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Syftet med denna studie var att undersöka hur HR-avdelningen arbetar 
under en sammanslagnings-/uppköpsprocess ett företag går igenom. 
Detta undersöktes med hjälp av kvalitativa intervjuer med sex personer 
som arbetade med HR-frågor på sex olika företag. I intervjuerna 
användes en intervjuguide med fyra frågeområden vilka utarbetats i en 
förstudie. Intervjuutskrifterna tolkades utifrån en tematisk analysmetod. 
I resultatet framgår att det HR-avdelningen arbetar med under en 
sammanslagnings-/uppköpsprocess är informationsinsamling avseende 
personalfrågor, ta fram underlag för fackliga och individuella 
förhandlingar om avtal samt samarbetar med chefer i att ta fram ett 
introduktionsprogram och genomföra detta. HR-avdelningen är också 
delaktig i att sprida information under hela processens gång. Resultatet 
har kunnat kopplas med god överensstämmelse till tidigare forskning 
inom området. Studien anses användbar då sammanslagningar och 
uppköp blir allt vanligare i arbetslivet och således påverkar ett allt 
större antal individer. Det är viktigt ur ett mänskligt perspektiv att 
företag, och i de ligger också en HR-avdelning, har strategier för att 
hantera dessa processer.  
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Inledning 
 
Det är en tydlig tendens att det just nu är, och har varit under ett tag, vanligt att företag köper 
upp andra företag eller går samman med andra företag för att på så sätt vinna 
konkurrensfördelar genom att de får tillgång till ny teknik, produkter och/eller människor. 
Människor ses allt mer som de största bärarna av värde i företaget. Den största 
konkurrensfördelen för företag är inte längre pengar eller teknologi utan människorna menar 
Daniel (2001). Enligt Søderberg och Vaara (2003) är det under detta årtiondes första delar 
mer populärt än någonsin tidigare för företag att köpa upp andra företag eller göra 
sammanslagningar. Seo och Hill (2005) menar att förekomsten av sammanslagningar och 
uppköp har ökat konstant under de senaste tjugo åren på grund av att företag använder sig av 
sammanslagningar och uppköp för att öka sin kapacitet och förstärka sin marknadsposition. 
Enligt Cartwright och Cooper (1996) sätter uppgångar i ekonomin fart på sammanslagningar 
och uppköp. Då det sägs i medierna att svensk ekonomi varit inne i, och fortfarande kanske är 
inne i, en uppgångsperiod kan detta också vara en del i förklaringen till den ökade 
förekomsten av sammanslagningar och uppköp i Sverige. 
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En sammanslagnings- eller uppköpsprocess innebär mycket arbete för företagets HR-
avdelning främst eftersom en sammanslagning eller ett uppköp alltid innebär att företaget 
skall ta över personal.  
 
Definitioner 
 
Tre begrepp som kommer att förekomma ofta, och redan har använts, i rapporten behöver 
definieras: HR, en HR-avdelning och en sammanslagnings-/uppköpsprocess. HR är en 
förkortning av det engelska Human Resources och kan översättas med mänskliga resurser 
eller helt enkelt personal. HR enbart används också i rapporten ibland då det syftar till HR-
funktionen/avdelningen i företaget. En HR-avdelning definieras i denna studie som den 
avdelning på ett företag där man hanterar alla olika personalfrågor som t.ex. anställningsavtal, 
löner, rekryteringar och uppsägningar men där man också arbetar med stöd till cheferna och 
med att ta fram beslutsunderlag för exempelvis en sammanslagning eller ett uppköp. En 
sammanslagnings/-uppköpsprocess definieras här som en process företaget går igenom då de 
köper hela eller en del av ett annat företag och/eller då de slår samman hela eller en del av sitt 
eget företag med hela eller en del av ett annat företag.  
 
Mänskligt kapital 
 
Ämnet är relevant ur psykologisk synvinkel då en sån här process, hur den än vrids och vänds 
på, alltid handlar om människor. Det är företag som köper och köps upp men det är människor 
det berör och har konsekvenser för.   
 
Enligt Cartwright och Cooper (1996) är det mycket som kan gå fel, främst med avseende på 
människor under en sammanslagnings-/uppköpsprocess. Sköter man inte processen rätt kan 
det skapa förluster för företaget i och med att medarbetare slutar eller får en negativ bild av 
företaget som kan vara till skada. Det innebär således en stor konkurrensfördel om man kan 
hantera dessa processer på ett så smidigt sätt som möjligt, samtidigt som det innebär mycket 
goodwill, d.v.s. bra reklam och ett bra rykte, för företaget om de som köps upp upplever att 
det hanteras på ett professionellt sätt.  
 
Att sköta processen på ett smidigt och professionellt sätt innebär enligt Cartwright och Cooper 
(1996) att företaget hanterar och genomför processen så att det upplevs som något positivt 
både för de medarbetare som tas över och för de medarbetare som är kvar och får ta emot nya 
kollegor. Positivt innefattar här också att medarbetarna fås att känna en lojalitet mot företaget 
och en motivation för sina arbetsuppgifter. Lyckas företaget inte med detta förloras mycket 
energi, kapacitet och pengar.  
 
Ett led i detta är också att det blir allt viktigare för företagen att behålla de duktiga individerna 
hos sig. Daniel (2001) menar att den största anledningen idag till att ett företag gör ett uppköp 
eller en sammanslagning är att det ska få tillgång till intellektuellt och fysiskt kapital, d.v.s. 
duktiga människor. Många företag har idag sina största tillgångar i det mänskliga kunnandet, 
de anställdas �know how� är det som skapar mest värde i företaget. Det är ofta denna kunskap 
ett företag vill komma åt genom en sammanslagning eller ett uppköp. En stor risk när ett 
företag köper ett annat företag är därför att personalen inte vill följa med över till den nya 
organisationen. Vill medarbetarna inte följa med över får företaget inte tillgång till det 
mänskliga kapital man ville uppnå med affären eller sammanslagningen. Hur företaget 
hanterar uppköpsprocessen eller sammangåendet är då avgörande för att personalen ska vilja 
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följa med över, hitta motivation och lojalitet gentemot sin nya arbetsgivare och stanna kvar 
hos det nya företaget.  
 
Psykologiska kontrakt 
 
Motivation i arbetet och lojalitet gentemot sin arbetsgivare ingår i det som kallas för 
psykologiska kontrakt. Isaksson (2001) beskriver det psykologiska kontraktet som bestående 
av både de formella och informella delarna av anställningsförhållandet. De formella delarna 
relaterar till lagar, avtal och materiella villkor och de informella delarna relaterar till de 
förväntningar den anställde har på sin arbetsgivare. Dessa förväntningar kan vara både 
outtalade och uttalade och vara uppbyggda av t.ex. löften och förtroenden. Om den anställdes 
förväntningar på den informella delen av anställningsförhållandet inte infrias kan den 
anställde uppleva att arbetsgivaren brutit det psykologiska kontraktet. Denna upplevelse 
påverkar i stor utsträckning den motivation för arbetet och den lojalitet gentemot 
arbetsgivaren den anställde känner.  
 
Argyris (1960) definierar psykologiska kontrakt som en oskriven överenskommelse mellan 
den anställde och organisationen i anställningsförhållandet. Schein (1980) ger också en 
definition av begreppet där han säger att ett psykologiskt kontrakt består av parternas 
implicita och explicita förväntningar på vad de ska få och vad de ska ge. Exakt vad som ingår 
i det psykologiska kontraktet är därför svårt att mäta, det består av en subjektiv upplevelse hos 
den anställde och hos organisationen som blivit personifierad som motpart i kontraktet (K. 
Näswall, föreläsning 22 september, 2005). Beståndsdelarna är både explicita och implicita, 
d.v.s. både uttalade och icke uttalade, vissa delar av kontraktet är känt och öppet pratat om 
medan andra delar är, så att säga, kända bara inom individen.  
 
Rousseau (1997) skriver att psykologiska kontrakt är beroende av varaktigheten i 
anställningen och de krav från arbetsgivaren som den anställde upplever. I en 
organisationsförändring, som en sammanslagnings-/uppköpsprocess är både för de som 
eventuellt köps och de medarbetare som får ta emot nya kollegor, uppstår så kallade 
övergångskontrakt mellan den anställde och arbetsgivaren. Övergångskontrakten 
karaktäriseras, enligt Rousseau (1997), av att de innehåller ospecifika krav och har en kort 
varaktighet. Det är därför mycket viktigt för det företag som köper eller tar över personal att 
dessa övergångskontrakt så snabbt som möjligt övergår i psykologiska kontrakt där både 
anställd och arbetsgivare tydligare vet vad som gäller och där båda parter upplever en 
varaktighet. Lyckas man inte med detta, att upprätta ett nytt psykologiskt kontrakt med den 
anställde, kommer denne, enligt Rousseau (1997), inte att uppleva motivation för arbetet eller 
lojalitet gentemot företaget vilket leder till förluster för båda parter på sikt. Förluster på grund 
av att den anställde inte är så effektiv som denne skulle kunna vara eller att denne inte trivs 
och vill avsluta sin anställning.  
 
Något som också kan sägas ingå i det psykologiska kontraktet och som är avgörande för hur 
den anställde upplever sin arbetssituation och sin arbetsgivare är tillit (Aronsson & Karlsson, 
2001). Tillit kan beskrivas som ett sammansatt begrepp där de centrala karaktäristika är 
förväntningar, värderingar och kontroll. Förväntningar handlar om hur man som individ 
upplever en möjlig framtid, i detta sammanhang, en möjlig framtid i, och med, företaget 
(Lewicki & Mcallister, 1998). Värderingar handlar om att man, för att kunna känna tillit, 
behöver uppleva att den andra personen, eller i det här fallet organisationen, har någorlunda 
samma värderingsgrund som en själv (Sheppard & Sherman, 1998). Kontroll handlar om att 
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individen upplever sig ha kontroll över sin situation, i detta sammanhang alltså kontroll över 
vad som kommer hända och hur det påverkar en (Aronsson & Karlsson, 2001).  
 
Tillit definieras i organisationsteoretiska sammanhang som att �någon tror på och är villig att 
bli beroende av någon annan� (McKnight, Cummings & Chervany, 1998 s. 457). Denna 
definition menar man innehåller en intention, en vilja till tillit, och en tilltro till någon. Den 
anställde vill alltså, om det görs möjligt, enligt denna definition, känna tillit till företaget och 
tro på det. 
 
En annan definition av tillit är den som ges av Cummings och Bromiley (1996) där tillit sägs 
vara �en individs uppfattning eller en allmän uppfattning inom en grupp av individer att en 
annan individ eller grupp gör uppriktiga ansträngningar att uppträda i enlighet med åtaganden 
både explicit och implicit� (s. 302).  

 
I en sammanslagnings- eller uppköpsprocess där organisationen förändras blir tilliten till 
företaget hos anställda mycket viktig för företaget att bevara eller att bygga upp (Aronsson & 
Karlsson, 2001). En organisationsförändring innebär en potentiellt ökad osäkerhet för de 
anställda och en potentiellt minskad förmåga att förutsäga framtiden. En sammanslagning 
eller ett uppköp kan t.ex. innebära personalnedskärningar och omplaceringar med nya 
arbetsuppgifter som de anställda inte kan förutse. Att ha tillit till företaget reducerar känslan 
av osäkerhet i sådana situationer. Samtidigt kan sammanslagnings- eller uppköpsprocessen 
givetvis påverka den anställdes tillit till företaget negativt i och med att osäkerheten runt både 
anställningen och företagets framtid ökar. (Lewicki & Mcallister, 1998).  
 
Ledarskapet 
 
I teorier om sammanslagningar - och uppköpsprocesser tas ledarskapet upp som en mycket 
viktig och bidragande faktor till processens utfall. Ledarskapet kan också knytas till det 
psykologiska kontraktet eftersom det kan antas att den personifiering av organisationen (K. 
Näswall, föreläsning 22 september, 2005) den anställde gör i de allra flesta fall handlar om 
cheferna, den närmaste men även de högre. Ledarskapets, chefernas agerande i en sån här 
process kan därför sägas bli avgörande för om den anställde känner att det psykologiska 
kontraktet bryts eller att någon av beståndsdelarna tillit, motivation eller lojalitet försvagas 
eller försvinner.  
 
Daniel (2001) poängterar att allt egentligt personalansvar ligger på cheferna. De är de som 
ansvarar för företagets personal och är företagets ansikte utåt mot de anställda. Det är vad 
dom gör och säger som blir synligt ut mot de anställda i organisationen. Daniel (2001) menar 
därför att det är viktigt att man under genomförandet av en sammanslagnings- eller 
uppköpsprocess har en tydlig ledare som visar vägen framåt och kommunicerar ut målet med 
processen till medarbetarna. Denna ledare måste vara synlig och närvarande i organisationen 
och vara en förebild.  
 
Empiribaserad förförståelse 
 
I denna studie utgås från resultatet av en genomförd förstudie. I förstudien definierades fyra 
teman vilka innehåller vad HR-avdelningen arbetar med under en sammanslagnings-
/uppköpsprocess. Utifrån dessa teman undersöks i denna studie hur HR-avdelningen arbetar 
under en sån här process. De teman som undersöks är; informationsinsamlande, övertag av 
personal, introduktion av nya medarbetare samt information och kommunikation. Dessa 
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teman framkom som centrala arbetsområden för HR-avdelningen efter den genomförda 
förstudien.  
 
Föreliggande studie 
 
Utifrån den empiribaserade förförståelsen och den litteraturgenomgång av ämnet som gjorts 
har syfte och frågeställningar vuxit fram. Under studien kommer en analys av hur HR-
avdelningen arbetar under en sammanslagnings-/uppköpsprocess utifrån de fyra olika temana 
som presenterades tidigare att utföras. De teman som undersöks hur man jobbar med är; 
informationsinsamlande, övertag av personal, introduktion av nya medarbetare i företaget 
samt information och kommunikation (både internt och externt). Syftet är att undersöka hur 
HR-avdelningen arbetar med dessa teman, som enligt en av författaren tidigare genomförd 
studie visat sig vara centrala arbetsområden under en sammanslagnings-/uppköpsprocess. 
Inom ramen för dessa teman har det under litteraturgenomgången också framkommit att 
mänskligt kapital, psykologiska kontrakt och ledarskap är centrala bitar i en 
sammanslagnings-/uppköpsprocess och ingår i de undersökta temana.  
 
Det som undersöks är hur man arbetar med processen utifrån det företag som köper ett annat 
företag eller initierar en sammanslagning. En sammanslagning eller ett uppköp kan, i denna 
studie, röra tio eller tusentals medarbetare. Hänsyn har inte tagits till antalet individer det 
berör då det inte anses ha någon betydelse för hur man arbetar med processen.  
 
De frågeställningar studien syftar till att besvara lyder: Hur samlar man in information om det 
företag man vill köpa eller gå samman med? Hur hanterar man övertagandet av personal? Hur 
introducerar man de nya medarbetarna på arbetsplatsen och i organisationen? Hur hanterar 
man både intern och extern kommunikation och informationsspridning?  

 
 

Metod 
 

Urval 
 
Urvalet gjordes som så att HR-chefer som sedan tidigare fanns på en e-postlista, som använts 
av författaren i ett annat syfte, kontaktades via e-post. De kriterier som användes vid urvalet 
syftade till informativitet: deltagarna skulle arbeta som Personalchefer eller i annan 
ansvarsposition inom HR-området och de skulle ha erfarenhet från att ha arbetat under en 
sammanslagnings- eller uppköpsprocess. På detta sätt hittades sex intervjupersoner, fem 
kvinnor och en man. De arbetade alla på stora företag och de hade erfarenhet från att ha 
arbetat under en sammanslagnings-/uppköpsprocess på det företag som köpt eller fått ta över 
personal. Vid studiens genomförande arbetade en av kvinnorna som processansvarig för 
organisations och bemanningsfrågor medan de fyra andra kvinnorna var personalchefer, 
mannen arbetade som personaldirektör. Alla sex intervjupersoner hade arbetat under en 
sammanslagnings-/uppköpsprocess och vissa arbetade även vid studiens genomförande i en 
sådan process.  
 
Datainsamlingsmetod 
 
Data samlades in genom personliga intervjuer med deltagarna. Dessa genomfördes på 
deltagarnas arbetsplats i ett avskilt rum. Intervjuerna var halvstrukturerade, en intervjuguide 
(beskrivs nedan) med fyra frågeområden/teman med tillhörande stödfrågor användes (se 
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bilaga). Intervjuerna var ca 30-40 min långa vardera, de spelades in med hjälp av en mp3-
spelare och skrevs ut ordagrant inför analysen.  
 
Intervjuguide 
 
Intervjuguiden utarbetades med underlag från resultatet av den förstudie som utfördes under 
mars 2006. Förstudiens syfte var att ta reda på vad HR-avdelningen arbetar med under en 
sammanslagnings-/uppköpsprocess för att i en senare studie undersöka hur man arbetar med 
några centrala teman. Förstudiens resultat visade att vad HR-avdelningen arbetar med under 
en sån här process kan delas in i tre faser; informationsinsamlande, uppbyggande av den nya 
organisationen och uppstart i det nya, dessutom finns en röd tråd genom hela processen av 
information och kommunikation. Denna studie utgår ifrån dessa definierade teman. 
Intervjuguiden består av dessa fyra frågeområden/teman.  
 
Etiska frågor 
 
Etiska frågor tas upp eftersom det från intervjupersonernas synvinkel var angeläget att de som 
personer och de företag de arbetade på skulle hållas anonyma i rapporten och i de utskrivna 
datamaterialen. Intervjupersonerna informerades redan då de blev tillfrågade om att delta i 
studien om undersökningens syfte och hur intervjun skulle gå till. Information gavs om att 
intervjun skulle spelas in och skrivas ut samt att de som personer och vilka företag de 
arbetade på skulle vara helt anonyma i rapporten. Det informerades också om att det bara var 
författaren som skulle lyssna på intervjun och poängterades att alla uppgifter skulle behandlas 
konfidentiellt. Alla namn på personer och företag avkodades så att det inte på något sätt skall 
kunna framgå för läsaren vilka intervjupersonerna var eller var de arbetade.  
 
Analys  
 
Studien har genomförts utifrån ett HR-perspektiv, endast de delar där HR är med har tagits 
upp i resultatet. I analysprocessen användes en teoristyrd tematisk analysmetod med 
utgångspunkt i Hayes (2000) och Langemar (föreläsning 22 februari, 2006). I intervjuerna 
utgicks utifrån från början bestämda teman, vilka definierats med hjälp av förstudiens resultat. 
Inom dessa teman försökte dock en så stor öppenhet som möjligt uppnås. De utskrivna 
intervjuerna lästes igenom flera gånger för att uppnå en så god förståelse och förtrolighet som 
möjlig med innehållet och förståelse av innebörden i vad som sagts. Nyckelord och avsnitt 
som var intressanta för frågeställningarna markerades. Data som verkade tillhöra samma 
område sorterades in i något av de övergripande temana. Det gjordes en selektiv sortering 
utifrån teman. Efter en första genomgång gicks intervjuutskrifterna igenom igen för att 
kontrollera att inget missats som också hörde till temana. Underteman till de under förstudien 
konstruerade övergripande temana hittades och namngavs. Materialet under respektive tema 
sammanfattades och till sist valdes några citat ut från intervjuerna som på ett bra sätt belyser 
de olika temana.  
 

Resultat  
 
 

 Informationsinsamlande 
 
Det första man på HR-avdelningen gör under en sammanslagnings-/uppköpsprocess, det som 
är den första fasen, är att samla in information om det företag eller den enhet man vill ta över 
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eller köpa. Vid informationsinsamlandet åker en liten arbetsgrupp till det aktuella företaget 
och samlar, hos dom på plats, i samarbete med en liten grupp av personalen där, in all 
information som det är möjligt att få tag på. Eftersom informationsinsamlandet måste ske i 
samarbete med personal på det aktuella företaget är en bra kontakt och öppenhet med 
nyckelpersoner på det företaget av största vikt att uppnå. Samtidigt är det viktigt att man är 
försiktig för det är känslig information man vill ha fram och det säljande företaget vill inte 
gärna visa upp den då det inte är helt säkert att det blir någon affär. Det är endast den 
information som säljaren delger som man får ta del av. Man har hjälp av medarbetare på det 
säljande företaget som lämnar över informationen eller det underlag som behövs för att göra 
beräkningar. Den information man får fram skall räknas på och omvärderas till pengar, man 
skall beräkna hur mycket köpet av företaget är värt för att avgöra om affären är värd att 
genomföra. 
 
�När det gäller personal så är dom ju väldigt försiktiga med att visa vem dom har anställt för 
blir det ingenting så kan jag ju gå in och plocka russinen sen, om jag vet att det är den bästa 
och den är näst bäst så tar jag ju dom, så där måste man vara otroligt försiktig� 
 
Denna fas innebär ett mycket intensivt arbete under väldig tidspress. Man kan oftast bara vara 
på företaget i en eller två dagar och det är väldigt mycket information man ska samla in och 
många detaljer man skall ha reda på så här får man vara beredd på att jobba mycket övertid.  
 
�kan bli att det är väldigt kort om tid, du får väldigt liten tid att gå igenom materialet, mycket 
ska levereras på väldigt kort tid, det är mycket detaljer som ska gås igenom, det blir övertid 
och det är bara att köra� 
 
Informationsinsamlingen sker nästan alltid under väldigt starkt sekretess och konfidentialitet. 
Att den eventuella affären hålls hemlig är av extra stor betydelse i börsnoterade företag 
eftersom hur sådan information ska hanteras är reglerad i lag. Sekretessen är också viktig även 
i andra företag då man inte vill att medarbetarna i något av företagen ska börja spekulera i om 
något är på gång. Är hemlighållandet extra viktigt beroende på något av företagens situation 
ses representanter eller arbetsgrupper från de båda bolagen på så kallad neutral mark, hos t.ex. 
en advokatbyrå. Om det inte blir någon affär får ingen av parterna ta med sig någon 
information om det andra företaget ifrån den neutrala platsen. Att ses på neutral mark, och 
inte på något av företagen, minskar också risken för att rykten om att något är på gång sprids 
på företagen.   
 
�man kanske inte kan va på det ena eller andra bolaget och då får man mötas på neutral 
mark� 
 
Vid informationsinsamlandet är det oftast bara en från HR-avdelningen som är med. Denne är 
alltid personalchefen eller personaldirektören. Är det flera som är med så är det någon eller 
några medarbetare från HR-avdelningen som är specialiserade inom något område som de då 
täcker upp under informationsinsamlandet. Men med tanke på konfidentialiteten så försöker 
man vara så få som möjligt under denna fas.  
 
�det här är ju en väldigt konfidentiell process och det är väldigt få personer som är inne i 
den� 
 
Den information som samlas in, av de som arbetar på HR-avdelningen, rör information om de 
kostnader som är kopplade till personalen. Det handlar t.ex. om vilka löner de anställda har, 
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vilka pensionsavtal, sjukförsäkringar och kompetenser de har, vilka kollektivavtal som gäller 
och vad som ingår i deras anställningsavtal. Man gör en djupanalys av företagets verksamhet 
där man kartlägger personalen och sätter sig in i alla personalfrågor som ytterligare kan 
handla om uppsägningstid, sjukskrivningar, personalens genomsnittsålder och vilka bonusar 
dom har. Man har en lista på områden som man går igenom och säkerställer från ett HR 
perspektiv att det inte ser konstigt ut. På områden där personalchefen är osäker själv tas hjälp 
av specialister internt eller externt. Den samlade kompetens- och värdemassa personalen i 
företaget anses ha ska bedömas för att kunna mätas i pengar.   
 
�man lyser igenom olika delar som är viktigt att veta för att man ska ta över personal, man 
tittar på nyckelkompetens, avtal, gamla saker, rättsliga saker, eftergifter, pensioner, 
försäkringar, löner, arbetstid, personalpolicy o.s.v., så man har en lista på kanske 20 
områden som man går igenom och då måste den som är ansvarig på HR säkerställa då att det 
här ser okej ut eller det här har vi frågetecken kring� 
 
Det är också viktigt att tänka igenom och försöka bedöma vilka konsekvenserna blir om man 
köper det här företaget. Om man tror att man kommer att behöva dra ner på personal på sikt är 
det viktigt att ta med det i den samlade bedömningen av affären. För att få en så lyckad affär 
som möjligt ska man försöka identifiera alla fallgropar och problem redan här så att man har 
en medvetenhet för dessa längre fram i processen och då är beredd på hur man ska hantera 
dom. Hur grundligt detta informationsinsamlande görs är det som ligger till grund för hur 
lyckad affären och processen kommer att bli. Det är mycket viktigt att man samlar in så 
mycket information som bara är möjligt så att man vet att man sätter rätt pris på affären och så 
att man på ett riktigt sätt kan bedöma om affären är värd att genomföra. Det är önskvärt att 
man redan under den här första fasen får en känsla för hur dom bitarna, alltså de båda 
företagen eller enheterna kommer att passa ihop, får man det underlättas arbetet i de 
nästkommande faserna. 
 
�i den här tidiga fasen så handlar det om att skaffa sig så mycket information som det är 
möjligt så att man sätter rätt pris helt enkelt i offerten, eller också till och med bedömer, är 
det här tillräckligt intressant för att överhuvudtaget gå vidare med� 

 
Uppbyggnad av den nya organisationen 
 
Fas två tar vid när köpet är genomfört och pågår tills att personal och/eller verksamhet flyttas 
över. Under denna tid, som varar mellan tre till sex månader, arbetas med hur delarna ska 
föras samman och hur villkoren för medarbetarna och de nya anställningsavtalen skall se ut. 
 
�Så man kan säga att det är två flöden, det ena är hard facts, vilka ska komma över och hur 
ska deras villkorspaket se ut och när och vad innebär det, ska man flytta eller kan man sitta 
kvar i lokalerna och alla dom frågorna till verksamhetsinformationen, hur kommer den nya 
organisationen se ut, vem blir den nya chefen, hur ska man jobba, vad är det för planer 
framöver, vad är det för verksamhetsförändringar man kan vänta sig, vad är det för tidplaner, 
så det är dom två flödena som man  får hantera� 
 
 Hur bitarna ska passa ihop. 
 
Detta steg i jobbet handlar om att jobba vidare med den information man har samlat in men på 
nästa detaljnivå, man vet nu vilka personer det är som kommer över, vilka löner, bonusar och 
förmåner m.m.  dom har, som man ska jobba vidare med. Här tillsätts ofta ett integrationsteam 
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bestående av personer från olika delar av företaget som gemensamt arbetar med hur 
integrationen skall gå till. Man sätter upp en tidplan, ser till att alla delar arbetas med och blir 
gjorda och att informationen kommer ut till alla berörda.  
 
�Under den här perioden bestämmer man hur man ska föra bolagen samman� 
 
�då sätter man ihop ett integrationsteam kan man säga där man har en projektledare med 
styrgrupp som tittar på hur mycket integrationen får kosta, hur lång den ska vara, när 
personer ska gå över, för det är ju en planeringsfas� 
 
Här påbörjas alltså arbetet med att skapa den nya organisationen. Det är viktigt att noga tänka 
igenom och bestämma hur det nya ska se ut och hur den nya verksamheten ska integreras i 
organisationen. Tar man över den nya verksamheten i befintlig struktur och verksamhet eller 
ska man skapa en helt ny organisation är frågor man måste reda ut. Om den mottagande 
organisationen är väldigt olik den man tar över blir det hela mer komplicerat. Man måste 
försöka se hur mycket det är man behöver överbrygga eller bygga ihop. Det är svåra frågor 
som måste lösas om det är stora skillnader, i exempelvis löner, mellan det bolag man köpt och 
ens eget bolag. Här blir det svårt eftersom man måste värna om dom man har samtidigt som 
man inte får tappa dom man tar in. Det är viktigt att försöka föra ihop det som är bra ifrån 
båda företagen så att medarbetarna från båda sidor känner att de är uppskattade och att det blir 
något positivt.  
 
�så man försöker få det bästa av två världar, det är ett tungt arbete för personalavdelningen� 
�om man slår ihop två bolag tror jag att det är viktigt att man på nått sätt hittar styrkorna 
och egenheterna hos båda sidor, det får inte bli att det blir jätten Glufs Glufs som äter upp 
nån annan� 
 
Under denna fas skall man också ta beslut om man ska tillsätta nya chefer eller inte. Ska detta 
göras behöver tillvägagångssättet för det fastställas. Också frågor på lägre nivå som i vilka 
hus man ska sitta och vart de nyanställda ska parkera behöver lösas under denna fas. Man 
tittar också på om det finns några nyckelpersoner bland de man vill ta över som man måste 
värna om och ha extra uppmärksamhet på och kanske ha flera individuella samtal med för att 
verkligen se till och säkerställa att dom kommer med över.   
 
Den här fasen kan också ses som en förankringstid. Köpet är klart och för medarbetarna på 
båda sidor kan det komma som en väldig nyhet och chock som behöver tid att sjunka in och 
smältas. Under den här tiden är det också viktigt att jobba med förändring i den mottagande 
organisationen. De �gamla� medarbetarna måste förstå och se mervärdet av att få nya kollegor 
och göras villiga till att ta hand om de nya.  
 
�för man behöver den här förankringstiden, så jag skulle säga att det absolut viktigaste är att 
ha sett till att man har tid att förankra förändringen, att jobba med det� 
 
� man får ha klart för sig att en sån här förändring kan vara väldigt chock- och krisartad för 
individen själva förändringen� 
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Förhandling av avtal. 
 
En stor del av den fas där man bygger upp den nya organisationen består av förhandlingar 
antingen med fackföreningar eller enskilda individer, eller både ock, om hur de anställdas nya 
avtal ska se ut.  
 
�för det har man ju väldigt klart för sig att nu ska det förhandlas på längden och tvären� 
 
I vissa av de organisationer där studien genomförts förhandlas bara med fackföreningar. Man 
kommer då fram till hur det nya kollektivavtalet för alla företagets anställda ska se ut och 
utifrån detta skrivs sedan anställningsavtal för de enskilda individerna utan att någon 
personlig förhandling genomförs. Efter denna förhandling skickas sedan anställningsavtalet ut 
per post till de personer man ska ta över. De som accepterar skriver under avtalet och skickar 
tillbaka det. Accepterar man inte blir man uppsagd på grund av arbetsbrist hos den gamla 
arbetsgivaren eftersom man enligt lagen då har tackat nej till sitt jobb.   
 
�det behöver inte vara ett individuellt möte utan man har kanske haft ett informationsmöte 
där man sagt att i samband med den här försäljningen kommer ni att erbjudas en anställning 
hos köparen och vi kommer skicka hem information och ett erbjudande som de skriver på och 
skickar in� 
 
I andra företag förhandlar man med facket först för att sedan med varje enskild individ 
förhandla fram ett individuellt anställningsavtal. En tredje variant, som också tillämpas hos 
några av de företag studien undersökt, är att inga förhandlingar med fackföreningar sker utan 
endast individuella förhandlingar med varje person genomförs. 
 
�man förhandlar individuellt, det handlar om individer (�) och alla får nya individuella 
anställningsavtal� 
 
Gemensamt för alla dessa förhandlingar är dock att man förhandlar kring villkorspaketen, vad 
ska ingå i anställningsavtalet med avseende på lön, förmåner, semester, pensionsförsäkringar 
och bonus t.ex. Man kommer i förhandlingarna också överens om när den nya personalen 
skall komma över till företaget.   
 
�förhandla kring villkorspaketen så att man kommer fram till att man kan skriva ett nytt 
anställningsavtal för dom och komma överens om vilken dag skall dom komma över till oss� 
 
Det är personalchefen som förhandlar med fackföreningen i de fall där det görs. Denne är 
dock aldrig själv utan någon från HR-avdelningen som också är insatt i frågorna är med. 
Förhandlingarna hålls inte bara vid ett tillfälle utan man träffas många gånger och får ofta 
kompromissa åt båda håll för att komma överens. Förhandlingarna runt anställningsavtalet 
med enskilda individer, i de företag där det sker utförs av den närmaste chefen. I dessa 
förhandlingar är HR:s roll att ha tagit fram underlag och ha gjort riktiga jämförelser mellan 
det nya avtal man erbjuder personer och det gamla de hade i sitt gamla företag. Chefen som 
sitter i förhandlingen ska veta vad som gäller och där tar han eller hon hjälp av HR-
avdelningen.  
 
�ja, alltså HR är ju alltid med i processen och ser till att det arbetsrättsliga fungerar och så 
men sen är det ju alltid chefen som måste ta ansvar för det, HR kan inte ta ansvaret för det� 
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�HR är alltid med men det är chefen som frontar, så det är ett gemensamt arbete, HR tar 
fram bakgrunden men sen sitter chefen i själva mötet med medarbetaren� 
 
Vissa aspekter av det man kan komma överens om vid förhandlingarna styrs av EU-regler. 
Vid övergång eller köp av verksamhet säger ett EU-direktiv att den personal företaget tar över 
har rätt att ha kvar sitt anställningsavtal med samma lönesumma totalt under ett år. Företaget 
får inte försämra för individerna det första året efter övertagandet av personalen. Detta måste 
man ta hänsyn till vid förhandlingarna. Med lönesumma totalt menas den rena lönen plus alla 
olika förmåner som kan ingå som t.ex. tjänstebil, telefon och friskvårdsbidrag. Dessa 
förmåner måste då beräknas i pengar för att man skall kunna jämföra om de nya villkoren är 
bättre eller sämre än de gamla.   
 
� när det gäller personaldelen måste man gå in och analysera hela personalpolicyn på det 
köpta bolaget, jämföra den med sin egen och se om det är bättre eller sämre (�) då får man 
till slut ett saldo (�)som är positivt eller negativt och är det negativt så får man inte byta 
kontrakt, om det är negativt för den anställde, då kan man inte göra det förrän efter tolv 
månader� 
 
Om man vill säkra att man får med vissa nyckelpersoner över så får man i ett tidigt skede 
förhandla med dom och göra speciallösningar. Detta kan innebära att dessa individer erbjuds 
en summa pengar om dom skriver på att dom går med över och sen en ännu större summa 
pengar när dom stannat i ett eller två år. Att ett antal nyckelpersoner skriver på kan också tas 
med som ett villkor i köpet av företaget eller den enheten, men avtalet med individen måste 
ändå förhandlas.  
 
�då gör man något som kallas retention bonus, om du stannar ett år eller två år, eller vad 
man nu sätter för tidsgräns där så lägger man en ordentlig påse pengar och så säger man att, 
okej, är du med oss och gör ditt jobb så får du en halv miljon� 
 
 Start av den nya sammanslagna verksamheten 
 
Nästa fas av arbetet och i processen börjar när den personal man tagit över har sin första 
anställningsdag hos det nya företaget. Man ska då få igång de nya medarbetarna och starta 
den nya verksamheten. Det är också viktigt att från början jobba med kulturaspekter, att få in 
de nya i den kultur man har på företaget och börja jobba med att skapa lojalitet och motivation 
hos medarbetarna. 
 
 Introduktion. 
 
För att det ska bli en bra start för den nya personalen och verksamheten skapar man ett 
introduktionsprogram. Det tas fram gemensamt av HR-avdelningen och de berörda cheferna. 
Det är vanligt att man anordnar en gemensam sittning där chefen för det nya ger en 
programförklaring där han tydliggör företagets mål och vad som är den här enhetens uppdrag. 
På denna tillställning är det också önskvärt att den högsta chefen på arbetsplatsen medverkar 
då det stärker de nyas känsla av att vara välkomna och viktiga. I introduktionsprogrammet 
ingår sedan utbildning och information om hur man jobbar på företaget. Man har 
gemensamma workshops om vad det innebär att vara medarbetare i företaget. Att lära sig 
företagets it-miljö och att få sådana saker som ID- och passerkort ingår också i introduktionen.  
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�här så jobbar vi med någonting som kallas 100 dagars programmet, hur tar vi hand om dom 
här de hundra första dagarna� 
 
Detta introduktionsprogram finns i de flesta fall färdigt då det brukar tillämpas på alla 
nyanställda, men då det är ett stort antal som kommer in samtidigt behöver upplägget och 
innehållet anpassas. För HR-avdelningen är det också viktigt att ha beredskap för alla frågor 
om anställning, förmåner och pensioner t.ex. som dyker upp från de nyanställda. HR-
avdelningen måste ha avsatt resurser som kan jobba med det. I de flesta introduktionsprogram 
ingår också att man utser handledare bland de gamla medarbetarna som tar hand om de nya. 
Här handlar det ju också om att göra de gamla medarbetarna delaktiga och mer positiva till att 
få nya kollegor samtidigt som det ofta är en omöjlighet för den närmaste chefen att kunna 
introducera alla de nya som kommer samtidigt.  
 
För introduktionen är det linjeorganisationen som är ansvarig, d.v.s. närmaste cheferna. HR är 
med och stödjer och hjälper till med att utforma program och anordna välkomstmöten och 
events. HR har också som uppgift att stödja cheferna genom att betona hur viktigt det är att de 
under denna period lägger ner mer tid på ledarskapet och att vara synliga för medarbetarna än 
att de lägger tid på verksamheten. 
 
�då kan man vara med och stödja, så här ser introduktionspaketet ut, ska vi ha några 
speciella aktiviteter kring det här, pusha på mer, det är ju, för att folk ska fungera när dom 
börjar ett nytt jobb så handlar det ju inte så mycket om vad HR gör utan det handlar om att 
dom har tydligt och klart för sig vad är arbetsuppgifterna, att dom har dom verktyg dom 
behöver, att dom får den introduktion dom behöver av sina medarbetare eller den som är 
chef� 
 
En annan viktig del av introduktionen är att man har sociala sammankomster som t.ex. ett 
mingel eller en kick-off. På dessa aktiviteter inleder man oftast med någon information eller 
att någon chef säger några ord och sen bjuds det på mat och dryck. Man kan också ha ett 
öppet hus för de nya man ska ta över innan deras första arbetsdag så att de får se sin 
arbetsplats och träffa sina nya chefer. Alla dessa aktiviteter syftar till att få de nya att känna 
sig välkomna, skapa en positiv stämning och börja få in dom i kulturen.  
 
�ofta har du ett antal sociala sammankomster, det här är vi, välkommen, lite mingel, lite mer 
trevliga former, man informerar om bolaget, du går igenom alla policys� 
 
�det är ju så att om du kommer in i ett nytt bolag så antingen har du en väldigt negativ attityd 
från början, då måste vi vända den, eller så kanske du är nyfiken och positiv och då måste vi 
rida på den (�) och det betyder att personalavdelningen tillsammans med chefer måste se till 
att det finns en otroligt bra introduktion, en acceleration hela tiden så att man blir 
omhändertagen, kick-offer och grejer� 
 
 Kultur, lojalitet och motivation. 
 
Parallellt, eller gemensamt, med att introduktionen av de nya medarbetarna pågår måste 
företaget jobba med att få in de nya i den kultur som råder på arbetsplatsen. Det hör ihop med 
att få de nyas motivation för arbetet att väckas och lojaliteten gentemot företaget att börja 
spira. Dessa frågor är de svåraste att jobba med och det som orsakar mest skada om det inte 
faller väl ut. Lyckas man inte få in de nya i företagskulturen eller lyckas inte få dom att känna 
lojalitet eller motivation får man en mycket negativ spiral. De nya kan då bli en egen 
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gruppering på arbetsplatsen där starka karaktärer i den gruppen kan ta över. De nya trivs då 
inte på arbetet, de är inte effektiva och många slutar. Denna negativa spiral blir mycket 
kostsam för företaget.  
 
�det är väldigt olyckligt om de nya blir en gruppering i det nya företaget och det blir det 
väldigt lätt, det här är en av dom absolut svåraste sakerna att jobba med. Ett gott och tydligt 
ledarskap är det viktigaste, finns ingen som visar vägen hittar man egna vägar i grupperna. 
Det måste finnas någon som visar att dom här värderingarna står vi för här och så här 
jobbar vi för att omsätta dom värderingarna i arbetsuppgifter� 
 
�det är ju alltid en risk för en köpare att köpa en verksamhet, för är det ett mänskligt know 
how och du inte får medarbetarna att tycka att det här är bra då får du ingenting för dina 
pengar, om man som medarbetare inte är lojal med den nya köparen, man tycker det är dåligt 
och man bidrar inte då får man ett dåligt utfall på sin investering� 
 
För att få in de nya i företagskulturen och integrera dom med de gamla medarbetarna 
anordnas seminarium, utbildningar och workshops, ofta ihop med den ordinarie 
introduktionen. Dessa evenemang behandlar t.ex. värderingar i företaget, företagets mål och 
visioner eller vilket ansvar man som medarbetare har i sin arbetsroll. Det är viktigt att de nya 
förstår företagets vision och mål, vilka processer som ska ta alla dit och vilka bonusar som 
kan finnas där. Företagets mål bryts sedan ner till individuella mål i medarbetar- och 
lönesamtalet så att alla ser hur deras del påverkar helheten och jobbar mot sitt, och därmed 
företagets, mål.  
 
�det gäller ju att vara tydlig med, dels vad är kravprofilen, vad är det man förväntar sig, vad 
är det man ska uppnå, hur kommer det här se ut framöver, vad är det vi vill uppnå och hur 
långt ifrån är dom här som kommer över det så att man kan planera och systematiskt jobba 
med alla typer av aktiviteter som kan behövas� 
 
I en förlängning kan dessa utbildningar och seminarier köras som ett medarbetarskapsprogram 
där man tillsammans med coacher från organisationen har återkommande seminarier där man 
diskuterar och arbetar med olika frågor som rör värderingar, ansvar och initiativ till exempel. 
Att ha dessa utbildningar och seminarium uppfattas som bra av både chefer och medarbetare 
då det blir konkret och därmed lättare att relatera till sig själv och sin arbetsroll.  
 
� kan vara så att man som medarbetare inte känner sig så lojal med den nya köparen och då 
är det viktigt att man som köpare tänker på hur ska vi ta hand om dom här nya medarbetarna 
så att det här blir bra, dels så att verksamheten inte stannar eller att vi får kvalitetsstörningar 
samtidigt som man känner att dom är välkommen och känner att dom vill jobba här, jag är en 
del utav verksamheten, det är jätteviktigt� 
 
Det är i denna process dock också mycket viktigt att det inte blir för mycket så att 
medarbetarna känner att de blir påtvingade en kultur. Man måste lämna utrymme för 
motivationen, lojaliteten och deltagandet i kulturen att komma successivt. Detta gör man 
genom att låta de nya helt enkelt komma in och arbeta �hands on�.  
 
�sen tror jag också man kan göra såna här introduktioner hur mycket som helst att du ska gå 
på kulturseminarium, till en viss del går det men sen måste det vara praktiskt arbete på något 
vis för man får inte göra det för stort heller då tappar man bort sig under vägen, du måste 
också orka, det är rätt jobbigt alla dom här processerna� 
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Kultur, lojalitet och motivation är mestadels en ledarskapsfråga, det är via cheferna detta 
sprids utåt i företaget. Chefernas agerande är avgörande för hur väl man lyckas få de nya, och 
gamla, att uppleva detta. Man måste få medarbetarna att känna att det här blir något positivt, 
att de behövs även i det här nya, efter den här förändringen som kanske inte kändes så bra för 
dom. Det är väldigt viktigt att chefen är synlig under den här tiden, att han visar att han finns 
där och agerar som en förebild.  
 
�viktigt att man jobbar genom ledarna med att skapa en företagskultur� 
 
Detta gäller inte bara under introduktionstiden utan behövs kontinuerligt för att upprätthålla 
ett bra klimat och en bra stämning på arbetsplatsen. Om ledaren är duktig på att hålla 
gruppmöten frekvent och genomför medarbetarsamtal återkommande och på ett seriöst sätt då 
känner medarbetarna sig delaktiga och lojalitet, motivation och accepterande av kulturen 
följer med.  
 
Det är dock mycket svårt att arbeta med dessa kulturfrågor. Begreppen är svåra att ta på och 
det är en process som tar tid. Ofta är det så att det är personer i organisationen som är 
kulturbärare, dessa är ofta chefer eller någon som varit anställd i företaget en mycket lång tid.   
 
�Det är ju som i alla relationer, misstänksamhet och sen successivt uppbygga ett förtroende� 
 
�reaktionen blir ju jaha, vad blir det här då, nej där vill inte jag va, för man är ju ändå 
ganska lojal mot sin arbetsgivare, (�) trivs man och har ett bra jobb så är man lojala och då 
blir varje förändring mött med stor misstänksamhet och det här måste man va medveten om� 
 
 Information och kommunikation 

 
Genom hela processen är det viktigt med information och kommunikation, det krävs ett 
enormt stort informationsutbyte för att genomföra en sån här process och detta ingår som en 
komponent under alla faserna. Under processens gång är informationen och kommunikationen 
riktad åt olika håll under de olika faserna och ibland även riktad åt olika håll under samma fas. 
Man delar upp informationen och kommunikationen i extern och intern.  
 
�allting handlar ju om information� 
 
 Externt � med det företag man vill köpa eller gå samman med. 
 
Under den första fasen, informationsinsamlandet, består den största delen av arbetet av 
information och kommunikation. Det företag man planerar att köpa tillhandahåller 
information om företaget till köparen varför det är otroligt viktigt att man försöker ha en så 
öppen och ärlig kommunikation och dialog som möjligt med nyckelpersoner på det företaget. 
Hur pass bra man lyckas i kommunikationen med det säljande företaget är avgörande för hur 
mycket information man får tillgång till. Det man inte frågar om är företaget inte heller 
skyldiga att delge. Har man frostiga relationer med det säljande företaget kan det därför vara 
svårt att göra en riktig bedömning av företaget och av affären. 
 
�det handlar om att ha så mycket öppenhet som det är möjligt med ett antal nyckelpersoner 
på det företag man är intresserad av� 
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 Externt � med media. 
 
Om man är ett börsnoterat företag måste man släppa information till media om affären innan 
man informerar sina medarbetare. Detta är reglerat enligt lag eftersom informationen om 
affären kan påverka börskurserna. Innan den offentliga informationen går ut är någon från HR, 
oftast personalchefen, med och säkerställer att det står rätt uppgifter i pressreleasen. 
 
�man släppte ut det till media, samtidigt så kallades det till informationsmöte, är man 
börsnoterad så finns vissa regler om hur man måste hantera information, man får inte 
informera internt innan aktieägarna fått information om det, det är aktieägarna vi har en 
skyldighet till� 
 
 Externt - med de medarbetare man vill ta över. 
 
När köpet gjorts informerar man, ihop med säljaren, medarbetarna på det bolag man köpt. 
Man anordnar ett stormöte för all personal där man informerar om processen och tidsplanen. 
Om möjligt, beroende på antal individer, har man också individuella möten med de anställda 
för att informera om vad det här kommer att innebära för den enskilde. Här är det också 
viktigt att tänka på att ge information till chefer och nyckelpersoner tidigt så att de kommer 
med in i processen, görs de delaktiga kan de hjälpa till att sprida information bland de 
anställda.   
 
�mycket handlar ju om kommunikation, så det handlar ju om att ta ett ansvar för den 
kommunikation man ger till dom anställda på det berörda företaget för överlämnar man det 
till företaget så vet man ju inte vilken typ av information som faktiskt kommer komma fram, så 
att det, information och kommunikation är ju väldigt, väldigt viktigt att vara med själv och 
vara tydlig med vad är det man vill åstadkomma� 
 
Under den tid som går från det att köpet är klart tills att de nya medarbetarna skall flytta över 
försöker företaget upprätthålla någon form av kontakt med medarbetarna. Ett sätt är att man 
från HR skriver veckobrev till de man ska ta över för att informera om vad som händer, var 
man är i processen och hur det går. Det är viktigt att man i denna information talar om både 
det som är positivt och det som är negativt. Man kan inte bara säga att allt är bra utan mer ge 
en realistisk bild av verkligheten så att medarbetarna känner att det finns en ärlighet och 
förståelse för situationen från företagets sida. Ärlighet är viktigt här så att man inte invaggar 
individerna i falska förespeglingar runt vad som kommer att ske. Blir det något helt annat än 
vad man tidigare sagt förlorar man på det sen då man mister förtroende från medarbetarna. 
Något annat man också ska tänka på är att informera även om man inte har något nytt att säga, 
det förhindrar spekulationer och irritation över att man inget får veta.  
 
�viktigaste är att inte kanske bara tala om det positiva utan säga nu gör vi si och nu gör vi så, 
så att dom är uppdaterade, vet man vad som sker och inte sker så är det lättare att relatera 
till än om det är nånting okänt� 
 
 Internt � med sina egna medarbetare. 
 
Parallellt med att information ges till dom man köpt informerar man också i den egna 
organisationen så att de ska veta vad som händer och för att förhindra att det skapas rykten 
och osäkerhet. Även här är det viktigt att informera chefer och nyckelpersoner så att de kan 
delta i processen. Här är det också viktigt att informationen som ges är så ärlig som möjligt 
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för att förhindra att medarbetarna upplever en förtroendekris mot företaget om det som händer 
i processen är helt annorlunda än vad som informerades om. Här ska man också tänka på att 
informera även om man inte har något nytt att säga. Detta är viktigt så att personalen inte ska 
behöva undra vad som händer och varför de inte får höra något.  
 
�Vi måste också hela tiden informera vår egen personal, måste se till att dom förstår vad det 
här är, så att inte dom blir oroliga� 
 
 Internt- när medarbetarna har tagits över. 
 
När de nya medarbetarna tagits över uppstår nästan alltid ett stort informationstryck på HR-
avdelningen. De nya har frågor om sitt anställningsavtal, sina förmåner och om företagets 
personalpolicy t.ex. Här finns inget som heter övertydlighet eller överkommunikation utan det 
är bara att svara så tydligt man kan på alla frågor. Det brukar, som ett led i introduktionen, 
hållas informationsmöten där HR är med och informerar om det som avser personalen och 
stöttar cheferna i att dom har rätt och tillräcklig information om läget och om vad som 
kommer hända. Man använder sig av företagets intranät för att lägga upp information och 
vanliga frågor och svar. Har man ett väl utbyggt intranät som ofta uppdateras och hålls 
aktuellt skapar det en trygghet för medarbetarna och avlastar HR-avdelningen och cheferna 
med en del av frågorna. Det är viktigt att tänka på att det verkligen behövs att man upprepar 
informationen och att man är tydlig.  
 
�det är en otrolig internkommunikations kurva sen som måste stegras och jobbas med� 
 
�där tror jag man kan jobba med hur mycket information som helst egentligen, att också 
tydliggöra varför du gör saker och repetera budskapet det tror jag är extremt viktigt och att 
ha tydliga Q n A:s� (Questions and Answers, författarens anmärkning) 
 
 Med facket. 
 
Alla organisationer som deltagit i denna studie har informationsplikt gentemot en 
fackförening. Med informationsplikt menas att företaget är skyldig att informera 
fackföreningen om avsikten med affären och hur man avser att hantera personalen. Detta 
gäller även de företag som inte har några kollektivavtal med en fackförening. Är man ett 
organiserat företag, d.v.s. att man har kollektivavtal på arbetsplatsen har man 
förhandlingsplikt med fackföreningen om hur processen ska gå till och vilka konsekvenserna 
för personalen blir. En svårighet för företaget är hur man hanterar att förhandla med 
fackföreningen utan att det sprids någon information till personalen. Företag som är styrda av 
förhandlingsplikt får nämligen inte ge information, om hur processen ska gå till eller kommer 
att bli, till medarbetarna innan det är förhandlat med fackföreningen.    
 
� informationen måste dras via de fackliga kontakter man har i första hand för så ser 
regelverket ut� 
 
�att sköta dom fackliga kontakterna och förhandlingarna och att sköta informationen till 
medarbetarna är ofta svårt, för du får inte informera medarbetare som saker och ting vore ett 
faktum innan du har förhandlat och när du börjar förhandla så sprider sig lätt information 
och du vill inte att dina medarbetare ska få informationen korridorvägen om en stor 
förändring utan den vill du verkligen lämna rätt väg, ifrån chefen� 
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Diskussion 
 

 
Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur en HR-avdelning arbetar under en 
sammanslagnings- eller uppköpsprocess företaget går igenom. Detta undersöktes utifrån de 
fyra definierade områdena; informationsinsamlande, övertag av personal, introduktion av nya 
medarbetare samt information och kommunikation. Utifrån vad som redovisas i resultatdelen 
anses att syftet är uppfyllt. I litteratur som berör ämnet har stöd funnits för det som beskrivits 
att HR-avdelningen arbetar med inom de olika temana. 
 
Alla intervjupersoner instämde i att arbetsprocessen under en sammanslagnings- eller 
uppköpsprocess är uppdelad i tre faser samt har information och kommunikation som ett 
genomgående tema. Vad man gör under dessa faser har beskrivits på ett mycket liknande sätt 
av alla intervjupersoner även om den exakta namngivelsen av faserna har skiftat bland 
respondenterna. Resultatet visar tydligt att det som ingår i processen är faser av 
informationsinsamlande, övertag av personal, introduktion av nya medarbetare och ett 
genomgående arbete med information och kommunikation. Att processen ser ut på detta sätt 
har funnits stöd för i litteraturen. 
 
Daniel (2001) beskriver HR: s roll under en sammanslagnings-/uppköpsprocess som 
bestående av: kartläggning av det företag man vill köpa eller gå samman med, förhandling 
och integrationsplanering och slutligen själva integrationsprocessen som sker när köpet eller 
sammanslagningen är klar. 
 
Även Cartwright och Cooper (1996) beskriver processen som bestående av tre steg vilka de 
kallar för: före sammangåendet, tillkännagivandet av affären och smekmånaden (författarens 
översättning). Fasen före sammangåendet består enligt författarna av informationsinsamlande 
och en noggrann undersökning av företaget. När tillkännagivandet av affären skett arbetar 
man med hur sammangåendet skall gå till och vad det kommer att innebära för båda parter. 
Under den tredje fasen, smekmånaden, handlar det om att få parterna att gå ihop till en enhet, 
förändra företagskulturen och få �äktenskapet� att fungera. Denna beskrivning av Cartwright 
och Cooper (1996) passar även den väl ihop med den bild av vad HR-avdelningen arbetar 
med under sammanslagnings-/uppköpsprocessen som getts i resultatdelen.  
 
 Informationsinsamlande. 
 
I resultatdelen framgår att det man gör under denna fas är att samla in all väsentlig 
information om det företag man vill köpa eller gå samman med. Det är bara några få personer 
från HR-avdelningen som är med under denna fas då den oftast är väldigt hemlig och sker 
under stark sekretess. För att samla in information åker man antingen över till det aktuella 
företaget eller så träffas man på en neutral plats där man inte riskerar att anställda på något av 
företagen börjar undra om något är på gång. Denna fas är oftast mycket kort och intensiv. HR-
avdelningen har bara några dagar på sig att samla in informationen och sammanställa den 
information och beräkna de kostnader som är kopplade till personalen. Det är viktigt att man 
bedömer det aktuella företaget utifrån ett HR-perspektiv, d.v.s. vilka blir konsekvenserna för 
personalen på både det företag man samlar information om och sitt eget. Konsekvenserna kan 
handla om övertalighet eller arbetsuppgifter.  Man bedömer dessa konsekvenser för att avgöra 
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om affären är värd att genomföra eller inte. Detta resultat har funnits stöd för i de teorier som 
behandlar denna första fas. 
 
Daniel (2001) beskriver arbetet under den första fasen som bestående av att samla in så 
mycket information som möjligt om det företag man planerar att köpa. Hon påpekar också 
vikten av att detta sker i hemlighet då denna information kan påverka företagets relation till 
exempelvis kunder, men också givetvis de anställda. Daniel (2001) menar att en viktig uppgift 
för HR under denna fas är att se på hur det aktuella företaget kan passa ihop med ens eget 
företag, eller om det överhuvudtaget kommer att kunna göra det. Det är därför viktigt att de 
från HR-avdelningen som är med under informationsinsamlandet har en tydlig bild av, och är 
väl insatta i hur den egna organisationen fungerar och vad som gör den unik, vet man inte det 
blir det svårt att förutsäga om de två företagen kommer att kunna gå samman. Daniel (2001) 
poängterar också vikten av att vara försiktig i relationen med det bolag man vill köpa under 
denna fas. Köpet är inte klart och det är därför viktigt att man inte på något sätt gör något som 
påverkar relationerna negativt. Detta framkommer också i studiens resultat då det beskrivs att 
det är viktigt att ha bra kontakt med en eller flera nyckelpersoner på det företag man samlar 
information om för att få bra, ärlig information och ha en öppenhet. 
 
Cartwright och Cooper (1996) beskriver arbetet under fasen som de kallar för �före 
sammangåendet� som bestående av att lära känna och ta reda på allt om det företag man vill 
köpa. Det är också viktigt att försöka förstå vilken kultur som råder i företaget och vilka 
underliggande värderingar som styr.  
 
Dessa punkter som Daniel (2001) och Cartwright och Cooper (1996) tar upp att HR-
avdelningen bör göra, eller gör, under denna första fas stämmer mycket bra överens med det 
som presenterats under denna fas i resultatdelen.  Det framgår tydligt att det handlar om att 
samla in så mycket information som det är möjligt rörande alla de aspekter som kan påverka 
företagens sammangående. Man skall göra en noggrann genomlysning av företaget för att 
säkerställa att det blir en lyckad affär. Det som blir HR:s arbete är det som rör personalen. 
Givetvis är det fler delar man behöver undersöka och det är med både ekonomer och jurister 
som tittar på dom delarna av affären. Det har dock lämnats utanför den här undersökningens 
studieområde.  
 
Att det är viktigt att affären hålls hemlig, även i de bolag som inte är börsnoterade, framgår 
också av resultatet. Företagen vill inte ha någon ryktesspridning utan vill ge information till 
både medarbetare, kunder och media på ett korrekt sätt.  
 
Det enda som anses tas upp i teorierna men inte framkommit så tydligt i resultatet är att det är 
viktigt att sätta sig in i vilken kultur och vilka värderingar som råder i det aktuella företaget. 
Det är möjligt att detta sagts mellan raderna men att det inte tagits fasta på i analysen av 
datamaterialet. Man kan tänka sig att det ingår att få en bild av kultur och värderingar i 
företaget när man tar reda på vilka löner, förmåner, bonusar och övriga villkor de anställda 
har.  
 
En sak som däremot framkommit i resultatet men inte tas upp i teorierna är att hur man 
arbetar under denna första fas påverkas av om företaget är börsnoterat eller inte. Är företaget 
börsnoterat genomförs denna fas med striktare sekretess och konfidentialitet än om företaget 
inte är noterat på börsen. Detta styrs av lagar och har således sin förklaring i dessa.  
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 Uppbyggnad av den nya organisationen. 
 
Under denna fas arbetas med hur de båda företagen eller delarna ska föras samman och hur de 
nya medarbetarna skall tas över. HR-avdelningen är med och tar fram en integrationsplan för 
hur man skall gå tillväga rent praktiskt för att få ihop de två enheterna. Här ingår mycket 
planerande av hur den nya verksamheten skall se och hur den skall vara organiserad samt med 
vilka tidplaner allt skall ske. Parallellt med detta arbete med hur bitarna ska passa ihop arbetas 
också med förhandlingar runt de nya medarbetarnas avtal. Vilka det är man förhandlar med 
avgörs av om företagets anställda är fackligt organiserade eller inte, d.v.s. om man har ett 
kollektivavtal med en fackförening eller inte. Har man kollektivavtal måste man som 
arbetsgivare, och då är det personalchefen som håller i förhandlingen, förhandla med 
fackföreningen om det avtal som skall gälla för de nya medarbetarna. Har företaget inte 
kollektivavtal med en fackförening förhandlas enskilt med varje medarbetare som skall 
komma med över. Denna förhandling utför medarbetarens närmaste chef men HR medverkar 
med att ta fram underlag till förhandlingen och vilka ramar och villkor som gäller. Teorierna 
om arbetet i denna fas stödjer resultatets riktighet. 
 
Under fas två menar Daniel (2001) att det HR arbetar med är att ta fram underlag för, och vara 
rådgivare i, vilka villkor man ska erbjuda den personal man skall ta över. HR skall här också 
vara med och planera hur integrations- och introduktionsprocesserna skall se ut och hur den 
skall genomföras.  
 
Cartwright och Cooper (1996) skriver att under denna fas, som de kallar tillkännagivandet av 
affären, arbetar man med hur man ska få de två företagen att gå samman på ett så smidigt sätt 
som möjligt. Här gäller det att tänka igenom alla aspekter och inte glömma bort vare sig 
kulturfrågor eller praktiska saker som att skrivbord och datorer ska finnas till de nya.  
 
Dessa teorier om arbetet i fas två stämmer bra med den bild som ges i resultatdelen. HR 
arbetar med att ta fram underlag för hur villkoren ska se ut men det är inte HR-avdelningen 
som utför själva förhandlingen med medarbetarna. HR är också med och arbetar med hur 
integrationen av det köpta bolaget skall se ut och hur man ska introducera den nya personalen. 
I resultatet har framkommit att det, i likhet med vad Cartwright och Cooper (1996) skriver, 
under denna fas är en väldig spridning på de frågor man måste lösa.  
 
Något som inte framförs i teorierna men som framkommit i resultatet är att hur man arbetar 
under denna fas och vad som ingår i den styrs av om företaget har kollektivavtal med en 
fackförening eller inte. Arbetet och tillvägagångssättet för förhandlingarna under denna fas 
skiljer sig mellan företag vars anställda är organiserade i fackföreningar och företag vars 
anställda inte är medlemmar i en fackförening. Företag med kollektivavtal förhandlar 
villkoren för alla medarbetarna med fackföreningen medan företag utan kollektivavtal 
förhandlar enskilt med varje individ. Det framkom också i resultatet att vissa företag 
förhandlar både kollektivt med en fackförening och därefter individuellt med medarbetarna. 
Vid förhandlingar med en fackförening är HR med både i att ta fram underlag för 
förhandlingarna och i att genomföra förhandlingarna. Vid individuella förhandlingar hjälper 
HR till att ta fram underlag för förhandlingarna till cheferna men medverkar inte vid själva 
förhandlingen som då görs av chefen.  
 
I resultatet under fas två har framkommit att det är väldigt viktigt att man under denna fas 
sköter processen så bra som möjligt ur ett mänskligt perspektiv. För att de nya medarbetarna 
skall vilja komma med över till det nya företaget måste man hantera processen på ett sådant 
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sätt att de nya känner sig viktiga, uppskattade och behövda. Det har framkommit att man kan 
göra detta på flera olika sätt. Alla företag gör något extra för de medarbetare dom bedömer 
som extra bra och extra viktiga att få med över. Det kan handla om att man har fler 
individuella samtal med dom för att få dom att förstå sitt värde för företaget och/eller att man 
erbjuder dessa nyckelpersoner extra pengar om de kommer med över. Även detta har funnits 
stöd för i litteraturen.  
 
Daniel skriver att de organisationer som bäst kan hantera människorna är de som är mest 
framgångsrika. Detta överensstämmer med det intervjupersonerna för fram. De menar att det 
är viktigt att man får med sig de medarbetare man köpt upp in i företaget, får dom att trivas, 
bli lojala och vilja stanna. Man försöker på flera sätt motverka att den köpta personalen ska 
sluta, bland annat genom att erbjuda extra förmånliga villkor eller avtal. Detta kan också 
tolkas utifrån det Daniel (2001) skriver om att företag köper upp andra företag eller går 
samman med företag för att få tillgång till duktiga, bra människor, man vill ha de bästa 
individerna hos sig.  
 
Det Cartwright och Cooper (1996) tar upp när dom menar att det är mycket som kan gå fel 
under en sammanslagnings-/uppköpsprocess och att det alltid är människor det berör och blir 
konsekvenser för kan ses tas upp i det intervjupersonerna säger. Man menar att man hela tiden 
måste ha individerna i fokus och har man inte det, eller sköter man inte det på ett tillräckligt 
bra sätt då tappar man individerna, de vill inte följa med till det nya företaget. Händer detta i 
stor utsträckning kan företaget förlora det som var det största de ville uppnå med köpet, att få 
ta över kompetent personal.  
 
 Start av den nya sammanslagna verksamheten. 
 
Under den fas som innebär att man startar upp den nya verksamheten och att de nya 
medarbetarna börjar arbeta hos företaget arbetar man med introduktion av de nya och kultur, 
lojalitet och motivation hos de nyanställda. HR är med och tar fram ett introduktionsprogram 
ihop med de chefer som skall ta emot ny personal. I introduktionsprogrammet ingår oftast ett 
välkomstmöte där en hög chef på företaget medverkar och utbildningar och workshops om 
hur man arbetar på företaget. För introduktionen ansvarar linjen, d.v.s. cheferna. HR är med 
och hjälper till och stödjer men ansvarar inte.  
 
Parallellt med att de nya introduceras startas också arbetet med att få in de nya i 
företagskulturen och få dem att känna lojalitet gentemot sitt nya företag och motivation för 
sitt arbete. Det framgår av resultatet att detta också i mångt och mycket är en ledarskapsfråga. 
Det är cheferna som genom sitt agerande sprider kultur och värderingar i företaget. Det man 
kan göra och där HR är med är att man anordnar seminarium och workshops runt exempelvis 
värderingsfrågor och att man tydligt kommunicerar ut företagets mål och visioner och hur 
man som enskild medarbetare har en del i detta. Dessa seminarier hålls ofta i samband med 
den ordinarie introduktionen.  
 
För att få de nya medarbetarna att trivas och bygga upp deras lojalitet och motivation framgår 
av resultatet att företagen anordnar en del aktiviteter. Dessa aktiviteter syftar till att välkomna 
de nya, få in dom i företagskulturen, få dom att förstå företagets värderingar och börja dela 
dom samt att ha lite trevligt. Aktiviteterna är ofta kick-offer eller liknande där information 
eller utbildning blandas med att man äter och dricker under lite mer avslappnade former.  
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I uppstartsfasen av den nya verksamheten, fas tre, skriver Daniel (2001) att HR är delaktiga i 
att genomföra introduktionsplanen, stötta cheferna i att leda processen och vara synliga i 
organisationen och vara beredda att ge så mycket information som möjligt till de nyanställda 
och svara på alla deras frågor.  
 
Det Cartwright och Cooper (1996) menar att man arbetar med under denna fas är att få ihop 
de båda enheterna, eller företagen, till en enhet. Det är viktigt att arbeta med kulturfrågor och 
ha tillfällen för diskussioner i arbetsgrupper. Man måste få personalen att genomgå 
förändringen på ett bra sätt.  
 
Även de teoretiska beskrivningarna av den tredje fasen stämmer väldigt väl med vad som förs 
fram i resultatdelen. HR arbetar med introduktionen av de nya, stöttar cheferna i deras 
ledarskap och hanterar ett stort informationstryck med frågor som rör personalen. Det 
Cartwright och Cooper (1996) tar upp om att företaget skall anordna tillfällen för diskussion i 
grupper har framkommit i resultatdelen att företagen gör, i form av workshops, under denna 
fas.  
 
Det har framkommit i resultatet att man vid introduktionen av de nya medarbetarna vill vara 
så tydlig som möjligt med att kommunicera ut företagets mål, visioner och det uppdrag de 
som arbetsgrupp har. Man poängterar att det är viktigt för de anställda att veta vad det är som 
gäller. Lyckas man få in de nya medarbetarna på ett bra sätt i företaget så att de vet vad som 
gäller och vilken kultur och värderingar som råder kan man upprätta psykologiska kontrakt 
med de nyanställda. I en organisationsförändring som denna process ändå är uppstår enligt 
Rousseau (1997) så kallade övergångskontrakt mellan arbetsgivare och anställd. 
Övergångskontrakten karaktäriseras av ospecifika krav och kort varaktighet. Det är därför 
mycket viktigt att dessa övergångskontrakt övergår i psykologiska kontrakt. Genom att vara 
tydlig med att tala om för medarbetarna vad som gäller och arbeta med att få in dom i 
företaget och företagskulturen kan man skapa mer varaktiga och stabila psykologiska kontrakt 
med de nya medarbetarna.   
 
I resultatet kan också ses att det är viktigt att under introduktionsfasen arbeta med tillitsfrågor. 
Tillit kan sägas ingå både i det psykologiska kontraktet och i kultur, lojalitet och 
motivationsaspekterna. I inledningen har beskrivits att tillit är ett samansatt begrepp bestående 
av förväntningar, värderingar och kontroll. Förväntningar handlar om hur man som individ 
upplever en möjlig framtid. Detta kan kopplas till resultatet i denna studie genom att de nya 
medarbetarna måste uppleva den möjliga framtiden som positiv för att känna tillit till den nya 
arbetsgivaren. Värderingar handlar om att individen har ett behov av att känna att 
organisationen har samma värderingsgrund som han själv för att känna tillit till företaget. 
Kontroll handlar om att individen behöver känna att han har kontroll över sin situation för att 
kunna känna tillit.  
 
Allt detta kan kopplas till det sätt som företaget försöker hantera sammanslagnings-
/uppköpsprocessen på. I resultatet framhålls att företagen försöker göra denna process till 
något som upplevs så positivt som möjligt av medarbetarna, man vill få den nya 
organisationen och verksamheten att bli något bra som skapar motivation och positivism hos 
de nya. När företaget vill få in de nya i sin företagskultur är det viktigt att kommunicera ut de 
värderingar man tror på och lever efter i företaget, man vill få individerna att dela dessa och 
känna att de stämmer överens med individens egna värderingar. Kontrollaspekten av tilliten 
försöker man uppfylla hos medarbetaren genom att informera så mycket som möjligt för att 
på så sätt möjliggöra för individen att ha kontroll över och förstå sin situation. Tilliten till 
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företaget är således mycket viktig att bevara eller bygga upp hos de nya medarbetarna, lyckas 
man inte med det får man inte in medarbetarna i sin kultur, man får dom inte motiverade och 
man får dom inte heller att bli lojala mot företaget. Tillit gentemot organisationen är en 
central aspekt att jobba med under en sammanslagnings-/uppköpsprocess.  
 
 Information och kommunikation. 
 
Information och kommunikation ingår på ett eller annat sätt som en del under alla de tre 
faserna. Det är viktigt att ge rätt och tydlig information till både medarbetare och fackförening 
och det är viktigt att få så korrekt och tydlig information som möjligt under den första fasens 
informationsinsamlande. HR:s roll under den första fasen är att samla in information som rör 
personalen. Under de andra två faserna består HR:s roll i detta avseende mycket av att se till 
att cheferna har rätt information att kommunicera ut både internt och externt. I vissa fall 
medverkar HR vid informationsmöten men oftast är de bara med och säkerställer att 
informationen som ska ges är korrekt. Vid frågor som rör personalen ansvarar HR givetvis för 
att ge information, d.v.s. om en anställd vänder sig till HR-avdelningen för att fråga om något 
som rör hans anställningsavtal eller företagets personalpolicy.  
 
För det fjärde temat, information och kommunikation, som beskrivs som gående som en röd 
tråd genom alla de tre faserna, har funnits stöd i litteraturen skriven av Papadakis (2005). Han 
menar att ett tydligt definierat och väl fungerande kommunikationsprogram under hela 
processens gång är avgörande för hur lyckat resultatet av sammanslagningen eller uppköpet 
kommer att bli. Detta kan kopplas till resultatet under tema fyra där det framgår att 
information och kommunikation är en viktig komponent under alla faserna i processen. 
Information och kommunikation är viktigt att hantera på ett respektfullt och rätt sätt, gör 
företaget inte det kan det påverka väldigt många aspekter av affären och processens 
genomförande. Viss information är reglerad i lag hur man måste hantera och den är givetvis 
viktig att följa, men också informationen, på ett tidigt stadium och under processens gång, till 
medarbetare och fackföreningar är oerhörd viktig att hantera på ett korrekt sätt. Misslyckas 
man med det kan det ge konsekvenser för affärens utfall. Om medarbetarna känner sig 
åsidosatta av att de inte får tillräcklig eller korrekt information kommer det bli ännu svårare 
att bygga upp någon motivation och lojalitet från deras sida eller få in dom i företagskulturen.  
 
Resultatet visar att information och kommunikation med medarbetarna är avgörande för hur 
de upplever processens genomförande och sin nya arbetsgivare. Ges medarbetarna inte 
tillräckligt mycket information eller om de får information som senare visar sig inte alls 
stämma med vad som blir verkligheten upplevs detta som mycket negativt för de anställda. 
Detta kan leda till att det psykologiska kontraktet bryts eller inte kan byggas upp mellan 
arbetsgivare och anställd. Detta får då givetvis negativa konsekvenser för båda parterna. 
Information och kommunikation är således mycket viktigt under en sån här process, det får 
absolut inte glömmas bort. 
 
Metoddiskussion 
 
Resultatet har god empirisk förankring, genom den analysmetod som använts, induktiv, d.v.s. 
teoristyrd tematisk analys, har säkerställts att resultaten är väl förankrade i data. Detta 
säkerställs ytterligare då studien inte utgick från några teorier utan enbart från den förstudie 
som gjorts där resultatet byggde på empiriska data. Generaliserbarheten i studien kan 
diskuteras, då bara sex personer från sex företag intervjuats anses några större 
generaliseringar inte vara möjliga. Ämnet anses ändå vara av sådan art att den inre 
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generaliserbarheten kan sägas vara god då resultatet kan tänkas gälla, och då kan generaliseras 
till, den population studien omfattar, HR-avdelningar på företag i Sverige. Detta resonemang 
stärks också av att resultatet så väl överensstämmer med tidigare forskning på området och de 
teorier som där presenteras.  
 
Användbarheten av resultaten bedöms som god, i och med att detta blivit och fortsätter bli allt 
vanligare är det viktigt för företag att ha en strategi för hur man hanterar en sådan här process. 
Resultatet anses vara applicerbart på andra typer av förändringar organisationer går igenom 
eftersom en sammanslagnings-/uppköpsprocess på vissa punkter liknar andra 
organisationsförändringar så som neddragningar, nyanställningar och byte av chefer eller 
ledningsgrupp till exempel. Genom dessa likheter får resultatet och studien ett större 
användningsområde.  
 
Valet av metod påverkar alltid i någon utsträckning studiens resultat. Undersökningen bygger 
också på ett begränsat empiriskt material. För att få en vidare och mer sammanhängande bild 
av hur HR-avdelningar arbetar under en sammanslagnings-/uppköpsprocess behöver sannolikt 
mer omfattande studier göras, möjligen sådana där processen följs och studeras medan den 
genomgås. En sammanslagning eller ett uppköp är en mycket komplicerad process som 
innefattar hela företaget, från ledningen till medarbetarna och inte bara HR-avdelningen, som 
varit fokus i denna studie.  
 
Förslag till fortsatta studier 
 
Det finns flera olika sätt man kan studera detta komplexa ämne på. Man skulle kunna utföra 
studien med ett medarbetarperspektiv där man undersöker hur de medarbetare som tas över 
upplever processen och hur den sköts av det övertagande företaget. Andra perspektiv man kan 
tänka sig skulle ge andra vinklingar av ämnet är om det skulle studeras utifrån det företaget 
som blir köpts synsätt samt utifrån det köpande företagets chefers perspektiv.  
 
För att få en mer djupgående och kanske också mer aktuell bild av vad man arbetar med i de 
olika stegen skulle en studie som utförs under en pågående process vara intressant. Det kan ju 
tänkas att resultatet i denna studie påverkats av att det var ett tag sedan merparten av 
intervjupersonerna var inne och arbetade under en sammanslagnings-/uppköpsprocess.  
 
Man skulle också kunna göra en studie där man kombinerar intervjuer och enkäter för att få in 
ett bredare och mer heltäckande material. Studien skulle också kunna göras som en fallstudie 
av ett företag där man kan se på processen från flera olika perspektiv. Med tanke på det som 
framkommit i resultatet att ledarskapet spelar en så stor roll i processen så skulle det vara 
mycket intressant att se på olika ledarstilars roll för utfallet och genomförandet av processen.  
 
Avslutande kommentarer 
 
De slutsatser som kan dras av resultatet är att HR-avdelningen har en stödjande och 
rådgivande roll i företaget och utför ofta sitt arbete i ett nära samarbete med företagets chefer. 
HR-avdelningen skall stödja chefen så att denne kan hantera sin personal på ett så bra sätt 
som möjligt och därmed vara en så bra chef som möjligt. Genom detta bidrar HR-avdelningen 
också (förhoppningsvis) till de anställdas trivsel i företaget. Under en sammanslagnings-
/uppköpsprocess blir detta extra viktigt. Det har framkommit i resultatet att mycket kan gå fel 
och förloras för företaget om man inte klarar av att hantera personalen på ett bra och 
mänskligt sätt under processen.   
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I resultatet ses att ledaren, chefen är den som skall vara drivande i processen. Ledarskapet har 
alltså en enormt stor roll i en sammanslagnings-/uppköpsprocess. Kanske är det så att chefer 
alltid har en stor roll i organisationer och kanske är det så att denna roll blir ännu större under 
en sån här organisationsförändring där medarbetarna extra mycket behöver någon att tro och 
lyssna på.  
 
En annan slutsats är att samarbete i hela företaget är viktigt för att hela processen och 
resultatet skall bli lyckat. Om HR gör en grundlig bedömning av det företag man vill köpa 
eller gå samman med så kan processen och resultatet ändå få ett dåligt utfall om t.ex. den 
ekonomiska bedömningen av företaget inte gjordes grundligt. Även under de senare faserna i 
processen är samarbete viktigt, främst mellan HR-avdelningen och cheferna som tidigare 
diskuterats.  
 
Resultatet och de slutsatser som kan dras utifrån det kan användas till att förstå HR-
avdelningens roll i företag och vilken roll HR spelar för företagets chefer och medarbetare. 
Resultatet är användbart för företag som gör sammanslagningar och uppköp och för företag 
som skall genomföra andra organisationsförändringar eftersom många av de ingående delarna 
i processen kan överföras till andra förändringar en organisation går igenom. Dessa 
förändringar kan t.ex. vara uppsägningar, omorganisering av verksamheten och byte av chef.  
 
De teoretiska kopplingar som gjorts till psykologiska kontrakt, tillit och ledarskap är 
värdefulla teorier för företag att tänka på i sin organisation. Man måste vara medveten om att 
det finns psykologiska kontrakt mellan företaget och de anställda, att tillit till sin arbetsgivare 
är viktigt för den anställde att känna och att ledarskapet i organisationen har en stor inverkan 
på företagskulturen och på hur de anställda trivs.  

 
Det kan antas att vi kommer få se mer av dessa typer av affärer i framtiden i Sverige i takt 
med att de mänskliga resurserna värdesätts allt mer. De företag som kan hantera de mänskliga 
resurserna bäst blir de mest framgångsrika. Individer kommer inte att stanna kvar i ett företag 
som inte kan väcka deras lojalitet och motivation eller där de känner att företagskulturen inte 
stämmer överens med deras värderingar. För att behålla de bästa individerna och därmed 
inneha det mest värdefulla mänskliga kapitalet behöver företag bli duktiga på att få de 
anställda att känna sig uppskattade och värdefulla, det tros bli nyckeln till framgång på 
framtidens arbetsmarknad.  
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  Bilaga 1 

Intervjuguide  
 
 
4 frågeområden/teman 
 
Fas 1, Informationsinsamlande 
 
Hur gör man för att samla in all information man behöver om det företag man tänker köpa? 
 
Vem samlar in informationen? 
 
 
Fas 2, Bygga upp den nya organisationen 
 
Hur förhandlas avtalen om? på medarbetarnas gamla arbetsplats eller den nya? 
 
Vem genomför förhandlingen? 
 
Vad händer om medarbetarna vill behålla sina gamla avtal? 
 
 
Fas 3, Uppstart i det nya 
 
Hur introducerar man de nya medarbetarna? 
 
Anordnas kick-offer eller andra specialevenemang? 
 
 
Information och kommunikation 
 
Vilken information och kommunikation ingår i de olika faserna? Med vem? 
 
Hur hanteras alla kommunikation och informationsspridning som måste ske?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


