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DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV FUSIONER OCH FÖRVÄRV 
 

Anna-Clara Nordberg 
 

Många av dagens företag växer sig större genom förvärv och fusioner. I 
efterhand beskrivs många av dessa processer som misslyckade. Vanligt är 
att integrationsprocessen brister vad gäller hanteringen av de mänskliga 
resurserna. Syftet med denna studie var att fånga olika parters upplevelse 
och erfarenhet av förvärvsprocesser och dess hantering, samt hur förvärven 
upplevts påverka organisationen. Åtta personer kopplade till samma 
konsultföretag intervjuades och data analyserades med induktiv tematisk 
analys. Resultatet visade att upplevelserna av processen var positiva i 
inledningsskedet, men senare upplevdes mer negativa. Vidare beskrevs brist 
på lojalitet, uppkomna orättvisor, samt att förvärven hade olika påverkan på 
organisationen beroende på tidsperspektiv. Med ett mer personligt 
bemötande skulle den mänskliga sidan av fusioner och förvärv kunna 
förbättras avsevärt. 

 
Förvärv (uppköp av företag) och fusioner (samgåenden mellan företag) har sedan början av 
1980-talet blivit ett vanligt förekommande sätt att växa för företag. Fenomenet sägs ha gått i 
vågor under 1900-talet, men det var på 80-talet som begreppet blev riktigt känt. Kvantiteten 
av förvärv och fusioner tycks nu ha stabiliserats och används som en form av 
organisationsutveckling för att möta en allt hårdare global marknad (Cartwright & Cooper, 
2001). Förvärv och fusioner har blivit naturliga och accepterade begrepp och en del av 
företagens vardag. 2004 genomfördes 30 000 förvärv världen över, och detta till ett värde av 
1 900 miljarder dollar. Denna siffra kan liknas vid bruttonationalprodukten av flertalet till 
ytan stora länder.(Cartwright & Schoenberg, 2006).  
 
Den ökning och senare stabilisering av frekvensen förvärv och fusioner, tillsammans med den 
komplexitet som processerna innehar, har gjort att fenomenet uppmärksammats och är av vikt 
att studera. Intresset för ämnet har riktats från flera håll och fenomenen har studerats ur bland 
annat finansiella, beteendevetenskapliga, kulturella, strategiska och operationella aspekter. 
Som det ser ut idag domineras forskningen kring förvärv och fusioner av det ekonomiska och 
finansiella området. Här har det främst fokuserats på frågan huruvida förvärv och fusioner 
skapar mervärde eller ej för aktieägarna. I den forskningsinriktning som har varit strategisk 
och organisatorisk har fokus legat på att finna faktorer som kan avslöja vad variansen beror på 
mellan de fusioner och förvärv som blir framgångsrika och de som inte blir det. Det finns 
dock ingen konsensus gällande frågan(Kleppestö, 1993).  
 
Själva integrationen av två företag börjar i ett beslutsstadium som enbart involverar ett fåtal 
nyckelförhandlare på de högsta positionerna i respektive företag. Dessa utgörs ofta av jurister 
och ekonomer eller andra med teknisk eller annan funktionell bakgrund. Det är sällan någon 



3 
 

från human resource (HR) inblandad i dessa förhandlingar. Förhandlingarna kretsar till stor 
del kring de ekonomiska och juridiska aspekterna. De personalmässiga frågor som tas upp 
handlar oftast om praktiska aspekter liknande pensionsavtal och lönemodeller. De mänskliga 
resurserna som är en viktig del av köpet granskas sällan. Detta kan liknas vid att köpa ett hus 
med tillfredställande pris, läge, utseende med mera. Det invändiga (medarbetarna) märks dock 
först vid själva inflyttningen. Vid fusioner och förvärv är det alltid svårt att förutsäga hur de 
mäskliga resurserna kommer att reagera. Medarbetarproblem och mänskliga konflikter är en 
vanlig följd av en sammanslagning mellan två företag(Cartwright & Cooper, 2001). 
 
Detta och liknande problem har skapat en snabb frammarsch i forskningen om de mänskliga 
konsekvenserna av fusioner och förvärv. Det har börjat riktas mer fokus mot de kulturella, 
beteendevetenskapliga och emotionella sidorna av dessa händelser. Fokus har bland annat 
hamnat på den efterföljande integrationsprocessen och vilken påverkan den har på de 
inblandade individerna. Inom det här området har det diffusa begreppet kultur spelat en stor 
roll. Anledningarna till att fusioner och förvärv ofta ses som misslyckade enligt det kulturella 
perspektivet är att företagen som skall slås samman inte är kompatibla kulturellt sett 
(Kleppestö, 1993). Integrationsprocesserna som blir en följd av fusioner och förvärv liknas 
många gånger i litteraturen vid ett giftermål. Liknelsen används just för att påvisa vikten av 
kompabilitet; att kaka bör söka maka. Företagen som slås samman bör likna varandra på olika 
sätt, till exempel strukturmässigt, kulturellt eller värdemässigt (Cartwright & Cooper, 2001). 
Intresset för integrationsprocesser och tillvägagångssätt för dessa brukar ofta benämnas som 
den mänskliga sidan av fusioner och förvärv (Kleppestö, 1993). Dessa integrationsprocesser 
är en stor förändring för de inblandade medarbetarna. En process som en fusion eller ett 
förvärv måste dock sägas vara större än en vanlig organisationsförändring. Detta kan ses ur tre 
perspektiv; med tanke på hastigheten i förändringen, skalan/storleken på förändringen och den 
stora risk förändringen innebär för båda parter (Cartwright & Cooper, 2001). 
 
 
Motiv till fusioner och förvärv 
 
Företag kan välja att gå samman av många olika anledningar. Det finns dock ett antal 
övergripande anledningar som är de vanligaste. Det ekonomiska motivet är en av de 
vanligaste anledningarna till att dessa processer startar. Med detta motiv som ledstjärna 
strävas det efter att öka företagets storskalighet i form av ekonomiska vinster, 
kompetensvinster eller för att sätta konkurrens ur spel. Vidare finns också motiv till fusioner 
och förvärv som bygger på organisatoriska anledningar. Dessa motiv bottnar i företagens 
överlevnadsinstinkt. Ett exempel på ett organisatoriskt motiv kan vara att välja att köpa i 
stället för att bli köpt eller använda sig av fusioner och förvärv som en slags riskspridning. 
Oavsett vilket perspektiv som fusioner och förvärv betraktas finns förhoppningen om en lång 
eller kortsiktig vinst av något slag (Kleppestö, 1993). Genomförandet av förvärv eller fusioner 
anses också kunna vara ett framgångsrikt beslut för vissa enskildas karriär oavsett hur det 
senare går för de båda företagen att samarbeta. Detta kan ses som ett psykologiskt motiv. Med 
det menas att beslutet till förvärv och fusioner grundas på att tillfredställa en eller ett fåtal 
individer (Cartwright & Cooper, 2001). Ofta finns det en mängd komplexa orsaker till att 
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företag väljer att gå samman, men för ett privat bolag måste processen alltid i någon grad 
betala sig för att ses som legitim (Kleppestö, 1993). 
 
Företag strävar självklart efter att göra attraktiva och framgångsrika förvärv. Drömscenariot 
en förvärvare önskar sig innebär ofta att med så lite monetära och strukturella insatser som 
möjligt lyckas få in ett välfungerande företag i det egna företaget. Detta förblir dock många 
gånger fantasier. För att ändå delvis förverkliga denna dröm är ett motiv och en strategi för 
många företag att söka upp billigare underutvecklade, ”blödande” eller till viss grad ”sjuka” 
företag. Detta med förhoppningen att de tillsammans skall kunna vända den negativa trenden 
och bli framgångsrika. Denna strategi kräver i sig ett mer aktivt deltagande från den 
förvärvande sidan, än att enbart bidra med monetära medel. Det talas om att gemensamt skapa 
ett mervärde; ett värde som är större än de två företagen skulle producera tillsammans på 
varsitt håll. Praktiskt menas att det finns en möjlighet att lägga ihop de båda bolagens 
värdekedjor för att dessa skall komplettera varandra. Det delas då på aktiviteter, kompetens 
och tillvägagångssätt/produktionssätt för att få ut ett så bra resultat som möjligt. Det är detta 
som kallas synergieffekter. Det finns dock inga motiv till fusioner som innebär bättre eller 
sämre resultat för processen i stort. (Kleppestö, 1993). 
 
Att lyckas eller misslyckas med fusioner och förvärv 
 
Fusioner och förvärv har givits mycket uppmärksamhet för de vinster som kan göras, men 
även på grund av den stora andel processer som anses misslyckade. Mycket av intresset och 
forskningen inom området har utgått från att svara på frågan varför förvärv och fusioner ofta 
upplevs som misslyckade. Generellt kan sägas att dessa processer (fusioner och förvärv) ofta 
gynnar aktieägarna på kort sikt. Cartwright och Schoenberg (2006) menar att på längre sikt 
har 44% av ägarna till företagen i fråga sett sin investering som ett misslyckande, och att 
nästan 70% av fusionerna går isär inom en femårsperiod. Kring detta råder det dock delade 
meningar. Kleppestö (1993) menar att 34% - 80% är misslyckanden, vilket, menar han, tyder 
på att siffrorna får tas med en nypa salt.  
 
Kleppestö (1993) menar vidare att det är vanligt att beskriva utgången av fusioner och förvärv 
ur tre olika perspektiv. Antingen genom att beskriva dessa processer som lyckade, som 
misslyckade eller att hävda att dessa företeelser är alldeles för komplexa för att kunna 
kategoriseras som lyckade eller misslyckade. En stor del av komplexiteten med att bedöma 
framgång eller icke framgång anses bero på bristen av jämförelse. Efter en fusion eller ett 
förvärv blir det en omöjlighet att mäta detta resultat mot ett resultat om händelsen inte 
inträffat. Frågan kan också betraktas med utgångspunk från alla de intressenter som finns vid 
ett förvärv eller en fusion. Här framkommer då tydligt svårigheten i att svara på frågan om 
processen har varit lyckosam eller inte. Olika intressenter har olika syn på samma fråga, vilket 
kan vara en av förklaringarna till den mängd skilda resultat som har erhållits. För att 
överhuvudtaget ha möjlighet att bedöma om förvärvet eller fusionen var lyckad, måste det 
finnas ett syfte och ett mål med handlingen. Om det finns en tydlig målsättning för det exakta 
resultat som önskas, samt när det önskas blir det aningen lättare att objektivt bedöma 
framgång eller misslyckande. Ur ett historiskt perspektiv är dessa begrepp relativt nya 
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fenomen, vilket också kan förklara varför så många fusioner och förvärv misslyckas. Det har 
helt enkelt inte funnits tid att lära om dessa händelser. Förvärv och fusioner är vanligast inom 
den privata sektorn och de som väljer att gå igenom dessa processer har ofta inte råd att 
försöka sig fram till en lyckad sammanslagning. Många som har dragit lärdom av sina dåliga 
erfarenheter har sedan inte den ekonomiska möjligheten att försöka en andra gång. Eftersom 
de dåliga erfarenheterna sällan dokumenteras ger detta effekten av att samma misstag görs 
igen. 
 
Företagskultur vid fusioner och förvärv 
 
Företagskulturens påverkan på integrationsprocessen har fått stor uppmärksamhet inom 
forskningen av den mänskliga sidan av fusioner och förvärv. Ett av de vanligaste sätten att 
definiera företagskultur på är att likna det vid ett mönster som utgörs av delade 
grundantaganden på företaget. Företagskultur är både en produkt av tidigare historia och en 
process i ständig förnyelse. Det är helt enkelt det specifika sätt som saker görs på i ett 
specifikt företag. Begreppet som sådant har studerats ur flertalet vinklar. Dels har kultur 
ansetts vara en process som utgörs av handlingar, tolkningar och kommunikation. Detta 
skapar i sin tur den organisatoriska verkligheten. Företagskultur kan även ses som en struktur, 
med en rad regler gällande företeelser som är att betrakta som tvingande; permanenta 
bestämmelser om hur saker skall skötas (Bolman & Deal, 2003).  
 
När en fusion eller ett förvärv genomförs talas det ofta om kulturer som möts, kulturer som 
ska integreras eller om kulturkrockar. Just kulturkrockar anses vara den vanligaste 
förklaringen till mänskliga konflikter och meningsskiljaktigheter som uppstår vid en 
integrationsprocess (Kleppestö, 1993). Vid en sammanslagningsprocess är sannolikheten stor 
att i alla fall den ena parten känner och upplever det som en kollision av de olika 
företagskulturerna. Detta kan innebära en känsla av att vara desorienterad; att inte känna sig 
hemma i sättet det vardagliga arbetet fortlöper på (Gancel, Raynaud & Rodgers 2002). För att 
undvika att kulturkrockar bidrar till misslyckade integrationsprocesser rekommenderar Pepper 
och Larson (2006) att inte gå samman med företag som har en alltför annorlunda kultur. Det 
gäller, som tidigare nämndes, att hitta en partner så lik sig själv som möjligt. 
 
I kontrast till ovanstående för Kleppestö (1993) ett något annorlunda resonemang. Han menar 
att människans strävan eller benägenhet att tillhöra en kultur, som till exempel den i ett 
företag, kan förklaras på många sätt. Att människan hamnar i en kultur kan bero både på 
medvetna val och på slumpen. Vi människor föds in i en stor nationell kultur som vi 
vanligtvis anpassar oss till. Inom denna större kultur bildas subkulturer, och att delta i dessa är 
ofta i hög grad valfritt. Till dessa subkulturer eller grupperingar kan enskilda företagskulturer 
räknas. Utifrån grupptillhörigheten skapas sedan en del av den enskilda människans sociala 
identitet. Detta sätt att kategorisera sig själv och den egna gruppen skapar ofta en 
dikotomisering; vi som grupp i kontrast till dem som grupp. Denna syn gör att grupper ofta 
har svårt att veta hur de skall förhålla sig till varandra. Gruppens drivkraft är många gånger att 
bevara sin särprägel och status. Beroende på detta uppkommer det ofta gruppkonflikter vid 
fusioner och förvärv. Styrkan i konflikten beror på hur hotade grupperna känner sig av den 
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andres status. I en situation där den ena gruppen anser sig inneha betydligt högre status 
minskas konkurrensen och därmed konflikten ur högstatus gruppens synvinkel (Kleppestö, 
1993). Liknande dominansförhållanden är vanligt förekommande när jämlikar samgår. När 
den ena parten är dominerande resulterar detta ofta i frustration och bitterhet hos den andra 
parten. Ett sådant scenario kan göra att integrationsprocessen drar ut på tiden och att de 
mervärden som förväntades uteblir (Gancel, Raynaud & Rodgers 2002). Resonemanget leder 
till helhetsbilden att konflikter vid fusioner och förvärv bottnar i gruppernas behov av 
autonomi och acceptans för dess särart. Att då försöka lösa kulturkrockar genom att integrera 
kulturerna blir dömt att misslyckas (Kleppestö, 1993). 
  
Människan i fusioner och förvärv 
 
Att förstå den effekt som fusioner och förvärv har på den enskilda människan är en 
förutsättning för att kunna genomföra en framgångsrik sammanslagning. De medarbetare som 
är med om en fusion eller ett förvärv drar oftast inte någon personlig ekonomisk nytta av 
projektet. För dem är händelsen alltför ofta ett stressande och emotionellt inslag i livet.  Vid 
en fusion eller ett förvärv förlorar individen ofrivilligt en del av sin tidigare yrkesidentitet och 
ibland vardag. Utöver förlusten som behöver bearbetas medför även sammanslagningen stora 
organisatoriska förändringar. En stor undersökning har tagit fram ett antal lång och kortsiktiga 
konsekvenser som anställda upplever i samband med fusioner och förvärv. Bland dessa finns 
förlusten av den egna identiteten som individen hade byggt upp inom det tidigare företaget. 
När den tidigare organisationen övergår i en ny försvinner allt som den anställde känner igen. 
Med den gamla organisationen försvinner även lojaliteten, bundenheten och de löften som den 
anställde hade inför framtiden. Vid en fusion eller ett förvärv är det vanligt att anställda väljer 
att lämna det som skall bli den nya organisationen. Dessa avhopp brukar vanligen påverka alla 
inblandade starkt; både de som väljer att hoppa av, men även de som blir lämnade kvar. 
Emotionellt kan de som blir lämnade känna bitterhet och ibland ilska, men avhopp ger även 
ofta praktiska konsekvenser i form av större och tyngre arbetsbörda för de som är kvar 
(Cartwright & Cooper, 2001).  
 
Cartwright och Cooper (2001) beskriver vidare att sammanslagningen konkret innebär fyra 
olika stadier som individen passerar. Det första stadiet är tvivel och förnekelse. Vid vetskapen 
om en fusion eller ett förvärv hamnar den anställde ofta i ett slags chocktillstånd. Den 
anställde kan fortsätta att förneka och övertyga sig själv att sammanslagningen aldrig kommer 
att ske trots att avtalet är påskrivet. När den verkliga situationen inte längre går att förneka 
byts ofta chocken ut mot ilska och bitterhet. Denna riktas vanligtvis mot de som kan hållas 
ansvariga för händelsen. Den tredje fasen som den anställde individen vanligtvis genomgår 
kan liknas vid en emotionell kris. Den tidigare utåtriktade ilskan börjar vändas inåt mot den 
egna personen och kan sluta i depression. Det sista stadiet som finns beskrivet liknas vid en 
form av accepterande av den nya situationen. Det som har hänt har hänt och det ända 
individen kan göra är att ta tag i den nya situationen 
 
De som blir uppköpta är ofta medvetna om att förvärvaren vanligtvis har avsikten att låta de 
egna medarbetarna få ledande positioner, att det kommer att följa avhopp/uppsägningar, och 
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så vidare. Detta skapar oro och den första reaktionen för de uppköpta blir att rikta fokus mot 
den egna situationen och de börjar sträva efter att säkra sin egen position. Utifrån detta 
perspektiv är det av primär vikt för förvärvaren att bemöta den enskilda individen och dennes 
frågor. Därefter kommer arbetet med de mer strategiska och gruppmässiga bitarna av 
förvärvet (Daniel, 2001). Problemet med att de uppköpta medarbetarna inte känner sig sedda 
beror även vanligen på att informationen är bristfällig angående bl.a. den anställdes framtid 
(Cartwright & Cooper, 2001; Risberg, 1996). Detta skapar ångest och osäkerhet hos 
individen. Risberg (1996) lyfter fram tre lösningar på osäkerheten som finns kring förvärv och 
fusioner för den enskilda medarbetaren. Den första är att kommunikationen skall utformas så 
att medarbetarna känner sig rättvist behandlade. För det andra föreslår hon att förvärvaren 
skall använda sig av kommunikation som säljer idéer. Den sista lösningen är att utforma 
kommunikationen som en kontinuerlig process och inte en isolerad händelse. 
 
Hellgren, Näswall och Sverke (2003) lyfter på ett tydligare sätt än Risberg (1996) fram 
rättvisa som en avgörande faktor för hur mycket osäkerhet och otrygghet medarbetaren 
känner. Om organisationen upplevs behandla sin personal rättvist får det effekten att tilliten 
inte skadas. Med rättvisa menar författarna på vilket sätt företagets olika resurser fördelas. 
Cooper och Kusstacher (2005) menar vidare att det är en otroligt lång och tidskrävande 
process att få de nya medarbetarna att känna bundenhet, tillit samt skapa en sammanhållning 
med den nya organisationen. Det är inte ovanligt att det så långt som 10 år senare fortfarande 
pratas om vi och dem. 
 
Det egna arbetet 
 
Mot bakgrund av de två perspektiv som finns på fusioner och förvärv; det ena ur en 
företagsekonomisk aspekt och det andra med fokus på de mänskliga resurserna har jag valt att 
fördjupa denna studie utifrån ett HR-perspektiv. HRM eller Human Resource management 
som det även brukar kallas handlar om ledning, styrning eller administration av de mänskliga 
resurserna i arbetslivet; på företag och organisationer. HR avser att skapa en bro eller länk 
mellan den företagsekonomiska verkligheten och de mänskliga resurserna inom 
organisationen. 
 
Som tidigare har beskrivits har företag idag blivit bra på att hantera ekonomiska och juridiska 
aspekter av fusioner och förvärv och hoppas många gånger på att den mänskliga sidan skall 
lösa sig av sig själv. Tidigare forskning har visat att förberedelserna för att ta emot de nya 
medarbetarna många gånger är bristfälliga. Följden blir att företag drar på sig onödiga 
problem inom personalområdet som i längden kan leda till att fusionen eller förvärvet 
betraktas som misslyckat. 
 
Min tanke var att alla fusioner och förvärv som görs är unika. De har olika förutsättningar och 
förväntningar på resultatet beroende på företag, bransch, konjunktur osv. Därför begränsades 
den här studien till ett enda företag inom konsultbranschen som under en 4 års period har gjort 
flertalet förvärv och därmed genomgått sammanslagningsprocesser. Syftet med denna studie 
var att titta på företagets förvärv ur ett HR-perspektiv. Detta för att fånga olika parters 
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upplevelser och erfarenheter av förvärvet, integrationsprocessen samt hanteringen av 
integrationsprocessen. Syftet bottnade i förhoppningen att finna en helhetsbild av hur 
organisationen har påverkats av att göra förvärv i snabb takt.  
 
I studien beskrivs den personal som köptes upp som de uppköpta eller de uppköpta 
medarbetarna. När förvärvaren kommer på tal syftas det på en helhetsbeskrivning av det 
bolag som genomförde förvärven. Ledarna är enbart de två personer som praktiskt hanterade 
förvärven. Dessa visste inte om uppköpen i förväg utan involverades efter att förvärvsbeslutet 
var taget på ledningsnivå. 
 

Metod 
 
Undersökning och deltagare 
 
Urvalet var en bred mångfald av personer med anknytning till det specifika företagets förvärv 
och integrationsprocess. Konkret deltog tre personer som hade blivit uppköpta av förvärvaren 
i fråga, men sedan bytt arbetsgivare av olika anledningar. Vidare fanns även tre personer som, 
även de blivit uppköpta av förvärvaren, men valt att stanna kvar. Slutligen fanns även två av 
förvärvarens ledare med. Dessa har varit med och hanterat olika integrationsprocesser, men 
själva inte suttit i en ställning med makt att besluta över förvärvens existens. Ledarna har även 
haft god insikt i förvärvarens historia samt de uppköp som genomförts under lång tid tillbaka. 
 
Könsfördelningen har blivit aningen ojämn, med 2 män och 6 kvinnor. I åldersfördelningen 
däremot finns det ett stort och jämnt spann mellan 25 års ålder fram till pensionsålder. Namn 
togs fram med hjälp av en kontaktperson från förvärvaren och ett tillgänglighetsurval skedde 
därefter. Sammanlagt erhölls 12 olika namn varav 8 valdes ut att ingå i undersökningen. Vilka 
dessa slutgiltiga namn blev är det ingen annan än författaren som vet. Personerna blev i 
förväg kontaktade och förberedda på projektet av kontaktpersonen i den mån det var möjligt. 
Därefter kontaktades de av mig via telefon och i vissa fall mejl i den mån deltagarna ej kunde 
nås på telefon. 
 
Undersökningen genomfördes på ett och samma företag inom konsultbranschen. Förvärvaren 
var ett börsnoterat företag med ca 1100 anställda i flertalet länder. De uppköpta 
representerade två olika förvärv företaget gjorde vid årsskiftet 2005-2006. Det ena företaget 
var ett mindre företag med ca 25-30 medarbetare, medan det andra företaget hade ca 200 
medarbetare. Samtliga företag befann sig i samma bransch och jobbade i stort inom samma 
område i denna bransch. De inblandade företagen låg alla också geografiskt relativt nära 
varandra i Stockholm. 

Datainsamling 
 
Data samlades in med hjälp av enskilda djupintervjuer. Tre intervjuguider hade förberetts 
beroende på vilken position respondenten innehade. Intervjuerna var halvstrukturerade och 
utvecklade utifrån ett tidsperspektiv. Tanken var att försöka sätta in respondenten i hur denne 
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upplevde förvärvet och integrationsprocessen genom att gå tillbaka till själva processen och 
tidsmässigt följa en struktur från tiden före uppköpet fram till nutid. Detta gjordes för att ha 
möjlighet att täcka hela processen samt för att skapa struktur. Manusets struktur följdes på ett 
naturligt och inte alltför strikt sätt. Respondenterna fick mycket frihet att själva föra fram sina 
tankar i den ordning de kom och guiden användes som ett sätt att landa i en röd tråd.  
 
Intervjuerna tog företrädesvis plats i ett ostört konferensrum på respondentens arbetsplats. En 
timme var uppbokad för varje intervju och intervjuerna blev mellan 40 min och en timme.  En 
av intervjuerna genomfördes ute på stan. Ett lugnare café valdes där vi kunde sitta relativt 
ostört. Intervjuerna med de två ledarna som hanterade förvärven var överlag de längsta 
intervjuerna.  
 
De etiska riktlinjerna som Langemar (2006) rekommenderar vad gäller samtycke, 
information, nyttjande och konfidentialitet har följts under detta arbete.  
 
Jag som utförde undersökningen läser tredje året på personal, arbete och organisationslinjen 
på Stockolms universitet med huvudämnet psykologi. I utbildningen har det ingått vissa 
moment vad gäller intervjumetodik, utformning av frågeformulär samt metodlära. Detta har 
tagits del av på både praktisk och på analytisk väg. Förförståelse för viktiga 
personalrelaterade frågor innehades också innan studien, även det med tanke på den 
bakomliggande utbildningen. 
 
Analys 
 

Intervjuerna bearbetades med hjälp av tematisk analys (Langemar, 2006). Tematisk analys 
innebär enligt Langemar (2006) att erhållen data delas upp och struktureras utifrån teman. 
Temana arbetades fram i första hand induktivt, temana var alltså inte förbestämda eller 
teoristyrda utan togs fram utifrån det insamlade materialet. Viss grundläggande fakta vad 
gäller fusioner och förvärv lästes dock på innan intervjuerna gjordes. Själva analysarbetet 
inleddes med att intervjuerna som hade spelats in på band, transkriberades till text. Därefter 
lästes alla texter i sin helhet två gånger. Den andra gången ströks ord och fraser under som 
kunde relateras och ge svar på syftet. Det som hade strukits under plockades ut ur texten och 
skrevs ned på ett separat papper. Varje ord och fras gavs sedan ett tema. Dessa teman 
sorterades sedan in större övergripande teman. Med utgångspunkt i dem lästes texterna 
återigen för att ännu en gång plocka ut allt som kunde hänföras till respektive tema och som 
svarade mot syftet. Den exakta benämningen på varje tema har efterhand som arbete 
fortskridit ändrats för att bättre belysa resultatet. De slutgiltiga sex temana blev: upplevelser 
av förvärvet i inledningsskedet, det personliga mötet i en integrationsprocess, lojalitet, 
upplevda orättvisor i samband med integrationsprocessen, information och tydlighet samt 
mötet mellan två företag. Därefter svarades även på vilka möjliga sätt förvärven kan ha 
påverkat organisationen. Temana presenteras under rubrikerna i resultat delen. 
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Syfte och frågeställning har arbetats med under resans gång. Den tidigare frågeställningen 
uteslöts och ersattes av ett syfte för att djupare och bredare kunna fånga ett mer konkret 
resultat. De egentliga förändringarna är dock marginella, utan handlar mer om en 
konkretisering av målet med uppsatsen. De svar på syftet som har erhållits har sedan tolkats 
ur ett HR-perspektiv. I nedanstående resultatdel har informationen sammanfattats och belysts 
med citat. Temana skall inte ses som separata och åtskilda från varandra, utan de skall snarare 
ses som överlappande och beroende av varandra. 

 

Resultat 

Upplevelser av förvärvet i inledningsskedet 
 
Det första intrycket av att två företag skulle bli ett; att förvärvet skulle genomföras beskrevs 
och upplevdes som positivt och fyllt av förhoppningar inför framtiden. Detta framkom både 
från köparnas sida och från de uppköpta och var en genomgående beskrivning av medarbetare 
på olika positioner och nivåer i de båda företagen. 
 
Uppköpet beskrevs i inledningsskedet av många uppköpta som en slags räddning, något som 
öppnade dörrar för nya möjligheter och områden. De gamla bolagen sågs som något bra, men 
som hade blivit för litet och inte riktigt kom framåt av sig själv längre. De uppköpta upplevde 
att vissa delar i det gamla bolaget saknades eller behövde utvecklas och detta har det nya 
företaget kunnat komplettera. Den tidigare situationen begränsade medarbetarna och när 
uppköpet tillkännagavs infann sig någon form av lättnad för att möjligheten nu fanns att själv, 
som individ få större möjlighet till utveckling och kunna ta ett steg framåt. Medarbetarna 
ansåg att de hade en energi och en kapacitet som var för stor för det gamla bolaget. De hade 
en förhoppning om att de på det nya företaget skulle få större möjligheter och kunna utnyttja 
mer av sin kapacitet. Förvärvaren beskrevs som ett skarpt företag med mycket framåtdriv, 
vilket ingav känslan av en spännande framtid med nya utvecklingsmöjligheter på individnivå. 
De nya medarbetarna gav alltså en bild av att förvärvaren utåt sett sågs som ett ambitiöst och 
kompetent företag med gott rykte. De uppköpta medarbetarna såg i och med detta positivt på 
möjligheten att bli en del av detta företag. I inledningsskedet skapade uppköpet en stark 
framtidstro hos de uppköpta. Förvärvaren hade också aktivt arbetat med att sälja in sig själva 
till de uppköpta, vilket i inledningsskedet uppskattades av de nya medarbetarna. 
Sammanslagningarna beskrevs av båda sidor i initialskedet som en möjlighet att få ut en 
synergieffekt. Det fanns en förhoppning om ett givande och tagande som skulle utmynna i att 
båda företagen tjänade på det, att respektive svaga sidor tillsammans kunde jämnas ut och 
balanseras upp.  
 
Trots alla positiva förhoppningar om utveckling och nya möjligheter som beskrevs på det 
individuella planet i inledningsfasen av samgåendeprocessen, fanns hela tiden en underton av 
oro. Denna oro beskrevs som en självklar del av förändringen - att inte veta vad som skulle 
komma. Detta var ett skede där de uppköpta gick ifrån något känt och tryggt, till något 
positivt men trots allt okänt. De intervjuade hade en rädsla för de effekter som turbulensen 
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kring förvärvet skulle kunna generera. Exempelvis förekom det oro vad gäller avhopp och de 
praktiska konsekvenser avhoppen kunde ge. Denna oro fanns representerad både hos de som 
blev uppköpta och hos de som köpte upp. 
 
Det personliga mötet i en integrationsprocess 
 
Förvärvaren beskrevs övergripande som ett väldigt praktiskt och konkret bolag, och 
upplevelserna av det formella bemötandet i det nya bolaget var många. I det initiala skedet av 
integrationsprocessen upplevde de uppköpta en genuin vilja från förvärvaren att åstadkomma 
en bra integration. De kände att det fanns en ambition att verkligen välkomna dem. Flertalet 
praktiska åtgärder vidtogs från köparens sida för att få integrationsprocessen att uppfattas som 
positiv av de uppköpta. Det anordnades ett flertal formella informationsmöten med försök till 
dialog, men även sociala sammankomster för att lära känna varandra.  Från förvärvarens sida 
hade de intentionen att visa upp vilka de var som bolag, vad de stod för och vilka värden de 
hade. Detta uppfattades dock ibland som svårt då ledare från förvärvarens sida gick från intet 
ont anande om förvärven till att snabbt försöka få den nya organisationen på plats. Detta för 
att undvika onödigt kaos och interna långdragna debatter som kunde bli infekterade och skada 
processen.  
 
 Att synas och bli sedd 
Trots förvärvarens goda intentioner fanns brister i integrationsprocessens inledningsskede 
både kring det formella och det informella mötet med det nya företaget. En perspektivskillnad 
som blev tydlig i det initiala skedet fanns mellan förvärvaren som ett praktiskt och konkret 
bolag, och de uppköpta som individer och främst konsulter. I det inledande mötet mellan 
förvärvaren och de uppköpta upplevde många nya medarbetarna svårigheter att ta till sig all 
den formella information som erbjöds, när de själva befann sig i en omtumlande situation. 
Ingen av de nya medarbetarna beskrev någon som brist på mängden formell information, 
snarare upplevdes den av många som en envägskommunikation där dialog saknades. Många 
intervjuade upplevde vidare att förvärvaren gav information i alltför stor utsträckning, utan att 
ta emot. Vid integreringen upplevde de uppköpta att de inte blev sedda som individer med sin 
unika kompetens och erfarenhet. Den upplevda formella envägskommunikationen samt 
bristen på ett rent personligt möte eller mottagande bidrog till att de uppköpta inte kände sig 
tillräckligt uppskattade av förvärvaren. 
 
Bristen på det personliga bemötandet både formellt och informellt var något som 
genomsyrade intervjuerna med de uppköpta. Företaget beskrevs av olika anledningar som 
ganska opersonligt där det var svårt att skapa gemenskap, bli sedd och knyta kontakter. De 
uppköpta medarbetarna kände en trygghet i den gemenskap de tidigare hade, och när denna 
gemenskap försvann, så försvann även tryggheten. Detta problem var dock inget som 
lämnades åt slumpen av de nya medarbetarna. Den upplevda bristen på personligt och 
informellt bemötande hanterades genom att de uppköpta faktiskt själv tog tag i de initiativ 
som fanns att tillgå. Detta visade sig genom att de praktiskt deltog i de aktiviteter som fanns 
för att knyta kontakter, själv engagerade sig i att knyta kontakter genom att driva igenom och 
arrangera aktiviteter. Den vi-känsla som togs med från de tidigare företagen var något som 
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enträget hölls fast vid och var ett värde de uppköpta ville implementera och bära vidare i allt 
från stora till små frågor. Bristen på personligt bemötande har alltså gjort att de uppköpta 
själva upplevt sig behöva ta, och också tagit, ett ganska stort personligt ansvar för den egna 
integreringen och mötet med det nya företaget.  
 

Ja, det var ju istället för att hålla på och reta sig på andra så får man ju börja 
gå och hälsa själv också. Det är svårt för någon om man håller på och hälsar 
hela tiden att bara gå förbi. Så det har ju blivit mycket bättre. Men man ser 
fortfarande tendenserna till det. Men jag är envis som synden och jag fortsätter 
att hälsa och då hälsar de tillbaka. 

 
De uppköpta tog även illa upp när kollegor på ett uppenbart sätt inte blev sedda av 
förvärvaren. När närmaste kollegorna inte fick avtackningar eller inte uppmärksammades vid 
sjukdom ingav detta känslan av att det nya företaget var stort och opersonligt vilket spädde på 
upplevelsen av att känna sig främmande. 
 
Upplevelser av att inte ha blivit tillräckligt uppfångad, sedd och uppskattad var något som 
ständigt återkom genom intervjuerna med de uppköpta. När det blev omöjligt att bli sedd och 
uppmärksammad trots ihärdiga försök sprack förhoppningarna som fanns i början. I kaoset 
som integrationen skapade, där roller överlappade varandra och personer försvann eller 
rycktes bort, blev det svårt för de uppköpta att etablera nya kontakter som kändes 
förtroendeingivande. Efter ett flertal försök att bli uppmärksammad för sin kompetens 
försvann lojaliteten. Chansen fanns då att uppmärksamheten kom utifrån och beslutet att 
lämna det nya företaget uppstod i detta skede för endel.  
 

/… Jag insåg att det var ingen som visste vem jag var, utan jag måste göra ett 
säljbrev, jag måste gå in och sälja mig, jag måste börja om, jag måste kontakta 
den här chefen och boka ett möte och säga att; du, det här är jag och det här 
har jag gjort, jag skulle vilja ha en motsvarande roll i den nya 
organisationen…//… Ja, jag började söka jobb på det nya företaget  och jag 
började söka jobb och äta lunch med andra och sedan nappade det utanför  
snabbare än innanför och då bytte jag.  

 
Lojalitet 
 
I intervjuerna med de uppköpta framkom att lojaliteten som fanns gentemot den gamla 
arbetsgivaren försvann när förvärvaren tog över personalen. Både ledarna och de uppköpta 
upplevde inte lojaliteten som något som automatiskt följde med vid bytet utan var istället 
något som behövde byggas upp igen. Att lojaliteten försvann hade inte alltid med det nya 
företaget att göra, utan för en del försvann den redan innan integreringsprocessen startade. 
Bara att ha blivit sålda som företag upplevdes som ett svek från den tidigare arbetsgivaren. 
Handlingen fick det gamla företaget att framstå som ytligt. De uppköpta upplevde att 
stoltheten för det tidigare företaget skadades vid försäljningen.  
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När förvärvaren skapade luckor i det personliga bemötandet i inledningsskedet uppstod en 
osäkerhet och brist på lojalitet mot allt det nya. Det uppköpta beskrev en maktlöshetskänsla, 
där de själva inte hade möjlighet att påverka sin egen situation och vad som skulle hända med 
dem, i den utsträckning de skulle vilja. När allt ändå var kaosartat och under förändring 
beskrev de att de lockades av möjligheten att välja en förändring som kunde kontrolleras i 
högre grad; att söka sig utanför företaget.  
 
När sammanslagningen skedde rördes det oundvikligen runt bland personer, grupper och 
roller. Detta gjorde att medarbetarna, både gamla och nya, inte längre kände varandra. Den 
lagkänsla som tidigare fanns hos de uppköpta och som förvärvaren också strävade efter, 
beskrevs brytas ned i integrationsprocessen vilket också minskade lojaliteten till det nya 
företaget. Faktumet att de inte kände någon och hade svårt att lära känna varandra, gjorde att 
den nya personalen blev ensamma och kände sig främmande.  
 
Något som var tydligt vad gäller förlusten av lojalitet kretsade kring hur ledare på det 
förvärvande företaget hanterade chefstillsättningen. När de nya medarbetarna integrerades hos 
förvärvaren menade både ledare och uppköpta att det skulle ha varit lättare att behålla de nya 
medarbetarna och få dem att trivas och känna lojalitet om de hade haft kvar sin tidigare chef 
eller andra nyckelkontakter. När chefen fanns kvar var det i första hand denne som upplevdes 
som viktig att bli sedd av, men det var även den närmaste chefen som stod för kontaktvägar 
uppåt i företaget. Vann närmaste chefen förtroende, vann även företaget förtroende. Ledarna 
som hanterade förvärven var medvetna om problemet med att lojaliteten försvann då vissa 
chefer eller andra nyckelpersoner försvann. Detta hanterades genom att försöka binda eller på 
annat sätt behålla uppköpta personer på högre positioner med symboliskt värde. Detta 
upplevdes från ledarnas sida också ha skett framgångsrikt. Att så skulle vara fallet lämnade 
inte några spår hos de uppköpta medarbetarna. De upplevde istället att viktiga kontaktvägar 
bröts och att nyckelpersoner försvann, vilket i sin tur minskade deras lojalitet.  
 
Upplevda orättvisor i samband med integrationsprocessen 
 
När integrationsprocessen inte var självvald av de uppköpta fick det dem att öka 
ifrågasättandet samt att de uppköpta kände behov av att kontrollera förvärvarens handlande. 
Att granskningen blev större vid ett uppköp, än vid en självvald process är något som 
upplevdes utifrån många olika positioner bland de som deltog i studien. 
 
 Platstillsättning 
En av de saker som upplevdes starkt av de uppköpta i och med integrationsprocessen var hur 
roller böts ut. Ibland slutade kollegor till de uppköpta som medverkade i studien frivilligt och 
i vissa fall blev kollegers roller ersatta av personer från förvärvaren. Uppköpta chefer 
upplevdes ofta ligga i riskzonen för att bli utbytta. De uppköptas närmaste chef hade som sagt 
en väldigt central roll för sina medarbetare och det var då viktigt för de uppköpta 
medarbetarna att chefstillsättningen var en legitim process för att undvika upplevelser av 
orättvisor. Mycket av vad som upplevdes som orättvist av de nya medarbetarna kretsade kring 
just tillsättningen av chefer. Detta ifrågasättande bottnade i att det var så få chefer kvar från de 
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uppköptas sida. De uppköpta uttryckte en brist i insynen av tillvägagångssättet för 
chefstillsättningen. Det var inte själva faktumet att förvärvaren tillsatte chefer från sitt eget 
bolag i större utsträckning än från det uppköpta bolaget, utan hur själva processen gick till, 
eller kanske snarare okunskapen de uppköpta upplevde om hur tillsättningen gick till. 
Okunskapen berodde på den upplevda bristen på riktlinjer för hur chefer tillsattes. Många 
uppköpta upplevde att förvärvaren inte gav de uppköpta cheferna, som hade gott stöd hos sina 
medarbetare, en rättvis chans. Tillsättandet av chefer upplevdes ha varit helt på förvärvarens 
villkor där den enskilda ansvarige tillsatte chefspositioner efter eget huvud. Intervjuerna 
visade på en avsaknad av en struktur och standardiserad process som legitimerade och 
rättfärdigade varför en viss chef valdes framför en annan. Vidare menade intervjupersonerna 
att avsaknaden av tydlighet berodde på att förvärvaren som bolag vuxit otroligt snabbt sedan 
2003, men att den formella strukturen inte riktigt hade hunnit med i den snabba takten. En av 
de uppköpta beskriver det på följande vis: 
 

Men jag uppfattade inte att man hade några riktlinjer för hur man skall 
rekrytera chefer eller hur en chef skulle se ut eller att man hade något 
managementprogram DÅ för; vad är det för chefer vi vill ha i våra grupper och 
vad skall de stå för, utan man lät nätverken själva, och då menar jag 
affärsenhetschefer och de som var chefer, man lät de forma sina organisationer 
så som de ville. Och det är ju ett framgångsrikt företag så att det behöver ju inte 
vara någon kritik. Men om man inte har någon process för vad är det för chefer 
vi vill ha och hur skall det här gå till, då blir det ju lite efter var och ens huvud. 
Jag kan känna att det är ett bolag med lite växtvärk. 

 
Enligt ledare från förvärvarens sida var tanken att detta skulle vara ett företag där det inte 
fanns några klara karriärvägar eller riktlinjer för att nå önskade positioner. Medarbetare 
placerades där de behövdes och där de gjorde nytta. Bristen på struktur och tydlighet i 
rekryteringen till vissa tjänster upplevdes dock av de uppköpta som otydlig och orättvis. Det 
gav en känsla av hopplöshet att sträva mot ett mål, men inte riktigt veta vilka vägar de skulle 
ha valt och vad som krävdes för att nå målet.  
 
 Uppslutning kring orättvisor 
När medarbetare från det uppköpta företaget upplevde att orättvisor uppstod i samband med 
integrationsprocessen framkallade detta starka känslor. Många valde att sluta upp kring 
den/dem de ansåg blev orättvist behandlade för att på så sätt försöka komma tillrätta med 
situationen. Det gick dock inte alltid så långt som till regelrätta protester mot hanteringen som 
framkallade orättvisor. I stället upplevdes det svårt att känna legitimitet i sitt arbete; att sluta 
upp bakom den nya organisationen när kollegor behandlades orättvist, även om jobbet i sig 
kändes helt okej. Att fortsätta jobba på beskrevs som ett tyst accepterande av den orättvisa 
hanteringen. En uppköpt beskrev en moralisk fråga som denne upplevde: 
 

Jag kan förstå om det behövs, alltså om det är en viss avdelning som skall sköta 
ekonomin då måste man ju ha ETT visst verktyg, det är ju inte ett dugg konstigt. 
Utan det var just hanteringen av vår ekonomipersonal som gjorde det ännu 
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svårare för oss att använda det nya verktyget, för att det var ju våra 
medarbetare som blev behandlade på ett dåligt sätt. Du vet människan reagerar 
ju på känslor också, inte bara; åhh! Här är ett nytt verktyg, då använder vi det! 

 
 Avtal och lönemodeller 
Avtal och lönemodeller var ett annat område som diskuterades i samband med orättvisor. 
Ledare som arbetade med integreringen av den uppköpta personalen var fullt insatta i 
problematiken med avtal och lönemodeller samt vilka orättvisor som upplevdes i samband 
med detta. Avtal och lönemodeller var ett område som det lades ned mycket tid och resurser 
på att få bukt med, men som var svårlöst. Ledarnas förhoppning var att det stora antalet olika 
avtal och lönemodeller som naturligt blev till efter flertalet fusioner och förvärv skulle kunna 
minskas ned. De ville genomföra detta i rättvisesyfte och för att minska komplexitet och 
administration. Problemet låg dock fortfarande kvar och gnagde och sågs från ett 
ledarperspektiv som det sista som inte var löst innan integrationerna kunde kallas fullbordade. 
Ledarna på förvärvarens sida tyckte att det som svårt att rättfärdiga de olika avtalen och 
lönemodellerna som existerade, både inför gamla och nya medarbetare. De ansåg att detta var 
en fråga som skapade skiktningar och klyftor inom företaget. De upplevde att medarbetare på 
många olika nivåer under dem uttryckte en undran om varför detta inte löste sig, vilket i 
sådana fall skulle ha bidragit till samhörighet. Information gick ut kring frågans problematik 
och mottogs längre ned i organisationen. Dock visade det insamlade materialet i denna studie 
att frågan hade betydligt högre prioritet ju högre upp i organisationen fokus riktades. Frågan 
ansågs i högre grad bidra till orättvisor enligt förvärvaren än enligt de uppköpta. På enbart 
konsultnivå, både hos dem som slutade och dem som jobbade kvar, var detta aldrig en fråga 
som primärt framhölls skapa orättvisor. Dock visade det sig på lägre nivå vara viktigt och fullt 
naturligt med enhetlig hantering av avtal, lönemodeller och andra verktyg, ur ett rent praktiskt 
perspektiv.  
 
Information och tydlighet 
 
Ur både ledares och uppköptas perspektiv på integrationsprocessen framkom åsikter och 
upplevelser vad gäller tydlighet och information. Ledare som hanterade uppköpen upplevde i 
efterhand att det fanns brister i tydligheten gentemot de uppköpta. Den tydlighet som ledarna 
tyckte att de själva saknade handlade om att de inte visade tillräckligt tydligt vad förvärvaren 
stod för som bolag och vad som erbjöds de nya medarbetarna. Vidare ansåg de att det 
saknades en större rättframhet och ärlighet med vad förvärvaren sökte hos de uppköpta och 
vad de inte sökte; en tydligare röd tråd angående vad de ville åstadkomma och hur detta skulle 
gå till. De menade att bristen på gränssättning på sikt kunde urholka bolaget; bolaget riskerade 
att förlora i riktning och spets. Med detta menade ledarna att när förvärvaren var ett litet bolag 
hade deras medarbetare en vass kompetens inriktad på ett litet specialområde. Efter uppköpen 
fick förvärvaren in ny personal som av naturliga skäl inte alltid hade den spetskompetens som 
behövdes just av förvärvaren. Denna lärdom och upplevda brist under processens gång 
bekräftades även av de uppköpta. Användandet av ett mer rakt och ärligt handlande riskerade 
att uppfattas som kallt och konfliktskapande, men enbart på kortare sikt enligt de som 
hanterade förvärven. På längre sikt undveks många individuella jobbiga och långdragna 
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processer fyllda av osäkerhet och krossade förhoppningar vilka kunde ha förmåga att skada 
företagets rykte.  
 
Det beskrevs dock att det fanns vissa skiftningar mellan förvärvarens och de uppköptas 
upplevelser gällande problematiken kring information och tydlighet. Upplevelserna gick 
ibland tydligt isär men beskrevs dock inte som motsättningar. Den tydlighet som söktes från 
ledningshåll handlade om att visa företaget attraktivt utåt och gentemot de uppköpta. För de 
uppköpta kretsade snarare problemet kring tydligheten som fanns inne i bolaget och vad som 
var syftet med integrationen. Den sida av problemet som i större utsträckning framhölls hos 
medarbetare på lägre nivå var inkoherensen mellan vad som sades och vad som gjordes under 
integrationsprocessen. Information och handlande upplevdes sakna samstämmighet enligt de 
uppköpta. Mycket av informationen som gavs angående integreringen, upplevdes ha haft en 
underliggande menig, en dold agenda. Det talades uppifrån om samgåenden; att de uppköptas 
kultur skulle bevaras, att integreringen var ett projekt som skulle göras tillsammans. Att detta 
skulle vara fallet visade sig sedan inte i direkt handlande. Det blev i efterhand tydligt för de 
uppköpta att det var förvärvaren som gjorde uppköpet och därmed denne som bestämde. 
Själva fenomenet att processen blev på den enes, förvärvarens, villkor sågs i efterhand inte 
som något konstigt i de uppköptas ögon, snarare som något naturligt. Däremot upplevdes det 
som falskt och plågsamt att inte lägga fram information som de flesta ändå anade.  
 
Mötet mellan två företag 
 
Många av de upplevelser och erfarenheter som framkom vad gällde integreringen beskrevs 
som en konsekvens av att två väldigt olika bolag, med allt vad det innebar, blev tvungna att 
smälta samman. Det uppköpta bolaget fick en utmaning att pressa in sig i den nya strukturen 
och de nya regler som fanns. För förvärvaren, å sin sida, låg utmaningen i att förenkla och 
underlätta processen för båda parters skull. De ledare som hanterade uppköpsprocesserna 
hade god insikt i de problem som fanns då ett mindre företag skall in i en större struktur. En 
av de skillnader mellan perspektiven på sammansmältningen som framkom var att det högre 
upp i företaget talades mer om integrering mellan stora och små bolag. Detta ansågs mynna ut 
i minskad samhörighet och mindre inflytande och makt att påverka för de uppköpta. 
Perspektivet bekräftades även som ett problem hos de uppköpta. Utöver detta ville de även 
peka på att samhörighet och minskat inflytande i hög grad berodde på faktumet att de ej blivit 
tillräckligt bekräftade eller uppfångade. Detta beskrevs dock snarare bottna i kulturella frågor 
än att det berodde på de tidigare företagens storlek i fråga. 
 
Den speciella yrkesroll som konsulten har är också något som haft betydelse för integrationen 
och sammansmältningen av företagen. De konsulter som köptes upp har under hela processen 
funnit en trygghet i yrkesrollen och blev till stor del lämnade att klara sig själv i denna. 
Yrkesrollen bevarades därför stabil för de flesta vilket sågs som positivt då förändringen till 
stor del blev rent administrativ. I vissa fall gick hanteringen av uppköpen relativt obemärkt 
förbi, då vardagen var densamma. Baksidan av konsultens specifika yrkesroll, som också blev 
väldigt tydlig vid just integrationen av det nya företaget, var bristen på samhörighet. En 
mängd nya kollegor behövdes och ville lära kännas av de uppköpta för att kunna samarbeta, 
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men att få tillfällen till detta var svårt på grund av yrkesrollen. Det fanns kännedom om 
problemet högre upp i organisationen och detta hanterades genom att försöka finna 
meningsfulla aktiviteter. De aktiviteter som vidtogs, uppfattades av de nya medarbetarna som 
väldigt givande och meningsfulla. 
 
 A & B – lag 
Under projektets gång var frågan om det finns A & B – lag, och utbredningen av detta, 
återkommande. Ledare som hanterade integrationsprocessen brottades med frågan om de 
kompetensbrister som förekom ingöt en känsla av ett A och ett B - lag bland de uppköpta. 
Ledarna hade även en föreställning och en oro över att de uppköpta kände viss rädsla för 
förvärvaren som ett alltför tufft och drivande bolag. 
 
De upplevelser som framkom i denna fråga var att hanteringen av de nya medarbetarna inte i 
någon större utsträckning fick dem att känna sig som ett B – lag. De upplevde inte heller 
någon rädsla för att komma till en tuffare och mer drivande organisation, vilket de uppköpta 
också upplevde förvärvaren som. Snarare var känslan, som beskrevs tidigare, lättnad och 
förväntan. Det som däremot upplevdes var en känsla, som med tiden växte fram, av att inte ha 
blivit utvald, att bara ha hamnat hos förvärvaren på grund av att det gamla företaget blev 
uppköpt. På ett sätt beskrev de uppköpta känslor av att inte riktigt tillhöra de bästa, men detta 
var dock en individuell känsla och hörde inte ihop med någon känsla av att tillhöra ett helt 
sämre lag. 
 
 
 Företagskultur 
När bolagen integrerades innebar det även att två kulturer möttes eller krockade, beroende på 
synsätt. Detta var något som de flesta hade upplevelser av ett år efter integrationsprocessen. 
Vad som skapade de kulturella skillnaderna, och vilka skillnader som var av betydelse, rådde 
det delade meningar om. Vad som dock var genomgående var synen på förvärvarens kultur 
som ”vassare” och mer resultat- och prestigeorienterat än de uppköptas tidigare 
företagskultur. Detta visade sig genom olika klädkoder där förvärvaren var striktare och de 
uppköpta mer vardagliga. Beskrivningen av detta som ett problem visade sig tydligare desto 
högre befattning medarbetaren innehade. Skillnaderna ansågs av överordnade skapa klyftor 
och hål som tydligt syntes både innanför och utanför företaget. Det låg i luften att klädkoden 
borde ha anpassats till de nya förutsättningar som förvärvaren gav i och med uppköpet.  
 
Förvärvaren gjorde försök till kulturanalyser och genom de resultat som erhölls provade de att 
sammanföra den egna kulturen med de uppköptas. De uppköpta hyste stora förhoppningar om 
att kunna påverka företaget att bli mer familjärt, mysigt samt få en större gemenskap. 
Gemenskapen var även central för förvärvaren då ett av deras värdeord var Teamspirit 
(laganda). Detta var ett av de ord som förvärvaren ville att alla medarbetare skulle samlas 
kring för att bli effektivare. Teamspirit som målsättning var något de uppköpta medarbetarna 
trivdes med och stödde till fullo. Däremot var frågor kring familjaritet och mysighet inte 
särskilt centralt för förvärvaren när det kom till kritan. De ansåg sig inte vara den typen av 
företag, och hade inte heller ambitionen att sträva efter dessa ledord. Bristen på familjaritet 
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och mysighet sågs från de uppköpta som något som skapade en opersonlig stämning där 
individualitet rådde. De uppköpta trodde dock fortfarande att de med tiden skulle kunna råda 
bot på dessa brister. De här olika perspektiven upplevdes krocka när integrationsprocessen 
genomdrevs. Förvärvaren försökte överbygga de kulturella skillnaderna genom en successiv 
strävan mot tidigare normer/kultur som förvärvaren hade innan uppköpen. Denna strävan 
innebar att inte införliva alla nya medarbetare i den stora strukturen och kulturen från dag ett, 
utan istället ta små steg i den kulturella integreringen. Eftersom de uppköpta inte såg och 
upplevde det här problemet på samma sätt var det inte något som de insåg skulle förändras, i 
alla fall inte genom successiv hantering. De hyste fortfarande en förhoppning om att mötas på 
mitten i de kulturella frågorna.  
 

Det har blivit bättre på kultursidan och vi blir mer och mer 
 aklimatiserade…//… Jag tror att vi möts på något sätt. Men jag vet att när vi 
 skulle slås ihop var det ju våra farhågor (kulturkrockar) som vi hela tiden tog 
 fram. Så jag tror att man har gjort så gott man har kunnat för att möta de 
 bitarna. 
 
 Diskrepans mellan värderingar 
Många av de problemen som upplevdes i sammansmältningen av företagen, både uppifrån 
och nedifrån i organisationen, ansågs ha uppstått i en diskrepans mellan de affärs- och 
personalmässiga värdena. Bristen som de uppköpta beskrev i den personalmässiga 
hanteringen berodde inte enbart på att den ekonomiska hanteringen har tagit för stor plats. 
Snarare tolkades det som att det saknades en personalmässig hantering som vägde upp den 
goda ekonomiska och praktiska hanteringen. De uppköpta upplevde att den ekonomiska 
realiteten var i alltför stort fokus. Konsulternas värde ansågs inte vara tillräckligt uppskattat 
när det nya företaget försökte smälta samman med förvärvaren.  
 
Även ledare som hanterade processerna upplevde den ekonomiska hanteringen som mycket 
framgångsrik, men väldigt dominerande. De ansåg att HRM (human resource management) –
frågor kom i andra hand vilket i många situationer var för sent. För att lättare och fortare 
komma till skott med HRM–frågorna ansåg ledarna hos förvärvaren att ämnet borde ha fått ta 
en större plats i inledningsfasen av uppköpsprocessen. När det talades om HRM uppifrån i 
företaget utgjordes föreställningen av begreppet till stor del bara inbegripa avtal, 
lönemodellsfrågor och vissa rent praktiska frågor. Denna inställning till HRM frågor ansågs 
av ledarna i första hand bero på företaget som sådant samt dess prioriteringar. 
Resultatfokuseringen var hård och saker som gjordes behövde många gånger ha ett direkt 
resultat för att uppskattas. Därför var majoriteten av HRM–frågorna som hanterades rationella 
och transaktionsorienterade till sin karaktär. Det var av vikt att de uppköpta snabbt fick sin 
tillhörighet och sattes in i det nya systemet för att skapa resultat. De övriga dimensionerna 
inom HRM var inte något centralt för förvärvaren. Denna brist kändes av hos de nya 
medarbetarna när de integrerades in i det nya bolaget och gjorde att sammansmältningen på 
håll var en trist och utdragen process. 
 
Förvärvens påverkan på organisationen 
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Intervjuerna visade att ständiga uppköp naturligtvis gjorde att organisationen växte och fick 
en större tyngd. På ett fåtal år gick bolaget från att ha varit ett litet svenskt företag till att ha 
blivit en koncern med utlandsverksamhet. I och med detta upplevdes det att de enkla 
beslutsvägar som tidigare fanns i det lilla företaget nu blev till komplexa processer. De 
förvärv som gjordes ansågs av förvärvaren, i efterhand ha varit de rätta utifrån den 
ursprungliga affärsidén. Däremot beskrevs den snabba tillväxten och den ökade tyngden ha 
bidragit till att tunna ut och försvaga företagets ursprungliga profil och skarpa inriktning. 
Arbetet med att återigen spetsa till organisationen gick enligt förvärvaren framåt men tog kraft 
och energi. I dagsläget sades det från olika håll att förvärven hade en förmåga att urholka 
stolthet och kultur. Förvärven sades skapa en opersonlig stämning och det fanns en upplevelse 
av att bolaget inte riktigt kände sig själv utan bestod av flertalet små bolag. På sikt ansåg dock 
alla parter att det fanns potential till att tillsammans skapa och bli ett kraftfullare bolag, med 
tyngd och spets på marknaden.  
 
 

Diskussion 
 
Syftet med föreliggande studie var att ur ett HR – perspektiv titta på ett specifikt företags  
förvärv. Mer specifikt gjordes detta genom att söka olika parters (uppköpta som jobbar kvar, 
uppköpta som slutat samt ledare som har hanterat uppköpen) upplevelser och erfarenheter av 
förvärvet, integrationsprocessen samt hanteringen av integrationsprocessen. Syftet var även 
att finna en helhetsbild av hur förvärven påverkade organisationen i stort. 
 
De resultat som framkom visade att inledningsskedet av processen upplevdes positivt och 
innehöll framtidstro även om det också fanns en viss oro inför kommande praktiska 
förändringar såsom byte av arbetsplats och rutiner. Detta perspektiv delades både av 
förvärvaren och de uppköpta. I det senare formella och informella mötet mellan parterna 
fanns en vilja från båda håll att närma sig varandra. Trots det upplevde de uppköpta 
svårigheter att bli sedda både genom formell tvåvägskommunikation och informellt 
bemötande av förvärvaren. När de uppköpta började genomgå integrationsprocessen upplevde 
de att lojaliteten försvann, både gentemot det gamla och det nya företaget. 
Integrationsprocessen ansågs av alla parter kantad av orättvisor. Vad som sågs som orättvist 
var olika beroende på om det var förvärvarens eller de uppköptas perspektiv som 
uppmärksammades. Förvärvaren hade en mer praktisk syn och såg konkreta orättvisor medan 
de uppköpta tänkte i banor av upplevd orättvisa. Hanterandet av information under 
integrationsprocessen upplevdes av alla parter som komplex och stundtals bristfällig, främst 
med avsikt på rättframhet och ärlighet. Alla parter i integrationsprocessen hade starka 
upplevelser vad gäller mötet mellan två olika bolag. Upplevelserna kretsade kring företagens 
olika kompetensnivå, den skilda kulturen i form av både yttre attribut som klädkoder samt 
värderingsfrågor. De intervjuade upplevde också att organisationen på sikt kunde få en 
kraftfullare position på marknaden efter förvärven. På kort sikt verkade dock resultatet av 
förvärven ha bidragit till att förvärvarens spetskompetens urholkats. Med tiden sågs det dock 
finnas potential till att återskapa den spets som önskades med bibehållen tyngd. 
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Diskussion av de egna resultaten 
 
Resultatet anses tolkat på ett koherent sätt där de olika vinklar och perspektiv som finns vad 
gäller problematiken tydligt läggs fram. Däremot var det erhållna resultatet i sig inte alltid 
koherent, vilket berodde på de olika vinklar problemet har betraktats ur. Svaren och 
upplevelserna som hittades är alltså självklart till stor del beroende på vilket perspektiv som 
har belysts. Resultatet visade på motsättningar både inom och mellan perspektiven. Exempel 
på det kan vara förhoppningarna som de uppköpta kände i inledningsskedet av 
uppköpsprocessen, samtidigt som det visade sig att de även kände en oro inför processen. Den 
största och mest genomgripande perspektivskillnad som hittades var mellan det ekonomiska 
perspektivet och det mänskliga perspektivet. Det ekonomiska synsättet att uppleva förvärven 
fanns i högre grad representerade av förvärvaren, medan den emotionella och mänskliga 
synen och upplevelsen fanns representerat av de uppköpta. Resultatet visade på att de här 
motsättningarna krockade, vilket också var något relativt genomgående i nästan alla teman 
som presenterades. Exempel på detta kan vara bemötandet. Detta skötte förvärvaren på ett 
övergripande praktiskt och formellt plan, vilket de uppköpta i sig inte hade några större 
synpunkter på. Däremot saknade de ett mer informellt bemötande; ett personligt bemötande 
för att känna sig sedda. Även tillsättning av positioner hanterade förvärvaren på ett praktiskt 
och ekonomist sätt, vilket i sig inte behövde vara fel. Bieffekten blev dock att det resulterade i 
upplevelser av orättvisor och minskad lojalitet från de uppköptas sida. Även fokuseringen på 
avtal och lönemodeller från förvärvarens sida visade tydligt på ovanstående 
perspektivskillnad. Detta praktiska ämne togs i första hand upp av förvärvaren som något som 
upplevdes skapa orättvisor och motsättningar. Det som i första hand togs upp som något som 
skapade orättvisor och motsättningar ur de uppköptas perspektiv var frågor av mer emotionell 
karaktär som tillexempel upplevd orättvisa i chefstillsättningen. Detta betydde inte att 
chefstillsättningen i sig behövde vara orättvis, utan att den upplevdes så, då insynen för hur 
chefer tillsattes, och riktlinjer för detta inte var tydliga för de uppköpta.  
 
Förutom perspektivskillnaden mellan det som här har kallats det ekonomiska perspektivet och 
det som kallats för det mänskliga perspektivet, kunde även en annan motsättning skönjas. I 
inledningsskedet av processen fanns det en komplex blandning av, å ena sidan framtidstro, 
glädje och spänning från de uppköptas sida. De uppköpta såg till stor del fram emot 
händelsen. Samtidigt beskrevs det att förvärvet i sig skadade lojaliteten både gentemot det 
gamla och mot det nya företaget. Lojaliteten försvann i och med att den gamla arbetsgivaren 
hade sålt sin personal och sitt bolag. Samtidigt hade den nya arbetsgivaren problem att bygga 
upp lojaliteten av olika anledningar. De här väldigt olika känslorna verkade finnas hos de 
uppköpta parallellt under en och samma process.  
 
När studien i efterhand har betraktats övergripande kan det sägas att respondenterna i hög 
grad fokuserade på samma saker under förvärven, oavsett vilken position som innehades. 
Däremot har upplevelserna av samma händelser, vilket kan låta självklart, varierat beroende 
på vilket perspektiv som representerats. De slutsatser som kan dras av detta är i alla fall att 
oavsett var i organisationen personen befann sig fokuserades det på samma saker, vilket 
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gjorde det enkelt att se vilka faktorer som var av vikt både högt och lågt inom organisation. 
Nedan kommer centrala ämnen som har beskrivits i studien att kopplas samman med 
relevanta delar av tidigare forskning.  
 
 Tankar kring samstämmigheten kopplat till tidigare resultat 
De resultat som erhölls i denna studie var till stor del samstämmiga med resultat som tidigare 
presenterats i denna studie. Att förvärv tydliggör en perspektivskillnad mellan ekonomiskt 
synsätt och medarbetarperspektiv är tydligt både inom denna studie och tidigare studier. 
Företag ser idag fortfarande på förvärv ur en praktisk och ekonomisk vinkel. De mänskliga 
resurserna har en förmåga att bli ett andrahands projekt om ens det. Cartwright och Cooper 
(2001) beskriver att denna dikotomisering börjar redan i inledningsskedet av 
uppköpsprocessen. Uppköpen görs och planeras främst utifrån ekonomisk synvinkel. Den 
mänskliga integreringen blir ofta sekundär. Detta speglas tydligt i det egna resultatet där 
medarbetare som blev uppköpta ibland inte kände sig tillräckligt sedda och inte ansåg att de 
behandlas rättvist och på ett rakt och ärligt sätt. De uppköpta satte sina egna behov av 
trygghet, personligt bemötande och andra mer mellanmänskliga behov i första rummet. 
Förvärvaren å andra sidan hade en plikt att hålla skutan flytande. Praktiska och ekonomiska 
åtgärder var det som kortsiktigt gav snabbast eftersträvat resultat. På håll krockade dessa 
viljor och skapar en klyfta mellan förvärvaren och de uppköpta. 
 
Företagskultur och kulturkrockar som inträffar vid förvärv är något som har tagit stor plats i 
tidigare forskning kring förvärv och integrationsprocesser som haft inriktning på den 
mänskliga faktorn. Även om kulturfrågor togs upp av respondenterna i denna studie var detta 
dock inte ett perspektiv som beskrevs i högre grad än andra perspektiv.  Kleppestö (1993) 
beskriver ett dominansförhållande som kan uppstå när grupper slås ihop. Han menar att 
grupper vill och kämpar för att behålla sin ursprungliga särart samt att det är vanligt att den 
ena gruppen får högre status än den andra. Detta var något som tydligt visades i denna studie. 
De uppköpta kämpade för att få in den familjära och trevliga kultur de var vana vid, medan 
förvärvaren höll en lite striktare och strängare profil. Även frågan kring 
dominansförhållanden togs upp, men kallades av respondenterna för A & B lag. Dock 
beskrevs i denna studie inte någon kamp om status, vilket Kleppestö menade var vanligt. 
Anledningen att frågan togs upp av förvärvaren verkade snarare bero på oro och omtanke om 
de uppköpta medarbetarna. Även de uppköpta hade viss frustrationen över, vad de kände var, 
något slags dominansförhållande. Detta kretsade dock inte främst kring att den ena parten tog 
upp större plats utan snarare på vilket sätt förvärvaren dominerade. Främst riktades kritik mot 
chefstillsättningen som ansågs som icke legitim. Vad som bör nämnas i detta sammanhang är 
att det i resultatet inte togs upp den stora tolerans och förståelse som de uppköpta visade i 
samband med integrationsprocessen (detta svarade ej mot syftet). Respondenterna som blev 
uppköpta visade stor tolerans mot att förvärvaren växte sig större och dominerar i de flesta 
frågor. Detta sågs trots allt som en helt naturlig del av att bli uppköpt.   
 
Många av de kulturella skillnader som togs upp i denna studie handlade på sätt och vis också 
om klyftan mellan det mellanmäskliga och det organisatoriska, eller som det tidigare har 
beskrivits; det ekonomiska synsättet och medarbetarperspektivet. Som Kleppestö (1993) 



22 
 

beskriver det utgörs kulturen till stor del av ett specifikt sätt som saker görs på. Det kulturella 
sättet att se på sitt arbete och vad som är av vikt i arbetet verkade skilja sig mellan förvärvaren 
och de uppköpta. Den förvärvande parten arbetade resultat och produktionsorienterat i första 
hand medan de uppköpta hade en kultur där den mellanmänskliga interaktionen tog stor del av 
arbetskulturen. För dem var samhörighet många gånger en grund för att bygga direkta resultat.  
 
Vad som även måste vägas in i ovanstående sammanhang är den specifika bransch som 
studien gjordes i. Att vara konsult är ett speciellt sätt att jobba, där arbetet ofta sker på annan 
arbetsplats än den egna. Detta kan ha bidragit till att enskilda individer till stor del kunde hålla 
fast vid sin särart och autonomi. Denna kontext kring förvärvet kan ha bidragit till att 
upplevelserna inte var lika straka och tydliga som för andra företag där de uppköpta 
medarbetarna hela tiden finns på plats hos förvärvaren. Situationen i sig kan vara något som 
underlättar för förvärvaren att genomföra en integrationsprocess. De uppköpta har hela tiden 
kvar tryggheten i de tidigare arbetsrutinerna, vilket i sig kan minska den generella oron 
förvärv vanligtvis skapar. Å andra sidan skulle förvärvarens placering inom konsultbranschen 
även kunna ses som en nackdel. När medarbetarna till så hög grad är ute på andra företag och 
arbetar blir det otroligt svårt för förvärvaren att lyckas skapa den gemenskap och vi-känsla 
som tydligt efterfrågas av de uppköpta i denna studie. Detta blir något som denna förvärvare 
antagligen får brottas med i större utsträckning än andra förvärvande företag. 
 
Hellgren, Näswall och Sverke (2003) och Risberg (1996) talar alla om vikten av upplevd 
rättvisa för att trivas. Risberg (1996) menar att kommunikationen är en viktig del som utgör 
vår uppfattning om en händelse/situation är rättvis eller ej. Utan rättvis kommunikation skapas 
osäkerhet och otrygghet bland de anställda. Detta håller även Hellgren, Näswall och Sverke 
(2003) med om och menar vidare att om personal inte behandlas rättvist så skadas tilliten till 
arbetsgivaren. Den här studien har visat att lojaliteten försvann av att inte känna sig rättvist 
behandlad, vilket liknar ovanstående slutsats. Utöver detta pekade resultatet i den här studien 
på en lojalitet som är mer lättrubblig och känslig än enbart känslan av att bli rättvist 
behandlad. Bara att ha blivit sålda som företag skadade lojaliteten svårt. Sett ur det 
perspektivet blir det inte svårt att föreställa sig vilken utmaning förvärvaren stod inför.  
 
En av de saker som skiljer min studie från tidigare resultat presenterade i denna rapport är 
ingångsupplevelsen av förvärvet som en positiv händelse. Cartwright och Cooper (2001) 
beskriver inledningsskedet av integrationsprocessen som traumatisk där de uppköpta 
medarbetarna försätts i chocktillstånd samt kände både bitterhet och ilska. De uppköpta i 
denna studie upplevde i stället att det tidigare företaget var i behov av en förändring. Det 
fanns känslor av lättnad och medarbetarna såg ljust på framtiden när de hade fått besked om 
att de blivit uppköpta. De första reaktionerna var absolut inte enbart oro och chock. Däremot 
framkallade visserligen början på integrationsprocessen en stor självcentrering och osäkerhet 
hos de uppköpta. Frågor angående vad som skulle hända med den egna rollen, andras roller 
och vilka nya rutiner individen skulle få tog stor plats. Denna uppfattning verkade även 
spädas på av att de uppköpta inte upplevde sig bli bemötta på ett personligt sätt i 
integrationsprocessen. 
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Generellt har tidigare resultat av förvärv och fusioner till hög grad setts som misslyckade i 
efterhand(Cartwright & Schoenberg, 2006). Stor del av misslyckanden sägs kunna hänföras 
till brist på fokus vad gäller det mänskliga kapitalet (Cartwright & Cooper, 2001). Även 
denna studie visade att HR-frågor kom i andra hand och åtgärder med mellanmänskligt fokus 
ansågs ha satts in för sent. Utifrån detta perspektiv med brister i hanteringen av mänskliga 
resurser ses sammanslagningen ha påverkat företaget i negativ riktning. Detta verkar dock 
vara ett ganska kortsiktigt perspektiv då det fortfarande arbetades med att försöka styra upp 
dessa frågor. Vad framtiden ger är omöjligt att svara på, men den egna data som framtagits 
står här i kontrast till tidigare forskning. Tidigare studier har visat på att förvärv och fusioner 
även är misslyckade på lång sikt (Cartwright & Schoenberg, 2006). Denna studie har istället 
tagit fram ett perspektiv där tiden kommer att läka de sår som uppkom samt att de på sikt 
tillsammans som ett enat bolag hade tron på att skapa ett kraftfullare bolag. 
  
 Diskussion av brister och svagheter i studien 
Vad som först och främst måste begrundas i relation till de resultat som erhölls var den tid 
som har förflutit. Det år som gått sedan de uppköpta företagen började integreras in i 
förvärvarens struktur kan ha både fördelar och nackdelar för denna studie. Fördelarna med 
året som passerat är framförallt att ämnet fortfarande är ytterst aktuellt, men även att alla 
inblandade parter inte befinner sig mitt i processen längre. De år som gått har förhoppningsvis 
gjort att deltagarna i studien har fått lite perspektiv på händelsen, bearbetat sina erfarenheter, 
vilket resulterar i genomtänkta och trovärdiga svar. Nackdelen blir då å andra sidan att vissa 
frågor inte längre har samma aktualitet. Något som tidigare upptagit tankar, funderingar och 
som har oroat, är ett år senare svåra att komma ihåg. Det kan bli problem att minnas den 
exakta upplevelsen och känslan som fanns då. Vissa problem som de uppköpta oroade sig för 
i inledningsskedet kanske löstes och det blir svårt att minnas att frågan då verkligen hade så 
stor betydelse. 
 
Vad som står i rapporten baserar sig enbart på de åtta personer som deltog i studien. De åtta 
personerna valdes ut för att täcka den bredd som behövdes utifrån syftet med studien. I fall ett 
ämne inte tagits upp eller behandlats ingående behöver det inte betyda att ämnet inte är 
aktuellt. Att det eventuella ämnet har givits lite utrymme eller inget alls beror på att det inte 
har lyfts fram av respondenterna tillräckligt. Om något inte var aktuellt för respondenterna 
just då behöver det inte betyda att ämnet är ointressant, inte har betydelse eller inte är aktuellt. 
Det kanske bara inte råkade vara det för dessa respondenter.  
 
Vilka som deltog har självklart påverkat vilket resultat som samlats in. Representativiteten i 
studien skall enligt Langemar (2006) innebära att urvalet väljs för att täcka in den bredd som 
önskas på insamlad data. I denna studie önskades att ha ett ganska brett urval både vad gäller 
kön, ålder, erfarenhet, samt även en viss bredd i yrkespositionerna. Detta gjordes för att kunna 
täcka in det breda syftet som fanns med studien. Alla dessa kategorier förutom kön (två män 
och sex kvinnor) hade någorlunda jämn fördelning. I efterhand kan jag själv ifrågasätta och 
undra om jag hade erhållit fler eller skarpare svar på mitt syfte om jag hade valt att sålla ut 
uppköpta medarbetare som spenderade mer tid i förvärvarens lokaler än vad vissa gjorde som 
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deltog i studien. Ett annat alternativ hade kunnat vara att helt enkelt söka efter en organisation 
som inte befinner sig i konsultbranschen. 
 
För att vidare diskutera urvalet fanns det, som sagt, representation från olika positioner både 
från förvärvaren och från de uppköpta, vilket har gett bredd samt komplext djup på resultatet. 
Dock finns det indikationer i intervjuerna som tyder på att mättnad inte har kunnat nås med 
den tidsmängd som har blivit avsatt. För att öka mättnaden skulle studien i första hand behöva 
inkludera fler respondenter som valt att sluta frivilligt till följd av uppköpen. Denna slutsats 
kan dras av den andrahandsinformation som tydligt pekade på att det skulle finnas flertalet 
uppköpta medarbetare som hoppat av på grund av bytet till en större organisation. Flertalet 
respondenter pekade på detta som ett problem som ledde till att många kollegor hoppade av. 
Däremot var frågan inte vidare aktuell för de som deltog i studien. Tolkningen i sig av 
erhållen data har arbetats med i flera omgångar för att brytas ned, öka tydligheten och 
förståelsen av komplexiteten.  Även om det specifika resultat som erhölls var förankrad i data 
måste ovanstående problematik och brister vägas in i bedömningen av resultatet. Även 
faktumet att jag som utfört studien utbildar mig till personalvetare kan ha effekter för de data 
som erhölls i form av vilka frågor som har ställts och hur jag har valt att tolka svaren. 
 
Generaliserbarheten och tillförlitligheten i de resultat som erhölls är otroligt svårt att uttala sig 
om. Särskilt med tanke på den utgångspunk som antogs i början där varje förvärvsprocess ses 
som unik utifrån sina egna speciella kontexter och förutsättningar. Studien gjordes av den 
anledningen enbart på ett företag för att i alla fall nå en ökad generaliserbarhet till denna 
specifika situation, samt kommande situationer. Den specifika bransch som konslutbranschen 
i sig utgör, kan ha bidragit till minskad generaliserbarhet till andra företagsförvärv. De 
särskilda ramar som konsultbranschen har, så som uthyrd personal och i det här fallet hög 
resultatorientering, gör att det blir svårt att dra paralleller till andra branscher. I första hand är 
studien till för att detta specifika företag förhoppningsvis kan hitta något att applicera och ta 
hjälp av till kommande fusioner och förvärv. Det är även troligt att liknande företag i samma 
bransch eller med liknande kultur och problem kan hitta områden som kan generaliseras till 
och appliceras på den egna verksamheten. 
 
Sammanfattning av egna slutsatser 
 
Utifrån det egna resultatet samt tidigare forskning har det kunnat beskrivas både likheter och 
skillnader. Utgångspunkten var dock att alla förvärv har en sida som är unik och enbart gäller 
för företaget i fråga samt den specifika situation som är given. Därför valdes detta stycke att 
delas upp med ett första fokus på egna tankar kring förvärven som ingick i denna studie, för 
att sedan breddas och dra slutsatser till förvärv generellt sett. 
 
Förvärvaren i denna studie verkade ha ett mycket gott rykte utåt och var sedd som ett 
framgångsrikt företag. Enbart detta är bra marknadsföring, som också tydligt nådde fram till 
de uppköpta innan eller i samband med förvärven. Problemet verkade ligga i att hålla kvar 
denna positiva inställning även under själva integrationsprocessen. Det gällde att tidigt skapa 
en kontakt med de uppköpta för att veta vilka förväntningar som fanns och vad som krävdes 
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för att behålla vad som önskades behållas. De uppköpta fångades upp på ett väldigt praktiskt 
sätt och på håll fick detta nästan tendenser att liknas vid uppköp av produkter. Det fanns en 
saknad i det mellanmäskliga bemötandet; att bli sedd och uppskattad för sin kompetens på ett 
ganska direkt sätt. En annan intressant och svår fråga som är värd att belysa är den raka och 
ärliga kommunikation som verkade saknas. Raka och ärliga svar är svåra att både ge och ta 
emot. Även om det uttrycktes behov av ärlighet och rakhet från olika håll i studien är det svårt 
att säga hur detta verkligen skulle fungera i praktiken; om det skulle stjälpa mer än hjälpa. Till 
vilken grad denna önskan bör tillmötesgås och på vilket sätt är nog en sak som bör avgöras av 
förvärvaren från situation till situation.  
 
Vidare anser jag också att det är av vikt att inte bara rikta fokus mot de problematiska 
områdena och glömma bort det som faktiskt är bra. Det som fungerar bra och tillfredställande 
bör tas tillvara på och uppskattas för att kunna bygga vidare på både bra och dåliga sidor. 
Under de här förvärven har de uppköpta upplevt att det fanns en genuin vilja att åstadkomma 
något bra från förvärvarens sida. De försök som gjordes för att skapa en bättre 
sammanhållning var också uppskattade. Förvärvaren vill skapa teamspirit (laganda) och de 
uppköpta talade om gemenskap, detta borde kunna kombineras på ett bra sätt. De 
gemensamma mål som eftersträvades bör tas till vara på. De uppköpta medarbetarna verkar 
även delvis ta ansvar för att driva frågan om gemenskap, vilket bör uppmuntras och 
underlättas om detta inte redan görs.  
 
Jag anser också att det har hittats vissa slutsatser i denna studie som är applicerbara på förvärv 
generellt. Vid ett förvärv riktas uppmärksamhet av naturliga skäl mot den ekonomiska och 
praktiska sidan av processen. Detta är av oerhörd vikt, men har valt att inte behandlas i den 
här uppsatsen. Istället har uppmärksamheten riktats mot den mänskliga sidan av förvärv. Som 
jag ser det behöver de här perspektiven inte vara något som utesluter varandra; det finns inget 
antingen eller, utan de kan komplettera varandra. Vid förvärv och fusioner verkar det dock 
som att det behövs läggas till en del åtgärder för att hjälpa den mäskliga sidan på traven. Den 
ekonomiska och ”hårda” sidan bör vägas upp med mer av ett medarbetarperspektiv så att detta 
inte blir något som stjälper processen. Baserat på ovanstående anser jag att denna studie visat 
på vikten av att komma in med åtgärder och planer för arbetet med de mänskliga resurserna 
redan på ett tidigt stadium. Den due diligence (skriftlig plan där förvärvaren systematiskt går 
igenom och värderar alla delar av ett köpeobjekt) som skrivs innan uppköp offentliggörs 
borde kunna utökas med fakta vad gäller de mänskliga resurserna och allmänt innehålla ett 
större HR-perspektiv. Detta skulle kunna ge konsekvensen att förvärvaren snabbare kan fånga 
upp de uppköpta medarbetarna och sätta in åtgärder i tid, som annars anses komma för sent.  
 
Den största lärdomen som detta resultat har givit enligt mig är vikten av att se de uppköpta. 
Som jag har tolkat det behöver detta inte handla om massiva kostnadsmässiga och tidsmässiga 
resurser som tas i anspråk. Detta behov skulle kunna tillfredställas med ökad kunskap om den 
enskildas kompetens, samt mindre uppföljande möten där varje individ följs upp och fångas 
upp. Fördelar som kan dras av detta är att de uppköpta förhoppningsvis upplever mindre 
orättvisor då de känner sig mer delaktiga. Vidare kan det också bidra till att det skapas en 
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möjlighet till personlig förståelse för processen samt att detta kan vara ett sätt att börja 
återskapa lojalitet. 
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