2003). 

 

Vår process påminde till stor del om hur den kvalitativa forskningsprocessen vanligtvis ser ut. 

Vi började med att formulera en generell frågeställning om vilka faktorer som spelar in vid 

kommunikation av prestationsmått i ett koncernbolag när dotterbolag ska integreras vid 

förvärv. Då vår utgångspunkt låg i empirin började vi sedan granska den befintliga teorin för 

att få djupare förståelse för ämnet och öppna upp för nya infallvinklar. Där efter blev vårt 

nästa steg i processen att välja relevanta intervjupersoner som kunde hjälpa oss att besvara 

frågeställningen och uppfylla uppsatsens syfte. Val av intervjupersoner motiveras i avsnittet 

om urval nedan. När undersökningspersonerna valts ut började vår insamling av relevant data 
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genom intervjuer. Detta för att sedan sammanställa och tolka den data som samlats in och 

skriva denna rapport. 

 

Enligt Bryman och Bell (2003) inkluderar kritik mot kvalitativ forskning att forskningen är 

för subjektiv samt att det kan vara svårt att replikera undersökningen. Det kan även uppstå 

problem med generalisering och bristande transparens. Trots kritiken som riktas mot den 

kvalitativa forskningen anser vi att denna metod som bör användas för att besvara vår 

frågeställning och uppnå syftet med uppsatsen. Vi har genom arbetets gång tagit hänsyn till att 

subjektivitet kan påverka arbetssättet och varit väl medvetna om att generalisering kanske inte 

är möjlig då vi endast genomfört ett fåtal intervjuer. Vi bedömer dock att vi har genomfört 

intervjuerna och uppsatsen så pass grundligt att läsaren får en klar och sanningsenlig bild av 

problemet.  

2.4 Intervjuer 

Genom vår uppsats har vi sökt svar på frågor kring vilka faktorer som spelar in vid 

kommunikation av prestationsmått inom koncerner. Information som vi har valt att arbeta 

fram och analysera genom fyra djupare intervjuer med fallföretagets anställda. Detta för att 

intervjuer kan ge oss god förståelse för fallet vilket vi behöver för att besvara frågeställningen. 

Intervjuerna genomfördes 27 april respektive 5 maj och varade mellan 45 till 60 

minuter.  Enligt Bryman och Bell (2003) kan kvalitativa intervjuer vara antingen 

ostrukturerade eller semi-strukturerade. Vid båda typer av intervju måste vi ta hänsyn till hur 

intervjupersonen uppfattar frågorna, vilket berör hur personen förstår och förklarar händelser. 

I den ostrukturerade intervjun får intervjupersonen tala fritt kring ett antal teman (Bryman & 

Bell, 2003). En något mer planerad metod är semi-strukturerade intervjuer som karaktäriseras 

av att forskaren på förhand valt riktlinjer och delar av de frågor som tas upp, där 

intervjupersonen sedan kan svara fritt (Bryman & Bell, 2003). Under vårt arbete har vi valt att 

ta fram en mall för de frågor som ställts till intervjupersonerna. I vår intervjuguide valde vi att 

utgå från fyra teman: förvärvet, integrationsprocessen, prestationsmätning och 

kommunikation. Vi var också noggranna med att ha ett öppet sinne och vara insatta i ämnet 

för att på så sätt ge utrymme för följdfrågor under samtalets gång. Våra intervjuer har på så 

vis varit semi-strukturerade och gett oss möjlighet till djupare tolkning och nya infallsvinklar. 

 

Då ett personligt möte inte varit möjligt för alla intervjuobjekt har vi även använt oss av 

intervjuer via mail. Vi fick då fördelen att intervjupersonen kunde ta sin tid att besvara de 
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frågor som vi skickat och tänka igenom svaren. Vi var nog med att informera 

intervjupersonen om att frågor var välkomna för att skapa en öppen dialog. Nackdelen är att 

vi inte fick samma möjlighet att ställa följdfrågor samt att vi inte kunde tolka 

intervjupersonens tonfall och kroppsspråk. Även spontaniteten går förlorad (Bryman & Bell, 

2003).  

2.5 Urval 

För att samla in det empiriska materialet behövdes ett urval av personer att intervjua. Den typ 

av urval som använts är ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att vi intervjuat personer som 

har funnits tillgängliga för oss (Bryman & Bell, 2003). Problem med denna typ av urval är att 

det är svårt att statistiskt generalisera de resultat som framkommer från studien, beroende på 

att vi inte vet för vilken population urvalet är representativt (Yin, 2006). Detta var dock inget 

problem i vår kvalitativa studie eftersom syftet inte var att skapa statistiskt signifikanta 

resultat. Vi eftersökte analytisk generaliserbarhet som enligt Yin (2006) har målet att utveckla 

och generalisera teorier. Vi fick av en tillfällighet kontakt med fallföretaget och koncernen i 

fråga är med stor sannolikhet inte representativ för alla koncerner. Vi anser dock att denna 

studie kan vara en språngbräda för ytterligare forskning vilket överväger svårigheter med 

empirisk generalisering (Bryman & Bell, 2003). En annan synpunkt är att vi bedömde ett 

sannolikhetsurval som riskfyllt då vi eftersökte företag som upplever problematik på området, 

vilket kanske inte alla företag anser sig ha.  

 

Enligt Bryman och Bell (2003) är urvalets storlek beroende av bland annat tid, pengar, 

precision och analysform. Även vilken metod som används i forskningen påverkar urvalet. 

Eftersom att vi valde att genomföra en kvalitativ studie talar det för en djupare förståelse, som 

vi bedömde kunde uppnås genom att utföra ingående intervjuer med ett fåtal personer. Att 

intervjuer genomförs med färre intervjupersoner motiveras genom den typ av analys vi 

genomfört i samband med intervjuerna samt att tid och resurser för uppsatsarbetet varit 

knappa. Det hade blivit allt för tidskrävande att genomföra fler intervjuer med detta djup, 

även om det kunde varit givande för de slutsatser vi dragit i uppsatsen. Enligt Denscombe 

(2009) är det rimligt att vid en kvalitativ studie göra en uppskattning av urvalets storlek 

utefter den tillgängliga tiden och de resurser som står till förfogande. 

 

De personer som vi har valt att intervjua har positionerna ekonomichef, vice VD, controller 

och ekonomikonsult på fallföretaget. Detta är personer som alla har kontakt med 
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moderbolaget och vi känner till att alla är delaktiga i kommunikationen av prestationsmått 

inom koncernen. Vi anser därför att dessa personer var lämpliga att intervjua för att få 

förståelse för uppsatsens ämne. Vi valde att inte lägga någon vikt vid företagets storlek då vi 

bedömde att alla företag inom en koncern, oavsett storlek, rimligtvis kan uppleva problem 

med kommunikationen i integrationsprocessen. Vi fokuserade istället på andra egenskaper hos 

koncernen i vårt urval, så som att det är nationell koncern som har genomfört företagsförvärv 

nyligen och upplever problematik gällande kommunikation av prestationsmått.  

2.6 Fallstudie 
Vi har valt att grunda vår uppsats i insamlad empiri från ett fallföretag, där vi fördjupar oss 

inom problematiken genom ingående intervjuer med de anställda. Detta för att få möjlighet att 

analysera processen i näringslivet och på så sätt få en djupare kunskap inom problematiken. 

Enligt Denscombe (2009) är fallstudier en metod som lägger fokus på en eller ett fåtal fall av 

de företeelser man avser att undersöka. Genom en fallstudie ges möjlighet att studera på 

djupet samt öppna dörrar för information som kanske inte varit tillgänglig vid mer ytliga 

undersökningar, samtidigt som den lämpar sig bra för mindre forskningsprocesser 

(Denscombe, 2009). Då vår uppsats var ett relativt kort projekt tidsmässigt där vi strävade 

efter att få tillgång till ingående kunskap och analys under denna period, fann vi att en 

fallstudie var en lämplig metod att använda oss av.  

 

Vi valde att använda endast ett fallföretag och granska den relation de har till den koncern de 

ingår i, för att nå en tydlig bild över problematiken under den korta period vi hade att röra oss 

inom. Yin (2007) menar på att det finns flera goda skäl att använda granskning av endast ett 

fall, en enfallsstudie, bland annat i situationer där det valda fallet är representativt för valt 

problemet. Fallet ska då anses vara del av ett vanligt förekommande fenomen och på så sätt 

antas ge bra information om situationen. Då förvärv är en vanlig händelse i företagsvärlden 

ansåg vi att information och analys från ingående granskning av ett företag kunde vara 

representativ för liknande fall. Nackdelar med denna metodik är risken att det valda 

fallföretaget visar sig ha andra egenskaper än man först fått intryck av under projektets gång 

(Yin, 2007). Yin (2007) menar på att risken för detta kan minskas genom en ordentlig 

granskning av det valda fallet. Vi har granskat företaget samt haft inledande möten med 

diskussion gällande problematiken och företagets ställning före projektets start. Detta bidrog 

till att skapa en tydlig bild av företaget och på så sätt se att det är representativt för problemet 

vi undersökte i denna uppsats. 
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Vi inser att problematiken som uppstår vid förvärvet och att kommunikation av 

prestationsmått skiljer sig från företag till företag. Eftersom det finns olika system, 

värderingar och metoder för att hantera processen inom olika företag. Vi ville granska det 

övergripande problemet och gå in nyckelfaktorer som påverkar kommunikationen för att 

skapa god förståelse hos båda parter. På så vis skapas möjlighet att applicera vårt resultat på 

fler fall.  

2.7 Hur insamlad data har tolkats och analyserats  

Utgångspunkten för det insamlade materialet var befintlig teori. Den har använts för att skapa 

en grundläggande förståelse och hjälpt oss fokusera på kärnan i problemet. De intervjufrågor 

som arbetats fram har på så sätt sin grund i teorin. Empiri och teori har delats upp efter samma 

teman. Det har också förenklat vår analysprocess då det finns en nära koppling mellan den 

insamlade empiri och teorin. 

 

Insamlad data består av semi-strukturerade intervjuer där svaren är öppna och därför kräver 

djupare analys. För att strukturera informationen spelade vi in och transkriberade intervjuerna. 

Det första steget i analys och tolkning av insamlat material är enligt Yin (2011) att 

sammanställa och organisera insamlad data. Detta utmynnar i en så kallad databas som sedan 

delas upp i mindre delar för att kunna sättas ihop i nya mönster, något som skapar grund för 

att analysera data (Yin, 2011). Vi har löpande sammanställt våra intervjuer, genom att 

överföra dem till skriftlig form. Detta utvecklades sedan genom att plocka ut nyckelord, så 

som kontakt, rapporter och problem, för att söka efter samband, något som kan ses som en 

form av kodning enligt Yin (2011). Denna process möjliggjorde en större vidd för mönster i 

datamaterialet, något som vi gick vidare med i den del som Yin (2011) benämner remontering 

av data. I denna remonteringsfas delas kodningen vi tidigare gjort upp i olika teman och 

begrepp som analyseras under arbetets gång. De teman vi använt vid indelning är integration, 

förvärv, kommunikation och prestationsmått. En positiv aspekt som uppkommer vid löpande 

analys av intervjuerna är enligt Patel och Davidsson (2011) att det kan ge indikationer om hur 

man ska gå vidare och öppna upp för nya infallsvinklar. 

 

När man kategoriserar, letar nyckelord och skapar nya mönster för insamlad data är det bra att 

ta hjälp av tydliga uppställningar, som ska utformas efter ens egna bedömningar (Yin, 2011). 

Genom att ständigt jämföra insamlad data och vara uppmärksam på faktorer som avviker från 
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mönstret kan man motverka snedvridning (Yin, 2011). Detta har vi arbetat med genom att 

skapa en tydlig struktur av de teman och mönster vi sett. Vi valde att hålla en öppen dialog 

med varandra kring analysen för att på så sätt få med bådas synpunkter och ha ett extra fokus 

på avvikelser. 

 

De sista stegen vid analys av insamlad data är att tolka och dra slutsatser från sitt material 

(Yin, 2011). En börjar med att tolka materialet med syfte att skapa en djupgående tolkning där 

huvudteman lägger basen för hur studien uppfattas (Yin, 2011). Vi valde att tolka varje tema 

var för sig, med en tydlig koppling till de teorier vi använt, för att skapa en bra struktur. Det 

empiriska material som samlats in redovisas i kapitel fyra där vi valde att anta en narrativ 

metod i presentationen av materialet. Detta för att bjuda in läsaren i diskussionen kring fallet 

och skapa känsla för den verksamhet som vi studerat. Empirin har sedan behandlats i 

förhållande till teorin med hjälp av den analysmodell som presenteras i vårt teorikapitel 

nedan. De modeller som presenteras i arbetet är framtagna för att skapa struktur och tydlighet 

och ska få läsaren att se hur teori och empiri hänger ihop, vilket lett till den analys som 

genomförts.  

2.8 Kvalitetsmått på vår kvalitativa studie 

För att kunna bedöma kvalitén i den kvalitativa studie vi utfört, kan den enligt Bryman och 

Bell (2003) granskas utefter flera kriterier. De begrepp som används är en motsvarighet till 

validitet och reabilitet som är kvalitetsmått inom den kvantitativa forskningen. De 

grundläggande kriterierna för en kvalitativ studie är trovärdighet och äkthet. Trovärdighet 

består i sin tur av fyra delkriterier, tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt styrka och 

konfirmera. Äkthet är uppdelat i rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, 

katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet (Bryman & Bell, 2003). 

 

Tillförlitlighetskriteriet betonar hur acceptabel forskningen är i andras ögon. För att 

säkerställa detta bör forskningen ha utförts enligt de regler som finns samt att resultaten ska 

rapporteras till de som berörs i studien. Detta för att kunna bekräfta att forskningen utförts på 

rätt sätt (Bryman & Bell, 2003). För att uppfylla detta kriterium försökte vi beakta de regler 

som finns att förhålla oss till samt tillhandahålla fallföretaget med vår uppsats efter avslutat 

arbete. För att säkerställa att vi uppfattat dem på rätt sätt fick de intervjuade även granska 

empirikapitlet innan uppsatsen färdigställdes. 
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Gällande överförbarhet har vi strävat efter att hålla studien på en sådan nivå att flera företag 

ska kunna få nytta av studien. Detta genom att hålla ett objektivt synsätt och försöka hitta 

generella problem. Enligt Bryman & Bell (2003) handlar överförbarhet om att resultaten ska 

kunna appliceras på andra miljöer, vilket vi bedömer kan uppnås genom detta arbetssätt.  

 

För att göra vår studie pålitlig har vi antagit ett granskande synsätt, vilket säkerställer att det 

skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse enligt Bryman och Bell (2003). Med hjälp av 

vår handledare och andra i vår omgivning har studien granskats för att bedöma kvalitén på 

uppsatsen. Slutligen har vi strävat efter att undvika att personliga värderingar påverkar 

uppsatsen, vilket ger möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman & Bell, 2003).  

 

För att försöka uppfylla äkthetskriteriet har vi bland annat tagit hänsyn till att ge en 

rättvisande bild, vilket enligt Bryman och Bell (2003) innebär att undersökningen ska ge en 

tillräcklig bild av åsikter och uppfattningar från flera olika intressenter. Detta har vi gjort 

genom att inte enbart intervjua chefer och ledare på fallföretaget, utan även andra anställda 

som kan uppleva problem eller ha en annan syn på hur kommunikationen av prestationsmått 

fungerar. Gällande övriga kriterierna för äkthet har vi så långt som möjligt arbetat för att 

studien ska ge fallföretaget bättre förståelse för sin situation och en tydlig bild av hur andra 

upplever situationen. Vi hoppas även att studien kan hjälpa fallföretaget att förbättra sin 

situation och vidta de åtgärder som krävs (Bryman & Bell, 2003).  

2.9 Etiska överväganden 
Genom arbetet med denna uppsats har det ständigt genomförts etiska överväganden. Detta för 

att säkerställa att etiska principer följs. En process som varit närvarande, från uppstart till slut. 

Enligt Bryman och Bell (2003) är de etiska principer som måste tas hänsyn till följande: 

 

• Informationskravet – Forskaren ska informera berörda personer om undersökningens 

moment och om studiens syfte. 

• Samtyckeskravet – Forskaren ska informera undersökningspersonerna om att 

deltagandet är frivilligt samt att de har rätt att avbryta. 

• Konfidentialitets- och anonymitetskravet – Innebär att undersökningspersonernas 

uppgifter ska behandlas med stor konfidentialitet. 

• Nyttjandekravet – Innebär att de uppgifter som forskaren samlar in enbart får brukas 

för forskningens ändamål. 
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• Falska förespeglingar – Forskaren ska inte ge vilseledande eller falsk information till 

undersökningspersonerna gällande undersökningen. 

 

Då vårt arbete grundas i empiri hämtad från semi-strukturerade intervjuer var vi noga med att 

skapa en trygg miljö för intervjuobjekten. Detta genom att klart förmedla att syftet för de 

genomförda intervjuerna är att bygga empiri till denna uppsats samt att insamlad information 

endast använts i detta syfte. På så sätt blir samtalet mer bekvämt och öppnar upp för en bra 

dialog. De personer samt företag som intervjuats har valt att vara anonyma, bland annat till 

följd av den relation problemet berör. Det kan vara känsligt att behandla problem man 

upplever i en ägarsituation eftersom maktfördelningen är ojämn och såväl chefer som 

anställda deltar i observationen. Då intervjupersonerna har valt att vara anonyma har de 

tilldelats fiktiva namn, baserat på de vanligaste namnen att döpa sina barn till i Sverige 2014. 

I fördelningen av fiktiva namn har det inte tagits någon hänsyn till intervjupersonernas kön. 

Vi anser dock att de positioner som intervjupersonerna besitter är betydande för uppsatsen. De 

namn som används i empirikapitlet är enligt följande: 

 

• Vice VD:n kallas i uppsatsen för Lucas 

• Ekonomichefen kallas i uppsatsen för Elsa 

• Controllern kallas i uppsatsen för William 

• Ekonomikonsulten kallas i uppsatsen för Alice 

• Nytillsatt VD kallas i uppsatsen för Oscar. 

 

Vi har i enlighet med detta behandlat all insamlad information med försiktighet och varit noga 

med att hålla inblandade personers identitet anonym. Samtliga inblandade har även fått 

information om deras rätt att inte besvara frågor och att medverkan i studien är helt frivillig. 

Med dessa åtgärder har vi mött de krav som benämns i punktform ovan.  

2.10 Källkritik 

Under uppsatsens gång har vi antagit ett kritiskt förhållningssätt gällande de empiriska och 

teoretiska källorna, vilket enligt Trost (2014) är viktigt för all typ av litteratur. Detta för att 

försöka bedöma hur sanningsenliga och trovärdiga de källor vi använt är, och därmed hur 

tillförlitlig vår studie är (Patel & Davidson, 2011). Vi har under arbetet med uppsatsen 

undersökt varifrån våra källor kommer samt när de har publicerats. 
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Den teori som används kommer huvudsakligen från litteratur och vetenskapliga artiklar. De 

vetenskapliga artiklar som vi har använt oss av kommer mestadels från välkända journaler och 

är “peer reviewed”, vilket gör att vi finner dem trovärdiga då de är referentgranskade och 

därmed håller vetenskaplig kvalitet. Den teori som är hämtad från litteraturen har vi nästan 

uteslutande hittat från universitetsbibliotekets katalog och kommer från välkända förlag, vilka 

vi finner som pålitliga källor. Mycket av litteraturen som används i uppsatsen är utgiven av 

Studentlitteratur, vilket vi bedömer är ett pålitligt förlag. Inspiration till källor att hämta teori 

ifrån har även kommit från tidigare avhandlingar som vi anser använder lämpliga källor. 

Språket varierar mellan engelska och svenska vilket breddar området men samtidigt skapar 

utrymme för misstag gällande översättningar och tolkningar, enligt Trost (2014). Annan kritik 

mot de sekundärkällor som använts är att vi inte var helt insatta i materialet samt att de kan 

vara komplexa och tolkade ur olika synvinklar. Sekundärkällorna har dock varit värdefulla för 

oss i studien med fördelar som, enligt Bryman och Bell (2003), inkluderar att vi kan spara tid 

och pengar samt få tillgång till data av hög kvalitet. 

 

För att förbereda oss inför intervjuerna och få information om den koncern där våra intervjuer 

ägt rum har dotter- och moderbolagets hemsidor använts. Vi är väl medvetna om att 

information på företagens hemsidor tenderar att vara vinklad och har tagit hänsyn till det. Då 

fallföretaget har valt att vara anonyma kan vi inte källhänvisa till deras eller moderbolagets 

hemsida. Vi kan inte heller bifoga eller källhänvisa till de rapporter vi har fått ta del av från 

fallföretaget, vilket vi inser minskar trovärdigheten.  

 

När vi genomförde förarbetet med insamling av det empiriska materialet, i form av intervjuer, 

tog vi hänsyn till att subjektivitet kan forma intervjuerna (Patel & Davidson, 2011). Detta kan 

därmed påverka de svar vi får från intervjupersonerna. Vi har försökt minska subjektiviteten 

genom att inta ett kritiskt förhållningssätt och spelat in intervjuerna samt transkriberat dem för 

att noggrant beakta allt som sagts vid intervjutillfället. Även intervjun som genomfördes via 

mail kunde granskas om igen för att noggrant analysera svaren.  
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3. Integration, prestationsmätning & kommunikation  
För att kunna besvara forskningsfrågan och uppfylla syftet som nämns i första kapitlet 

behöver befintliga teorier om integration, prestationsmätning och kommunikation studeras. 

Dessa teorier behandlas i förhållande till företagsförvärv för att på så sätt ge stöd för analys 

av empirisk data.  

 

3.1 Integration vid företagsförvärv 

En sammanslagning mellan företag är en vänskaplig överenskommelse mellan företag med 

lika storlek och makt (Jordaõ et al., 2013). Företagsförvärv är istället ett fenomen av en 

antingen vänskaplig eller fientlig karaktär där det förvärvande företaget tar besluten i 

övertaget av det andra företaget. En vanlig anledning till att dessa förvärv misslyckas i 

integrationen efter förvärvet är brist på, eller bristfälliga, mått för att implementera 

förändringar i det förvärvade företaget (Jordaõ et al., 2013). Enligt Schriber (2009) ökar 

kraven på de synergieffekter, som det finns förhoppningar om vid företagsförvärv och 

fusioner. Så mycket som 66 procent av alla förvärv uppfyller inte förhoppningarna om ett ökat 

värde (Schriber, 2009). En vanlig anledning är att förvärv i teorin kan se bra ut, men att det 

inte går att ta vara på de förväntade synergierna i praktiken. Ett misslyckat förvärv definieras 

således som att det totala aktievärdet minskar efter förvärvet (Schriber, 2009).  

 

Schriber (2009) menar på att integrationen är en vanlig anledning till att de förväntade 

synergieffekterna inte uppfylls. Integrationen påverkas av hur stort behov av självständighet 

det förvärvade förtaget behöver samt hur stort strategiskt behov av integration det förvärvande 

företaget anser sig ha. Utöver hänsyn till detta, behöver integrationen genomföras till en 

rimlig kostnad vilket medför att endast nödvändigheter integreras och inte mer (Schriber, 

2009). Några av de vanligaste anledningar till misslyckade företagsförvärv är, enligt (Jordaõ 

et al., 2013), att företagens kultur, processer och system inte blir integrerade. Nyckelfaktorer 

för en lyckad integration anses vara till exempel anpassade kontrollsystem och ”human 

resources” tillsammans med att försöka skapa en kulturell integration (Jordaõ et al., 2013). 

Jemison och Sitkin (1986) diskuterar hur viktigt det är med en organisatorisk matchning 

mellan företagen vid ett förvärv, och inte enbart en strategisk matchning. Vid en 

organisatorisk matchning passar administration, kultur och personliga egenskaper de båda 

företagen, vilket har stor betydelse för hur integrationen för det dagliga arbetet fungerar 
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(Jemison & Sitkin, 1986). Ett av de vanligaste problemen vid integration är hur de anställda 

påverkas, då deras reaktioner kan förhindra integrationen (Schriber, 2009). Ett annat faktum 

är att integration vid företagsförvärv och sammanslagningar tar tid. Vilket kan bero på att 

ansvarsförhållanden ska klargöras och att integrationsprocessen ska löpa vid sidan av den 

operativa verksamheten. Även att planera och genomföra integrationen är tidskrävande 

(Schriber, 2009). 

 

Banal-Estanol och Seldeslachts (2011) diskuterar integrationen innan och efter en 

sammanslagning. De menar att anledningar till misslyckade sammanslagningar ligger i 

asymmetrisk information före sammanslagningen samt problem med samarbete och 

koordinering efter sammanslagningen. Hinder i integrationsprocessen kan även, enligt Datta 

(1991), ligga i att det förvärvande företaget inte kan hantera integrationen på ett effektivt sätt. 

Vilket ofta är relaterat till att företagen skiljer sig åt på områden så som ledarskap, belöning- 

och utvärderingssystem, organisationsstruktur och organisationskultur (Datta, 1991).  Datta 

(1991) skriver om begreppet ”organizational fit” och hur denna organisatoriska passform 

påverkar sammanslagningen av två företag efter ett förvärv. Den organisatoriska passformen 

kan bedömas efter ett flertal dimensioner, där de två viktigaste dimensionerna är huruvida 

företagen skiljer sig åt i ledarskap och organisationssystem, varav belönings- och 

utvärderingssystemet är särskilt viktigt (Datta, 1991). En viktig del av den organisatoriska 

passformen ligger att ledarskapet på det förvärvade och förvärvande företagen måste vara 

förenliga. Ledarskap beskrivs i detta sammanhang som ledningen eller den subjektiva 

kulturen i en organisation och inkluderar faktorer som ledningens attityd mot risker, sätt att ta 

beslut, kontrollbehov och kommunikationsmönster (Datta, 1991).  Ledarskapet är unikt för 

varje organisation och när det för en organisation är naturligt att gå på magkänsla gällande 

beslutsfattande kan det vara onaturligt för en annan organisation att inte använda formella 

system och marknadsundersökningar (Datta, 1991). På samma sätt kan en ledning tro på 

informell kontroll och öppna kommunikationskanaler och nästa företag på hård kontroll och 

högst strukturerade kommunikationssätt. Datta (1991) menar att belönings- och 

utvärderingssystemet är en av de viktigaste delarna i en organisation, då belöningssystemet 

representerar utbytet mellan individen och organisationen. Dessa system kan variera mycket 

mellan företag beroende på branschens karaktärsdrag och vilken strategi företagen antar 

(Datta, 1991). Lorsch and Allen (1973) fann i en studie stora skillnader i belöningar och 

utvärdering beroende på om organisationen var vertikalt integrerad. Vertikalt integrerade 

organisationer tycktes fokusera enbart på slutresultatet i belöningar till skillnad från 
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integrerade företag som använde både slutresultatet och resultat längs vägen (Lorsch & Allen, 

1973).   

 

Även Weber och Drori (2011) tar upp problem efter sammanslagningar och företagsförvärv, 

där de försöker förklara integrationsprocessen. Detta genom att använda sig av tre perspektiv: 

organisationskultur, organisationsidentitet och organisationsidentifiering. Där de två 

sistnämnda perspektiven innebär att ledningen ska fokusera på medarbetare från botten av 

organisationen och upp, istället för tvärtom. Detta ökar förståelsen för synsättet hos de 

anställda på det uppköpta företaget men kan få konsekvenser gällande kommunikation och 

spridning av information. För det förvärvande företaget är kommunikationen ett av de enklare 

sätten att handskas med problem relaterade till de anställda då det minskar osäkerheten och 

framställer moderbolaget som pålitligt, ärligt och omhändertagande. Kommunikationen 

reducerar även negativ attityd hos de anställda vid integrationsprocessen (Weber & Drori, 

2011). En integration mellan två företag vid ett förvärv ställer nya krav på 

kommunikationsprocessen (Buono & Bowditch, 1989). Då processen för med sig osäkerhet 

och otrygghet behöver kommunikationen vara både kvalitativ och kvantitativ, vilket skiljer 

sig från den klassiska företagskommunikationen (Buono & Bowditch, 1989). Många företag 

gör misstaget att inte kommunicera nyheter relaterade till förvärvet till de anställda, och så 

gott som alla studier av sammanslagningar förvärv rapporterar brister i kommunikationen vid 

någon tidpunkt i integrationsprocessen (Buono & Bowditch, 1989). Buono och Bowditch 

(1989) har tagit fram två typer av kommunikation som bör vara närvarande vid 

förvärvsprocessen, kommunikation för att hålla anställda uppdaterade angående förvärvet och 

dess implementering samt kommunikation för att underlätta att få arbetet utfört. De anställda 

tenderar att reagera mer positivt till förvärvet om de är väl informerade under 

förvärvsprocessen, istället för att tvingas förlita sig på spekulationer (Buono & Bowditch, 

1989). 

 

Kommunikationen är en viktig del av integrationsprocessen och genom en öppen 

kommunikation minskar dubbeltydighet och klargörs förväntningar (Christine et al., 2004). 

Det finns delade åsikter i forskningen angående om kommunikationen ska ske från den 

nuvarande ledningen eller från moderbolaget (Buono & Bowditch, 1989). De som hävdar att 

kommunikationen ska ske från den nuvarande ledningen menar att det minskar osäkerheten 

som kommer i och med förvärvet (Hayes, 1979). Logiken bakom det är personalen kommer 

känna sig mer bekväm i situationen om de får information från den tidigare ledningen (Hayes, 
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1979). Detta kommer dock bidra till att personalen blir isolerad från de nya ägarna (Buono & 

Bowditch, 1989). Utöver envägskommunikationen från ledningen är det viktigt att utveckla en 

fungerande tvåvägskommunikation för att förvärvet ska lyckas. Utöver att informera 

medarbetarna behöver de anställda ha möjligheten att ställa frågor och lufta oro och rädslor 

(Buono & Bowditch, 1989).  

3.2 Prestationsmätning 

Enligt Haglundh och Nilsson (2000) innebär ekonomistyrning “påverkan och styrning av en 

verksamhet och dess organisation i en viss riktning för att nå ekonomiska mål”. Holmblad 

(2005) menar att syftet med ekonomistyrningen är lönsamhet. Lönsamhet uppnås i sin tur 

genom effektivitet, som kräver ordning genom beslutsfattande och styrinstrument (Holmblad, 

2005). Styrinstrumenten kan vara formella eller mindre formella. Till formella styrmedel 

räknas planering och redovisning samt informationssystem, medan mindre formella styrmedel 

inkluderar till faktorer som företagskultur och lärande (Holmblad, 2005). Den ekonomiska 

styrningen består av delsystem vilka innefattar redovisningssystem, budgetering och 

nyckeltal. Dessa system är formella och hanteras därför ofta av någon form av 

ekonomidatasystem (Samuelson, 1990). 

 

Ett område inom ekonomistyrningen där olika aspekter på prestationer mäts är 

prestationsmätning (Ax et al., 2009). Att välja prestationsmätningssystem är, enligt Ittner och 

Larcker (1998) en av de mest kritiska utmaningarna för företagen. Detta då det är särskilt 

viktigt med prestationsmätning i utveckling av strategisk plan och utvärdering av prestationer 

(Ittner & Lercker, 1998). Ett prestationsmått är ett kvantitativt värde som ger information 

angående hur verksamheten presterar och som kan användas för jämförelser (Simons, 2000). 

Enligt Simons (2000) finns det både finansiella och icke-finansiella mått, där de finansiella 

måtten mäts i monetära termer och ofta kommer från företagets redovisning. De icke-

finansiella måtten är kvantitativa mått som skapas utanför den formella redovisningen 

(Simons, 2000). Bra prestationsmått medför att företag effektivt kan beskriva och 

implementera strategier, förbättra effektiviteten i ledningen och ligga till grund för belöningar 

(Malina & Selto, 2004). Olve et al. (1999) menar på att information kring prestationer främst 

syftar till att göra det möjligt för de anställda att se företagets utveckling, och att de i andra 

hand ska ses som ett verktyg för ledningen att kontrollera huruvida olika delar i 

organisationen arbetar i samma riktning.  
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Att utveckla ett prestationsmätningssystem är en komplex uppgift för ledningen (Carlucci, 

2010). För att systemet ska vara användbart krävs en tydlig definition av prestationer och 

exakta mått. Prestationsmåtten ska vara lagom många och delge en integrerad och komplett 

bild av verksamheten (Carlucci, 2010). Detta är betydelsefullt för att undvika 

informationsöverskott, förvirring hos användare och för att ge en tydlig bild över de 

konkurrenskraftiga fördelar som företaget besitter. Problemet är ofta att ledningen använder 

för många mått vilka de lägger mycket tid och kraft på att ta fram (Carlucci, 2010). Det är 

finansiella mått som används mest frekvent på företagen i praktiken, så som lönsamhet, 

försäljning och resultat. Fokus har dock skiftat de senaste åren till att gå mot icke-finansiella 

mått, vilket till stor del beror på svagheter med de finansiella måtten (Choong, 2014). 

Internationella företag har börjat lägga större vikt vid icke-finansiella mått, detta då 

organisationerna är uppdelade och spridda över olika delar av världen (Dossi & Patelli, 2010). 

Att använda icke-finansiella mått lägger grund för en dialog och lärande mellan 

verksamheterna (Dossi & Patelli, 2010). Dossi och Patelli (2010) menar att dotterbolagens 

deltagande i utvecklandet av prestationsmätningssystem främjar användning av icke-

finansiella mått. De icke-finansiella måtten, ihop med finansiella mått, ger en mer heltäckande 

bild av vad som driver prestationer, då de mäter områden bortom de finansiella resultaten 

(Dossi & Patelli, 2010). En anledning till att de internationella bolagen motsätter sig 

användning av de icke-finansiella måtten är att det blir svårt att göra jämförelser mellan 

dotterbolagen och identifiera vart de bästa prestationerna sker (Dossi & Patelli, 2010). 

 

Det tog lång tid innan prestationsmätning innebar mer än finansiella mått (Kald & Nilsson, 

2000). Kald och Nilsson (2000) skriver hur DuPont Powder Company 1915 introducerade en 

modell som skulle ge en bättre analys av det sysselsatta kapitalet i dotterbolag. Framgångarna 

med denna modell ledde till introduktion av liknande modeller på många företag världen över 

(Kald & Nilsson, 2000). En viktig faktor för framgång är att strategi, agerande och mått är 

förenliga med varandra vilket har visat sig vara enklare med icke-finansiella mått, detta riktar 

kritik mot de finansiella måtten (Kald & Nilsson, 2000). Niven (2006) diskuterar en mängd 

nackdelar med de finansiella måtten, till exempel att de är allt för bakåtblickande och 

fokuserar på vad som har presterats tidigare. Niven (2006) menar på att måtten påverkar 

förmågan att förutspå framtiden negativt. De finansiella måtten bidrar även till att minska 

fokus på lång sikt, då måtten ofta strävar efter att ha positiv verkan på organisationen på kort 

sikt (Niven, 2006). Det kan också vara svårt för anställda att förstå måtten och relatera dem 

till arbetsuppgifterna (Ax et al., 2009). Slutligen menar Niven (2006) att de finansiella 
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prestationsmåtten inte fungerar tillsammans med dagens företag, då de värdeskapande 

aktiviteterna idag inte kan fångas i de materiella anläggningstillgångarna. Istället ligger värdet 

i anställdas idéer, relationer med leverantörer och en kultur som betonar innovation och 

kvalitet (Niven, 2006). De icke-finansiella måtten kommer dock alltid behöva kompletteras 

med finansiella, då de finansiella måtten talar om huruvida förbättringar i 

kundtillfredsställelse, kvalitet och innovation har bidragit till bättre finansiella prestationer 

och ökat värde för aktieägarna (Niven, 2006).  

 

Prestationsmätning kan ses som ett verktyg för kommunikation av förväntningar på 

prestationer och bidra till att motivera medarbetarna (Ax et al., 2009). Simons (2000) menar 

att ett viktigt syfte med prestationsmätning är att ligga till grund för fakta-baserat ledarskap, 

vilket innebär att styrningen baseras på fakta istället för aningar och intuition. Det syftar även 

till att delge signaler om avvikelser från budget och utgöra underlag för beslutsfattande (Ax et 

al., 2009). Faktorer för att prestationsmått ska ge och bibehålla strategiska fördelar inkluderar 

att måtten ska vara varierande, med allt från finansiella till operationella och icke-finansiella 

mått (Malina & Selto, 2004). Måtten ska vara objektiva och exakta samt informativa samtidigt 

som nyttan ska överväga kostnaden för att ta fram måtten (Malina & Selto, 2004). Vidare 

menar Malina och Selto (2004) att prestationsmått ska ha konstaterade orsak-verkan samband 

samt att de ska hjälpa till att kommunicera strategin. Slutligen verkar prestationsmätning som 

incitament för förbättringar och för att stödja beslutsfattande (Malina & Selto, 2004).  

 

I val av prestationsmått finns det vissa faktorer som bör vara uppfyllda så som att måtten ska 

kunna relateras till företagets strategi och mål, det ska finnas en synlig länk mellan de olika 

måtten och de ska även vara tydliga, med klar definition för att undvika feltolkningar (Olve et 

al., 1999). Det är även viktigt att man tolkar och definierar måtten likformigt inom 

verksamheten och att en håller diskussion kring orsak- och verkansamband (Olve et al., 

1999). För att försäkra sig om att prestationsmål uppnås måste rätt prestationsmått användas 

(Simons, 2000). Gautreau och Kleiner (2001) belyser tre delar som de anser ledningen bör 

tänka på vid implementering av prestationsmätningssystem. De syftar då på att en bör 

använda sig av ett fåtal nyckeltal, för att inte riskera att strategin blir otydlig, måtten ska vara 

av sådan typ så att de anställda kan förstå och kontrollera dem. De avslutar med att betona att 

en bör hålla en öppen kommunikation och inkludera eventuella förändringar i strategi och mål 

i prestationsmätningssystemet (Gautreau & Kleiner, 2001).  

 



25 
	  

Catasús et al. (2008) tar upp tre problem med användandet av nyckeltal. Först och främst är 

nyckeltal en förenkling av verkligheten, vilket bidrar till att nyanser förloras. Detta kan 

avhjälpas genom att använda fler nyckeltal samt genom att belysa spridningsmått. Det andra 

problemet Catasús et al. (2008) diskuterar är att informationen kan bli för mycket att ta in för 

personalen, ett så kallat informationsöverskott. Den nya informationen bidrar då inte 

ytterligare i beslutsfattandet. Det tredje problemet med nyckeltal är att personalen kan få 

problem med att förändra sin bedömning av nyckeltalet om beräkningen av talet ändras 

(Catasús et al., 2008). För att skapa en god grund för beslut samlas många gånger stora 

mängder information in, ibland mer än vad beslutsfattarna egentligen behöver (Holmblad, 

2005). Det kan även vara lönsamt för beslutsfattaren att samla in mycket material för att ha 

något att hänvisa till vid kritiserade beslut. Redovisningen utformas oftast efter vad som är 

tydligast, enklast och mest fördelaktigt för företaget i fråga. Det är ofta de som ansvarar för 

redovisningen i företaget, som även kan befinna sig långt ner i hierarkin, som beslutar om 

detta i en avvägning mellan värdet på rättvisande redovisning och kostnaderna (Holmblad, 

2005). 

 

De prestationsmått som används balanseras mellan så kallade drivande mått och utfallsmått, 

enligt Kaplan och Norton (1999). Drivande mått är sådana som är betydelsefulla för 

prestationer i framtiden (Kaplan & Norton, 1999). De drivande måtten leder fram till 

utfallsmått som fokuserar på resultat i slutet av en tidsperiod (Niven, 2006). Fördelar med 

utfallsmått är att de vanligtvis är enkla att identifiera och urskilja (Niven, 2006). Niven (2006) 

nämner också nackdelar med utfallsmåtten så som att de är historiska i sin karaktär, saknar 

prognosförmåga och inte speglar de nuvarande aktiviteterna. De drivande måtten utmärks av 

att de belyser stegvisa förändringar som i slutänden påverkar resultatet (Gautreau & Kleiner, 

2001). Fördelar med de drivande måtten är att de är förutseende vilket möjliggör justeringar 

baserade på resultat (Niven, 2006). Nackdelar med drivande mått är att de kan vara svåra att 

identifiera och urskilja (Niven, 2006). Ett exempel på utfallsmått är försäljning, och 

försäljningen drivs av mått så som antalet timmar spenderade med kunder vilket då 

representerar drivande mått (Niven, 2006). Utfallsmått berör till exempel månadens vinst och 

ger indikationer kring hur väl företaget lyckats implementera sin strategi (Gautreau & Kleiner, 

2001).  De drivande måtten bidrar alltså till prestationer i form av utfallsmått (Niven, 2006). 

Bititci et al. (2013) förklarar att utfallsmått är användbart vid jämförelse av prestationer 

mellan företag som är verksamma inom olika områden. Drivande mått är mindre viktiga vid 

en sådan jämförelse då de syftar till att se på framtida prestationer (Bititci et al., 2013). 
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Kaplan och Norton (1999) menar på att vi behöver mer än bara drivande mått, att de bör 

kompletteras med utfallsmått. De mest använda prestationsmåtten är just utfallsmått så som 

lönsamhet och kundtillfredsställelse. Att använda utfallsmått utan drivande mått förmedlar 

inte hur det är tänkt uppnå prestationerna. Det blir också svårare att se om prestationer utförs 

som planerat vilket bidrar till svårigheter med kortsiktiga förbättringar. Om istället endast 

drivande mått används skapas en bra bild över förbättringar på kort sikt men inte vad 

förbättringarna leder till (Kaplan & Norton, 1999). 

 

Beroende på hur företag är organiserade uppkommer det enligt Holmblad (2005) olika behov 

på systematiserad och sammanställd information. I företag med en enkel och tydlig hierarkisk 

organisationsstruktur är inte kraven på redovisning lika stora som i mer decentraliserade 

organisationer, där företag måste visa att de är lönsamma och göra vad som förväntas av dem. 

I decentraliserade organisationer finns ett större behov av uppvisande av lönsamhet och att 

rätt arbetsuppgifter utförs. Detta då ledningens enda möjlighet att kontrollera verksamheten är 

via rapporter och liknande (Holmblad, 2005). I decentraliserade organisationer blir överföring 

av kontroll alltså ett centralt problem i och med svårigheter med kommunikation och 

förvrängning av budskap (Ouchi, 1978). Ouchi (1978) menar på att mål vanligtvis sätts av 

anställda på högre positioner som sedan kommunicerar dessa längre ner i hierarkin. Det är 

sedan upp till de på högre positioner att avgöra om målen har blivit uppfyllda. Det är då, 

enligt Ouchi (1978), mer lämpligt att basera denna kontrollprocess på utfall istället för 

beteenden. Utfall är kvantifierbart och kan därför jämföras mellan nivåer och funktioner. Det 

är däremot väldigt svårt att genom enbart användning av mått kommunicera de komplexa 

fenomen som avdelningarna arbetar med (Ouchi, 1978). Utfallsmått kommer därmed 

tillfredsställa företagets behov av jämförbara mått över prestationer, men skapar problem med 

att tillfredsställa behovet av detaljerad information på lokal nivå (Ouchi, 1978).  

3.2.1 Kritik mot prestationsmått 
Enligt Kald och Nilsson (2000) har det genom åren riktats kritik mot användningen av 

prestationsmått. Kritiken är till exempel att prestationsmätning fokuserar för mycket på det 

förflutna och på prestationer på kort sikt. Att prestationsmått lägger för stor vikt på de 

finansiella aspekterna av verksamheten är också något som kritiserats. Övrig kritik är att 

prestationsmätning innehåller för mycket information, att den levereras för sent samt att den 

är för aggregerad (Kald & Nilsson, 2000). Kaplan och Norton (1992) konstaterar att de 

traditionella prestationsmåtten fungerade inom dåtidens industrier men att de inte är 
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tillräckliga för de färdigheter och egenskaper som företag försöker bemästra idag. Johnson 

och Kaplan (1987) hävdar att informationen i den interna redovisningen har blivit 

underordnad den externa rapporteringens krav. Detta leder till att ledningen inte får den 

högkvalitativa informationen som de behöver i beslutsfattandet (Johnson & Kaplan, 1987). 

Kald och Nilsson (2000) visar genom en studie att prestationsmätning inom ett företag inte 

behöver ha samma struktur som den rapportering som sker ut från organisationen. De anser att 

precis rapportering uppstår när controllern och den interna revisions-funktionen fokuserar på 

verksamheten istället för på kraven som extern rapportering för med sig (Kald & Nilsson, 

2000). Detta är även något som Johnson och Kaplan (1987) kritiserar prestationsmätningen 

för. 

3.3 Kommunikation i organisationer 

Heide et al. (2012) använder sig av följande definition av organisationskommunikation: 

“organisationsmedlemmars formella och informella kommunikation internt i organisationen, 

det man också brukar kalla intern kommunikation”. De beskriver det som ett medel för att ur 

ett kommunikationsperspektiv förklara och förstå fenomen inom en organisation. Fenomen så 

som ledarskap och organisationsförändringar (Heide et al., 2012).  Organisationsförändringar 

varierar från fall till fall och berör allt från att låta medarbetare gå till uppköp och 

sammanslagningar med andra verksamheter (Heide et al., 2012). Charles W. Redding ses som 

en pionjär inom organisationskommunikation och han menade på att det finns vissa 

grundprinciper när det kommer till intern kommunikation. De delar han berör är att 

betydelsen för ett meddelande uppstår i mottagarens tolkningsprocess och att mottagaren 

handlar efter hur han tolkar meddelandet. Han menar också att på att ett meddelandes 

betydelse förändras när det skickas mellan individer i en hierarki eller informellt nätverk. 

Även organisationsklimat behandlas, där han syftar på att det är viktigare än kommunikations-

färdigheter och tekniker. En sista faktor är att mer kommunikation inte behöver vara bättre, 

det bör balanseras av det ekonomiska behovet av effektivitet (Heide et al., 2012). 

 

Kommunikation inom organisationen är ett viktigt verktyg för organisationens framgång. Ju 

fler länkar kommunikationskedjan består av, desto större är chansen att informationen 

förändras och förvrids samt att innehållet skalas bort (Clampitt, 2005). Clampitt (2005) 

diskuterar även hur en uppdelad organisation påverkar kommunikationen. De gränser som 

skapas vid uppdelningen kan ha som syfte att avgränsa funktioner och generera effektivitet 

men skapar också problem med kommunikationen. Problem som uppstår med en sådan 
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uppdelad organisation är till exempel koordinationssvårigheter och omotiverade anställda. 

Andra faktorer som kan bidra till kommunikationssvårigheter är att anställda kommunicerar 

på olika språk, har olika kulturer eller är lokaliserade på olika geografiska platser (Clampitt, 

2005). 

 

Integrerad kommunikation behandlar enligt Christensen et al. (2008) hur symboler, 

meddelanden, procedurer och beteenden kan sammanflätas för att en organisation ska 

kommunicera kontinuerligt, på ett klart och konsekvent sätt. Kommunikationen ska riktas och 

koordineras så att hela organisationen tar del av information på samma sätt. Den integrerade 

kommunikationen kommer också med en rad fördelar så som optimal resursanvändning och 

att organisationen uttrycker sig på samma sätt till utomstående aktörer. Detta samtidigt som 

icke-integrerad kommunikation sänder delade budskap som skapar förvirring och gör 

mottagaren frustrerad (Christensen et al., 2008).  

 

I sin bok Administrative Behavior talar Simon (1945) om hur teknologin för 

informationshantering expanderat och fortsätter att expandera i snabb takt. Simon (1945) 

menar på att utvecklingen och design av de nya systemen har skett utan tanke på hur den 

mänskliga faktorn ska kunna hantera den stora mängden av information som nu finns 

tillgänglig. Det gör att den svagaste länken inte längre ligger i den teknik som finns, utan 

snarare kapaciteten hos människan (Simon, 1945). Simon (1945) menar på att det är 

nödvändigt för företag att sålla ut den information som är av betydelse för långsiktiga beslut 

och ledningsbeslut, för att göra informationsmängden hanterbar. Detta genom ett gränssnitt 

som syftar till att hantera, ta in och processa relevant information och sedan överföra det till 

ett format som kan hanteras av företagets interna informationssystem. En åtgärd som görs för 

att kunna möta svårigheter som uppkommer vid hantering av mycket information (Simon 

1945).  

 

Strategisk kommunikation innebär att fokus ligger på ”Hur mening delas, överförs eller 

skapas mellan individ, organisation och samhälle” (Falkheimer & Heide, 2014). Falkheimer 

och Heide (2014) skriver om hur den strategiska kommunikationen inte längre bara används 

av professionella kommunikatörer utan att även chefer har stor press på sig att kunna 

kommunicera. Det som chefen kommunicerar inkluderar såväl övergripande målsättningar 

och organisationskultur som komplexa fenomen. Det är då viktigt att ledningen och chefer är 

tydliga och koncisa när de förmedlar företagets stratergi och mål för de anställda, för att 
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kunna nå målkongruens (Gautreau & Kleiner, 2001). De som inriktat sig på strategisk 

kommunikation har ofta ett tolkningssätt där kommunikation anses vara det som lägger 

grunden för en organisations existens (Falkheimer & Heide, 2014). Genom att leta inspiration 

från olika teorier, så som organisations-, samhälls- och kommunikationsteorier kan en bredare 

helhetssyn över strategisk kommunikation skapas, där en även ser till medarbetarnas 

perspektiv (Falkheimer & Heide, 2014). Figuren nedan illustrerar detta.   

3.2.1 Rapportutformning 
Lees (2003) diskuterar olika kontroll-funktioner som ska vara närvarande vid ett 

företagsförvärv. En av dessa funktioner är rapportering. Förvärvet kan medföra stora 

förändringar och det leder till att tydliga rapporteringsflöden, som inte är tvetydiga, är 

essentiella för att minimera osäkerheten samt hålla fokus på prestationer (Lees, 2003) 

 

Adolphson (1995) diskuterar ekonomiska styrsystem, där han beskriver dem som ett verktyg 

för bland annat intern och extern verksamhetskontroll. Den externa kontrollen sker i form av 

revisionsverksamhet och den interna genom löpande uppföljning av verksamheten. Med hjälp 

av redovisningen kan avvikelser från budget upptäckas. Redovisningen syftar även till att 

skapa grund för utvärdering och analys av verksamheten, genom den information den 

kommunicerar (Adolphson, 1995). Adolphson (1995) uppger vissa krav på 

redovisningssystemet, så som att tillgodose informations- och analysbehov samt agera 

underlag för budgetering och planering. Andra faktorer systemet ska uppfylla enligt 

Adolphson (1995)  är att skapa tillfälle för verksamhetsutvärdering och en bild av företagets 

ekonomiska ställning. Adolphson (1995) menar även på att det ska vara ett lättanvänt, aktuellt 

och tillförlitligt system. 

 

När man skapar ett informationssystem, som syftar till att hantera betydande mängder 

information och ge olika slag av ekonomiska rapporter, är det nödvändigt att användarna 

tänker igenom vad de vill få ut av systemet (Adolphson, 1995). Det är viktigt att de som 

arbetar med verktyget framför sina informationskrav på redovisningen och 

informationssystem för att på så sätt se till att utformningen sker i enlighet med dessa åsikter. 

Genom ett sådant synsätt strävar man efter en användarvänlig utformning som tillgodoser 

informationsbehovet (Adolphson, 1995). DeLone och McLean (1992) har tagit fram sex 

dimensioner för framgångsrika informationssystem, vilka är: systemkvalitet, 

informationskvalitet, användning, användartillfredsställelse, individpåverkan och 
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organisationspåverkan. Systemkvalitet innefattar själva informationssystemets kvalitet medan 

informationskvalitet berör kvaliteten på informationen i form av precision, meningsfullhet och 

huruvida informationen kommer i tid (Delone & McLean, 1992). Användning och 

användartillfredsställelse handlar om informationen i förhållande till dess mottagare, 

användare och beslutsfattare. Slutligen handlar individpåverkan och organisationspåverkan 

om vilket inflytande informationen har på ledningsbeslut respektive organisationens 

prestationer (Delone & McLean, 1992).  

 

Ett första steg vid utformningen av rapportformulär är att diskutera utformningen med de 

personer som ska ta del av rapporterna, för att se vilken information, detaljgrad och struktur 

som efterfrågas (Lind & Lönnqvist 1994). Detta arbete pågår sedan i flera turer och utmynnar 

i en rapportplan som sammanställer vilka rapporter som ska tas fram, vem som ska ha 

behörighet till dem samt hur ofta rapportering ska ske (Lind & Lönnqvist 1994). Korta 

tidsintervall rekommenderas, för att hålla data aktuell, något som ger bättre beslutsunderlag. 

En negativ aspekt är att rapportering är tidskrävande och därigenom ökade kostnader. Det är 

vanligt med rapportering var fjärde till åttonde vecka enligt Lind och Lönnqvist (1994).  

 

Vid uppföljning av rapporter kan man göra en avvikelseanalys (Lind & Lönnqvist 1994). I en 

avvikelseanalys jämförs utfall med budgeterade värden, vilket ligger till grund för att 

budgeten kan mötas i framtiden (Simons, 2000).  Det finns flera faktorer som kan ligga till 

grund för avvikelser, så som felbedömningar vid upprättande av budgeten och negativa eller 

positiva aspekter i verksamheten under den period som analyseras. Avvikelserna kan också 

bero på utomstående faktorer som inte går att påverka (Lind & Lönnqvist 1994). Lind och 

Lönnqvist (1994) beskriver tre metoder för avvikelseanalys. Det finns enkel avvikelseanalys 

som tittar på avvikelse mellan utfall och budget utan justeringar. Den volymjusterade 

avvikelseanalysen å andra sidan fokuserar på avvikelser beroende på förändring i volym, 

medan en produktorienterad avvikelseanalys kan ses som steget efter den volymjusterade 

avvikelseanalysen och analyserar avvikelser i pris och kvantitet.  

 

Enligt Holmblad (2005) tenderar företag att använda relativt enkla produktivitetsmått och 

nyckeltal i de interna rapporterna. Detta för att smidigt kunna ge beslutsfattarna signaler om 

hur det går för verksamheten, till en låg kostnad. Vid svårare beräkningar väger inte alltid 

nyttan upp kostnaden. Det är dock viktigt att beslutsfattarna är insatta, för att undvika att 

verksamhetens resultat misstolkas (Holmblad 2005).  
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Den interna redovisningen innehåller uppgifter som måste tolkas, vilket innebär att 

tolkningarna kan påverka uppfattningen om företaget (Holmblad, 2005). Rapporter består av 

ord och siffror vilka någon måste avgöra vad de innebär. Detta är en av beslutsfattarna mest 

essentiella uppgifter. Ofta är problemet att det är för mycket information och för lite tid för att 

sätta sig in i rapporterna. Även de uppfattningar som beslutsfattaren har om verkligheten kan 

påverkar hur rapporterna tolkas (Holmblad 2005). 

3.4 Sammanfattning 

Ovan presenteras den teoretiska referensram som vi använt oss av för att teoretiskt förklara 

vilka faktorer som spelar in vid kommunikation av prestationsmått, med fokus på 

integrationsprocessen vid företagsförvärv. De teorier som behandlas är uppdelade i tre block: 

integration, prestationsmätning och kommunikation. Under kommunikationsblocket 

behandlas även rapporter, då det under teoriutformningen framgått att det är ett vanligt sätt att 

kommunicera prestationer inom företag.  

 

Den första delen i ovanstående avsnitt behandlar integration vid företagsförvärv. Här tas 

teorier om problem som kan uppstå vid förvärv upp, tillsammans med olika 

framgångsfaktorer. I delen om prestationsmätning behandlas grunderna inom 

ekonomistyrning och prestationsmätning. Fokus läggs också på måttens utformning genom 

kategorier så som finansiella mått, icke-finansiella mått samt drivande- och utfallsmått. För att 

ge inblick i hur prestationsmätning ser ut beroende på organisation behandlas även 

prestationsmätning inom decentraliserade organisationer. Delen om prestationsmätning 

avslutas med kritik inom området. Prestationsmätning relateras i många teorier till 

kommunikation, vilket leder oss in på sista delen i teoriavsnittet. I detta avsnitt behandlas 

bland annat organisationskommunikation och strategisk kommunikation. Vikten av 

kommunikation för framgång i organisationer betonas samtidigt som det diskuteras kring 

informationssystem och informationsmängd. Denna del avslutas med teorier om rapporter och 

rapportutformning. Med hjälp av den tidigare forskning som behandlats i avsnittet ovan har 

det skapats en djupare förståelse för ämnet, något som varit till stor nytta vid insamlingen av 

empiri och bjudit in till nya infallsvinklar.  
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Modellen nedan har tagits fram för att på ett tydligt sätt belysa de faktorer som vi upplever 

spelar in vid kommunikation av prestationsmått, med fokus på integrationsprocessen, enligt 

teorin. I den övre rutan i modellen finns de tre teoridelar som vi utgått från, vilket illustrerar 

att det är dessa block som ligger till grund för arbetet. Boxarna nedan är därefter grupperade 

efter de tre ämnesblocken, där varje box visar de faktorer som framkommit genom teori inom 

de olika ämnena. Detta för att skapa en tydlig struktur och ge klarhet till faktorerna.  

 

Denna modell återkommer i arbetets följande kapitel, där vi istället belyser de faktorer som 

framkommit genom närmare studie av fallföretaget i empirin. Modellen ligger även till grund 

för analysen och förekommer i en utarbetad version i slutsatsen. Genom modellen kan 

faktorerna länkas samman och skapa en klar bild över vad som spelar in vid kommunikation 

av prestationsmått, genom de tre ämnesblocken och de faktorer som framkommit.  

 

	    

!

Integration 

Prestationsmätning 

Kommunikation 
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4. Företagsförvärv i praktiken 
Den teori som behandlats i föregående kapitel har legat till grund för de intervjuer som 

genomförts och kommer behandlas i detta kapitel. Kapitlet innefattar empirisk insamlad data 

från vårt fallföretag, ett företag som nyligen blivit uppköpta och nu är del av en större 

koncern. Materialet har samlats in för att kunna besvara vilka faktorer som spelar in vid 

kommunikation av prestationsmått, med fokus på integrationsprocessen vid företagsförvärv? 

Intervjupersonerna har beskrivits med position och fiktiva namn i metodkapitlet. Empirin är 

strukturerad på samma sätt som teorikapitlet ovan, i de tre ämnesblocken.  

 

4.1 Bakgrund till fallet 

Måndagen den 27:e april klev vi in på vårt fallföretag i den lilla tätorten för andra gången. Vi 

hade tidigare varit där för att prata kring uppsatsen och dess syfte, och nu var det dags att 

genomföra två av intervjuerna till uppsatsens empiriavsnitt. Vi blev välkomnade av företagets 

vice VD, Lucas, som tog emot oss i dörren och följde oss till ett rum där de anställda satt och 

åt lunch. De hälsade och skojade friskt, och vi kände genast av den härliga stämningen inom 

företaget. Det märktes att de hade byggt upp en egen jargong. Ungefär en vecka senare var vi 

tillbaka på fallföretaget igen för att genomföra ännu en intervju, med företagets inhyrda 

ekonomikonsult, Alice, som även hon poängterar vilken trevlig arbetsplats det är. Nedan 

följer en kort beskrivning av fallföretaget och dess moderbolag. 

 

Fallföretaget som behandlas i denna uppsats är en liten organisation i södra Sverige som varit 

verksamma sedan mitten av 1800-talet. Företaget är en oberoende grossist, med noga 

utvecklade leveranssystem och exponeringsmetoder. För några år sedan blev organisationen 

uppköpt av ett större företag som gick in som delägare. Nyligen förvärvade det större 

företaget 100 procent av fallföretaget. Fallföretaget har även de ett mindre dotterbolag med 

två anställda. Moderbolaget som nämns ovan är en stor aktör inom detalj- och partihandeln i 

Sverige med flera dotterbolag, vilka de tillsammans med bildar en större koncern. Sedan 

fallföretaget blev del i koncernen har nya krav på rapportering och förmedling av 

prestationsmått framkommit. Detta för att tillgodose moderbolaget med den information de 

efterfrågar, något som görs utifrån moderbolagets rapportstruktur.  
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4.2 Förvärvet 

För att skapa förståelse för fallföretagets situation vill vi börja med att belysa det förvärv som 

har ägt rum. Fokus ligger här på motiv bakom förvärvet och vilka reaktioner som uppköpet 

har mött från de anställda på företaget, tillsammans med hur företagsstrukturen ser ut idag.  

Motiv bakom förvärvet 
Under intervjun med fallföretagets vice VD, Lucas, berättar han:  

 
- “Motivet, det var ju en ohållbar konkurrenssituation för båda parter. Ohållbar på så sätt att… 

jag tror att iallafall vi såg det och jag tror att de också, att det skulle ta så lång tid att avgöra 

då, vem som skulle överleva och vinna. Och det skulle kosta hemska pengar. Så därför fanns det 

ett väldigt starkt incitament och en väldigt lönsam affär för båda parter att hitta på någonting 

annat” (Lucas 2015-04-27). 

 

Elsa, företagets ekonomichef, bekräftar det som Lucas sagt under vår intervju. Hon berättar 

att allt började för ungefär tio år sedan då det blivande moderbolaget började driva en 

liknande verksamhet som fallföretaget. De erbjöd ett snarlikt produktsortiment och började 

leverera till samma kunder, vilket tvingande företagen till pressade priser. Elsa menar på att 

detta var något som moderbolaget klarade av, i och med deras storlek och övriga 

produktutbud. För fallföretaget, som är av betydligt mindre storlek, var situationen värre men 

de gav sig inte, och till slut började ett förvärv diskuteras som kunde gynna båda parter (Elsa 

2015-04-27). Lucas målar upp en bild av situationen för uppkomsten till förvärvet:  

 
- “Alltså man kan ju säga så här att det är ju inte så ofta kanske, om man tänker sig två bittra 

eller arga konkurrenter då, att de bara sätter sig ner och tar en kopp kaffe. Och snackar lite så, 

det händer inte sådär jätte ofta ju... Jag tror att det är svårt att säga exakt vem som började, men 

det spelar nog inte så stor roll.  För jag tror att med en gång, så på nått sätt, insåg båda att det 

var för mycket att förlora för att inte sitta ner och ta den där koppen kaffe” (Lucas 2015-04-27). 

 

Han förklarar vidare att det inte fanns så många andra alternativ än att gå ihop, då det fanns 

risk för konkurs. Uppköpet innebar, enligt Lucas, fler fördelar än nackdelar. Han berättar 

också att det inte finns några andra direkta konkurrenter på den svenska marknaden i 

dagsläget (Lucas 2015-04-27).  
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Organisationsstrukturen 
När det kommer till hur sammanlänkade företagen är, anser sig fallföretaget vara relativt 

självständigt. Detta eftersom moder- och dotterbolag fortfarande är två olika bolag. Förvärvet 

har dock medfört förändring gällande hur företaget styrs och var beslut tas i verksamheten 

(Elsa 2015-04-27). Lucas menar på att företaget nu är styrt på ett helt annat sätt och att de 

ständigt sker små förändringar gällande arbetsmiljön samt sättet att tänka och jobba på (Lucas 

2015-04-27). Under intervjuerna får vi intrycket av att det finns blandade känslor bakom 

uppköpet. Lucas menar på att de måste vara nöjda, om de ser det från verksamhetens 

perspektiv, då det helt enkelt var sammanslagning eller konkurs att välja mellan, men att de 

anställdas behov inte alltid sammanfaller med verksamhetens (Lucas 2015-04-27). Elsa säger: 

 
- “Sett ur perspektivet att det andra alternativet hade varit konkurs så är det jättelyckat. Så jag tycker 

inte man kan vara annat än nöjd med det (…) det är fortfarande många frågetecken kring vad som 

händer framöver” (2015-04-27).  

 

Dessa uttryck ger oss en känsla av att det ur verksamhetens perspektiv ser förvärvet som ett 

lyckat val, men det ligger samtidigt en underton av osäkerhet kring hur kultur och arbetsmiljö 

i framtiden kan komma att påverkas av uppköpet.   

4.3 Integrationsprocessen 

Förvärvet som genomförts väcker frågor hos oss om hur integrationsprocessen efter förvärvet 

har gått till. Vi funderar även över hur denna integration har upplevts och huruvida det 

dagliga arbetet för de anställda har förändrats.  

Start med ett gemensamt projekt 
Lucas förklarar att företaget blev del av den koncern de nu ingår i redan 2012, då 

moderbolaget gick in som ägare till 50 procent. Styrningen av företaget fördelades då mellan 

de två ägarna, där de nya ägarna valde att anta en mer passiv roll och inte engagera sig så 

mycket i dotterbolagets operativa verksamhet (Lucas 2015-04-27). Det var istället 

dotterbolagets dåvarande VD som skötte den löpande verksamheten. Nu när moderföretaget 

gått in som ägare till 100 procent har en ny VD tillsats. Lucas berättar att deras nya chef, 

Oscar, ursprungligen kommer från moderföretaget och att han även leder ett projekt som 

företagen tillsammans arbetar med. Projektet är ett större samarbete mellan de båda företagen, 

där de utgår från en av moderföretagets kunder, vilket bidragit till att de har haft en del 

kontakt under det senaste året (Lucas 2015-04-27).    
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Genom att de arbetat gemensamt med projektet som nämns ovan har dotterbolaget fått ta del 

av moderbolagets arbetsmetoder. Detta framförallt då det är moderbolagets tidigare kund som 

projektet baseras på och det är utifrån deras position som avtal och arbetssätt har utformats 

(Lucas 2015-04-27). Detta kan ses som en start till den integrationsprocess som fallföretaget 

nu genomgår. Oscar trädde in som VD på fallföretaget en bit in på 2015, så just det helägda 

konceptet är fortfarande nytt.  

Påverkan på det dagliga arbetet och arbetsmiljön 
Vi frågar Lucas om hur förvärvet påverkar den dagliga verksamheten: 

 
- “Hm... alltså hur påverkar det den dagliga verksamheten? Alltså det är inte så att våra jobb 

när vi kommer hit är totalt förändrade eller så men sakta men säkert så förändras lite miljön och 

kanske sättet att tänka och sättet att jobba på och så vidare. Och det gör det ju inte med blixtens 

hastighet” (Lucas 2015-04-27). 

 

Som Lucas nämner ovan, börjar mindre förändringar märkas av och han förklarar också att de 

som är involverade i det gemensamma projektet, från fallföretagets sida, har upplevt att deras 

sätt att arbeta skiljer sig från moderbolagets, men att den skillnaden inte är särskilt stor (Lucas 

2015-04-27). William, företagets controller, upplever också skillnad i sina arbetsuppgifter då 

han menar att det har blivit en ökad efterfråga av rapporter och statistik och att den ökade 

arbetsbelastningen har lett till att andra arbetsuppgifter blivit lägre prioriterade (William, 

2015-05-06).  

 

Det gemensamma projektet har utgjort ett tydligt operativt mål för företaget. Vilket gett dem 

motivation och driv att jobba mot det uppsatta målet, och Lucas tror att de inblandade på så 

sätt lagt allt fokus på projektet och därför inte hunnit reflektera allt för mycket över hur 

framtiden kommer te sig (Lucas 2015-04-27).    

 
- “ … En VD formar ju ofta på sikt organisationen och frågeställning och vad är det som ska 

drivas och inte drivas. Och det är klart att vi kommer ju snabbare bli mer likt moderbolaget i 

och med att vi har en man från moderbolaget som VD. Hade de rekryterat någon helt oberoende 

hade han blivit lite mer som vilken VD som helst, nu blir det liksom en som är uppfödd i 

moderbolaget som blir VD...”  (Lucas 2015-04-27). 
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Som vi ser i citatet ovan upplever Lucas att deras verksamhet med tiden kan komma att 

formas mot moderföretagets sätt att arbeta. Han menar att i och med att Oscar härstämmar 

från moderbolaget, är han upplärd med deras tänk, och då en VD formar verksamheten på sikt 

kommer det leda fallföretaget närmare moderbolagets sätt att agera. Genom att tillsätta en VD 

från sin egen verksamhet får moderbolaget också djupare inblick och kontroll över den 

operativa verksamheten (Lucas 2015-04-27). Vi frågar Lucas hur det känns att gå mer mot 

moderbolagets synsätt och arbetssätt: 
 

- “Ja hur känns det… det är lite svårt att säga, lite märkligt tror jag att det känns för de flesta, 

behöver inte vara dåligt, men märkligt känns det. Sen är det ju lite olika förberedelsetid och jag 

har ju vetat om det här sedan 2011 så då har man haft lite längre tid att förhålla sig till det. Vissa 

av oss har varit inne i projektet så vi har inte ens hunnit reflektera runt det. Men som sagt var, lite 

märkligt är det säkert eftersom vi har haft en kanske lite speciell miljö. Odlat den miljön och trivts 

i den.” (Lucas 2015-04-27).  

 

Under intervjun (2015-04-27) betonar Lucas att företaget byggt upp en stark kultur och 

gruppdynamik. På så sätt tror han att arbetsmiljön kan komma att förändras efter de nya 

omständigheterna eftersom, som han ser det, deras miljö tidigare varit ganska udda och de 

varit ett företag med en utmärkande ledare och unik arbetsmiljö (Lucas 2015-04-27).  

4.4 Prestationsmätning 

När vi hade blivit mer insatta i förvärvet och integrationen mellan bolagen ville vi sätta oss in 

i dotterbolagets förmedling av prestationer till sitt moderbolag. De frågor vi ställde till 

intervjupersonerna behandlade bland annat vilka prestationsmått som kommuniceras och hur 

det går till, där vi fick många intressanta svar. Vi frågade företagets controller, William vad 

han anser att prestationsmätning har för syfte: 

 
- “Att öka fokus på områden som är viktiga. Att upptäcka förbättringsmöjligheter och styra 

verksamheten i rätt riktning. Jag tror det var Kaplan och Norton som sade “what you measure is 

what you get” och någon annan klok herre som sade att ”what gets measured gets done”. Det 

ligger mycket i detta” (William, 2015-05-06). 

Förändring i kommunikation av prestationsmått 
Det har genom företagsförvärvet uppstått skillnader i hur fallföretaget genomför och 

kommunicerar prestationer gentemot tidigare, detta enligt fallföretagets ekonomichef Elsa 

(2015-04-27). Det har för dotterbolaget tillkommit två nya rapporter, sedan de blev del av 
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koncernen 2012, en heltäckande rapport för användning till koncernredovisningen samt en 

funktionsrapport som ska ge moderbolaget en förenklad överblick över dotterbolaget. Den 

heltäckande rapporten består av ett stort antal excel-ark för att skapa en resultat- och 

balansräkning samt kassaflödesanalys. Funktionsrapporten är uppdelad i lokal- och 

personalkostnader samt övriga kostnader som bidrar till resultatet. Dessa rapporter rapporteras 

in till moderbolaget varje månad och det är så dotterbolaget förmedlar sina resultat uppåt i 

koncernen (Elsa 2015-04-27). När vi frågar Lucas huruvida de mått som rapporteras upp i 

koncernen är såväl icke-finansiella som finansiella svarar han:  

 

-“Nej det tycker jag inte. Alltså inte om vi tittar i rapporteringen mot ägarna, den är 

väldigt finansiell eller ekonomisk” (2015-04-27). 

 

Han förklarar att det internt inom fallföretaget används fler icke-finansiella mått, så som mått 

relaterade till kvalité, men att dessa i dagsläget inte kommuniceras upp till moderbolaget. 

Detta är något han tror kan komma att ändras nu när dotterbolaget blivit helägt, då 

moderbolaget förmodligen kommer titta mer på detaljnivå. Det framkommer även under 

intervjun att det finns en skillnad i hur vissa mått tas fram på företagen, även om inte 

skillnaden är så stor (Lucas 2015-04-27). Elsa (2015-04-27) menar på att företaget tar fram 

många nyckeltal och siffror internt för att ha en klar bild av verksamheten och kunna besvara 

frågor som kommer från moderbolaget.  

Vad som efterfrågas och det som vill förmedlas 
Enligt Elsa (2015-04-27) är det utfallsmått som efterfrågas från moderbolaget, samtidigt som 

fallföretaget internt sätter upp drivande mått. Under intervjun nämner Elsa att de behöver ta 

fram en bättre rapportering, vi ber henne berätta mer om det:  

 
- “De har ju en viss rapportering redan som är bra, men utifrån hur det ser ut idag vill de även 

ha lite mer detaljer. Det är som att de vill ha en överblick över bolaget men även lite mer 

detaljer med kommentarer och text, så det har jag börjat ge dem nu. De kollar på 

lokalkostnader, övriga kostnader, personalkostnader och frakt då som är inräknat i bruttovinst 

och det tycker inte jag ger den överblick man behöver för det här bolaget” (Elsa 2015-04-27).  

 

Som går att utläsa ur citatet ovan finns det i dagsläget en lucka i det som moderbolaget vill ha 

inrapporterat och det som dotterbolaget vill förmedla. Detta gäller främst information kring 

lagret och dess kostnader, där Elsa skulle vilja förmedla en mer detaljerad bild, eftersom det 
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handlar om en så pass stor kostnadspost (Elsa 2015-04-27). Elsa har även önskemål om att ge 

en mer detaljerad beskrivning över verksamheten till moderbolaget (Elsa 2015-04-27). Lucas 

har en annan syn på detta, han menar snarare på att rapporteringen är något de helt enkelt 

måste göra, eftersom de är del av koncernen, men att fokus internt inte ligger på att förmedla 

något till moderbolaget, utan att man istället fokuserar på företagets egna resultat (Lucas 

2015-04-27). 

4.5 Kommunikation 

Efter att prestationsmätning hade behandlats låg det nära till hands att gå in på 

kommunikation mellan dotter- och moderbolag. Vi frågade bland annat hur kommunikationen 

sker mellan bolagen och om alla förses med den informationen de behöver. Även feedback 

och svårigheter med kommunikation diskuterades samt hur de upplever tolkningen av det som 

rapporteras. 

Kommunikationen med moderbolaget 
William kommunicerar främst med moderbolaget genom det gemensamma projekt de arbetar 

med. William förklarar att han mottagit en del önskemål på rapportering av fler 

prestationsmått från såväl Elsa som deras nya VD. Hans kollega på controllersidan förser 

löpande moderbolaget med rapporter som berör försäljningen (William 2015-05-06). Under 

intervjun med Elsa framgår det tydligt att hennes kommunikation med moderbolaget i 

huvudsak sker genom rapporter, som ibland kompletteras med samtal (Elsa 2015-04-27). 

Även Lucas antyder att det är rapporter som är det huvudsakliga kommunikationsverktyget, 

han säger: 

 
- ”Ja, det finns ju olika kommunikation inom olika projekt, men om vi tänker på det här med att 

vi ska föda moderbolaget med information och siffror om hur det går och så vidare, aa men då 

är det rapporteringen och deras rapportpaket, och inte så mycket mer” (Lucas 2015-04-27). 

 

Det verkar som att det är rapporter som gäller överlag när dotterbolaget ska kommunicera 

prestationer till moderbolaget. Det sker helt enkelt inte så mycket kommunikation utöver 

rapporterna, som skickas in varje månad. Vi inser att detta sätter press på rapporteringen, att 

den ska gå rätt till och förmedla det som moderbolaget förväntar sig. Trots att det inte sker 

någon direkt kommunikation utöver rapporterna tycker Lucas att företaget på det stora hela 

förses med den information de behöver. På frågan om företaget får tydlig information om hur 

rapporteringen av prestationsmått ska gå till säger Lucas: 
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- ”Ja det kan man säga, oavsett om de är duktiga på att rapportera eller inte så vi fick ju ner ett 

stort antal excel-mallar så det var ju väldigt tydligt och strukturerat på det sättet. Och jag menar 

de hade ju dotterbolag och olika bolag och var ju vana vid att rapportera på ett visst sätt. Så det 

small väl bara till och så fick vi ner 45 mallar att fylla i då” (Lucas 2015-04-27). 

 

William berättar för oss att moderbolaget ibland ställer nya krav som enligt honom är svåra att 

förstå syftet med och har otydlig kravspecifikation (William 2015-05-06). Han tillägger:  

 
- “Jag upplever att våra sätt att arbeta generellt skiljer sig åt en del. Vi har olika typ av avtal, 

prisstrukturer, artikelstrukturer, beställningsstrukturer osv. Sedan är det också en 

begreppsmässig skillnad när vi har olika förkortningar och begrepp som är 

företags/branschunika” (William 2015-05-06). 

Det nya sättet att förmedla resultat 
Då moderbolaget har flera dotterbolag är det såklart viktigt för dem att alla bolagen 

rapporterar på ett liknande sätt, vilket kan medföra ett nytt sätt att rapportera för dotterbolagen 

när de blir uppköpta. Detta sätter extra stor press på kommunikationen, då förvärvet innebär 

en förändring för dotterbolagen. När vi frågar Alice, en ekonomikonsult som fallföretaget hyr 

in för extra stöd vid månadsslutet, om de fick några direktiv för hur mallarna skulle hanteras 

svarar hon:   

 
-“Nej knappast! Det var en dam som från moderbolaget som var här i några timmar. Så man 

kunde ställa några frågor till henne men sen har det bara löst sig efter hand. De har ställt frågor 

som: hur har ni fått fram den här siffran? Och då förklarar man. Och så säger de kanske att 

”såhär vill vi inte ha det vi vill ha det såhär”. Så det har varit lite så. Första året var det mycket, 

men nej, inga förklaringar ingenting bara ”ni fyller ”i (...) Det hade varit jättebra om vi hade 

haft en genomgång, det hade inte behövt vara så avancerat.” (Alice, 2015-05-05).  

 

Alice anser att det hade underlättat processen om de som sköter rapporteringen hade fått en 

introduktion till det nya rapportpaketet. Hon tycker också att det kan bli problem med hur 

siffrorna ska tolkas när de inte har haft en genomgång med moderbolaget (Alice, 2015-05-05). 

När de siffror som rapporteras ska avläsas är det viktigt att dessa tolkas på samma sätt. Lucas 

anser inte att det finns några större problem med tolkningen av rapporterna, han säger: 
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- ”Nej men sen samtidigt så är ju i grund och botten redovisning och ekonomi ett språk, man kan 

egentligen inte tolka saker hur man själv vill, det finns någon slags norm som styr detta, olika 

redovisningsprinciper. Så jag kan inte uppleva att vi hade något jätteproblem med det, det vi fick 

jobba på i uppstarten det var den nya ledtiden. Som var en väldig skillnad mot vad vi hade haft 

tidigare. I ett familjeföretag var vi vana vid att redovisa resultatet runt den 10: onde i månaden 

efter eller kanske 15: onde, det blev lite på den dagen det blev eller så. Medan ledtiden då blev 

betydligt kortare kanske två tre dagar” (Lucas 2015-04-27). 

 

Alice tycker också att det har blivit stora förändringar i ledtiden för rapporteringen. När vi 

frågar om det är stor skillnad på hennes arbete före och efter förvärvet säger hon: 

 
- “Ja den är jättestor. Innan gjorde vi vårt bokslut i lugn och ro och vi kanske var klara kring 

åttonde - nionde affärsdagen eller något sånt där. Sen nu när moderbolaget kom in i bilden så är 

det ju tredje affärsdagen allt ska vara klart. Vissa saker ska vara klara idag (…)Så det är lite 

tuffare att få ihop det” (Alice 2015-05-05). 

 

Vi kan från citaten ovan konstatera att det inte upplevs några problem med hur 

prestationsmåtten tolkas, men att det har uppkommit andra problem relaterade till 

kommunikation av prestationsmått. Att dotterbolaget efter uppköpet måste hantera 

rapportering annorlunda och utföra den med kortare ledtid kan det bli en stor omställning, 

vilket fallföretaget har märkt av. Även Elsa diskuterar problem relaterade till 

kommunikationen mellan bolagen: 

 
- ”Jag tror att kommunikationsproblem och missförstånd alltid finns. Vill man veta något så 

ställer man frågan… sen kan man tycka att framförhållning behövs. Men det är svårt att säga till 

att det behövs bättre framförhållning om det är en chef som säger att ”nu vill vi ha detta och gör 

det här och det här”, då är det svårt att säga att du får ge det en månad eller två” (Elsa 2015-

04-27). 

 

Fallföretaget anses därmed ha ett relativt öppet och trevligt klimat där frågor kan ställas, 

samtidigt som företaget hade önskat mer framförhållning. Detta blir något som de behövt 

anpassa sig efter i och med förvärvet och som påverkar hur företagets prestationer 

kommuniceras.  
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Återkoppling på rapporterade prestationer 
På de prestationer som rapporteras kommer det sällan någon feedback, vilket de intervjuade 

har olika syn på. Elsa (2015-04-27) menar att de inte förväntar sig någon feedback på de 

rapporter de levererar. Hon förklarar att om ingen direkt återkoppling på rapporterna sker 

uppfyller de förmodligen de önskemål moderbolaget har. Hon menar att moderbolaget hör av 

sig om det saknas information, men inte om de får tillräcklig eller för mycket information från 

det inskickade materialet (Elsa 2015-04-27). När vi frågar Lucas om hur han ser på 

återkoppling och om det är något han skulle vilja ha svarar han: 

 
- “Jo men det vill man nog alltid ha, och, nej men det är nog tror jag att en generell upplevelse, i 

alla fall är det min upplevelse, att stora bolag vill ha mycket men man ger väldigt lite ifrån sig. 

Det kanske kommer lite i konflikt med det sättet vi är vana att jobba på (...) här tror jag det har 

funnits en väldigt stor ambition att hålla hela gänget uppdaterat. Och det kan jag inte påstå eller 

känna att det finns i stora bolag” (Lucas 2015-04-27). 

 

Här ser vi en större efterfrågan på feedback och engagemang från moderbolaget. Lucas visar 

här tydliga skillnader som framkommer nu när de är del av en större koncern. Då tänker vi 

framför allt på det han säger om informationsutbyte och uppdatering av de anställda. När det 

kommer till huruvida fallföretaget känner att de står i position att efterfråga mer feedback 

säger Lucas: 

 

- “Och säga att man skulle vilja ha det annorlunda? Nej det tycker jag inte, nej, man 

känner att det är svårt att förändra en så stor aktör, så stort företag. De gör saker och 

ting på sitt sätt. (Lucas 2015-04-27). 

 

Det framgår dock att återkoppling på företagets prestationer hade kunnat öka motivationen 

inom organisationen. Lucas menar att förvärvet har bidragit med förändring gällande 

motivationen, då företaget tidigare har varit ett familjeföretag och haft en speciell atmosfär. 

På frågan om hur Lucas ser på motivationen i framtiden svarar han: 
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- “Nej det är ju en öppen fråga, vad är den framtida motivationen, vart ska vi också vidare, där 

vet man inte så mycket. Vi är ju rätt så vana vid att leva i en viss, eller speciell miljö i stort sett, 

man kan säga att alla som är här idag har jobbat i konkurrenssituation med moderbolaget. Vi 

kämpade för vår tillvaro då, vilket i sig då kan vara väldigt exalterande, intressant eller viktigt. 

Vilket gör då att man kan bortse från en del skit och det blir väldigt enkelt att då enas i en grupp 

om den typen av fråga eller mål. Ska vi överleva eller inte, då blir det inte så mycket småtjafs. 

Vilket har stärkt den här gruppen och gjort en väldigt speciell grupp och gemenskap” (Lucas, 

2015-04-27).  
 

Detta poängterar hur viktigt det är med företagskultur och hur mycket kulturen kan påverka 

verksamheten i form av hur de anställda kommunicerar.  

4.5.1 Rapportutformning 
I dagsläget sker större delen av kommunikationen med moderbolaget via rapporter. Både 

Lucas, Elsa och Alice har berättat för oss att sedan de blev del av koncernen, har de utökat sin 

ordinarie rapportering mot de rapporteringskrav som de har. Moderbolaget efterfrågar två 

rapporter, som levereras genom de mallar de försett dotterbolaget med.  

 
- “Nu har det tillkommit två rapporter, dels den stora med massa excel-ark som är detaljerad för 

att de ska ha den till koncernekonomin och sen den här funktionsrapporten som jag tror är till 

för ledning och liknande. För att de ska få en förenklad överblick” (Elsa 2015-04-27). 

 

Dessa rapporter hanteras av en konsult, Alice, som är inhyrd hos dotterbolaget. Hon sköter 

även rapporteringen av fallföretagets egna dotterbolag (Lucas 2015-04-27). Rapporteringen 

av dessa sker en gång per månad, där fokus ligger på presentation av kostnader och intäkter 

samt täckningsbidrag. Både Lucas, Elsa och Alice förklarar för oss att rapporterna syftar till 

att uppfylla de krav som finns i koncernredovisningen. Sedan moderbolaget blev delägare 

2011 har dotterbolaget levererat rapporter. Utöver de rapporter som nämns ovan har 

moderbolaget, sedan de gick in som enda ägare i fallföretaget, börjat efterfråga mer ingående 

information om prestationsmått samt avvikelser. Dessa krav riktas främst mot dotterbolagets 

ekonomichef, Elsa, som har hand om den typen av kommunikation. Elsa (2015-04-27) uppger 

att det är fallföretagets nytillsatta VD som förespråkat en kompletterande rapport med fler 

nyckeltal av mer icke-finansiell karaktär tillsammans med avvikelser och förklaringar till 

dem.  
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- “Jag tror de rapporterna endast är till för deras rapportering, men de vill även ha 

en rapport för att kunna få saker och ting lite tydligare, en förklarande rapport skulle 

man kunna säga” (Elsa 2015-04-27).  

 

Elsa berättar att de just nu försöker ta fram en ny rapport för att på så sätt möta moderbolagets 

efterfrågan på mer ingående information. Målet är att ta fram en rapport som ger en klar och 

tydlig bild över verksamheten och samtidigt ger en förklaring till utfall och eventuella 

avvikelser. Elsa förklarar att det lätt skapas missförstånd i dagsläget, till följd av att moder- 

och dotterbolag lägger upp fördelningen av kostnader i rapporterna på olika sätt. Det leder till 

kommunikationssvårigheter när de talar om mått från olika rapporter, som således visar olika 

siffror. Dotterbolaget tittar nämligen på sina interna rapporter medan moderbolaget utgår från 

sina mallar, som skickats in av konsulten (Elsa 2015-04-27).   

 
- “Ja, för grejen är att det finns två ekonomiska rapporter men även en muntlig rapport 

gentemot ledningen. Så det finns folk inom verksamheten som skriver rapporter utifrån våra 

siffror. Om de då har frågor kring våra vanliga funktionsrapporter, ringer de till oss och frågar 

vad som hänt och varför. Men vår tanke är att få en rapport som vi kan fylla i och skicka till dem 

och sen inte ens få några frågor. Att de blir nöjda med det de får.” (Elsa 2015-04-27).  

 

När det gäller kommunikationen till styrelsen sker inte den via de mallar som moderföretaget 

skickat ut, utan baseras på fallföretagets egna rapporter (Elsa 2015-04-27). Detta gör det extra 

viktigt att skapa en tydlig rapport som är smidig att tolka och förstå, eftersom de i styrelsen 

inte är aktiva i verksamhetens dagliga arbete. På så sätt hoppas Elsa på att kommunikationen 

ska kunna underlättas med hjälp av en ny rapport och att man ska lyckas undvika 

feltolkningar och missförstånd. Hon menar på att det hela handlar om att komplettera de 

befintliga rapporterna och lägga till kommentarer utifrån fallföretagets perspektiv och göra 

den mer specificerad. Elsa förklarar att det lätt skapas missförstånd i dagsläget, till följd av att 

moderbolaget och dotterbolaget lägger upp fördelningen på kostnaderna i rapporterna på olika 

sätt. Det leder till kommunikationssvårigheter när de talar om mått från olika rapporter, som 

på så sätt visar olika siffror (Elsa, 2015-04-27). 
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4.6 Sammanfattning över fallet som har studerats 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det förvärv som ägt rum har påverkat fallföretaget 

på flera sätt. En av de största förändringarna ligger i hur prestationer ska rapporteras och 

kommuniceras, då de nu ska förmedlas till moderbolaget, men även arbetsmiljö och kultur har 

påverkats. Företaget är relativt självständigt då dotter- och moderbolag fortfarande är två olika 

bolag men man ser att framtiden kan innehålla större förändringar efter tillsättandet av 

fallföretagets nya VD, som även är aktiv hos moderbolaget. De anställda tänker då på faktorer 

som kultur och arbetsmiljö som till stor del påverkas av företagets ledare och dess profil.  

 

Under samtalen med de anställda hos fallföretaget har vi fått en inblick i hur kommunikation 

uppåt i organisationen sker och det framkommer att det främst är via olika typer av rapporter. 

De flesta rapporterna har varit aktuella sedan de två bolagen gick ihop under 2012 men har nu 

börjat utökas för att ge moderbolaget en mer detaljerad bild av verksamheten. Det 

framkommer att väldigt lite information och utbildning kring rapporteringsprocessen kommer 

uppifrån och att återkopplingen ofta är begränsad. Detta är en stor skillnad från företagets 

tidigare arbetsmiljö och tänk, där de som ett familjeägt företag var noga med att hålla de 

anställda uppdaterade och involverade. I dagsläget ligger fokus främst på finansiella mått, 

något som fallföretaget känner att de vill ändra på. De eftersträvar att visa en mer rättvisande 

bild av verksamheten med hjälp av fler icke-finansiella mått. Ekonomichefen, Elsa, arbetar 

just nu tillsammans med Oscar, på att ta fram en rapport till ledningen med mer ingående 

avvikelseanalys och rum för kommentarer om månadens utfall.   

 

Nedan visas den analysmodell som tidigare presenterats i teoriavsnittet, nu i en ny version. I 

denna version ligger fokus på de faktorer som uppfattats genom det fallföretag som granskats 

i empiridelen. Även här är modellen strukturerad efter de tre ämnesblocken: integration, 

prestationsmätning och kommunikation. För att tydliggöra de faktorer som i likhet med teorin 

framkommit under insamlingen av empiriskdata är de markerade med fetsstil i modellen 

nedan. Under fallstudien framkom ytterligare faktorer, dessa illustreras i en egen box längst 

ner i modellen. De faktorer som påvisats är: kultur, arbetssätt och arbetsmiljö samt 

återkoppling. Det empiriska materialet lägger extra vikt dessa faktorer. I kommande 

analyskapitel ges vidare förklaring och diskussion kring dessa faktorer tillsammans med en 

mer ingående diskussion kring analysmodellen. 
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5. Diskussion om kommunikation av prestationsmått vid 
företagsförvärv. 
I det femte kapitlet kopplas det empiriska materialet samman med den teoretiska referensram 

som gjorts för arbetet. Detta för att få en djupare inblick och sätta ord på det som händer i 

verksamheten. Något som kommer bidra till att uppfylla uppsatsens syfte och besvara 

frågeställningen. Analysen är uppdelad i samma delar som teori och empiri och behandlar 

därmed integration, prestationsmätning och kommunikation i förhållande till företagsförvärv. 

Uppdelning har även gjorts efter de identifierade faktorerna från analysmodellen ovan.  

 
 

Efter en mer ingående granskning av företaget i empiriavsnittet är det nu dags att koppla ihop 

våra erfarenheter från fallstudien med den befintliga teori som presenterats tidigare i 

uppsatsen. Med hjälp av den analysmodell som presenterats ovan kommer diskussion föras 

kring vilka faktorer som spelar in vid kommunikation av prestationsmått. De faktorer som 

identifierats kommer diskuteras enskilt för att visa hur teori kan kopplas ihop med den 

insamlade empirin för respektive faktor. Vi kommer även diskutera problematik vid 

kommunikation av prestationsmått med fokus på integrationsprocessen vid företagsförvärv. 

Det företag vi har valt att granska i denna uppsats är just nu mitt uppe i en integrationsprocess 

efter ett företagsförvärv. Integrationsprocessen innebär förändringar för de anställda bland 

annat när det kommer till kommunikationen i företaget, hur de ska anpassa sig till det nya 

konceptet och förmedla prestationer till moderbolaget. Det har för fallföretaget varit ett stort 

steg att gå från att vara ett mindre familjeföretag till att vara del av en börsnoterad, 

framstående koncern.  

5.1 Integrationsprocessen 

Motivet bakom förvärvet av fallföretaget grundas i en ohållbar konkurrenssituation. 

Fallföretaget är ett förvärv för moderbolaget, vilket innebär att det är moderbolaget som tagit 

besluten i övertaget av företaget (Jordaõ et al., 2013). Även då empirin visar på att det oklart 

vilken part som initierade förslaget är det tydligt att det är ett förvärv då maktfördelning och 

storlek skiljer sig åt mellan företagen (Jordaõ et al., 2013). Då förvärvet fortfarande är nytt är 

det svårt att uttala sig huruvida de synergieffekter som förväntats har blivit uppfyllda, men för 

fallföretaget fanns det stor risk för konkurs om inte förvärvet ägt rum. Ett vanligt problem vid 

förvärv är att det ser lovande ut enligt teorin men att de förväntade synergieffekterna inte 
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uppfylls (Schriber, 2009). Dotterbolaget är överlag nöjda med förvärvet med tanke på den 

stora risken för konkurs. De har fått ta del av moderbolagets kunder och kommit ur den 

pressade konkurrenssituationen. Detta tyder på att de effekter som kan ha förväntats ur 

dotterbolagets synvinkel har blivit uppfyllda. När det kommer till moderbolagets 

förväntningar kan inte lika mycket uttalas. Dock går det att utläsa att de blev av med sin 

största konkurrent och fick genom förvärvet tillgång till fallföretagets kontaktnät och breda 

kunskap inom området. Något som man kan se att de utnyttjar i det gemensamma projektet, 

som på så sätt gynnar båda parter.  

Problem i integrationsprocessen 
En vanlig orsak till att de synergieffekter som förväntats inte uppfylls vid förvärv är 

att integrationen mellan företagen inte fungerat (Schriber, 2009). Vi kan därför konstatera att 

företagen behöver lägga kraft på integrationen för att inte gå miste om framtida 

synergieffekter. Då fallföretaget blev del av koncernen redan 2012 är de ännu inne i 

integrationsprocessen, som nu har blivit mer central till följd av ändrade ägarförhållanden och 

därigenom nya krav på integrationsgrad. Processen är tidskrävande då den sker vid sidan av 

den ordinarie verksamheten och den nya ansvarsstrukturen ska klargöras (Schriber, 2009). Det 

första skedet i integrationen vid uppköptet innebar främst nya krav på rapportering, för att 

tillgodose moderbolagets informationsbehov till den externa redovisningen. Som vi diskuterar 

i empirin ändrades ägarförhållandet under 2015, då moderföretaget gick in som ensam ägare. I 

och med den nya ägarstrukturen tillsattes även en ny ledare för fallföretaget, något som 

medfört större förändringar än vad de anställda tidigare upplevt. Jordaõ et al. (2013) förklarar 

att en vanlig orsak till att förvärv stöter på problem är att kultur, processer och system inte blir 

integrerade. Något som kan underlätta integrationsprocessen mellan företagen är om de 

tillsammans arbetar med den kulturella integrationen (Jordaõ et al., 2013).  Under intervjuerna 

med de anställda på fallföretaget märks det att de känner sig nöjda med förvärvet. En viss 

antydan till osäkerhet kring framtiden och hur saker och ting kommer att förändras finns, men 

ingen direkt missnöjdhet. Detta är något som är viktigt, då negativa reaktioner från de 

anställda är en faktor som kan förhindra integrationen (Schriber, 2009).  

 

Problemen som uppstått i samband med integrationen är en faktor som spelar in vid 

kommunikation av prestationer till moderbolaget. Med motivet att med den nya kultur och de 

nya system som fallföretaget nu är del av, tillkommer också ett nytt sätt att arbeta och 

kommunicera prestationer. Det leder oss in på nästa faktor, nämligen hur kultur och 
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arbetsmiljö påverkar kommunikation av prestationsmått. Faktorer som Holmblad (2005) 

benämner som mindre formella styrinstrument. 

Kultur, arbetsmiljö & arbetssätt 
I den empiriska undersökningen betonades ytterligare faktorer som de anställda upplever 

påverkar dem när de kommunicerar med moderbolaget. De belyser faktorer så som att 

företagens kultur, arbetsmiljö och arbetssätt skiljer sig åt. Det före detta familjeföretaget har 

under åren arbetat fram en unik arbetsmiljö och organisationskultur. Lucas beskrev hur en 

företagsledare påverkar både kultur och arbetssätt. Skillnader i ledarskap och 

organisationskultur är något som riskerar att bli hinder i integrationsprocessen (Datta, 1991). 

Detta då man har olika sätt att ta beslut och kommunikationsmönstret kan skilja sig åt (Datta, 

1991). Det framkommer i empirin att fallföretaget tidigare använt sig av öppna 

kommunikationskanaler, där de strävat efter att hålla de anställda uppdaterade gällande vad 

som händer i företaget. Genom att hålla de anställda välinformerade kan en positiv reaktion 

kring förvärvet skapas (Buono & Bowditch, 1989). Efter förvärvet har kommunikationen 

blivit mer strukturerad där moderbolaget inte värdesätter denna typ av kommunikation på 

samma sätt (Datta, 1991). Vi ser tendenser till att fallföretagets arbetssätt, arbetsmiljö och 

kultur kan komma att ändras tillsammans med deras nya VD. Precis som Lucas säger tror vi 

miljö och kultur kan formas till att gå mer åt moderbolagets eftersom Oscar, som är insatt i 

moderbolagets tänk och arbetssätt, nu leder företaget. Dessa faktorer ser vi har inflytande på 

hur fallföretaget kommunicerar sina prestationer till moderbolaget. Eftersom de påverkar 

kommunikationskanaler och därmed hur prestationerna förmedlas. Varje ledare har sitt eget 

arbetssätt där de värdesätter olika typer av information, vilket ger det utslag på de 

prestationsmått som efterfrågas och därmed förmedlas (Datta, 1991). 

Organisatorisk matchning 
En viktig faktor för lyckad integration samt en fungerande operativ verksamhet är att 

företagen matchar varandra organisatoriskt. Det gäller delar som kultur, administration och 

personliga egenskaper (Jemison & Sitkin, 1986). De anställda på dotterbolaget pekar på att 

det finns märkbara skillnader i företagens arbetssätt och att de nya arbetsmetoderna ibland kan 

komma i konflikt med hur de är vana att arbeta. I nuläget matchar företagen inte i de delar 

som teorin belyser.  Den organisatoriska matchningen påverkar integrationen efter ett förvärv 

i termer av ledarskap, organisationssystem samt belöningssystem (Datta, 1991). Ägarbytet är 

väldigt nytt, vilket gör att det ännu är tidigt att säga hur detta kan komma att utvecklas. 

Genom att låta de båda företagen sammarbeta och engagera sig i det gemensamma projektet 
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har moderbolaget skapat ett naturligt sätt för dotterbolaget att ta del av deras arbetssätt. 

Eftersom deras nya VD är ledare för det gemensamma projektet skapas en god grund för de 

involverade från båda företagen att bygga en kontakt och lära känna varandra. Det tror vi har 

positiv inverkan på integrationsprocessen. Något som kan spela in vid den organisatoriska 

matchningen är utformningen av belöningssystem. Då de företag vi studerat är vertikalt 

integrerade ligger belöningssystemets fokus på slutresultatet (Lorsch & Allan, 1973). Med ett 

sådant fokus tror vi att fallföretagets prestationer kan komma att påverkas, i form av att 

prestationer längs vägen inte värdesätts på samma sätt som tidigare. Det pekar på att den 

organisatoriska matchningen är viktig för att få företagen att passa ihop administrativt, 

kulturellt och i ledarskapet.  

5.2 Prestationsmätning 

Ekonomistyrning inkluderar användning av nyckeltal, något som används flitigt inom det 

fallföretag vi studerat (Samuelson, 1990). Detta används i dagsläget i de rapporter som 

moderbolaget efterfrågar. De har vid förvärvet fått anpassa sig efter moderbolagets sätt att 

redovisa och planera, vilket tillhör de formella styrinstrumenten (Holmblad, 2005). 

Moderbolaget förses med dessa rapporter varje månad och använder dem främst för 

koncernekonomin men de syftar även till att skapa en övergripande bild över dotterbolaget. 

Prestationsmått är till för att ge information om hur verksamheten presterar (Simons, 2000). 

Detta kan kopplas till ekonomistyrningen då moderbolaget styr dotterbolagets verksamhet och 

dess organisation i en viss riktning (Haglundh och Nilsson, 2000)  

Blandning av finansiella och icke-finansiella mått 
Som Choong (2014) beskriver är det de finansiella måtten, så som lönsamhet och resultat, 

som används mest frekvent på fallföretaget. Alice och Elsa berättar för oss att rapporterna har 

stort fokus på resultat och Lucas konstaterar att rapporterna är väldigt finansiella och 

ekonomiska. Han förklarar samtidigt att han anser att fokus kunde varit mer på icke-

finansiella mått. En orsak till att främst finansiella mått används i dagsläget är att de grundas i 

redovisningen, något som moderbolaget har tillgång till (Simons, 2000). De icke-finansiella 

måtten skapas utanför den formella redovisningen vilket medför att det inte ger moderbolaget 

naturlig tillgång till dem (Simons, 2000).  Att använda mer varierande och icke-finansiella 

mått i rapporteringen till moderbolaget skulle också kunna bidra till strategiska fördelar 

(Malina & Selto, 2004). Dotterbolaget tar fram icke-finansiella mått för egen räkning i 

dagsläget, att de inte förmedlats beror på att moderbolaget tidigare inte efterfrågat dem. Dossi 
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och Patelli (2010) menar på att företag, som är uppdelade i organisationer börjat lägga större 

vikt vid de icke-finansiella måtten. Något de anser främjar dialog och lärande mellan 

verksamheterna (Dossi & Patelli, 2010). En blandning av finansiella och icke-finansiella mått 

ser vi skulle skapa bättre målkongruens och tydligare uppföljning mellan företagen samt bidra 

till en bättre dialog. Vi tror att en anledning till att moderbolaget i nuläget efterfrågar 

finansiella mått, utöver koncernredovisningen, är att möjliggöra jämförelse mellan sina 

dotterbolag och identifiera var i koncernen utmärkande prestationer sker (Dossi & Patelli, 

2010).  

 

Under de möten vi haft med fallföretaget framkom det att moderbolaget sedan det nya 

ägarupplägget börjat visa större intresse för mer detaljerade mått. De har även börjat 

efterfråga fler icke-finansiella mått, något som kan bero på att de nu lämnat den passiva roll 

de tidigare haft och går in som ledare i den operativa verksamheten. Genom att använda sig av 

väl utvalda prestationsmått kan moderbolaget implementera strategier och göra det möjligt för 

de anställda att se företagets utveckling (Malina & Selto, 2004: Olve et al., 1999). Det är även 

att verktyg för moderbolaget att se huruvida olika delar i organisationen arbetar i samma 

riktning (Olve et al., 1999).  Det är viktigt för företagen att tänka över vilka mått som de vill 

använda och syftet bakom måtten, för att undvika informationsöverskott och förvirring 

(Carlucci, 2010). Genom att Elsa är delaktig, tillsammans med den nya VD:n vid 

utformningen av den nya rapporten som ska inkludera mer detaljerad information, främjas 

användning av mer icke-finansiella mått (Dossi & Patelli, 2010). Detta då dotterbolaget får 

chans att belysa de faktorer de vill se i prestationsmätningen.  

 

I den kritik som finns i teorin kring prestationsmätning inkluderas bland annat att för stor vikt 

läggs på just de finansiella aspekterna (Kald & Nilsson, 2000). Något som vi ser antydan till 

förändring kring sedan ägarbytet, då fokus till viss del börjar skifta och gå närmare en större 

blandning av måtten. Kritik riktas även mot att de finansiella måtten har för stort fokus på 

tidigare prestationer, vilket har negativ påverkan för framtida spekulationer (Niven 2006). Att 

fördelningen mellan finansiella och icke-finansiella mått förändras i samband med ägarbytet 

ligger i linje med detta, då de nu behöver underlag för att kunna leda den operativa 

verksamheten. Vi ser därför att rapporternas utformning och användningen av finansiella 

respektive icke-finansiella mått är faktorer som påverkar hur prestationsmått kommuniceras 

till moderbolaget.  
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Blandning av drivande mått och utfallsmått 
När Elsa beskriver de mått som moderbolaget efterfrågar, kan vi konstatera att de fokuserar på 

utfallsmått, men att dotterbolaget själva sätter upp drivande mått internt. Det är med andra ord 

främst resultatet av det som utförs som moderbolaget är intresserade av och inte hur de 

uppnås (Kaplan & Norton, 1999). Utfallsmått är enkla att identifiera vilket kan vara en 

anledning till att dessa används (Niven, 2006). Det ger också en bra utgångspunkt för 

jämförelser mellan dotterbolagen (Bitici et al., 2013). Något som ger incitament för 

moderbolaget att använda sig av denna typ av mått. Nackdelar är att de lägger fokus på redan 

utförda prestationer och inte speglar pågående aktiviteter hos fallföretaget, de ger även svag 

grund för framtida prognoser (Niven 2006). De förmedlar inte heller hur man har tänkt uppnå 

prestationerna, vilket visar vikten av att företaget själva använder sig av drivande mått internt 

(Kaplan & Norton, 1999). Moderföretaget har sedan ägarbytet efterfrågat mer information 

kring utfallsmåtten och eventuella avvikelser, för att få en tydligare bild över hur utfallen har 

uppnåtts. För att kunna förmedla detta behövs fler drivande mått i rapporteringen för att 

belysa vägen mot utfallsmåtten (Niven 2006). Huruvida drivande respektive utfallsmått 

används är alltså en viktig faktor vid kommunikation av prestationer. 

Informationsmängd 
Att fallföretaget efter förvärvet måste anpassa sin rapportering av prestationer har bidragit till 

att utformningen av rapporterna samt fördelningen kring enskilda poster har ändras. Detta kan 

medföra problem för de anställda när det kommer till bedömning av vad prestationsmåtten 

förmedlar (Catasús et al., 2008). Det finns i dagsläget tankar kring den rapportering som sker 

och Elsa ser gärna att den blir mer detaljerad och informativ. Att utöka mängden nyckeltal 

bidrar till en mer nyanserad bild av verksamheten, men det medför även risk för 

informationsöverskott (Catasús et al., 2008). Mängden information som förmedlas i 

rapporterna kommer därmed påverka både moder- och dotterbolaget i hur rapporterna tolkas. 

Detta då för mycket respektive för lite information, det vill säga informationsmängden, har 

inverkan på kommunikationen. Något som de berörda parterna vid förvärvet måste tänka på, 

enligt Holmblad (2005), är att rapporterna bör utformas efter vad som är tydligt och enkelt. 

Vilket blir problematiskt i detta fall då dotterbolaget är tvungna att anpassa sig efter 

moderbolaget, samt att rapportmallarna är utformade sedan länge för att rapporteringen ska 

passa in i koncernredovisningen. Detta är däremot applicerbart på den rapport som Elsa och 

Oscar arbetar fram, och det är även den rapporten som syftar till att förmedla detaljer och 

kommentarer kring verksamheten. För att göra den informationen i den nya rapporten 

hanterbar är det viktigt att sålla ut fakta som är relevant för långsiktiga beslut, på så sätt kan 
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informationsöverskott undvikas (Simon 1945). Rapporters tydlighet och enkelhelt, kommer 

med andra ord bidra till hur fallföretaget förmedlar sina prestationer till moderbolaget. 

Återkoppling 
När dotterbolaget förmedlar prestationsmått till moderbolaget skapas möjlighet för 

uppföljning av verksamheten samtidigt som rapporterna blir ett sätt att kommunicera (Ax et 

al., 2009). Samtliga intervjupersoner instämmer med att det främst är genom rapporter som 

kommunikation med moderbolaget sker, vilket visar på hur viktigt det är att denna 

rapportering är utarbetad och förmedlar den information som efterfrågas. Detta tyder på en 

envägskommunikation mellan företagen, där moderbolaget förmedlar deras krav och 

förväntningar och dotterbolaget anpassar sig efter detta. För att förvärvet ska lyckas är det 

viktigt med en fungerande tvåvägskommunikation där även dotterbolaget får möjlighet att 

ställa frågor och förmedla åsikter (Buono & Bowditch, 1989). I nuläget används en 

övervägande envägskommunikation, men fallföretaget blir delaktiga delvis genom det 

gemensamma projektet och då de själva efterfrågar dialog.  

Prestationsmätning syftar även till för att motivera de anställda samt som incitament för 

förbättring (Ax et al., 2009: Malina & Selto, 2004). Ett syfte som inte riktigt uppfylls på 

fallföretaget i nuläget. De intervjuade medger att företaget inte får någon återkoppling på det 

som rapporteras och Lucas menar på att feedback hade varit positivt för att öka motivationen, 

vilket stämmer med teorin. Återkopplingen blir därmed en faktor som berör 

kommunikationen av prestationer mot moderbolaget. Detta kan bero på att kommunikationen 

främst ligger i rapporterna och att den naturliga återkopplingen då blir att moderbolaget 

antingen får den information som efterfrågas, eller kontaktar fallföreget för komplettering.  

Krav på extern redovisning 
Efter de intervjuer som genomförts har vi fått en uppfattning av att rapportering av 

prestationer nästan sker uteslutande efter moderbolagets krav. Detta grundas i att, som vi tagit 

upp tidigare, de rapporter som kommuniceras till moderbolaget behövs till den externa 

koncernredovisningen, vars underlag är utformat efter moderbolagets mallar. Kald och 

Nilsson (2000) visar i sin studie att den prestationsmätning som sker ut mot företagets 

intressenter inte nödvändigtvis behöver vara likadan som den inom företaget. Mer precision i 

rapportering uppstår när ekonomiavdelningen lägger sitt fokus på verksamheten, med mindre 

inriktning på de krav som kommer från den externa redovisningen (Kald & Nilsson, 2000). I 

detta fall kommer alltså de externa kraven på redovisningen bidra till hur prestationsmått 

kommuniceras. Elsa berättar om hur rapporteringskraven ändrats, något som även controllern, 
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William, belyser när han under intervjun berättar att det har uppstått en ökad efterfrågan på 

rapporter och statistik sedan ägarbytet. Johnson och Kaplan (1987) belyser att den interna 

redovisningen alltför ofta blir underordnad den externa rapporteringens krav. Något som tyder 

på att företaget drar nytta av den mer detaljerade rapporteringen som sker internt, med mer 

fokus på verksamheten och precisa mått. Vi kan också se tendenser till att denna information 

kommer att förmedlas till moderbolaget i och med den nya rapport som Elsa och Oscar 

arbetar med. Detta bidrar enligt teorin till bra rapportering. 

Grad av decentralisering 
I och med den koncernstruktur som fallföretaget nu är en del av uppkommer krav på 

systematiserad och sammanställd information (Holmblad, 2005). Organisationen är 

decentraliserad vilket medför att utfall blir ett smidigt sätt för moderbolaget att se hur 

fallföretaget presterar (Ouchi, 1978). För att moderbolaget ska kunna jämföra resultat och 

prestationer mellan sina dotterbolag är det, enligt Ouchi (1978), lämpligt att använda kontroll 

som baseras på utfall. Ouchi (1978) menar på att lägre dimensioner i koncernen kan ha svårt 

att förmedla en rättvisande bild, vilket är ett av problemen med att använda utfall för kontroll i 

decentraliserade organisationer. Detta är något som märks av inom fallföretaget där 

ekonomichefen anser att de inte lyckas förmedla en rättvisande bild till moderbolaget.  Vilket 

visar på att det kan vara svårt för dotterbolaget att förmedla prestationer i sin verksamhet 

genom att enbart använda sig av utfall. Det kan även uppstå brister i behovet av detaljerad 

information på lokal nivå, vilket dock motverkas genom att använda fler mått intern på 

fallföretaget (Ouchi, 1978). Vi anser att fallföretaget genom att inkludera kommentarer och 

beskrivningar till betydande utfall kan skapa en bra förmedling av verksamhetens 

prestationer, något som de arbetar med i den nya rapporten. Därmed kommer decentralisering 

inom organisationer vara en faktor som spelar in vid kommunikation av prestationsmått. 

5.3 Kommunikation 

I de ovanstående delarna har vi diskuterat kommunikation och dess relation till integration 

och prestationsmått. I detta stycke är det ökat fokus på kommunikationen som i första hand 

sker i form av rapporter, i det fallföretag som studerats. I integrationsprocessen är bristfällig 

kommunikation ett vanligt förekommande fenomen, som den misskommunikation och dåliga 

framförhållning som Elsa beskriver (Buono & Bowditch, 1989). Flera av de anställda pekar 

på problem i kommunikationen mellan företagen, något som kan påverka integrationen 

negativt då asymmetrisk information, dåligt samarbete och bristfällig koordinering kan leda 
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till misslyckade sammanslagningar (Banal-Estanol & Seldeslachts, 2011). För att öka 

förståelsen och synsättet hos dotterföretaget kan moderbolaget fokuserar på att se 

organisationen nerifrån och upp, vilket också kan förbättra kommunikation och spridning av 

information (Weber & Drori, 2011). Vi tror att fallföretagets integrationsprocess för 

fallföretaget kan förbättras genom ökad kommunikation, som både minskar osäkerheten och 

framställer moderbolaget som pålitligt (Weber & Drori, 2011).  

Intern kommunikation 
Den interna kommunikationen under förvärvet har enligt intervjuobjekten varit bristfällig. De 

blev del av koncernen 2012, och fram till nu har moderföretaget antagit en passiv ledarroll, 

där inblandningen i fallföretagets verksamhet främst berört krav på utökad rapportering. Det 

tyder på en kommunikation åt det mer formella hållet, med få personliga möten och samtal 

(Heide et al., 2012). Genom att moderbolaget tillsatt Oscar som VD, och det faktum att han är 

chef för det gemensamma projektet skapas en direkt dialog mellan de båda företagen. Det 

bjuder in till en mer informell kommunikation, vilket främst involverar de som är delaktiga i 

projektet. Det innebär att kommunikationen fortfarande grundas i rapporter. 

För att skapa en god kommunikation mellan företagen är det betydelsefullt att uppmärksamma 

de grundprinciper som teorin trycker på. Så som att betydelsen av ett meddelande kan 

förändras när det skickas från person till person och att själva kommunikationsklimatet inom 

organisationen är viktigare än kommunikationstekniker (Heide et al., 2012).  För fallföretaget 

är det viktigt att ta hänsyn till dessa aspekter, då de har upplevt brister i kommunikationen i 

form av misstolkningar. William belyste bland annat att moderbolaget vid tillfällen ger svag 

förklaring kring vad de vill få ut av den information de efterfrågar och vad som ska levereras. 

Genom att skapa en tydlig kommunikation och tänka på hur meddelanden tolkas kan 

moderföretaget förenkla rapporteringsprocessen för dotterbolaget och på så sätt undvika 

misskommunikation (Heide et al., 2012). Genom att förse dotterbolaget med mer ingående 

beskrivningar och kortare utbildningar, kan de skapa en integrerad kommunikation som enligt 

Christensen et al. (2008) berör hur meddelanden, tillvägagångsätt och beteenden ska länkas 

samman på ett tydligt sätt. Det är viktigt att kommunikationen anpassas så att information går 

ut till alla inom verksamheten på samma sätt (Christensen et al. 2008).  

För moderbolaget ligger vikten vid den strategiska kommunikationen, som berör hur budskap 

överförs mellan såväl anställda som organisation (Falkheimer & Heide, 2014). Då de nyligen 

tillsatt Oscar som VD på dotterföretaget kommer han att ansvara för att kommunicera såväl 
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övergripande målsättningar och organisationskultur, tillsammans med mer komplexa fenomen 

(Falkheimer & Heide, 2014). Genom att utnyttja flera olika teorier och ta inspiration från 

såväl kommunikations-, organisations- och samhällsteorier kan Oscar skapa en bredare 

helhetssyn över den strategiska kommunikationen, som även ser till medarbetarnas perspektiv 

(Falkheimer & Heide, 2014). Då den interna kommunikationen kan se olika ut och bidrar till 

hur företag rapporterar, tyder det på att intern kommunikation är en faktor som spelar in vid 

kommunikation av prestationsmått.  

Länkar i kommunikationskedjan 
Eftersom fallföretaget är del av en större koncern skickas information genom flera länkar i 

kommunikationskedjan, vilket innebär en risk för att informationen förändras längs kedjan 

(Clampitt, 2005). Det är viktigt för moder- och dotterbolag att arbeta med kommunikationen 

för att undvika koordinationssvårigheter och omotiverade anställda (Clampitt, 2005). För 

fallföretaget spelar även den geografiska placeringen in, då lokalisering på olika platser i 

landet bidrar till kommunikationssvårigheter, detta gäller även den vertikala uppdelningen 

inom koncernen (Clampitt, 2005). Då organisationen är decentraliserad och de prestationer 

som kommuniceras kommer passera flera steg innan de når ledningen. Det gör det viktigt att 

informationen är öppen och tydlig, för att inte ge utrymme för avvikande tolkningar och 

mångtydighet (Christine et al., 2004). Dessa argument belyser att antalet länkar i 

kommunikationskedjan spelar in vid kommunikation av prestationer i vår studie.  

Verksamhetskontroll 
Den form av styrning som moderbolaget tidigare använt, när de antog en passiv ledarroll är en 

form av extern kontroll, som utförs genom externredovisningen (Adolphson, 1995). Efter 

ägarbytet har moderbolaget börjat använda sig mer av intern verksamhetskontroll, där fokus 

ligger på löpande uppföljning av verksamheten, något som kan göras genom redovisningen 

(Lees, 2003). Detta ser vi ligger i linje med deras nya ledarroll i den operativa verksamheten, 

då de som vi diskuterat i empirin, visat intresse för mer detaljerad fakta om avvikelser och 

utfall under de senaste månaderna. Att rapporter används i den mån de gör, tror vi syftar till 

att skapa en grund för utvärdering och analys av verksamheten, genom den information den 

tillhandahåller (Adolphson, 1995). Redovisningen skapar en bild över företagets ekonomiska 

ställning och ger tillfälle för verksamhetsutvärdering, något som är värdefullt för 

moderföretaget nu när de ska ta mer operativa beslut och behöver större inblick i 

fallföretagets verksamhet (Adolphson, 1995). Då verksamhetskontroll är kopplat till såväl 
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rapportering som styrning ser vi det som en faktor som bidrar när fallföretaget kommunicerar 

sina prestationsmått till moderbolaget.   

Informationssystem 
För att skapa ett effektivt informationsflöde är det viktigt för Elsa och Oscar att tillsammans 

utforma ett informationssystem som uppfyller deras syfte, vilket delvis är att skapa en 

lättolkad rapport som ger en mer detaljerad bild av företagets verksamhet (Adolphson, 1995). 

På så sätt strävar de efter att utformningen blir användarvänlig och tillgodoser 

informationsbehovet (Adolphson, 1995). Kriterier som utmärker ett lyckat 

informationssystem är bland annat informationskvalitet, användartillfredsställelse, 

individpåverkan samt organisationspåverkan (Delone & McLean, 1992). När Oscar, Elsa och 

övriga parter tar fram det nya rapportformuläret anser vi att det framförallt är värdefullt ta 

hänsyn till användartillfredsställelsen, som berör hur informationen framställs hos 

användaren, mottagaren och beslutsfattare (Delone & McLean, 1992). Även de sista två 

faktorerna, individpåverkan och organisationspåverkan, kan ge resultat vid utformandet då det 

är något som bör beaktas för att informationen ska få det inflytande man avsett på 

ledningsbeslut och verksamhetens prestationer (Delone & McLean, 1992). Det framgår att det 

är betydelsefullt att systemet är användarvänligt för att kommunicera rätt information till 

moderbolaget, vilket på så sätt berör kommunikation av prestationer. 

Rapportutformning 
Som vi diskuterat tidigare sker större delen av kommunikationen mellan företagen i dagsläget 

via rapporter. Lees (2003) belyser att rapporter är en kontroll-funktion som behövs vid just 

företagsförvärv. Genom tydliga rapportflöden kan osäkerhet minimeras och det blir lättare att 

hålla fokus på prestationer (Lees, 2003). Något som vi anser bör belysas i utformningen av 

den nya rapporten. Målet är att den ska skapa en klar och tydlig bild över verksamheten och 

samtidigt ge ökad förståelse kring månadens utfall och eventuella avvikelser. Genom att 

tillsammans diskutera utformningen, för att på så sätt se vilken information, detaljgrad och 

struktur som efterfrågas skapas en god grund för rapportutformningsprocessen (Lind & 

Lönnqvist 1994). När den nya rapporten kommer i bruk är det viktigt att hålla informationen i 

dem aktuell genom att uppdatera rapporten med korta tidsintervall, vilket även bidrar till att 

de fungerar bättre som beslutsunderlag (Lind & Lönnqvist 1994). Vi anser att det för denna, 

mer förklarande rapport, är lämpligt med mer frekvent förmedling till Oscar, som är 

moderbolagets länk till dotterbolaget, än vad av som nu används för den externa 

redovisningen, för att hålla avvikelserna aktuella och kunna ta till snabba åtgärder vid behov. 
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Nackdelen är att dessa processer tar tid och själva rapporteringen kräver omfördelning i 

arbetstid och arbetskostnad (Lind & Lönnqvist 1994).  

 

Det som moderbolaget främst efterfrågar i de nya rapporterna är utökade avvikelseanalyser 

med mer ingående kommentarer och information. Genom att skapa en rapport med detaljerad 

information kring avvikelserna kan ledningen få en uppfattning om vad som skapat de 

eventuella avvikelserna. Både Elsa och William berättar att de i nuläget använder sig av en 

enkel avvikelseanalys där de jämför månadens utfall med utfallet för föregående månad 

tillsammans med budgeten (Lind & Lönnqvist, 1994). Genom att ha en enkel avvikelseanalys 

skapas en tydlighet i avvikelseanalysen, något som vi anser passar fallföretaget, då de är 

distributörer och inte utför egen produktion.  

Tolkningsprocessen 
Vid utformningen av den nya rapporten är det förståndigt att använda sig av enklare 

produktivitetsmått och nyckeltal, då det gör den enklare att tolka och förstå (Holmblad, 2005). 

Om måtten dessutom kan relateras till moderbolagets strategi och mål, med en synlig länk 

mellan måtten som dessutom är tydliga kan feltolkningar undvikas (Olve et al., 1999). Om 

Elsa och Oscar ser till att rapporten uppfyller de ovannämnda kraven kan risken för 

informationsöverskott och missförstånd minskas (Holmblad 2005: Simon 1945). Vi anser att 

en välutformad, tydlig rapport som består av genomtänkta mått skapar god grund för 

förståelse även bland de som inte är iblandade i verksamhetens dagliga arbete, något som blir 

viktigt ur moderbolagets synvinkel. 	    
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6. Slutsats 

Efter diskussionen ovan har vi kunnat dra slutsatser kring frågeställningen i det inledande 

kapitlet. I detta avsnitt kommer vi besvara frågeställningen och senare presentera egna 

tankar kring arbetet samt ge förslag på vidare forskning som skulle kunna genomföras inom 

ämnesområdet.  

 
6.1 Faktorer som spelar in vid kommunikation av prestationsmått 

Som inledningen belyser har antalet förvärv och sammanslagningar ökat kraftigt. Det innebär 

att företagen blir del av en integrationsprocess där de ställs inför förändring. För att nå ett 

lyckat förvärv, som uppfyller de förväntade synergieffekterna, behöver flera delar stämma 

överrens. Här visar sig kommunikation vara en avgörande faktor för att nå en lyckad 

integration. I samband med förvärvet skapas ett behov av information kring dotterbolagets 

prestationer för att ge moderbolaget möjlighet till uppföljning, utvärdring och redovisning av 

koncernen. Vi har nu granskat teoretiskt och empiriskt material för att förklara och beskriva 

problematik vid kommunikation av prestationsmått, med fokus på integrationsprocessen vid 

företagsförvärv. Vilket det förs en diskussion om i kapitlet ovan. Vi kommer med hjälp av de 

slutsatser som dragits besvara följande frågeställning:  
 

• Vilka faktorer spelar in vid kommunikation av prestationsmått, med fokus på 

integrationsprocessen vid företagsförvärv? 

 

För att besvara frågeställningen har vi tagit hjälp av den analysmodell som presenterats 

tidigare i uppsatsen. Vi har till slutsatsen reviderat denna utifrån de faktorer som vi genom 

fallstudien identifierat spelar in vid kommunikation av prestationsmått, med fokus på 

integrationsprocessen vid företagsförvärv. De faktorer som belyses i denna modell är faktorer 

som vi upplevt haft störst inverkan hos det fallföretag som studerats. Övriga faktorer har 

analyserats i föregående kapitel och har betydelse för kommunikation av prestationer, dock 

inte lika utmärkande som de valda faktorerna nedan.  
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Modellen ovan är gjord för att tydligt illustrera de faktorer vi upplever spelar in vid 

kommunikation av prestationsmått, efter de studier som genomförts till uppsatsen. Den är 

uppdelad efter de tre ämnesblock som till en början studerats i teorin och därefter även i 

empirin, genom de kvalitativa intervjuerna. De faktorer som vi tagit fram härstämmar både 

från teori och empiri, och sammanlänkas genom att det är dessa faktorer som varit mest 

utmärkande under fallstudien.  

 

Vi börjar med att behandla faktorer som uppkommer vid den integrationsprocess som företag 

går igenom vid ett företagsförvärv. Genom såväl teoretiskt och empiriskt material har det 

påvisats att problem under integrationsprocessen har en inverkan på hur prestationsmått 

kommuniceras. Genom den empiriska undersökningen visade det sig att företagskultur och 

arbetsmiljö tillsammans med sättet att arbeta i hög grad påverkar hur kommunikationen 

mellan företagen ser ut. Det nya arbetssättet och kulturskillnaden är den tydligaste 

förändringen som fallföretaget upplevt efter förvärvet. Något vi även ser påverkar den 

operativa verksamheten och därigenom kommunikationsklimatet. I de fall där kultur och 

arbetssätt mellan företagen inte integreras ökar risken för en misslyckad integration. Till följd 

av att företagen arbetar på olika sätt, ser de informationsvärde i olika prestationsmått. 
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Dotterbolaget är upplärt i en kultur med mer informell kommunikation där de värdesätter fler 

mått av icke-finansiell karaktär, något som skiljer sig från moderbolagets formella och mer 

finansiella synsätt.  

 

Kommunikation är det ämnesblock som genomsyrar uppsatsen, vilket gör att samtliga 

faktorer som tagits fram i slutänden berör kommunikation. För att prestationer ska 

kommuniceras tydligt, på ett sätt som alla förstår och tolkar likadant inom en koncern är 

tolkningsprocessen och informationsmängden faktorer att ta hänsyn till. Mängden information 

spelar in vid förmedling av prestationer då finns risk för informationsöverskott samt att 

budskapet förloras. Det leder till en avvägning över vad som behöver rapporteras för att fylla 

informationsbehovet. Informationsmängden är av stor vikt för att skapa ett tydligt 

informationsutbyte och undvika att budskapet misstolkas. För att dotterbolaget ska 

kommunicera prestationer på ett sätt som de är till freds med ställs det krav på intern 

kommunikation. Den interna kommunikationen belyser kommunikationsklimatet inom 

organisationen samt kommunikationstekniker som kan användas för att slippa misstolkningar. 

Detta för att undvika problem med oönskat handlande till följd av misstolkning av budskapet. 

Det framgår under studien att rapporter, via redovisningen, är ett effektivt och vanligt sätt för 

företag att förmedla prestationer, då de ger en övergripande bild av verksamheten. Hur 

rapporterna är utformade berör tydligheten i det som ska förmedlas samtidigt som en 

välstrukturerad rapport underlättar att rätt budskap når mottagaren, då det kan finnas flera 

länkar i kommunikationskedjan. För att skapa ett tydligt kommunikationsflöde spelar 

rapporternas utformning in.  

 

När det kommer till de faktorer som är relaterade till prestationsmätning, kretsar de främst 

kring vilka typer av mått som används och fördelningen av dessa. Detta då måtten 

tillsammans syftar till att ge en inblick i verksamheten. Vi kan konstatera att användandet av 

mer icke-finansiella mått, som komplement till de finansiella måtten, kan bidra till en mer 

rättvisande bild av verksamheten. Detta eftersom de finansiella måtten tenderar att ha fokus 

på tidigare prestationer, något som kan motverkas genom användning av såväl finansiella som 

icke-finansiella mått. Vi upplever att dessa mått ligger nära drivande mått och utfallsmått, 

som även dem, har olika fokus på vilka prestationer som kommuniceras. Beroende på vad 

företagen efterfrågar samt vill förmedla kommer fördelningen i användandet av drivande mått 

och utfallsmått spela in vid kommunikation av prestationsmått, där fördelningen ligger mellan 
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observation av utfall och pågående aktiviter. Genom en blandning dessa mått kan en 

helhetsbild över verksamheten förmedlas.  

 

Vi upplever att kraven som tillkommer med koncernredovisningen är en av de faktorer som 

ger störst inverkan på kommunikation av prestationsmått. Detta då moderbolag behöver 

rapporter som underlag till den externa redovisningen. Vi har genom studien upplevt att det är 

något som riskerar att bli ett problem då informationen som förmedlas till moderbolaget 

begränsas till alltför finansiella mått. Något som kan uppstå när rapporterna inte kompletteras 

med mer detaljerad information. Detta främst i de fall där moderbolaget har inflytande över 

dotterbolagets operativa verksamhet, där mer ingående information är nödvändig. Med hjälp 

av ett effektivt och användarvänligt informationssystem kan informationsbehovet tillgodoses. 

Detta gör det till en faktor som spelar in vid kommunikation av prestationsmått. En avslutande 

faktor inom prestationsmätning är den återkoppling som finns, eller inte finns, mellan 

företagen. För att de anställda på dotterbolaget ska vara medvetna om vad som ska förväntas 

från dem och hur det som förmedlas tas emot av moderbolaget är återkoppling ett viktigt 

verktyg. Fallstudien pekar på att en begränsad återkoppling har negativ påverkan på de 

anställdas motivation och kommunikationsklimatet. Vi anser att regelbunden återkoppling, 

genom tvåvägskommunikation ger mer öppen kommunikation. Något som på så sätt har 

inverkan på kommunikation av prestationsmått, detta blir tydligt vid företagsförvärv där 

maktfördelningen är ojämn och kommunikationsvägarna nya.     

 

För att undvika de problem som vi lyft under uppsatsen, gällande integrationsprocessen, är det 

betydande att kommunikationen fungerar. Genom att ha de faktorer vi nämnt under slutsatsen 

i åtanke anser vi att situationen kan förbättras. Just kommunikation av prestationsmått är den 

kommunikation vi upplever är en betydande faktor vid företagsförvärv. Detta eftersom denna 

typ av kommunikation har för avsikt att hålla moderbolaget uppdaterat, ge chans till 

utvärdering samt agera underlag för beslut och koncernredovisning. Beroende på 

ägarförhållanden och ledning behöver kommunikationen av prestationsmått även tillgodose 

det informationsbehov som efterfrågas till förmån för styrning av den operativa 

verksamheten.  Med detta vill vi lyfta att det finns flera betydande delar i en verksamhet som 

berörs av kommunikation av prestationsmått. Vilket innebär att de faktorer som vi lyft under 

slutsatsen är komponenter som är värdefulla att ta hänsyn till för att skapa den 

kommunikation av prestationsmått som koncernen eftersträvar.  
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6.2 Egna tankar kring dragna slutsatser 

Vi kan dra slutsatsen att det är ett relativt stort antal faktorer som påverkar kommunikationen 

av prestationer, något vi på förhand hade förväntat oss. Detta säger oss att det dels finns 

många faktorer att ta hänsyn till för att få ett fungerande system för kommunikation av 

prestationsmått, men också att dessa faktorer kan komma att bli av stor vikt då de ligger till 

grund för betydande beslut och förmedling av information inom koncerner.  

Vilka faktorer som har störst betydelse varierar mellan företag. Det finns de faktorer som är 

mer grundläggande än andra, exempelvis faktorer så som arbetssätt och de krav som finns på 

den externa redovisningen. Kommunikation är ett resultat av interaktion mellan människor 

och det budskap de vill förmedla tillsammans med tolkning av budskapet, vilket gör det till ett 

komplext fenomen. De faktorer som vi har tagit fram bygger till stor del på hur 

kommunikation sker inom företaget. Vi tror därför att företag kan dra nytta av att ha dessa 

faktorer i åtanke när de utvecklar sin kommunikation inom koncernen. I det fall som vi har 

granskat i uppsatsen har vi observerat att denna kommunikationsprocess är något som till stor 

del tas för given av moderbolaget, vilket kommer att påverka integrationsprocessen som 

företaget befinner sig i negativt. Detta baserar vi på att kommunikationen ligger till grund för 

många beslut, vilket gör det till en viktig del samtidigt som den påverkar och andra områden 

så som kultur, arbetsmiljö och prestationer inom företaget. Vi ser även att dotterbolaget i 

denna studie visar stort engagemang, för att skapa en bra kommunikation och relation mellan 

de båda företagen.  

När vi har tagit del av tidigare forskning upplevde vi att forskningen på detta område inte är 

vanligt förekommande. Vi hoppas därför att vår studie kan bidra till ökad uppmärksamhet till 

problemet och att fokus på de identifierade faktorerna kan bli ett verktyg för företag i en 

integrationsprocess. De faktorer som vi belyser i uppsatsen skapar en bild för vad som är 

betydelsefullt att fokusera på vid just kommunikation av prestationsmått vid företagsförvärv. 

På så sätt kan företag inom koncerner allmänt arbeta fram ett sätt att kommunicera 

prestationer, som passar just deras verksamhet och kultur med hänsyn till de problem som 

riskerar att uppstå i integrationsprocessen.  
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6.3 Förslag på vidare forskning 

Under arbetet med studien har vi kommit fram till förslag på vidare forskning som kan göras 

inom ämnesområdet. Dessa presenteras nedan.  

• Moderbolagets synvinkel – En studie som fokuserar mer på moderbolags synvinkel 

och hur moderbolag ser på integrationen vid förvärv, kommunikation och 

prestationsmätning. Detta skulle ge möjlighet att titta på överensstämmelse, vad 

dotterbolag vill förmedla och vad moderbolag vill samla in för att skapa en mer 

rättvisande bild över både moder- och dotterbolagets situation. 

 

• Studie på företag som kommit längre i integrationsprocesen – En studie som tittar på 

dotterbolag som kommit längre, eller är helt integrerade, i integrationsprocessen vid 

företagsförvärv. Detta för att belysa hur hela processen ser ut och alternativa lösningar 

på problem som uppstått längs vägen.  

 

• Komparativ studie – En liknande studie där flera fall undersöks för att kunna 

generalisera och jämföra, vilket blir möjligt vid undersökningar av fler fall. Denna 

studie hade då kunnat visa på vilka problem som är vanliga och vilka faktorer vid 

kommunikation av prestationsmått som är viktiga att ta hänsyn till.  
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