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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att bidra med kunskap om hur HR arbetar med att integrera nya 

medarbetare i samband med företagsförvärv. Detta görs genom forskningsfrågorna “Hur ser 

processen ut för kunskapsöverföring i samband med företagsförvärv?”, “Hur ser HR-

specialister på utmaningar och problem i processen för kunskapsöverföring i samband med 

företagsförvärv?” samt “Hur påverkar HR:s delaktighet i processen utfallet?”.Tidigare 

forskning belyser en ökning av företagsförvärv men problematiserar detta då företagsförvärv 

inte allt för sällan misslyckas (Laux, 2012). Studier som undersökt vad detta grundar sig i har 

funnit att kulturella skillnader och en dåligt genomförd integrering är primära anledningar till 

att förvärv misslyckas (Schuler & Jackson, 2001). Integrationsprocessen hanteras ofta till stor 

del av HR-avdelningen som ställs inför en rad utmaningar som uppstår när en större mängd 

individer från en dag till en annan skall integreras i ett företag.  

 

Undersökningen har genomförts genom semistrukturerade intervjuer med sju informanter 

från olika arbetsplatser med erfarenhet av arbete med företagsförvärv. Resultatet har 

analyserats genom en tematisk analys med grund i studiens teoretiska ramverk; 

organisatoriskt lärande, kunskapsöverföring, socialisering, förändringskurvan och Lewins 

trestegsmodell. Resultatet visar att HR:s arbete med att integrera förvärvade medarbetare i 

samband med företagsförvärv handlar om att hantera medarbetarnas upplevda oro och 

osäkerhet. Denna oro och osäkerhet har resultatet visat förhindras genom en gedigen plan 

samt genom fokus på god kommunikation och hög närvaro. Sammantaget upplever 

informanterna att hinder i integreringen av förvärvade medarbetare grundar sig i bristande 

kommunikation, medarbetarnas avhållsamhet till den nya organisationen, kulturella skillnader 

samt begränsade möjligheter till ett gediget förarbete. 

 

Nyckelord: Integration av medarbetare, företagsförvärv, förändringsarbete, 

kunskapsöverföring, kommunikation, närvaro, personlig kontakt, planering 
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Abstract  

The aim of this study is to contribute with knowledge about how HR integrates new 

employees in company acquisitions and fusions. This is done through the research questions; 

"How is knowledge transferred to the employees in company acquisitions?", "How does HR 

specialists view challenges and problems in the process of knowledge transfer in company 

acquisitions?" and "How does HR's participation in the process affect the outcome?". 

Previous research highlights an increase in company acquisitions, but questions this as 

Merger & Acquisitions tend to fail (Laux, 2012). Studies that has examined what this is based 

on have found that cultural differences and poorly implemented integration are primary 

reasons to why acquisitions fail (Schuler & Jackson, 2001). The integration process is often 

handled to a large extent by the HR department who faces numerous challenges when 

integrating the employees.  

 

The study was conducted through semi-structured interviews with seven informants from 

different companies, all with experience from working with M&As. The result was analyzed 

through a thematic analysis and found that HR's work with integrating acquired employees is 

a complex process and that the main focus is managing the employees perceived concerns 

and uncertainties. Moreover, the result indicates that this can be prevented by a solid plan and 

by focusing on good communication and high presence. Overall, the informants feel that 

barriers in the integration of acquired employees are based on lack of communication, 

employees' restraint, cultural differences and lack opportunities for a substantial preparation. 

 

Keywords: Integration of employees, merger & acquisitions, knowledge transfer, 

communication, presence, personal contact, planning 
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1. Inledning  

I takt med att arbetsmarknaden förändras till följd av globalisering och digitalisering ökar 

kraven på organisatoriska förändringar vilket medfört en drastisk ökning av företagsförvärv 

(Laux, 2012). Genom företagsförvärv kan företag stärka sin marknadsposition via utökade 

marknadsandelar. Företagsförvärv ger även möjlighet att komma åt viktig nyckelkompetens 

från andra företag samt tillgodose sig med nya tekniska lösningar och produkter (Alvesson & 

Sveningsson, 2014, s. 23-24). I samband med företagsförvärv händer mycket, inte minst för 

medarbetarna på det förvärvade företaget. För dem kommer en tid som präglas av en rad 

förändringar där även en viss osäkerhet kan uppstå. För att ett företagsförvärv skall bli lyckat 

och klara de hinder som uppkommer är det av stor vikt att medarbetarna integreras genom en 

gedigen och välarbetad process. I integrationsprocessen skall individerna ofta utbildas i nya 

system, lära sig nya arbetssätt och införlivas i organisationens företagskultur. 

Integrationsprocessen hanteras ofta till stor del av HR-avdelningen. Dessa ställs inför en rad 

utmaningar som uppstår när en större mängd individer från en dag till en annan skall 

integreras i ett företag. Dock kommer inte allt för sällan HR in i processen först då 

företagsförvärvet de facto genomförts och ges genom detta begränsade resurser och 

information för att kunna nå önskat resultat (Schuler & Jackson, 2001). Detta innebär ett 

resursslöseri där HR:s kompetens att bistå ett lyckat företagsförvärv negligeras och istället 

enbart används till att släcka de bränder som uppstår efter företagsförvärvet.  

 

Tidigare forskning visar att HR har en viktig betydelse i processen redan i ett tidigt stadium 

utifrån deras kunskaper om personalhantering, kunskapsutveckling och organisatoriska 

förändringar och att det genom sitt integrationsarbete i stor utsträckning påverkar förvärvets 

utfall (Siegenthaler, 2011). Tidigare forskning belyser även en ökning av företagsförvärv men 

problematiserar detta då företagsförvärv inte allt för sällan misslyckas (Laux, 2012). Studier 

som undersökt vad detta grundar sig i har funnit att kulturella företagsskillnader och en dåligt 

genomförd integrering är primära anledningar till att förvärv misslyckas. Dessutom har det 

framkommit i fall av misslyckade företagsförvärv att 80% inte haft en plan för hur 

integrationen av de nya medarbetarna ska genomföras (Schuler & Jackson, 2001). HR har i 

dagsläget en liten roll i företagsförvärv men deras arbete är av stor betydelse för att förvärvet 

ska uppnå ett lyckat resultat med god integrering av de förvärvade medarbetarna. 

Sammantaget har tidigare forskning funnit att HR:s roll ofta underskattas vid företagsförvärv 
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samt att en av de primära anledningarna till att förvärv inte allt för sällan misslyckas är på 

grund av en dåligt genomförd integrering (Schuler & Jackson, 2001). 

 

Studien kommer med utgångspunkt i detta undersöka hur HR arbetar med integration av 

medarbetare i samband med företagsförvärv. Ett särskilt fokus kommer att läggas på hur 

processen för kunskapsöverföring ser ut vid företagsförvärv, vilka utmaningar och problem 

som finns i processen samt hur HR:s delaktighet i processen påverkar utfallet. Detta kommer 

analyseras genom studiens teoretiska ramverk organisatoriskt lärande, kunskapsöverföring, 

socialisering, förändringskurvan och Lewins trestegs-modell för förändring. Studiens 

pedagogiska relevans återfinns i kunskapsöverföringen som sker i samband med integrering 

av personal vid företagsförvärv vilket tycks vara ett tidigare outforskat område. 

Företagsförvärv görs, som tidigare redogjorts, många gånger per år och kunskap om 

individers viktiga lärande och hur man bör arbeta med detta har således pedagogisk, 

arbetsmarknads och samhällelig relevans. Lärandet som sker i samband med företagsförvärv 

går inte att jämföra med lärandet i den dagliga organisationen och därför krävs vidare 

forskning inom området för att bistå med ny kunskap. Då tidigare forskning mest belyser att 

HR har för litet spelrum i företagsförvärv finns här en lucka som vi avser oss fylla genom att 

undersöka fenomenet ur HR:s perspektiv. Detta genom att intervjua seniora HR-medarbetare 

med erfarenhet av företagsförvärv. Som HR-anställd är det sällsynt att man är med om flera 

företagsförvärv. Detta resulterar i att det finns få individer med expertkunskap och en tydlig 

bild av hur processen bör se ut. Vi har därför intresse av att undersöka fenomenet utifrån flera 

seniora HR-medarbetares erfarenheter på olika arbetsplatser för att undersöka hur HR arbetar 

med integration av nya medarbetare i samband med företagsförvärv samt vilka utmaningar 

och problem som finns i processen. 

1.1 Syfte 

Studien syftar till att bidra med kunskap om hur HR arbetar med att integrera nya 

medarbetare i samband med företagsförvärv.  

1.2 Frågeställningar   

- Hur ser processen ut för kunskapsöverföring i samband med företagsförvärv?  

- Hur ser HR-specialister på utmaningar och problem i processen för 

kunskapsöverföring i samband med företagsförvärv? 
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- Hur påverkar HR:s delaktighet i processen utfallet?  

1.3 Avgränsningar 

Studien avser att fokusera på hur HR arbetar i integrationsprocessen inför, under och efter ett 

företagsförvärv med särskilt fokus på efterarbetet. Med integration syftar studien till 

processen för att integrera medarbetare genom kunskapsöverföring i företagets kultur och 

arbetssätt. Studien inriktar sig således på de mjuka delarna av förvärvet och inte de hårda 

delarna. Fokus läggs inte på detaljnivå såsom hur medarbetarna till exempel hittar till sin nya 

arbetsplats utan fokuserar på en högre nivå som process, funktion och medel. Studien inriktar 

sig på förvärv där personalstyrkan behållits och inte de fall där uppköpet grundas på 

produkter. Studien ämnar inte undersöka ekonomiskt utfall i integreringen av medarbetare vid 

företagsförvärv. Inte heller kommer studien undersöka medarbetares upplevelser av 

företagsförvärvet och deras integration i organisationen. Informanterna kommer i huvudsak ej 

bestå av HR-generalister, utav av HR-specialister med kunskap inom M&A’s, onboardning 

och integration av medarbetare. 

1.4 Begreppsförklaringar 

- Due diligence (DD) – En arbetsprocess och metod för att samla in, undersöka och 

analysera information om ett företag inför företagsförvärv, kallas även för 

företagsbesiktning. Benämns som DD-processen i studien. 

- Företagsförvärv - I studien även benämnt som “förvärv”. Företagsförvärv kallas den 

aktivitet som innebär att ett företag köps av en utomstående intressent. Det svenska 

uttrycket företagsförvärv används genomgående i texten, undantag görs dock när 

hänvisning sker till yrkesområdet M&A. 

- Mergers and acquisitions (M&A) – Engelska termen för företagsförvärv. 
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2. Tidigare forskning  

Avsnittet behandlar tidigare studier inom forskningsområdet som är av intresse utifrån 

studiens syfte. Studiens tidigare forskning är hämtad från Uppsala Universitets biblioteks 

hemsida samt databaserna ERIC och SwePub. Urval gjordes genom att enbart söka på 

vetenskapligt granskade artiklar, så kallade “peer reviewed”, för att säkerställa trovärdigheten 

i forskningen. Sökresultatet granskades genom att läsa artiklarnas sammanfattning och utifrån 

det besluta om det var av relevans eller ej till forskningsområdet. Det har varit relativt svårt 

för oss att hitta lämplig tidigare forskning med kopplingen företagsförvärv och HR 

tillsammans med/eller kunskapsöverföring vilket tyder på att det är ett relativt outforskat 

område. För att hitta relevant tidigare forskning började vi med bredare sökningar med 

sökorden: “Merger and Acquisitions”, “företagsförvärv”, “organisationskultur”, 

“förändringsprocesser”, “onboarding”, “knowledge management”, “knowledge sharing” och 

“kunskapsöverföring” för att sedan smalna av med sökorden: “HR in Merger and 

Acquisitions”, “kunskapsöverföring + företagsförvärv”, “implementering + företagsförvärv”.  

2.1 Kunskapsöverföring 

Tidigare forskning inom kunskapsöverföring belyser att alla individer besitter olika, unika 

kunskaper som genom interaktion kan överföras till andra individer. En välfungerande 

kunskapsöverföring innebär enligt Moretti (2004) en positiv spridning av kunskap inom 

företag vilket gör att såväl företag som dess medarbetare gynnas genom att bli mer 

produktiva och kunniga i sitt område. Därtill visar forskning att i organisationer med god 

kunskapsöverföring kommer nya individer i organisationen snabbt in i sitt nya arbete 

(Asztalos Morell, 2017). Kunskapsöverföring sker inte per automatik utan stimuleras när 

individen arbetar i en viss organisation som tydligt uppmuntrar ett visst kunskapsdelande 

beteende. Individer som uttrycker engagemang och intresse utav sitt arbete har i större 

utsträckning en lyckad kunskapsöverföring (Wo, 2013).  

2.2 Implementering av kunskapsöverföring 

Forskning visar att implementering av nya rutiner ofta negligeras inledningsvis av 

organisationen vilket försvårar en lyckad implementering och många gånger leder till en 

utdragen process. Att åstadkomma en lärande kultur med syfte att organisationen skall bli 

kunskapsöverförande sker således genom hårt arbete. Den kunskapsöverförande 

organisationen har fördelar för såväl individ som organisation men det är individerna som 
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står i centrum för aktiviteterna (Reinmann-Rothmeier & Mandl, 1999; Winkler & Heinz, 

2007). För en lyckad implementering krävs ett gediget arbete för att individerna skall få 

kunskap om vilken vinning de, på ett individuellt plan, får genom införandet av en 

kunskapsöverförande organisation. Det förberedande arbetet behöver således noggrant arbeta 

fram och kommunicera vilka faktiska fördelar som finns på såväl individ- som 

organisationsnivå. Kunskapsöverförande aktiviteter riskerar att uppfattas antingen som 

väldigt abstrakta eller som ett väldigt generellt förfaringssätt att arbeta på. Därför behöver de 

som arbetar med implementeringen noggrant utveckla hur detta de facto bör ske i praktiken 

(Winkler & Heinz, 2007).  

2.3 Företagsförvärv och HR:s funktion 

Tidigare forskning inom företagsförvärv, som många gånger benämns utifrån dess engelska 

term Merger and Acquisitions (M&A), fokuserar främst på vilken möjlig vinning företag kan 

nå genom företagsförvärv. Företagsförvärv motiveras ofta med grund i finansiella och 

strategiska argument. Av olika anledningar kan dock inte företagsfunktioner slås samman på 

ett smidigt sätt från en dag till en annan utan förarbete (Siegenthaler, 2011). Företagsförvärv 

och uppköp har de senaste åren ökat i stadig takt, men enbart 15% av förvärv i USA visar sig 

vara gynnsamma för företaget sett till avkastningen på investeringen (Schuler & Jackson, 

2001). Företagsledare förespråkar ofta företagsförvärv med grund i ökade marknadsandelar 

och bättre avkastning till aktieägare. Det faktiska resultatet blir dock ofta att företaget blir 

större och kan utöva mer kontroll av marknaden men att dess utveckling bitvis stannar av 

tillsammans med ett minskat förtroende för företaget och sämre avkastning för aktieägarna 

(Laux, 2012). 

  

Många gånger kan företagsförvärv inledningsvis verka framgångsrika men en bit in i 

processen, efter det faktiska förvärvet, framträder ofta problem när arbetet där två företag ska 

bli ett påbörjas. Forskning visar att HR sällan inkluderas i due diligence-processen (DD) där 

företagsförvärvet planeras och inleds (Siegenthaler, 2011). Larsson & Finkelstein (1999) 

menar att såväl DD och M&As bör inkludera strategiskt och organisatoriskt arbete samt 

delaktighet från HR för att förvärvet ska bli framgångsrikt. HR bör således inkluderas och ha 

en mer central roll redan under planeringsstadiet och inte bara inkluderas vid 

transaktionsaktiviteter som uppstår efter företagsförvärvet. HR:s funktion bör istället i större 

utsträckning vara säkerställning av att utbildning och utveckling i samband med förvärvet 
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stöder de finansiella motiv som finns för förvärvet. När detta är gjort bör fokus ligga på att 

motverka en splittrad företagskultur där företagets medarbetare känner sig bortglömda i den 

större processen. 

  

Schuler & Jackson (2001) har granskat flertal företagsförvärv och tidigare studier för att 

kunna kartlägga HR:s funktion vid företagsförvärv. De delar upp HR:s funktion i förvärv i tre 

steg: (1) förarbete, (2) sammanslagning & integration och (3) stelning & utveckling – den nya 

enheten. De olika stegen medför en rad olika potentiella hinder eller problem som HR 

behöver hantera likväl åtgärder som blir avgörande för förvärvets utfall. I det första steget, 

förarbetet, är det av vikt att HR är delaktiga i identifiering av grunderna till företagsförvärvet 

och med det kartlägga vilka företag som potentiellt kan köpas. Därtill bör HR i detta steg ta 

fram ett M&A-team som kan arbeta dedikerat med förvärvsarbetet samt lägga upp en tydlig 

plan för hur man ska hantera uppköpet och de nya medarbetarna (Schuler & Jackson, 2001). I 

det andra steget, sammanslagning & integration, ställs HR-funktionen inför det betydande 

arbetet med att integrera förvärvat företag. Integreringsarbetet  är av stor betydelse för 

förvärvets framgång och den ska med fördel vara skräddarsytt utifrån de förvärvade 

företagets styrkor och svagheter samt utifrån de delar som man bedömer är viktigast för att 

företagen ska kunna samverka. I denna fas behöver HR designa och implementera  

arbetsgrupper som arbetar med att skapa en ny, hållbar struktur där medarbetarna kan 

samverka. Därtill ligger fokus i denna fas på att säkerställa att nyckelpersoner stannar i 

organisationen samt att motivera medarbetarna i organisationen. HR behöver även i denna fas 

arbeta med att hantera förändringsprocesser och de problem som kan uppstå. I den sista och 

tredje fasen, stelning & utveckling - den nya enheten, ligger HR:s fokus på att säkerställa att 

den nya verksamheten och strukturerna är hållbara och fungerar samt att integreringen av de 

olika verksamheterna har resulterat i en hållbar bemanning. Intresse i detta steg bör även 

ligga på att ta fram nya strukturer och strategier samt att säkra att det finns en gemensam 

företagskultur. Likaväl behöver HR i detta steg hantera de eventuella problem som uppstått 

under processen och omarbeta delar i processen om nödvändigt. I detta skede är det 

betydelsefull att ta lärdom av arbetet och de erfarenheter man fått (Schuler & Jackson, 2001). 

  

Schuler & Jackson (2001) drar utifrån detta en rad slutsatser gällande HR:s roll vid 

företagsförvärv såsom att bibehållande av nyckelpersoner, kulturell integration samt 

medarbetarkommunikation anses vara de viktigaste aktiviteterna inom HR för en 

framgångsrik integration vid företagsförvärv. Det är även av stor vikt att inte underskatta den 
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tid som krävs för att integrera nya medarbetare i en organisation. Därtill har man funnit i fall 

av misslyckade företagsförvärv att 80% inte hade en plan för hur man skulle integrera de nya 

medarbetarna. Denna integrering genomförs oftast av HR som därav har en betydande roll 

vid företagsförvärv.   

2.4 Hinder och utmaningar vid företagsförvärv 

Enligt Larsson & Finkelstein (1999) beror utfallet av ett företagsförvärv till stor del på hur 

väl det förvärvade företaget hanteras efter att själva köpet är genomfört. Därtill har graden av 

integrering direkt påverkan på förvärvets utfall. En dåligt genomförd integrering medför 

risker för att de betydande fördelarna med en sammanslagning går förlorade.  

  

Tidigare forskning har visat att förvärvade medarbetare ofta reagerar negativt och 

ofördelaktigt till de förändringar som ett förvärv innebär samt att detta är en av anledningarna 

till att företagsförvärv ofta misslyckas. Detta beror på att förvärvade medarbetare kan uppleva 

en ”vi mot dem”-känsla som kantas av misstro, spänning och fientlighet. Medarbetarna 

upplever även ofta sorg över att företaget de tillhört upphör kombinerat med oro och stress 

inför det nya, okända. Företagsförvärv riskerar att påverka individers egna karriärplaner då 

det kan innebära nya placeringar, osäkra arbetsuppgifter eller förändring i grad av inflytande 

på arbetsplatsen. Hinder och motstånd från medarbetarna grundar sig många gånger i att 

medarbetare upplever målosäkerhet och att organisationskulturerna inte samverkar samt en 

upplevd individuell osäkerhet (Roald & Edgren, 2001). Problematik kan även uppstå då två 

företagskulturer ska slås samman och förvärvade medarbetare ska lära sig en ny kultur. 

Motstånd uppstår ofta då företagen tvingas samverka och arbeta ihop då detta ofta innebär en 

viss omstrukturering och förändring i arbetssätt och arbetsstruktur. Det kan bland annat 

innebära nya arbetsverktyg, arbetsrutiner och förändrade administrativa tillvägagångssätt. 

Detta ökar i sin tur osäkerheten hos medarbetarna då det stabila och bekanta försvinner. Att 

hantera och integrera nytillkomna medarbetarna på ett framgångsrikt sätt blir således 

avgörande för förvärvets utfall. Integrering underlättar för samverkan mellan förvärvade och 

befintliga medarbetare, det minskar även risken för att medarbetarna ska stå emot och trotsa 

förändringarna (Larsson & Finkelstein, 1999).  

 

I samband med förvärv uppstår ofta en kaotisk stämning på arbetsplatsen vilket spär på 

medarbetarnas stressnivåer och rädsla för förvärvet (LaVerne & Gene, 2011). LaVerne & 
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Genes (2011) forskning fokuserar i stort på vilka delar HR bör ansvara för, men inkluderar 

inte hur kunskapsöverföring kan användas i denna process. Många hinder uppkommer under 

förvärvsprocessen på grund av att de individer som arbetar med integrationen inte har rätt 

kunskap och erfarenheter som krävs för att uppnå en god integration. Risken är därför stor att 

resultatet av företagsförvärvet blir en dysfunktionell organisation med ett försämrat 

ekonomiskt värde. HR kommer ofta in i processen efter förvärvet med fokus på 

arbetsrättsliga processer, ersättningar och lönehantering. Inkluderas HR istället i ett tidigare 

stadie och tar en ledande roll i processen har företaget möjlighet att omdefiniera sig, utveckla 

nya visioner och sätt att arbeta (Siegenthaler, 2011). Siegenthaler (2011) menar att detta bör 

göras i fem steg. Först bör en vision som är nåbar utformas. Sedan skall ett integrationsteam 

med medlemmar som är noggrant utvalda från organisationen konstrueras. I tredje steget 

ligger fokus på att processen får en välplanerad och meningsfull kommunikation som även 

anpassas efter varje avdelning och dess funktion. Många företag glömmer det viktiga steget 

med prestation och utveckling vilket är det fjärde steget i ett lyckat företagsförvärv. Det sista 

viktiga steget i ett lyckat företagsförvärv är ett starkt HR-fokus på tiden efter integrationen av 

förvärvet (Siegenthaler, 2011).  

2.5 Onboarding  

Ett välstuderat forskningsområde är onboarding - det vill säga introduktionen som 

nyanställda får då de kommer till arbetsplatsen. Onboarding är betydelsefull då den ämnar ge 

den nya medarbetaren de redskap som behövs för att kunna göra sitt arbete samtidigt som den 

lägger grunden för samarbetet med kollegor. Onboardingen blir således betydelsefull för 

såväl individ som organisation. Organisatoriska insatser vid onboarding bör lägga fokus på 

att ge nya medarbetare arbetsrelaterade verktyg och den träning som behövs för att de ska 

kunna utföra arbetet. Därtill bör fokus läggas på den sociala aspekten som 

socialiseringsmedel, handledning och mentorskap. Nyanställda medarbetare som får en 

allsidig och gedigen introduktion tenderar att ha större förståelse för arbetsplatsen samt större 

engagemang till arbetet (Ellis, Bauer, Mansfield, Erdogan, Truxillo, 2014; Karambelkar & 

Bhattacharya, 2017). Ledarskap samt en tydlighet kring förväntningar och roller är även 

fördelaktigt vid onboardingen av nyanställda (Bauer & Green, 1998). Därtill har hjälpsamhet 

hos andra i organisationen visat vara en positiv företeelse för nyanställda (Ellis m.fl., 2014). 

Onboardingprocessen inkluderar ofta mer formella processer där nyanställda får lära sig 

arbetssätt och system men även informella inslag i syfte att socialisera med övriga 
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medarbetare. Forskning visar att nyanställda föredrar mer systematiska och 

institutionaliserade metoder då de ska socialiseras in i organisationen (Ellis m.fl., 2014). 

Därtill visar forskning att påverkan från organisationen i syfte att socialisera har en positiv 

effekt på medarbetares introduktion till organisationen (Kammeyer-Mueller & Wanberg, 

2003).  

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning och vårt bidrag till forskningen  

Sammantaget har tidigare forskning belyst betydelsen av en god kunskapsöverföring, väl 

genomförd integrering samt HR:s delaktighet i hela processen för ett framgångsrikt 

företagsförvärv. För att uppnå en god kunskapsöverföring krävs ett gediget arbete av 

organisationen för att uppmuntra till ett kunskapsdelande beteende samtidigt som både 

arbetsgivare och arbetstagare behöver ha som mål att uppnå en kunskapsöverförande 

organisation (Wo, 2013; Boschma m.fl., 2014). Vinningarna i en organisation med god 

kunskapsöverföring är flera. Med en välfungerande kunskapsöverföring sprids kunskap inom 

organisationen på så sätt att det gynnar såväl medarbetare som företaget samtidigt som 

nyanställda snabbt kommer in i organisationen och dess eventuellt nya arbetsuppgifter 

(Moretti, 2004; Asztalos Morell, 2017). Därtill har tidigare forskning visat att för en lyckad 

kunskapsöverföring krävs gediget arbete. Det är även av vikt att individen ska få kunskap om 

vilken vinning de får genom införandet av en kunskapsöverförande organisation. Därav bör 

implementeringen noggrant utveckla hur detta de facto bör ske i praktiken (Winkler & Heinz, 

2007). Tidigare forskning har även visat att företagsförvärv inte allt för sällan misslyckas 

(Schuler & Jackson, 2001) samt att HR inte ofta inkluderas i DD-processen vilket de 

egentligen borde (Larsson & Finkelstein (1999). För en framgångsrik integration vid 

företagsförvärv bör HR fokusera på att säkerställa att man behåller nyckelpersoner, genomför 

en lyckad kulturell integrering samt har en välfungerande medarbetarkommunikation 

(Schuler & Jackson, 2001).  

 

Utfallet av ett företagsförvärv beror till stor del på hur de facto det förvärvade företaget 

hanteras och integreras efter genomfört köp (Larsson & Finkelstein, 1999). Förvärvade 

medarbetare reagerar många gånger ofördelaktigt på förvärvet vilket ofta grundar sig i en 

misstro, spänning och stress inför det nya och okända i kombination med en sorg över att det 

tidigare bolaget slutar upphöra (Roald & Edgren, 2001). Hinder uppstår även ofta i arbetet att 

få två företagskulturer till en. För att förhindra att hinder uppstår bör en välarbetad 
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integrering av bolaget prioriteras högt (Larsson & Finkelstein, 1999). Onboardingprocessen 

ger den nyanställda medarbetaren de redskap som denne behöver för att genomföra sitt arbete 

samtidigt som den lägger grunden för samarbetet med de nya kollegorna. Onboardingen bör 

fokusera på att ge medarbetaren arbetsrelaterade verktyg som behövs för att kunna utföra 

arbetet på bästa sätt. Genom en gedigen onboarding tenderar den nyanställda att få större 

förståelse för arbetsplatsen samtidigt som dess engagemang ökar (Ellis m.fl., 2014; 

Karambelkar & Bhattacharya, 2017).  

 

Med avstamp i den tidigare forskningen bidrar vår studie till att belysa företagsförvärv med 

koppling hur HR arbetar för att integrera nya medarbetare genom kunskapsöverföring samt 

vilka hinder som finns i denna process. Den tidigare forskningen om företagsförvärv är 

omfattande, likaså forskningen om kunskapsöverföring och integration. Vi har inte funnit den 

kopplingen vi gör mellan dessa delar i tidigare forskning. Tidigare forskning har gett oss 

kunskap om HR:s arbete vid företagsförvärv samt ökad kunskap om processer och hinder i 

samband med företagsförvärv. Då nästan all tidigare forskning inom området belyser att HR 

har för litet spelrum i företagsförvärv finns här en lucka som vi avser fylla genom 

undersökning av fenomenet ur HR perspektiv. Studien kommer att fokusera främst på seniora 

HR-medarbetares erfarenheter. 
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3. Teoretiskt ramverk 

3.1 Organisatoriskt lärande och kunskapsöverföring  

Organisatoriskt lärande fokuserar på hur individer i en organisation lär sig och hur processen 

för lärandet inom organisationen kan konstrueras med syfte att öka lärandet. Organisatorisk 

lärande ser kunskap som en process för att överföra, lära och tillämpa lärandet i praktiken och 

i fokus är samtal och individen (Jonsson, 2012, s. 54–55). Ledorden är ständig förändring och 

utveckling. Organisationen behöver ha en vilja att rätta sig efter fel och använda erfarenheter 

till grund för lärande. Individen i organisationen har en vilja att lära sig och således påverka 

organisationens utveckling. Förenklat innebär teorin hur individer inom organisationer 

utbyter erfarenheter och genom detta tillgodoser ny, utvecklad kunskap som är värdefull för 

organisationen. Eisenhardt och Santos (2002) menar att det är en adaptiv förändringsprocess 

som styrs utav tidigare erfarenheter och händelser med fokus på att vidareutveckla och 

förändra befintliga rutiner samtidigt som det fungerar som ett stöd för organisationen i alla 

dess faser. Contu och Willmott (2003) menar att om man ser kunskap som en social process 

så ser man även lärandet som en betydelsefull del av detta. Kunskapsutveckling och lärande 

sker därför i det dagliga arbetet genom medarbetares handlingar och något som är särskilt 

viktigt vid förändringar (Jonsson, 2012, s. 69–70).  

 

Kunskapsutveckling och kunskapsöverföring är viktigt för såväl individ som organisation. 

Likväl är det viktigt hur denna kunskap överförs och sprids. Kunskapsöverföringen sker alltid 

via social interaktion då kunskap är starkt knutet till individ. Kunskapsöverföring handlar 

därav främst om samverkan och samtal. Samtal är viktigt före, under och efter händelsen för 

kunskapsöverföring och informationsspridning för att kunskap inte enbart ska spridas utan 

även resultera i utveckling. För att kunskapsöverföring ska resultera i ny kunskap krävs det 

att mottagaren har en lust och vilja att ta emot kunskap och information. Även om företag har 

en lyckad organisationskultur och väletablerade strukturer för att sprida kunskap behöver 

detta nödvändigtvis inte resultera i kunskapsöverföring då individens motivation och vilja till 

att överföra kunskap och tillta sig ny kunskap spelar avgörande roll. Förtroende för ledning 

och kollegor resulterar i ökad kunskapsdelning och kunskapsöverföring (Jonsson, 2012, s. 

159-173). 
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Vid överföring av kunskap kan olika hinder uppstå och det är viktigt att ta hänsyn till kontext 

samt grad av kunskapsöverföring vid val av aktivitet för att kunna riva barriärer. En vanlig 

anledning till att kunskapsöverföring misslyckas är att organisationen inte förstått individens 

behov och önskemål av denna fullt ut, men även brist på tid och insikt är vanliga orsaker till 

att kunskapsöverföring inte lyckas. För att överföra kunskap inom organisationen är det 

viktigt att det inte finns en alltför stor skillnad mellan struktur & kultur, att det finns tydliga 

kommunikationskanaler och social samhörighet (Jonsson, 2012, s. 161- 170).  

3.2 Socialisering  

En betydande del inom organisationer är sättet att hantera och förhålla sig till medarbetarna 

från att de börjar till att de slutar i organisationen. En viktig del i arbetet är socialisering som 

syftar till hur medarbetarna socialt skolas in i arbetet samt får ta del av, och lär känna 

organisationens code of conduct. Code of conduct är ett samlingsbegrepp för organisationers 

normer, värderingar och regler för hur medarbetare förväntas arbeta och bete sig i 

organisationen (Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 398). Medarbetaren behöver under sin första 

tid i organisationen socialiseras in genom att få ta del av företagets code of conduct samt få 

kunskap om företagets mål och principer samt individens ansvar och befogenheter. En viktig 

del i socialiseringsprocessen är att överföra företagets värderingar och normer som är 

avgörande för att organisationen ska kunna verka och nå övergripande mål (Bruzelius & 

Skärvad, 2004, s. 298-299). Detta arbete kan vara formellt genom olika utbildningsprogram 

eller annan form av strukturerad utbildning. Den kan även vara informell genom social 

interaktion och personlig kontakt med kollegor och ledare. Informell socialisation har 

möjlighet att ge mer relevant information i förhållande till individens arbetssituation än den 

formella socialisationen. Socialiseringen tar olika lång tid beroende på om företaget har en 

öppen eller sluten kultur. En öppen kultur är relativ enkel för individen att förstå då den är 

tydlig och begriplig, vilket gör så det går snabbt för individen att införlivas. En sluten kultur 

är svårare att förstå och socialiseras in i. Huruvida en kultur är sluten eller öppen beror på hur 

väl sammanlänkade de olika kulturella attributen i organisationen är samt hur väl den faktiska 

kulturen överensstämmer med den uttalade och önskade kulturen (Bruzelius & Skärvad, 

2004, s. 329).  
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3.3 Förändringskurvan och Lewins trestegsmodell för förändring    

Förändringsarbete är tidskrävande och omfattande och kan med fördel göras med hjälp av 

teorier inom området som förändringskurvan och Lewins trestegsmodell för förändring 

(Alvesson & Svenningsson, 2008).  

 

Förändring kan många gånger medföra oro för de delaktiga 

parterna och oavsett förändringens omfattning möter den i 

flesta fall något form av motstånd. Motstånd är ett naturligt 

mänskligt sätt att reagera på förändringar och varierar 

beroende på förändringens karaktär samt hur processen 

hanteras. Hanteringen av förändringar är individuell men 

oväntade och påtvingade förändringar för  

medarbetare kan beskrivas med hjälp av förändringskurvan, 

Figur 1                                        även kallad kriskurvan (se figur 1). Medarbetare reagerar 

ofta till en början med förnekelse och undvikande beteende gentemot förändringen. I andra 

stadiet reagerar individen med motstånd och motsätter sig då förändringarna. I tredje stadiet 

kommer individen till insikt och börjar vidga sina åsikter och även se möjligheter. I fjärde 

och sista stadiet utvecklas en acceptans och individen börjar se det positiva med 

förändringen. Hur medarbetarna bemöter förändringen påverkas av hur vana individerna är 

med förändringar. Organisationer som ofta ställs inför förändringar tenderar att ta sig igenom 

stadierna snabbare än organisationer som sällan utsätts för förändringar. Därtill påverkas 

mottagandet av förändringen ifall individen upplever att dess position hotas av förändringen. 

Motståndet påverkas även av hur förändringsförslaget är utarbetat, presenteras och genomförs 

(Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 419-421).  

 

En central del av förändringsarbetet är att se till att de insatser som görs etableras och befästs 

så förändringarna fastnar i individens tänkande och handlande. Risken är annars att det nya 

bara anammas under det faktiska förändringsarbetet för att sedan återgå till hur det var innan 

(Alvesson & Svenningsson, 2008, s. 35). Lewin (1951) formulerade utifrån detta en 

trestegsmodell för hur en individens beteende påverkas under förändringsprojekt:  

Upptining → Förändring → Återfrysning  

Förändringsarbetet skall enligt Lewin i första steget bestå av ett planeringsstadium för att 

identifiera behovet av förändring med anledning av att kunna nå önskad effekt. Medarbetarna 
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kan med fördel bjudas in i detta steg för att undvika motstånd från deras sida. 

Upptiningsfasen handlar om att övertyga de berörda parterna att förändringen är positiv och 

nödvändig. Därtill arbetar man i detta skede för att destabilisera normer och möjliggöra 

förändring genom att göra medarbetarna mottagliga för det nya. I förändringsfasen 

implementeras de ändringar som man planerat för och i detta skede övergår organisationen 

till det nya. I fasen för återfrysning fokuserar arbetet på säkring av att ändringarna etsar sig 

fast och blir bestående. Fokus ligger på att stabilisera organisationen i sitt nya tillstånd samt 

säkra att organisationen inte återfaller till hur det var innan. Den centrala delen i arbetet är att 

berika medarbetarna kunskap om det nödvändiga med förändringen och således minska 

risken för motstånd. Lewin (1951) menar att arbetet för förändring ska ske genom samarbete 

mellan ledning och medarbetare och förändringen bör ses som en långsiktig process 

(Alvesson & Svenningsson, 2008, s. 35-36).  

3.4 Sammanfattning teoretiskt ramverk 

Studien använder sig av ovannämnda teoretiska ramverk; organisatoriskt lärande, 

kunskapsöverföring, socialisering, förändringskurvan och Lewins trestegsmodell. 

Förändringskurvan och Lewins trestegsmodell för förändring kommer använda för att förstå 

och analysera hur informanterna upplever förändringar vid företagsförvärv. Teorierna 

kompletterar varandra bra då förändringskurvan främst fokuserar på hur individerna bemöter 

och hanterar förändringar, medan trestegsmodellen belyser förändringsprocesser i stort. Vi 

ser en fördel med att använda båda teorierna då de har möjlighet att analysera fenomenet på 

olika nivåer. 

 

Därtill använder vi oss av organisatoriskt lärande och kunskapsöverföring för att få djupare 

förståelse för dels de verktyg och tillvägagångsätt som en organisation kan tillämpa vid 

förändringar, och dels hur individer tilltar sig kunskap. Kunskapsöverföring fokuserar främst 

på individens lärande och fungerar bra som komplement till förändringskurvan och Lewins 

trestegsmodell då denna fokuserar på individens reaktioner vid förändringar. Vidare 

kompletterar socialisering dessa teorier då denna fokuserar på hur individen interageras och 

skolas in i organisationer vilket är av vikt vid företagsförvärv och något de andra teorierna ej 

berör. 
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Då företagsförvärv och integreringen av medarbetare i samband med dessa är komplext 

menar vi att ovanstående teoretiska ramverk alla är nödvändiga då de kompletterar varandra 

på ett bra sätt för att kunna analysera studiens resultat. 
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4. Metod 

4.1 Metodval                                    

Studien undersöker hur HR arbetar med att integrera nya medarbetare i samband med 

företagsförvärv. En kvalitativ forskningsansats valdes för att kunna närma sig djupare 

kunskap om HR-avdelningens integrationsarbete vid företagsförvärv. Vi valde ansatsen då 

den kvalitativa ansatsen lämpar sig bra inom studier där man vill undersöka värden, 

tolkningar och uppfattningar hos individer. Studien fokuserar på HR:s upplevelse av hur de  

arbetar med integrationen av nya medarbetare vid företagsförvärv vilket innebär att den ej har 

för syfte att undersöka eller kvantifiera ett samband mellan variabler. Vi anser att den 

ansatsen lämpar sig bäst då det möjliggör djupare kunskap om fenomenet i helhet. Den 

kvalitativa forskningsansatsen innebär att vi kan få en ökad kunskap utifrån studieobjektens 

synvinkel (Bryman, 2011, s. 340–345). Den kvalitativa forskningen fokuserar på analyser av 

språk vilket skapar en större variation för metoder till insamling av data än inom den 

kvantitativa forskningsansatsen (Bryman, 2011, s. 344). Att använda sig av intervjuer i den 

kvalitativa metoden är ett flexibelt tillvägagångssätt som gör det möjligt att på djupet få 

förståelse för informanternas tankar, upplevelser och känslor (Bryman, 2011; Alvehus, 2014). 

Intervjufrågorna har konstruerats semistrukturerat vilket innebär att en intervjuguide skapats 

med teman och huvudfrågor som vi använde vid samtliga intervjuer. Frågorna behövde under 

intervjutillfällena ej ställas i bestämd ordning utan kunde anpassas av informanternas svar. 

Frågorna var konstruerade så informanterna hade stor frihet att besvara frågorna på eget sätt 

och utifrån det semistrukturerade förfaringssättet kunde vi ställa följdfrågor vilket gav 

möjlighet till djupare och bredare förståelse inom fenomenet (Bryman, 2011, s. 206; 415). 

Intervjuerna kunde med grund i detta skilja sig en del från varandra och styras efter vad 

informanten hade för upplevelse av fenomenet samtidigt som alla intervjuer i grunden 

berörde de teman som studien har till syfte att undersöka. Vi motiverar med grund i detta att 

vald datainsamlingsmetod är den mest lämpade metoden utifrån studiens syfte. 

4.2 Urval                            

Med utgångspunkt i studiens syfte avgränsades urvalet av informanter till seniora HR 

medarbetare med erfarenhet av företagsförvärv. Urvalet är målinriktat vilket innebär att 

personerna vi intervjuade valdes utifrån tydliga kriterier.  
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Innan kontakt togs med informanter satte vi två kriterier som informanterna behövde 

uppfylla: 

1.     Informanterna skulle ha minst 8 års arbetslivserfarenhet inom HR. 

2.     Erfarenhet av HR arbete i samband med minst ett företagsförvärv. 

 

En av studiens informanter uppfyller dock inte något av dessa krav utan är specialist inom 

företagsförvärv. Denna informant har en lång erfarenhet utav att bistå företag med 

specialistkunskap i samband med förvärv med fokus på hur man arbetar för att två 

företagskulturer ska bli en. Informanten har valts för att komplettera urvalet med 

expertkunskap inom området samtidigt som vi kunde ha ett bollplank för att få en bra 

grundläggande förförståelse om företagsförvärv. 

 

Vid målinriktade urval i kvalitativ forskning läggs fokus på kvalitén i intervjuerna och inte 

antalet. Det finns minimikrav på antal genomförda intervjuer även vid målinriktade intervjuer 

(Bryman, 2011, s.436). Bryman (2011) dock belyser svårigheten att fastställa en miniminivå 

för antal genomförda intervjuer då det varierar från situation till situation. Det primära 

fokuset vid val av informanter var att säkerställa att personerna som vi intervjuade var erfarna 

inom området och relevanta utifrån studiens syfte. Informanterna har nåtts genom personliga 

kontakter och vi kontaktade totalt nio potentiella informanter varav sju ville delta i 

undersökningen. Efter sju intervjuer upplevde vi en teoretisk mättnad samtidigt som vi kunde 

genomföra jämförelser och urskilja likheter och skillnader i data (Bryman, 2011, s. 434-437).  

 

Det målinriktade urvalet säkerställer att deltagarna är lämpliga utifrån studiens 

frågeställningar dock innebär det att studiens resultat inte går att generalisera till en 

population (Bryman, 2011, s. 392). Studien ämnar främst till att fokusera på bidrag till 

ytterligare kunskap och erfarenhet om fenomenet framför möjlighet till generalisering. Ett 

homogent urval används vilket karaktäriseras genom ‘’liknande typer’’ av individer då 

urvalet i princip uteslutande består av intervjuer med seniora HR-medarbetare (Alvehus, 2013 

s. 69). Den valda miljön, HR avdelning, är för oss bekant sedan innan genom tidigare 

arbetslivserfarenhet vilket är ett ytterligare motiv till studien.  
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 4.3 Datainsamling 

Data insamlades, som tidigare framhållits, genom intervjuer. Intervjuerna genomfördes vid 

informantens kontor och den faktiska intervjun pågick i 30-40 minuter. Två av intervjuerna 

genomfördes per telefon då informanterna ej hade möjlighet till fysiskt möte. Vid varje 

intervjutillfälle deltog vi båda och inför intervjutillfällena bestämde vi vem som hade ansvar 

för att ställa frågorna medan den andre hade i uppgift att följa upp svaren med lämpliga 

följdfrågor. Att vi båda var med på intervjuerna var viktigt då det innebar att vi fungerade 

som ett stöd och komplement till varandra. En nackdel med två intervjuare är att informanten 

kan bli obekväm och känna sig i underläge (Bryman, 2011). Vi diskuterade denna eventuella 

risk med slutsats om att studiens deltagare är individer som är kunniga inom området och 

arbetar med att förmedla denna information till hela organisationer och bör således ej känna 

obehag att prata om det för två intervjuare.  

För att säkerställa studiens giltighet valde vi att genomföra en provintervju innan de faktiska 

intervjuerna. Motivet var att undersöka om svaren på intervjuguiden överensstämde med 

studiens frågeställningar (Alvehus, 2014). Provintervjun genomfördes på en HR-kollega till 

en av oss med viss erfarenhet inom området. Provintervjun gav oss utökad kunskap om hur 

frågorna bör ställas framförallt följdfrågorna, för att minimera risken för slutna eller ledande 

frågor. Efter provintervjun korrigerade vi några av följdfrågorna från slutna till öppna. Att 

följdfrågorna kunde te sig som slutna uppmärksammades ej under konstruktionen av 

intervjuguiden. Provintervjun uppmärksammade även att vi ej kunde ha pedagogiska teorier 

som begrepp i frågorna utan att innan förklara vad begreppet syftar till. 

4.4 Databearbetning och analysmetod 

Alla intervjuer ljudinspelades med mobiltelefon. Valet att spela in intervjuerna baserades på 

intresset av att i efterhand kunna höra vad och hur informanterna besvarat frågeställningarna. 

Genom detta kunde vi rikta större fokus och närvaro på pågående intervjun. Genom 

inspelningarna säkerställdes det att allt som sades under intervjutillfällena dokumenterades på 

så sätt att de kunde användas till bearbetningen (Bryman, 2011, s. 428–429).   

 

Transkribering är en del i metoden som riskerar att bli tidsomfattande och genererar ofta en 

större mängd text att bearbeta till analysen. Vid transkriberingen syftar forskaren vanligtvis 

till att bibehålla intervjupersonernas hela uttryckssätt och formuleringar. Sju stycken 
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transkriberade intervjuer resulterade i stor mängd data som vi därefter ämnade att analysera. 

Det är därav av vikt att angripa materialet med analysmetoder för att minska risken att viktig 

information går förlorad i den stora mängden (Bryman, 2011, s. 510). Vi valde att exkludera 

utfyllnadsord som ”eh” och ”hm” från transkriberingen då vi menar att dessa inte fyllde 

någon funktion i bearbetning och analys av materialet. Detta gjorde att transkriberingen 

underlättades något utan att viktig data exkluderades. Efter respektive intervjutillfälle 

transkriberades det ljudinspelade materialet snarast möjligt. Genom att transkribera löpande 

efter varje enskilt intervjutillfälle kunde vi observera teman som återkom under intervjuerna 

och således vara medvetna och ta dessa i beaktande inför återstående intervjutillfällen 

(Bryman, 2011, s. 429–430). Det insamlade materialet bearbetades vidare genom kodning 

och kategorisering vilket möjliggjorde för oss att upptäcka strukturer och kategorier (Bryman, 

2011, s. 516). 

  

Kodningsarbetet innebar en process i flera steg. Först lästes materialet och respektive intervju 

igenom och därefter förde vi anteckningar på det som vi upplevde var anmärkningsvärt. 

Materialet lästes sedan på nytt men denna gång noterade vi kommentarer och anteckningar 

allteftersom vi läste. Detta resulterade i en katalog med termer som vi därefter kategoriserade 

(Bryman, 2011, s.525). Notiser fördes i marginalen av ett Word dokument. Exempel på 

kategorier som noterades är; personlig kontakt, kommunikation, strategi, planering och 

kulturella skillnader. Det kodade materialet analyserades vidare genom att söka likheter och 

skillnader samt genom att sätta det i relation till teori och tidigare forskning. Genomgående i 

analysarbetet hölls ett kritiskt förhållningssätt till materialet och kodningen där vi 

kontinuerligt ifrågasatte ifall det fanns risk att innehållet påverkats av något annat eller ifall 

vår förkunskap riktat analysen. För att underlätta arbetet med den stora mängden data började 

vi koda materialet vartefter vi transkriberat intervjuerna (Bryman, 2011, s. 525). 

Kodningsarbetet lade grunden för analysen av materialet och fortlöpte fram till att vi 

upplevde en teoretisk mättnad - det vill säga då det inte tjänade något att fortsätta 

granskningen av data (Bryman, 2011, s. 516-517). Tematisk analys användes som 

analysmetod vilket innebär att det kodade materialet ordnas efter olika teman eller subteman. 

Teman fastställs efter de likheter och skillnader vi fann i materialet som till exempel 

kommunikation, HR:s inkludering vid förvärv, innebörden av planering, medarbetares oro 

och närvaro (Bryman, 2011, s. 258-259). Därtill analyserades materialet utifrån teoretiska 

ramverket. 
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4.5 Forskningsetiska principer                  

Vid studier behövs flera etiska ställningstaganden göras vid såväl urval av informanter, 

intervjusituationen, rapporteringen av insamlade data och andra delar i det löpande arbetet. 

Etiska aspekter gällande humanitet, sensitivitet, empati och förståelse är av stor vikt, men 

även frågan gällande hur forskningsprojektet kan legitimeras och vilka konsekvenser det kan 

medföra (Ahrne & Svensson, 2015, s. 61). I studien har vi främst förhållit oss till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2004) och dess fyra huvudkrav om information, 

samtycke, konfidentialitet och nyttjande. 

 

Informationskravet avser att forskaren behöver informera de individer som är berörda och 

påverkas av forskningen om dess syfte. Detta innebär att såväl uppgiftslämnare som deltagare 

i studien skall få information om syftet deras insats i studien har och vilka villkor insatsen 

medför. Den givna informationen skall inkludera alla tänkbara inslag av studien som kan 

påverka deltagarens vilja att delta i denna. Viktigt här är att redogöra för deltagarna att allt 

deltagande är frivilligt och att individen när som helst under studiens gång kan avbryta sin 

medverkan (Vetenskapsrådet, 2004, s. 7). Hänsyn har tagits till informationskravet genom att 

det i inbjudan till medverkan i studien bifogades en samtyckesblankett som även inkluderade 

information gällande studiens syfte och deltagarens roll i denna, tillsammans med 

information om att medverkan är helt frivillig och kan avbrytas när som individen önskar 

under studiens gång. I samtyckesblanketten fanns även kontaktuppgifter till oss för att 

deltagarna snabbt skulle kunna komma i kontakt med oss om någon fråga dök upp. 

  

Samtyckeskravet avser att alla deltagare i studien själva har rätt att besluta om sin 

medverkan, ifall de vill avbryta denna och vilka villkor som gäller deltagandet. För att 

säkerställa kravet inhämtade vi alla deltagare i studiens samtycke genom samtyckesblankett. 

Samtyckesblanketter konstruerades ej till ledningsgrupp i företagen där våra informanter är 

anställda då detta ej ansågs behövas eftersom informationen vi tillgavs ej berör specifik 

företagsinformation samtidigt som företagen de arbetar på ej redogörs för i studien. 

Samtyckeskravet omfattar även krav att individerna som medverkar i studien ej skall utsättas 

för påtryckningar eller påverkan i sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2004, s. 9-10).  

  

Konfidentialitetskravet avser att alla deltagare i studien skall behandlas konfidentiellt och att 

tillhörande personuppgifter skall hanteras så att inga obehöriga har möjlighet att komma över 
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dessa. Innebörden är att alla uppgifter om individer skall antecknas och lagras på så sätt att 

enskilda individer ej kan identifieras av utomstående från studien (Vetenskapsrådet, 2004, s. 

12). Vi har tagit hänsyn till konfidentialiteten i studien genom att avidentifiera varje 

informant genom att namnge varje individ utifrån en bokstav såsom Informant A, B och så 

vidare samtidigt som företag och befattning också avidentifierades direkt efter genomförd 

intervju. Ljudinspelning och transkribering av intervjuerna raderades efter studiens 

publicering för att säkerställa att obehöriga individer ej kan komma åt materialet. 

  

Nyttjandekravet avser att insamlad data om enskilda individer i studien enbart får användas 

inom ramen för studiens ändamål. Detta innebär att datan ej får användas till kommersiellt 

bruk, andra icke-vetenskapliga syften eller i grund för beslut som direkt påverkar den 

enskilda individen som avgett data (Vetenskapliga rådet, 2004, s. 14). Studien uppfyller detta 

krav då den insamlade data enbart har applicerats inom studiens ramar och ändamål. Vi har 

även informerat alla informanter, såväl muntligt som i utlämnad samtyckesblankett, om var 

studiens resultat går att hitta. 

4.6 Metoddiskussion 

För att säkerställa ett kritiskt förhållningssätt i studien är det av vikt att reflektera över 

studiens metod och diskutera dess för- och nackdelar. Kvaliteten i studien bör även diskuteras 

utifrån dess tillförlitlighet, äkthet och generaliserbarhet (Bryman, 2011). Trovärdighet 

handlar om hur väl genomförd en studie är samtidigt som forskningen är genomförd i 

överensstämmelse med fastställda regler och riktlinjer (Bryman, 2011, s. 354). Studiens 

trovärdighet har säkrats genom ett kritiskt förhållningssätt med tydliga processer och metoder 

under hela genomförandet där vi granskat såväl metodval som hur inverkan från oss påverkar 

studien. 

 

Att använda sig av ett kvalitativt tillvägagångssätt är till fördel vid studier med syfte att 

bringa vetskap om informantens subjektiva upplevelser utifrån ett givet fenomen. Den 

kvalitativa metodens resultat har möjlighet att ge insikt och kunskaper till personer i liknande 

situationer. Vid kvalitativa metoder är det viktigt ha i åtanke att resultatet har begränsad 

förmåga att generaliseras på populationer på sätt som kvantitativa metoder (Bryman, 2011). 

För att höja studiens generaliserbarhet har vi använt hos av informanter med olika lång 

arbetslivserfarenhet inom HR som verkar i olika branscher. Samtidigt har antalet genomförda 

företagsförvärv skiljt sig mellan informanterna.   
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Ökad möjlighet att generalisera resultatet på liknande arbetsplatser och miljöer finns då mer 

än en miljö studerats vilket innebär en fördel med studien då urvalet består av sju informanter 

från olika arbetsplatser och miljöer (Bryman, 2011; Ahrne & Svensson, 2017). Nackdelen 

kvarstår dock i att generaliseringen vid kvalitativa undersökningar alltid ska göras med 

yttersta försiktighet och ett kritiskt förhållningssätt (Ahrne & Svensson, 2017, s. 28). 

Studiens överförbarhet till andra kontext och sammanhang är även den begränsad på grund av 

att data, genom den kvalitativa metoden, bygger på unika situationer och individuella 

perspektiv och upplevelser (Bryman, 2011, s. 355). 

 

Vi som intervjuare har sedan tidigare erfarenhet att genomföra intervjuer vilket innebär att vi 

varit medvetna om verktyg som finns för att insamla representativa svar. Genomförandet av 

provintervjun styrker metoden då vi efter detta korrigerade frågorna så de i större 

utsträckning besvarade vad de avsåg undersöka. Allt material har behandlats konfidentiellt på 

så sätt att inget namn på varken informant eller företag har antecknats utan direkt angivits en 

kod. Detta bidrar positivt till metoden på så sätt att informanterna kunnat känna sig mer 

bekväma då det ej finns möjlighet att utröna varken deras identitet eller arbetsplatsen. 

  

För att säkra studiens pålitlighet har vi grundlig redogjort för vald metod samt systematiskt 

bearbetat och analyserat materialet. Kodning och kategorisering genomfördes separat för att 

minska risken för att personliga värderingar eller teoretisk inriktning skulle påverka eller 

styra arbetet (Bryman, 2011, s. 355). Möjligheten att styrka och konfirmera innebär att 

forskaren säkrat så denne inte låtit egna värderingar och teoretisk inriktning styra eller 

påverka resultatet. Genom att bibehålla ett kritiskt förhållningssätt samt analysera vår valda 

metod menar vi att studien och dess resultat ej är vinklad utifrån våra åsikter och subjektiva 

uppfattningar (Bryman, 2011, s. 356). Under studiens tid har vi löpande fört kritiska 

diskussioner gällande för- och nackdelar om de beslut som tagits. 

En nackdel med urvalet är att informanterna själva arbetar inom HR och således själva 

arbetar med det som studeras. Detta innebär en risk att fenomenet förskönas, samtidigt har 

HR medarbetare varit tvunget i urvalet då det är hur de arbetar med integrering studien syftar 

att undersöka. Vi valde dock att komplettera urvalet med en expert inom företagsförvärv utan 

HR-bakgrund för att få en mer nyanserad bild av fenomenet. Om mer tid funnits, hade vi 
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kunnat intervjua medarbetare som varit med i företagsförvärv för att få en ytterligare bredd i 

ramen av material från andra synvinklar.  

Intervjun med informant E genomfördes på engelska då informanten ej prata svenska. Vi har 

valt att inte översätta citaten från engelska till svenska för att säkra att information och 

kontext inte misstolkas eller försvinner genom översättning. Att ha intervjun på engelska 

inom ett område som för oss är tidigare relativ okänt, med komplexa begrepp hade kunnat 

resultera i missförstånd. Under intervjutillfället var dock informanten mån om att förklara 

begrepp och dess innebörd för att bidra till en korrekt förståelse. 

Studiens äkthet syftar till dess autenticitet och ifall studien ger en rättvis bild av det som 

undersöks samt om studien bidragit till ökad insikt och kunskap (Bryman, 2011, s. 357). 

Studiens äkthet har säkrats genom en gedigen transkribering med syfte att minska risken för 

att informanternas svar tolkas felaktigt. En transparens hölls således inför materialet och en 

öppenhet för vad studien skulle generera för resultat. Vi har även delgett informanterna den 

färdiga studien för att sprida vetskap om studiens resultat. 

  

Vi som forskare har sedan tidigare ingen erfarenhet av företagsförvärv vilket riskerat 

innebära hinder i studien genom begränsad kunskap om arbetet och dess process. Vi båda 

arbetar deltid på olika HR-avdelningar på multinationella företag som genomfört flera 

företagsförvärv, men har ej bekantat oss med fenomenet närmare i arbetssammanhang. Inför 

studien har vi läst på om företagsförvärv i både kurslitteratur och studier för att få utökad 

kunskap om arbetsprocessen och de delar vi ämnat undersöka för att säkra studiens 

tillförlitlighet och äkthet genom att fastställa att det vi de facto undersökt går i linje med 

studiens syfte. Vår begränsade erfarenhet av företagsförvärv går att se som en fördel då vi ser 

fenomenet med nya ögon och vi därmed inte har samma styrda åsikter om fenomenet som 

individer med arbetslivserfarenhet och kunskap om det.  
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5. Resultat och analys 

Studien syftar till att bidra med kunskap om hur HR arbetar med integrering av nya 

medarbetare i samband med företagsförvärv. I denna del av studien presenteras och tolkas 

resultatet utifrån studiens teoretiska ramverk. Studiens tre forskningsfrågor presenteras med 

underrubriker för att tydliggöra och lyfta studiens resultat och de premisser och teman som 

framkommit. 

5.1 Presentation av informanter 

Studien består av data från sju informanter. Informanterna arbetar på olika arbetsplatser inom 

helt skilda branscher såsom inom hotell, telekom, finans och privatvård. För att skydda 

informanternas identitet redogörs de utifrån antal företagsförvärv de medverkat i samt antal 

års arbetslivserfarenhet inom HR.  

- Informant A - 1 företagsförvärv / 8 års arbetslivserfarenhet av HR 

- Informant B - 3 företagsförvärv / 31 års arbetslivserfarenhet av HR 

- Informant C - 7 företagsförvärv / 23 års arbetslivserfarenhet av HR 

- Informant D - 2 företagsförvärv / 11 års arbetslivserfarenhet av HR 

- Informant E - 50+ företagsförvärv / 0 års arbetslivserfarenhet av HR 

- Informant F -  20 företagsförvärv / 16 års arbetslivserfarenhet av HR 

- Informant G -  6 företagsförvärv / 9 års arbetslivserfarenhet av HR 

När informanterna refererar till sitt företagsnamn benämns det som “Företaget”. Då 

informanterna refererar till företagsnamnet på det förvärvade företaget benämns detta som 

“Förvärvat företag”. 

5.2 Hur ser processen ut för kunskapsöverföring i samband med 

företagsförvärv? 

Resultatet visar att det finns mer eller mindre utarbetade strategier för kunskapsöverföring 

samt att personlig kontakt, närvaro och kommunikation tycks vara avgörande faktorer för god 

integrering och kunskapsöverföring i samband med företagsförvärv.  
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5.2.1 Strategi för integration och kunskapsöverföring  

Att integrera medarbetare i företag är ett tidskrävande och omfattande arbete. Processen vid 

företagsförvärv består av flera steg med delmoment där HR inkluderas. I det första skedet, i 

DD-processen, inkluderas HR ibland i arbetet med kartläggning av värdet på bolaget man vill 

förvärva. Detta genom att bland annat undersöka medarbetarnas hälsa och ledares förmåga 

och lämplighet. I senare skede, när uppköpet är klart påbörjas arbetet med integrering av de 

förvärvade medarbetarna. De nya medarbetarna ska ta del av en större mängd information om 

företagets arbetssätt, rutiner, regler och policy´s etc. Medarbetare kan integreras och 

socialiseras in i företaget genom formella insatser som syftar till mer strukturerade 

utbildningstillfällen eller via informella insatser via kollegor (Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 

329). I detta arbete spelar individens motivation och vilja att överföra kunskap och ta till sig 

ny kunskap avgörande roll (Jonsson, 2012, s. 159–173). Vid överförandet av kunskap kan 

olika hinder uppstå och det är av vikt att ta hänsyn till kontext samt grad av 

kunskapsöverföring vid val av aktivitet för att kunna övergå hindren (Jonsson, 2012, s. 129). 

Resultatet visar att HR-medarbetare upplever att man bör börja diskutera tillvägagångssätt för 

integration av medarbetarna redan i DD-processen för bästa möjliga utfall. Resultatet visar 

även att det finns mer eller mindre tydliga strategier och arbetssätt för hur dessa medarbetare 

ska integreras. 

  

Vi varvade skriftlig och muntlig kommunikation för att uppdatera vad som sker. Först presentera processen för 

hela integrationen och skicka ut brev varannan vecka med information om vart befinner vi oss, till exempel “Nu 

är inrangeringsförhandlingen klar, den gick såhär, det innebär det här”. Varvat med besök där ledningen var ute 

på kontoren, svarade på frågor, pratade om visionen, missionen och strategin och sen alla ledare som skulle ta 

emot nya anställda, de fick prata mer om hur gör man på Företaget för att klara den dagliga verksamheten?  

- Informant G 

  

Arbetssättet för att integrera förvärvade medarbetare ska enligt informant G inkludera 

formella samt informella insatser (Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 329). Av citatet framgår 

även att ledningen var delaktig i integrationsarbetet. Detta kan antas fördelaktigt då 

förtroendet för ledning och kollegor ökar vilket resulterar i bättre möjligheter till 

kunskapsdelning och kunskapsöverföring (Jonsson, 2012, s. 159–173). 

  

Rekryterar man nyanställda har man en tydlig onboardingprocess, här blir det lite annorlunda för du får per 

automatik anställda som ofta är väldigt avvaktande/negativa. Du behöver ha massa informationsmöten i grupp, 

skicka ut skriftlig information, vi har haft workshops för att försöka tydliggöra våra värderingar, var vi står och 
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vad vi vill och på så sätt försöka flörta med dem och integrera dem och sådär. Ja men jag tycker att det är svårt 

för där finns det inget tydligt koncept... inte för mig i alla fall. - Informant G 

  

Av citatet framgår att onboardingprocessen, och med den kunskapsöverföringen, skiljer sig 

mellan förvärvade medarbetare och andra nyanställda. Detta då förvärvade medarbetare ofta 

kommer till bolaget med avvaktande inställning. Individens motivation och vilja att ta till sig 

kunskap spelar avgörande roll för att kunskapsöverföring ska resultera i ny kunskap (Jonsson, 

2012, s. 159–173). Detta innebär att processen för integration av de förvärvade medarbetarna 

inkluderar arbete med såväl informationsspridning som att övertyga dessa medarbetare att 

förändringen leder till något positivt. Därtill framgår det att det enligt informanten inte finns 

ett helt tydligt koncept eller arbetssätt för integrering vid förvärv. 

  

Men se lite vad de har, egentligen kan det räcka med att lyfta bara en grej från deras personalhandbok, en grej 

som kanske har betydelse, som får dem att känna att ”Vi får också vara med”. Så de fick då vara med och tycka 

och tänka först och sedan så hade vi en genomgång med hela personalen om allt. - Informant D 

  

Informant D belyser en strategi för att integrera de nya medarbetarna genom att lyfta in delar 

av deras arbetssätt och kultur så medarbetarna känner sig delaktiga. När medarbetarna känner 

sig inkluderade minskar risken för motstånd (Alvesson & Svenningsson, 2008, s. 35). 

Dessutom kan det medföra att de förvärvade medarbetarna upplever att det förvärvande 

företaget ser värdet i deras sätt att arbeta på och inte helt förkastar det vid övergången. Detta 

kan i sin tur öka medarbetarnas vilja och motivation till att ingå i det nya företaget. 

  

Ingen särskild plan så, utan mer min introduktion och sedan har vi även Företagets allmänna globala 

introduktionstillfällen där jag ser till att de alla deltar. Ordnar möten med andra personer inom HR så att de får 

information om HR och vad som är viktig för personalen att veta. - Informant C 

  

Informant C berättar hur introduktionen för de förvärvade medarbetarna i stort liknar den som 

alla nyanställda går och att medarbetarna får ökat stöd genom nära kontakt med HR. 

Informanterna beskriver att integreringen och strategier för kunskapsöverföring i olika grad 

varit planerad. En del vittnar om att en plan för hur medarbetarna skulle integreras alltid finns 

medan andra menar att de inte använder någon specifik plan för detta arbete. De förvärvade 

medarbetarna hanteras istället som vanliga nyanställda. Hur välplanerad integreringen är har 

resultatet visat sig kan bero på förvärvets omfattning, hur många medarbetare det berör samt 
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vilket tidsrum som fanns mellan att HR medarbetarna fick vetskap om förvärvet och de 

förvärvade medarbetarna tillkom bolaget. 

5.2.2 Betydelsen av personlig kontakt och närvaro för kunskapsöverföring 

Ett tydligt tema i resultatet är betydelsen av personlig kontakt med de förvärvade 

medarbetarna. Närvaro tycks vara av stor vikt för en lyckad integration. Kunskapsöverföring 

sker via social interaktion så för att överföra kunskap krävs det interaktion individerna 

emellan (Jonsson, 2012, s. 159–173). Bruzelius & Skärvad (2004) belyser att integrering, och 

med det kunskapsöverföring, kan ske genom formella utbildningsprogram men även 

informella insatser av ledare och kollegor i det vardagliga arbetet. Den informella 

socialiseringen ger mer personlig inskolning och inkluderar ofta mer relevant information i 

förhållande till individens arbetssituation (Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 298–299). Resultatet 

visar att HR-medarbetare upplever det viktigt att medarbetarna socialiseras in i 

organisationen och att detta med fördel görs genom informella insatser med personlig 

kontakt. 

  

Det beror på vad man vill. En del vill ju bara bli av med dem och rekrytera in nytt. Men vill man behålla 

nyckelpersoner, som kan företaget så tror jag att kommunikation är jätteviktigt och framförallt hög närvaro. (...) 

Att vara närvarande och svara på alla frågor. Viktigt att visa att inga frågor är dumma.  - Informant A 

  

Av citatet framgår att för de förvärvade medarbetarna ska stanna i organisationen, och på ett 

framgångsrikt sätt integreras, är hög närvaro viktigt. Kunskapsöverföring sker främst genom 

social interaktion eftersom kunskap är starkt knutet till individen. För att gynna 

kunskapsöverföring är det därför viktigt att, i linje med vad informant A säger, bemöta de 

frågor som uppstår med närvaro för att säkra så information och kunskap framgångsrikt kan 

spridas och tas emot (Jonsson, 2012, s.159–173). 

  

Jag tror att vi har en kultur av att man förväntar söka sig till svar själv och söka information på intranätet. Det 

tror jag är svårt när man kommer in för man har inte tillgång till allt, där blir man plötsligt beroende av att ha 

mycket personlig kontakt, personlig utbildning, faddrar. Man är väldigt beroende av personer som hela tiden 

hjälper en in i Företaget. - Informant B 

  

Av svaret framgår det att närvaro och personlig kontakt är viktigt för nya medarbetare då de 

först kommer till företaget. Att helt förlita sig på att de ska komma åt rätt information via 

exempelvis ett intranät är inte hållbart då detta kan vara svårnavigerat som ny medarbetare i 
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en organisation. Informella insatser för att socialisera in medarbetarna i företaget och med det 

en mer personlig inlärning tycks vara att föredra av denna anledning (Bruzelius & Skärvad, 

2004, s. 298-299). 

  

Risken är stor, att säga ”Det finns på e-learning, kolla där” - Livsfarligt! Jag har fått höra att det är för mycket 

möten. Jag har alltid sagt ”Nej, det är för lite möten”. Om vi hade gjort detta möte digitalt via mejl eller så, nä. 

Dels blir det här ju bättre men sedan får vi även den här värmen genom att mötas. Jag aktar mig jättemycket för 

allt sånt... och e-learning… Det betyder inte att det inte skall finnas, men det måste vara i rätt sammanhang och 

kontext och vid företagsförvärv så är fysiska möten jätteviktiga.  -  Informant F 

  

Informant F beskriver att digitaliserade utbildningsprogram, e-learning, kan vara skadligt vid 

företagsförvärv och trycker på vikten av fysiska möten. Det är av vikt att ta hänsyn till 

kontext samt graden av kunskapsöverföring vid val av kunskapsöverförande aktivitet. En 

vanlig anledning till att kunskapsöverföring inte fungerar är att man inte fullt förstått 

användarens behov och önskemål (Jonsson, 2012, s. 129; 161). För förvärvade medarbetare 

är det således betydelsefullt med personliga möten och digitaliserad utbildning och kontakt 

mindre lämpligt. 

  

Vara ännu mer närvarande. Men jag kan inte klona mig, jag kan inte överskatta hur viktigt det är att man är 

närvarande. Försöka se alla, höra alla. Det är inte så lätt. Det är inte lätt att se alla när det är 400… Men man 

måste se alla. Alla vet vem du är, och då kan det komma någon ”Du har inte pratat med mig på tre månader!!” 

och man tänker ”Herregud jag hade 11 möten igår, jag har 11 idag och imorgon” men det är ack så viktigt för 

Kalle. Och det är inte sällan man bara är en på HR på ett företag med flera hundra. - Informant F 

  

Något som framkommit är att närvaro anses vara en av de viktigaste delarna för en 

framgångsrik integration, men informanterna upplevde att resurser inte avsattes eller fanns 

för att vara tillräckligt närvarande. Det framgår att det är svårt att möta samtliga medarbetare, 

speciellt om det är större bolag, men att det trots det är av stor betydelse. Dels för att det 

skapar förtroende för ledningen, men även då det ökar tryggheten i bolaget och förändringen 

vilket i sin tur minskar risken för motstånd (Jonsson, 2012, s. 173; Bruzelius & Skärvad, 

2004, s. 421). 

5.2.3 Betydelsen av kommunikation vid kunskapsöverföring 

Ett synligt tema i resultatet, som till viss del går i hand med närvaro, är betydelsen av 

kommunikation. Kommunikation och samtal är även viktigt vid kunskapsöverföring och 
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informationsspridning i samband med förvärv så de nya medarbetarna får den information de 

behöver för att utföra sitt arbete och kan komma in i den nya organisationen (Jonsson, 2012, 

s. 159–173). Detta är även av vikt för att minska osäkerheten hos de förvärvade medarbetarna 

och det eventuella motståndet till förändringen (Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 421). 

Resultatet visar att samtliga informanter upplever kommunikation som en av de absolut 

viktigaste delarna för ett företagsförvärv med lyckad integrering av de tillkomna 

medarbetarna. 

  

Man måste ha en jättehård tidslinje för hur det fungerar, när tar vi över bolaget. Framförallt gällande 

kommunikationen. När kan vi kommunicera förvärvet? Detta är ju hemligt från en dag till en annan. Där vi 

måste informera vad, till vem, hur, till vilka medarbetare, huvudkontoret. Vad innebär det för huvudkontoret? 

Du behöver ha svar på allting, man kommer... jag tror... att alla tänker på sig själv i ett sånt här… Vad händer 

med min tjänst? Med min roll? Vad innebär det för mig ekonomiskt? Det är mycket frågor och det måste man ha 

svar på, eller så har vi inga svar men får be om att återkomma. - Informant A 

  

Av citatet framgår det att oron som ofta uppstår vid förändring resulterar i frågor och 

osäkerhet kring vad förändringen innebär för individen. Detta går i linje med de olika skeden 

som individer genomgår vid förändring, där medarbetare tenderar att ifrågasätta förändringen 

och uppleva oro i början (Bruzelius & Skärvad, 2004). Denna oro som kan leda till motstånd 

ställer krav på att de som arbetar med förvärvet har tydlig kommunikation, bemöter och 

besvarar frågor. Kommunikation är enligt HR-medarbetare en möjlig lösning till det motstånd 

och de hinder som kan uppstå vid integration av medarbetare. 

  

Jag tror att man är dålig på att kommunicera, man tänker inte på medarbetare. Man är nog lite naiv och tror att 

det är samma känslighet i bolaget man köper. Man tar inte den tid det behöver helt enkelt. - Informant A 

  

Citatet visar en anledning till att förvärv misslyckas kan vara att man i kommunikationen inte 

tänker på mottagaren av informationen det vill säga de förvärvade medarbetarna. En vanlig 

anledning till att kunskapsöverföring inte fungerar är att man inte fullt ut har förstått 

användarens behov och önskemål (Jonsson, 2012, s. 16). Resultatet visar att brister vid 

förvärv kan bero på att det finns en naiv bild av hur medarbetarna kan reagera vilket innebär 

att man inte fullt ut är förberedd och kan bemöta deras behov. 

 

Kommunikation, mer kommunikation än vad man kan tror sig behöva. Man tycker att man informerar mycket 

men det finns en känsla hos medarbetare att man har fått för lite information, så man måste orka ge mer där. 
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Men det är svårt för det är inte det enda man jobbar med eftersom det oftast är något man jobbar med vid sidan 

av sitt normala arbete, förutom de som är specialiserade inom M&A.  - Informant B 

  

Informant B har lärt sig från tidigare företagsförvärv att vikten av kommunikation i arbetet 

med företagsförvärv inte ska underskattas. Medarbetare tenderar uppleva att de inte fått 

tillräckligt med information, samtidigt som det kan upplevas svårt att möta detta behov då 

man har andra tidskrävande uppgifter. Vikten av tydlig kommunikation för en lyckad 

integration poängteras genom detta. 

  

Communication is the absolute most important thing, this is a period of massive uncertainty, I am quite blaze 

about it because all I do is work with transactions but people going through a transaction is often a once in a 

lifetime or once in a working life event, slightly more now but to communicate exactly what's happening and 

when communication will happen after that is really important because culture is great but you don't want to 

loose key talent. - Informant E 

  

Av citatet framgår det att kommunikation anses vara det viktigaste vid företagsförvärv då 

medarbetare ofta upplever osäkerhet i samband med förvärv (Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 

419). 

5.3 Hur ser HR-specialister på utmaningar och problem i processen för 

kunskapsöverföring i samband med företagsförvärv? 

Resultatet visar att HR-medarbetare redogör för likartade hinder i förvärvsarbetet. Dels i DD-

processen, där det potentiella uppköpet undersöks, men även i själva arbetet med 

integrationen av de förvärvade medarbetarna. Då dessa medarbetare ska införlivas i det 

förvärvande bolaget kan det uppstå olika typer av hinder och problematik. Motstånd till 

förändring kan uppstå bland annat när individen upplever att sin position hotas av 

förändringen. HR lägger i detta arbete fokus på att berika medarbetarna med lärande och 

kunskap gällande det nödvändiga med förändringen för att minska risken för motstånd 

(Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 42). Resultatet visar att det förekommer hinder dels i de 

förberedande faserna, i arbetet med att integrera medarbetarna i företagskulturen samt att 

bristande information samt oro från medarbetare under integrationsprocessen är hinder vid 

integreringen.  
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5.3.1 Brister i planeringen och exkludering i integrationsprocessen 

Förändringsarbete och integrering av nya medarbetare är ett omfattande arbete. 

Förändringsarbetet består enligt Lewin i första steget av ett planeringsstadium med syfte att 

identifiera behovet av förändring för att kunna uppnå önskad effekt (Alvesson & 

Svenningsson, 2008, s. 35). Att inte förbereda och planera för hur de förvärvade 

medarbetarna ska integreras i organisationen kan resultera i bristande intresse och vilja hos 

dessa. 

  

Det är viktigt att hygienfaktorerna fungerar; att de får sina datorer och telefoner och att internet fungerar, att de 

får sina mejladresser. Det är ju egentligen ingen HR fråga, men just det med hygienfaktorer - om de inte 

fungerar så känner de sig inte välkomna... De känner “Gud är det såhär krångligt” och tyvärr har det varit 

utmaningar där varje gång. Så just det här att det är som vilken nyanställd som helst när man börjar på ett nytt 

bolag så vill man att det ska vara serverat så att man kan börja arbeta direkt, men stöter man på problem efter 

problem och med tekniska hygienfaktorer så kan det skapa irritation och ge en dålig start så såna saker ska helst 

fungera och de ska få information och de ska få svar på sina frågor.  - Informant C 

  

Informant C menar att om integreringen är dåligt förberedd och medför problematik med 

hygienfaktorer såsom att mailadresser inte fungerar kan det resultera i irritation hos 

medarbetarna. Individens lust och vilja spelar en avgörande roll vid kunskapsöverföring 

(Jonsson, 2012, s. 159–173). För att de nyförvärvade medarbetarna ska ta till den nya 

kunskapen och införlivas i organisationen är det av vikt att intresse för detta finns från deras 

håll. Problematik med praktiska bitar kan resultera i bristande engagemang och motivation 

samt en känsla av att den nya organisationen inte är väl förberedd. 

  

I vårt första förvärv så hade bolaget som vi köpte, bolaget som jag arbetade i, vi hade sommartid till exempel, 

den blev ju bara struken och det är sånt som kan göras och det kan inte påverkas sådär men det blev ju ett jäkla 

“holabalola”, och personalen ställde sig på tvären och, så att mycket sånt där tycker jag att jag har lärt mig på 

vägen att.. även om man måste ta obekväma beslut så - ta dem inte för snabbt och bara ”såhär ska det vara” utan 

informera, börja bearbeta personalen. För det som hände i några fall, inte med det här med sommartiden, men i 

det här med några fall så kanske man får backa lite i besluten för det här blev ju inte alls bra och det skapar ju 

inget förtroende för ledningen och de backar. Så just det här med referensgruppen, att man börjar känna av och 

bjuder in personalen är otroligt viktigt att man... bjuder in. - Informant D 

  

I förändringsarbetets första skede, planeringsstadiet, ska medarbetarna bjudas in för att 

undvika motstånd från deras till sida. Arbetet handlar då om att övertyga de berörda parterna 

att förändringen är positiv och nödvändig (Alvesson & Svenningsson, 2008, s. 35). Av citatet 
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framgår det att integreringen kan medföra oväntade hinder och motstånd från medarbetarna 

samt att en lärdom av detta är att inkludera medarbetare från det förvärvade bolaget tidigt för 

att få deras perspektiv samtidigt som de känner sig delaktiga. Detta minskar risken för 

eventuella motstånd och går i linje med citatet nedan: 

  

Jag tror att det har att göra med att man inte ger det köpta bolaget den hierarkiska ställning som det kanske 

skulle behöva ha, och har haft tidigare. Man hamnar för långt ner i organisationen. Man har en plan på det 

förvärvade bolaget och vad de förvärvade bolaget ska göra i ens strategi men det förvärvade bolaget kommer in 

med en annan uppfattning om vad man ska jobba med och där får man inte utrymme att driva de frågorna med 

den kunskap som man faktiskt har. - Informant B 

  

Av citatet framgår det att om de förvärvade medarbetarna upplever att de får en annan 

ställning i organisationen än vad de förväntat sig kan det påverka integrationen och skapa 

missnöje. Därtill om de upplever att det förvärvande bolaget inte tillvaratar deras kompetens, 

blir det lätt problematiskt då det kan få till konsekvens att medarbetarna inte känner sig 

inkluderade vilket ytterligare försvårar förändringsarbetet och integreringen (Alvesson & 

Svenningsson, 2008, s. 35). 

  

Svårast inom HR är företagsförvärv. Man köper inte i blindo, det gör man naturligtvis inte, men delvis skulle jag 

säga. Det har aldrig hänt skulle jag säga att ett företagsförvärv inte har medfört överraskningar. Skälet till detta 

är ju då att man inte kan gå så djupt i företaget som man skulle vilja under företagsbesiktningen. Min roll i det 

här arbetet har varit att studera listor över vad personalen har gjort, löner, förmåner – det kan ju vara en 

indikator i sig. Man försöker tillskansa sig information kopplat till kundsegmenten. Men det blir en del 

antaganden, vilket innebär överraskningar. Det är alltid en skala som kan vara svår att penetrera för att förstå 

hela företaget. - Informant F 

  

Informant F beskriver svårigheten i tidigt skede av företagsförvärv då det potentiella 

uppköpet ska värderas. Detta då det är omöjligt att tillskansa sig all information som är 

nödvändig för att göra en fullvärdig bedömning. Då det potentiella uppköpet är hemligt fram 

till köpets genomförande går det inte att undersöka samtliga medarbetares upplevda trivsel 

eller studera företagets kultur full ut. Det innebär att köpet till stor del baseras på antaganden 

och information bolaget tillhandahåller. Ägaren av bolaget går därtill in i en roll som säljare 

och vill gärna vinna så mycket som möjligt på förvärvet, vilket gör det svårt att få en fullt 

trovärdig bild av bolaget. Ytterligare en aspekt som är svår i förarbetet är analysen av 

företagskulturen som antas spela en avgörande roll vid integreringen och som därav är av stor 

vikt. 
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5.3.2 Kulturella skillnader – från två företagskulturer till en gemensam 

En viktig del vid integration är socialiseringen som syftar till att överföra företagets 

värderingar och normer, vilket är avgörande för att organisationen ska kunna verka och nå 

övergripande mål (Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 298–299). Under datainsamlingen har 

många informanter refererat, och dragit paralleller, om hur olika organisationer är som olika 

familjer. I varje familj finns det egna normer och värderingar som präglar individens 

handlande. Att en dag till en annan tro att två familjer, helt utan hinder, skall övergå till en 

härligt välfungerande bonusfamilj är således naivt, men intervjuerna har även påvisat att det 

inte alltid man har detta i beaktande. 

  

I båda de här två förvärven har vi trott att ”Det här är så lika företagskulturer, det här kommer att bli enkelt” på 

HR-sidan och även om man tror det så är det aldrig det, för det är två olika familjer. Det är liksom som två 

familjer som ska bli en bonusfamilj när föräldrarna har skilt sig och man ska flytta ihop. Man kan tycka att man 

har lika värderingar och hanterar grejer på samma sätt, men det blir alltid saker som dyker upp (…)  

– Informant D 

  

Brist på tid samt bristande insikt är vanliga orsaker till att kunskapsöverföring inte lyckas 

(Jonsson, 2012, s. 162). En fallgrop avseende företagskulturen har visat sig att man inte fullt 

ut förstått svårigheten med integrering av företagskultur vilket har resulterat i oväntade hinder 

som Informant D redogör för i ovanstående citat. Även fast företagskulturerna utåt uppträder 

som väldigt lika uppstår hinder lätt under integrationsprocessen om kunskapsöverförande 

aktiviteter ej inplanerats. 

  

When it comes to an integration you want to look at the culture aspects because this is why deals fail really... So 

I think HR and culture are probably the biggest source of failure, followed by IT and the rest is manageable.  

- Informant E 

  

Av citatet framgår det att det är viktigt att ta hänsyn till de kulturella aspekterna när man ska 

integrera medarbetare, därtill antas kulturella skillnader vara en primär anledning till att 

förvärv misslyckas. Anledningen går att koppla till socialisering, och möjliggörandet till 

överföring av företagets värderingar och normer, vilket är kärnan för att en organisation ska 

ha möjlighet att samverka (Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 298–299). Lyckas man inte 

sammanväva kulturer, företags normer och värderingar blir ett samarbete svårt och 

motstridigheter inom organisationen riskerar att uppkomma. 
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Någonstans är det ju så att när man firar den här julen tillsammans så är det ju så att normer och värderingar 

skapas tillsammans. Och det ser jag ju här tydligt också. Vi har ett förvärvat bolag här och jag ser ju hur vi, två, 

olika bolag skapar någonting tillsammans och det är väldigt fint kan jag tycka. Är man öppen att man är 

trevande och testar sig fram så är det okej. Men vissa grejer måste man såklart veta innan man kommer innanför 

dörren och det är ju till exempel värdeorden på företaget. – Informant F 

  

Informant F menar att det inte alltid finns en vinning att på förhand bestämma hur allt skall 

vara innan företagsförvärvet genomgåtts och individerna i organisationen kommit på plats, 

utan enbart det mest väsentliga som värdeorden behöver redas ut på förhand. Inställningen 

går i linje med teorin om kunskapsöverföring då en förutsättning för lärande ska ske i 

organisationer är att individerna har möjlighet till social interaktion. Det är först när 

individerna tillsammans kan samtala och diskutera som möjligheter till lärande finns och hur 

detta kan en gemensam företagskultur växa fram (Jonsson, 2012, s. 159–173). 

 

Det förvärvade företaget har ju något som de presterar som man tror ska tillföra något till Företaget och de har 

ju en viss kultur som gör att de är framgångsrika, så man vill samtidigt att de behåller sin kultur och sitt sätt, 

eftersom det var därför vi förvärvade dem från början, det var det ju. De ska få vara som de är för att de är 

framgångsrika på grund av det och de tillför Företagets affärer. Men om man behåller deras kultur hur länge 

som helst så skapar det problem, så någonstans måste man fasa ut eller in den mer… så ett sätt är att man, som 

vi har gjort med andra bolag som är mindre, är att vi har avslutat bolaget och flyttat in dem som en egen enhet 

någonstans till att börja med, och sedan så småningom flyttas personalen över där de hör mer hemma utifrån 

deras roller och så, då blir det en mer successiv infasning. - Informant C 

  

Av svaret framgår att det inte är rätt att helt fasa ut den företagskultur som förvärvade 

företaget besitter direkt då det trots allt är detta som gjort det så pass framgångsrikt att 

företaget velat köpa det. Det finns helt enkelt ett intresse att säkra att organisationen som 

förvärvats fortsätter vara lika framgångsrik som tidigare och då är kulturen en avgörande 

faktor. Därtill berättar Informant C om svårigheter att finna en lämplig balans vid 

övergången. Att helt låta bolaget fortsätta som det tidigare var är nämligen inte heller 

önskvärt, men i någon grad måste båda företagens värderingar och normer överföras då det är 

avgörande för att organisationerna ska kunna samverka (Bruzelius & Skärvad, 2004). 

5.3.3 Bristande information som leder till medarbetares motstånd och oro 

Ett tydligt tema i resultatet är att hinder vid integreringen av medarbetarna i samband med 

företagsförvärv ofta grundas i medarbetarnas oro och osäkerhet inför övergången. Denna 

osäkerhet är dock en naturlig reaktion på större förändringar (Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 



40 

420). Oron som medarbetarna upplever kan yttra sig på flera sätt, som alla kan hota 

integrationen av medarbetare vid förvärvet. Risk finns att medarbetarna motsätter sig 

förändringen, inte kan ta till sig den eller misstolkar information och organisationen på grund 

av detta förlorar viktig nyckelkompetens. 

  

Ha en mer öppen dialog. Man tror inte att man ska ge folk för mycket information när man själv inte vet eller så, 

men tystnad gör så att folk skaffar sig en egen uppfattning och ryktesspridning och så. Det är viktigt även om 

man inte har någon information att ändå kommunicera. (...) Jag tror att ibland så vågar man inte, så går man runt 

också blir det större än vad det egentligen är för då tror medarbetarna att man har en dold agenda för att de inte 

får någon information. - Informant D 

  

Av citatet framgår en riskfaktor med att inte ha öppen kommunikation med de nya 

medarbetarna. Risken finns att dessa skapar sig en egen, felaktig uppfattning av situationen 

som i sin tur kan resultera i ökat motstånd till förändringen. Vi tolkar detta svar som att 

individerna inte ges rätt möjligheter till insocialisering i organisationen genom avsaknad av 

processer för detta - vilket spär på oroskänslor (Alvesson & Svenningsson, 2008). Resultatet 

går även att tolkas med förändringskurvan som menar att medarbetare vid en 

förändringsprocess genomgår olika känslor som förnekelse och oro, bearbetas inte dessa 

under upptiningsfasen riskerar oron istället att växa (Bruzelius & Skärvad, 2004). Får 

medarbetarna kunskap om innebörden av förändringen och vad som kommer att ske kan oron 

dämpas (Alvesson & Svenningsson, 2008). 

  

De är viktigt att få personalen att känna sig trygg, veta vad som väntar (…) Går de istället runt och undrar “Vad 

kommer min roll bli?”, “Vad kommer min plats bli i det hära?” Då riskerar man att förlora personal med otroligt 

viktig kunskap med det... och alla är ju viktiga. Så att det är ju just det, säkerställa för alla att alla ska med och 

säga att “Vi kommer att ha en öppen dialog med er” (…) Det som ofta kan bli diskussioner gäller de interna 

funktionerna. Man har två ekonomichefer, eller man har två HR-chefer - och det går ju inte. Så då tror jag på att 

ha en rak kommunikation, det blir bäst för alla parter. Men många är också rädda för det. Vad händer om man 

öppet pratar om att ”Det här kommer inte fungera, men det är så det kommer att bli, vissa positioner kan det inte 

finnas flera på.” (...) Men att säga det att ”vi kommer behöva er alla”.  - Informant D 

  

Informant D berättar vidare varför detta är viktigt och menar att en tydlig, öppen dialog 

mellan HR och medarbetare gör att medarbetarna får det stöd som behövs när de upplever 

oroskänslor vid företagsförvärv. Under det inledande arbetet - Lewins så kallade 

upptiningsfas - behöver medarbetarna bjudas in till samtal för att undvika motstånd genom att 
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visa hur förändringen i slutändan kommer bidra med något positivt och nödvändigt för den 

enskilde individen (Alvesson & Svenningsson, 2008). 

  

Alla måste få känna sig sedda och hörda. Det lärde vi oss från första gången, det blir som ett skilsmässobarn 

som bara tycker att ”Det här är fel, jag vill inte vara med i den här nya familjen”. Man måste bjuda in till 

diskussioner. Även om det inte går att ändra så låt höra vad som... vad som är deras tankar och vilka åsikter de 

har.  - Informant D 

  

Även Informant D lyfter vikten av detta genom ovan citat. Företagsförvärv ställer höga krav 

på att bemöta de känslor alla förvärvade medarbetare upplever i förändringsprocessen och ge 

dem kunskap om förändringen (Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 42). Detta arbete behöver 

göras gediget för att inte bli ett hinder vilket ställer oerhörda krav på arbetet. För en lyckad 

kunskapsöverföring skall ske krävs social interaktion genom samtal och medarbetarna 

behöver känna ett förtroende för organisationen för att helt kunna ta till sig kunskapen och 

informationen om processen (Jonsson, 2012, s. 159–173). 

  

Även Informant A lyfter vikten av tydlig kommunikation med medarbetarna för att lyckas i 

integrationsprocessen: Framförallt måste man tänka på det här, dem på andra sidan, vad vill de ha reda på? 

Kanske är det inte alla gånger vad kan vi ge, men tala då om att vi inte kan ge mer information än vad vi gör just 

nu för att vi inte själva vet, men då måste man vara tydlig och säga det.  

Även i stunder då inte mer information kan ges bör det kommuniceras för att trygga 

medarbetarna. 

5.3.4 Hinder för att kunna bemöta medarbetares oro 

Ytterligare ett tema i resultatet som framkommit är svårigheten att bemöta och hantera den 

oro som ofta uppstår under processen hos de förvärvade medarbetare. Resultatet har visat en 

medvetenhet om att individer ofta upplever oroskänslor, vilket går i linje med teorin om 

förändringskurvan. Hur medarbetarna bemöter förändringen påverkas hur 

förändringsförslaget är utarbetat, hur det presenteras samt hur det genomförs (Bruzelius & 

Skärvad, 2004, s. 420–421). Resultatet visar att tidpunkten då medarbetarna upplever störst 

oro tangerar ofta med tidpunkten då det är som mest intensivt i arbetet med förvärvet. Det 

innebär att personerna som arbetar med förvärvet vid det skedet har begränsat utrymme för 

att fullt ut kunna bemöta och ta hand medarbetarnas oro. 
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This is kind of emotions we go through the process and this is the workload, because there's an awful lot to do 

when you integrate two companies. And what we see, is that there's often a bit of excitement that goes into to a 

low point after deal closes when you suddenly got an asset and thinking what the hell am I doing and then 

hopefully we can manage this to another high point. But managing this, at the low point is really important, 

because if you got all of this happening and no strategy to deal with it then it's like an illness, if you got an 

broken arm and you don't do anything to heal it and you keep playing tennis or whatever - it's not going to get 

better, so management of this is really important. - Informant E 

  

Att hantera och bemöta medarbetarnas osäkerhet och eventuella motstånd kan upplevas svårt 

och ännu svårare blir det om denna oro är som starkast under en tid med hög arbetsbelastning 

och med begränsat tidsutrymme. Informant E illustrerade under intervjutillfället 

förändringskurvan tillsammans med arbetsbelastning där det framgick att det oftast är som 

mest att göra under tiden medarbetarna mår som sämst. Det är därav av vikt att gör ett gediget 

förebyggande arbete och lägga upp en tydlig plan för hur man ska bemöta medarbetare. 

 

Det är viktigt att ha detta i bakhuvudet för annars kastas man bara in i rädslor. Jag har blivit förvärvad själv så 

jag vet hur läskigt det är, himmel och pannkaka.. Då kan stolen vara det viktigaste man har, man har så mycket 

tankar i huvudet som man inte kan sortera, och det ordnar sig inte om man inte gör någonting av det, det är 

livsfarligt att säga att ”det ordnar sig”. Respektera deras tankar, ta dem på allvar - och gör det inte bara i grupp. 

Så att “respektera” - det är svaret på frågan, och lyssna på individen utanför gruppen. Även om det är individer 

som tidigare hört ihop så är det inte självklart man vågar prata om det. Man måste sitta såhär som vi också. – 

Informant F 

  

Informant F lyfter i citatet den oro som medarbetarna upplever och redogör för den oro som 

upplevdes då hen själv blev förvärvad. Därtill framgår det att informanten bemöter denna oro 

genom att i ett tidigt skede prata om det och besvara medarbetarnas alla frågor, stora som 

små. Detta då medarbetarnas reaktion påverkas av hur förändringsförslaget presenteras samt 

hur det genomförs (Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 421). 

  

Man talar om att hjärnan ursprungligen är negativ och kritisk, för det handlar om överlevnad och så... så jag tror 

kanske att man måste köpa att det kanske är såhär när man gör förvärv och man måste avsätta enorma kostnader 

för ett förvärv för att människan fungerar såhär. – Informant G 

  

Motstånd är en naturlig reaktion till förändring (Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 419). I linje 

med detta menar Informant G att människan ställer sig kritisk till förändringar. Detta är något 

man måste vara beredd på och ha en plan för vid arbetet med företagsförvärv, vilket går i 
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linje med hur viktigt bemötandet av individerna i deras känslor under förändringsprocessen 

är. Genom bemötande av detta ges möjligheter för individen att socialiseras in i 

företagskulturen och acceptera denna (Bruzelius & Skärvad, 2004). 

  

Det är nog att ta sig tiden för ledningen, för alla har ju lika mycket att göra sen tidigare och så ska du plötsligt 

som några uttryckte det vara ute och dalta med 200 nya medarbetare i deras operativa verksamheter - hur ska jag 

hinna med det? Sådana synpunkter har jag fått men jag tror att det är A och O man väljer vilken ledare man vill 

följa idag; är det en bra eller dålig person? Du måste våga visa vem du är och ta dig den tiden annars sitter du 

där och måste rekrytera 100 nya och då måste du ändå visa vem du är för att de ska hoppa på tåget.  

- Informant G 

  

Av svaret framgår det vara av vikt att ledningen är närvarande vid integreringen av de nya 

medarbetarna. Att avsätta tid för fysisk närvaro och möta de nya medarbetarna är således 

betydelsefullt. Det framgår dock som svårt då man har andra tidskrävande arbetsuppgifter 

parallellt. Problematiken med medarbetarnas oro kan även avta efter en tid då man landat i 

den nya organisationen och går inte alltid helt att lindra utan att låta tiden gå. Att ledningen är 

närvarande är betydelsefullt för de förvärvade medarbetarna ska ta till sig ny kunskap. Detta 

då förtroende för ledning och kollegor resulterar i ökad kunskapsdelning och 

kunskapsöverföring (Jonsson, 2012, s. 173). Därav är det av vikt att ledningen arbetar för att 

vinna förtroende från de nya medarbetarna och gör detta genom att vara närvarande. 

Trots det så hamnar mycket i avvaktande beteende i att man ”Jaha vad är det här för arbetsgivare? Nu ska vi se 

vad de kan göra för mig... det här var inget som jag signade upp för”. Det känns alltid som att man är på en 

flörtkampanj, man ska påminna och få dem att tycka att det är bra för att per automatik så är man avvaktande 

och missnöjd… – Informant G 

  

Informant G lyfter även vikten vid att lägga en plan för att hantera avvaktande beteenden. 

Förändringsarbetet består i ett tidigt skede av att identifiera behovet av förändring för att nå 

önskad effekt (Alvesson & Svenningsson, 2008, s. 35). I denna planering bör man således 

inkludera planering för medarbetarnas upplevda oro och avvaktande beteende för att på bästa 

sätt kunna hantera denna. Denna planering kan antas vara ännu viktigare då oron tenderar att 

vara som störst när även arbetsbelastningen är det. Att ha en plan för hur denna ska bemötas 

blir därav av ännu större vikt. 
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5.4 Hur påverkar HR:s delaktighet i processen utfallet? 

Resultatet visar att HR-medarbetarna är eniga om att deras arbete med integreringen har en 

viktig del i utfallet av företagsförvärvet. Om HR inkluderas tidigt och får en stor del i 

processen har förvärvet större chanser att bli framgångsrikt. Viktiga faktorer som 

framkommit är vid vilken tidpunkt HR inkluderas och vikten av god planering vilket endast 

är möjligt om HR inkluderas innan företagsförvärvet sker. Resultatet rörande denna 

forskningsfråga har kommit att handla mycket om HR:s vikt i processen samt tankar om vad 

som gör att många förvärv misslyckas enligt HR. 

5.4.1 Tidpunkten HR inkluderas och dess konsekvenser 

Något alla informanter lyfte var tidpunkten HR inkluderas i arbetet med förvärvet. Flera 

informanter problematiserade att HR i många fall kontaktades för sent. Resultatet visar att 

anledningen till detta kan vara att ledningen och de som arbetar med DD-processen missar 

poängen i vad HR kan tillföra. Konsekvensen av ett HR kopplas in sent i processen blir att 

möjligheten att kunna göra det viktiga förberedande gedigna arbetet försummas och av denna 

anledning behöver HR inkluderas snarast möjligt. 

  

HR needs to be contacted early,, not only from a culture aspect but the mechanics of it. Now deals are more 

complex, what we used to call a complex deal is now a pretty standard deal, and when I say complex we used to 

call it a carve out that's been integrated. But 80% of the transactions that I have worked on are just that. The 

manage of HR is crucial, you can't screw up, there are very few things that will stop you as you execute the 

transaction and HR is one of those that will, everything else you can almost find, it is not ideal, but you can find 

work arounds. - Informant E 

  

Informant E redogör för vikten av att HR inkluderas tidigt i processen på grund av 

komplexiteten i dagens företagsförvärv. HR besitter viktig kunskap och kompetens för att 

hantera och integrera medarbetarna utifrån olika aspekter, men många av informanterna lyfte 

problematiken i att HR sällan inkluderas från början. 

  

Man tänker inte på HR:s vikt… uppköpet görs och högpapparna diskuterar och sen så kommer det lite sent, men 

HR behöver ju också tid. Sätta sig in i “Hur kommunicerar vi det här?”, “Hur gör vi det här på bästa sätt?”. Det 

är ju mycket som behöver göras innan det kommer ut i kommunikation. Vi måste kontakta fackförbund, 

förhandla... Det behövs väldigt mycket tid. HR ska ju egentligen i min värld vara med och veta när tanken ens 

kommer på att förvärva.  - Informant D 
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Informant D menar att anledningen till att HR ofta kontaktas för sent beror på att vikten av 

HR-arbetet ej tas i åtanke. Inför ett företagsförvärv är det många delar som HR behöver göra, 

som att kontakta andra parter till förhandling och förberedelser inför integreringen av 

förvärvade medarbetare. En sen inkludering innebär att arbetet förhindras, vilket leder till 

försämrade möjligheter till en god integration och den viktiga socialiseringsprocessen för 

förvärvade medarbetare hämmas (Bruzelius & Skärvad, 2004). 

  

Är man för sen på bollen så blir det inte bra. Ja, det kan jag säga utan att visa er några diagram och siffror. Man 

gör ju alltid, vi kallar det haverikommission, efter genomfört förvärv, (...) och då pratar vi om vad vi gjorde fel 

och då kommer det ofta fram att vi kom för sent, och då tappar man ofta personal. Folk lämnar för ”ingen 

lyssnar på mig”, ”ingen bryr sig om mig”, ”jag drar” – den möter man då. – Informant F 

  

Informant F lyfter problematiken i att HR kopplas in för sent och att detta riskerar göra så 

medarbetare lämnar bolaget då de ej känner sig sedda. Detta går att tolka utifrån hur Alvesson 

& Svenningsson (2008) lyfter vikten av att bemöta medarbetare i de olika faserna i Lewins 

förändringsprocess. Under den förberedande upptiningsfasen måste medarbetarna bjudas in 

till samtal för att undvika motstånd, utan detta kan inte förändringsarbetet under 

implementeringen få fäste, och likt hur informant F säger, så riskerar medarbetare att känna 

sig exkluderade och lämna arbetsplatsen. 

  

Det är alltid lättare om man är med så tidigt som möjligt så man har bakgrunden och kan planera för hela vägen 

(...) Det underlättar och då kan man ju lära sig också för varje gång mer och mer, och då vet man vad som ska 

göras från början nästa gång. - Informant C 

  

Informant C menar att en tidig inkludering, redan under DD-processen, har två vinningar. 

Dels så får HR bakgrunden till förvärvet samtidigt som avdelningen kan lägga en plan för hur 

processen bör se ut när förvärvad personal skall integreras i företaget. Den andra vinningen 

av en tidigare inkludering är att HR får en större kunskap inom området och kan således 

genomföra bättre förvärv på sikt genom ökad erfarenhet. Den ökade erfarenheten genom 

arbetet är exempel på organisatoriskt lärande. Individen uttrycker en vilja att rätta sig efter fel 

och utnyttja erfarenheter till ökad kunskap med syfte om att påverka organisationens 

utveckling i en positiv riktning (Jonsson, 2012). 

  

HR-direktören var med redan i processen där det började pratas om att genomföra ett förvärv. HR kan få 

information samma dag som alla andra, men då tappar man hela förberedelsen. Att göra en tidlinje… då hinner 
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vi inte fixa allt med resor, boka hotell och fixa så vi kan vara på plats. Det måste ju planeras inför och går inte 

om man får information samma dag som alla andra. - Informant A 

  

Informant A menar att HR kan få information samma dag som alla andra, så länge någon 

representant från avdelningen som till exempel HR Direktör varit delaktig i DD processen, 

men att innebörden av detta blir att inget förberedande arbete kan göras vilket påverkar 

planeringen av integrationsprocessen och möjliggörandet till kunskapsöverföring. Nyckeln 

till en god kunskapsöverföring inom en organisation handlar om möjligheterna till att 

samverka och samtala. Samverkan och samtalen är lika viktig såväl före, under och efter 

händelsen för tilltänkt kunskapsöverföring för att denna ska resultera i en utveckling 

(Jonsson, 2012, s. 159–173). Kopplas HR inte in i ett tidigt skede så hämmas möjligheterna 

till lyckad kunskapsöverföring. 

5.4.2 Innebörden av planering vid företagsförvärv 

Att HR inkluderas tidigt i processen för företagsförvärv har resultatet visat sig vara 

betydelsefullt enligt redogörande under 4.4.1. Till stor del beror detta på vikten av att en tidig 

inkludering möjliggör det för HR att göra det viktiga förberedande planeringsarbetet. 

  

Jätteviktigt att sätta en tydlig tidslinje. När går kommunikationen ut? När åker vi och hälsar på? Vilka 

nyckelpersoner behöver vi säkra upp så att de är kvar inom bolaget? Vad gör vi med alla medarbetare? Vad gör 

vi med butikschefer? När sätter vi igång ett introduktionsprogram för att introducera alla nyförvärvade 

medarbetare i bolaget? Få de att tänka i samma banor som vi gör. - Informant A 

  

Informant A menar att möjlighet till god planering vid företagsförvärv genom upprättande av 

en tydlig tidslinje är en av de viktigaste delarna vid förvärv. Detta kan tolkas utifrån teorin 

om förändringsprocesser av Alvesson & Svenningsson (2008). I det förberedande 

planeringsstadiet skall behoven av förändring identifieras samtidigt som man behöver 

övertyga berörda parter om fördelarna med förändringen för att underlätta arbete (Alvesson & 

Svenningsson, 2008). Genom att ha en tydlig kommunikation med alla i organisationen samt 

en tidplan för kommunikation förbereds, enligt informant As svar, medarbetarna på 

förändringen. 

  

 Vid det första förvärvet så finns det otroligt mycket att göra annorlunda, ha haft en tydligare plan. Vilka steg? 

När gör vi vad? Och just HR, att… de här veckorna ska vi skicka ut detta, de här veckorna behöver vi göra det 

här, i integrationen, att ha ett integrationsschema. Alla de här sakerna hade vi behövt ha tydligare... det är ju så 
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otroligt många bollar man behöver hålla i luften och att hela tiden tänka på att allting tar så mycket längre tid än 

vad man tror, det är inte bara att lyfta över en personalstock och köra vidare. - Informant D 

  

Informant D berättar om hur erfarenheter från tidigare förvärv gett lärdom i hur viktig en 

tydlig tidplan är. Genom dessa erfarenheter från tidigare förvärv kan vi identifiera att vad 

Jonsson (2012) menar att organisatoriskt lärande skett. Informant D har reflekterat över sina 

tidigare erfarenheter och metoden för implementering och således blivit medveten om att en 

tydligare tidplan, mer tydlig än vad denne inledningsvis trott, krävs för att lyckas med 

implementeringen av förvärvade medarbetare. 

  

Vi sätter upp en tidplan för olika aktiviteter så fort köpeavtalet med bolaget är påskrivet. Så fort som möjligt 

efter det har jag alltid träffat personalen. (…) Sen också se till att ha kontakt med gamla ägaren/Vd:n som blir 

min kontakt för att få alla avtal och all information om personalen. Och sedan påbörja arbetet med att förhandla 

med fackliga organisationer och sen också påbörja arbetet med att skriva nya anställningsavtal och se till att de 

blir introducerade etc. (...) Det ska även finnas en plan för HR:s tillgänglighet och möjlighet att svara på frågor, 

finnas där för personalen. – Informant C 

  

Informant C berättar hur en tidplan bör upprättas så snart ett köpeavtal är signerat och hur 

processen då löpande handlar om att ta kontakt med olika parter samt ta tag i förhandlingar. 

Att det i planeringen av förvärvet även ges tid för HR att vara närvarande för personalen är en 

nyckelfaktor som går att koppla till Lewins stadie för återfrysning i förändringsprocessen 

(Alvesson & Svenningsson, 2008). För att göra organisationen stabil i det nya tillståndet 

behöver medarbetarna berikas med lärande och kunskap om förändringen för att minska 

risken för motstånd och trygga individerna i förändringen. Förfarandet går även i hand med 

socialisering som utifrån en informell karaktär, genom personlig kontakt och delgivning av 

relevant information till arbetssituationen, ger individen de viktiga verktyg som behövs för att 

skolas in i den nya miljön och organisationen (Bruzelius & Skärvad, 2004). 

5.4.3 Betydelsen av HR vid företagsförvärv 

Resultatet har visat att HR har en betydande funktion vid företagsförvärv. HR besitter viktig 

kunskap som kan nyttjas i förvärvets alla skeden på personal- och organisationsnivå. HR är 

ofta ansvariga för att integrera medarbetarna som tillkommer förvärvet. De lägger ofta fokus 

på att berika medarbetarna med lärande och kunskap om förändringen med syfte att minska 

risken för motstånd och oro. Resultatet har dock visat att kompetensen som finns på HR-

avdelningar, och möjligheterna genom att nyttja HR, inte alltid tas i beaktande. 
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Generellt tror jag inte att HR… det har mer fungerat som en kaffe- och mysfunktion på kontoret. Alltså jag tror 

inte riktigt att man insett behovet, eller vidden av behovet, av den funktionen i såna här situationer, i 

företagsförvärv. Där det verkligen handlar om att se till medarbetare, för det är ju någonstans dem du köper. 

-  Informant A. 

  

Av citatet framgår att betydelsen av HR ofta underskattas vid arbetet med företagsförvärv. 

HR:s betydelse negligeras i en situation där dess betydelse istället bör uppmärksammas då de 

besitter kompetensen att ta hand om och integrera medarbetarna. Informant A gör en poäng i 

detta genom belysning av att det i ett företagsförvärv de facto är medarbetarna som köps och 

att insatser för att trygga dessa bör väga tungt. 

  

Jag tror att människor inledningsvis undrar “Vad det är för bolag och ledning?”, men i slutet handlar det mycket 

om “Har jag kvar min anställning?”, “Vilka förmåner, lön?” och där är HR så extremt viktigt. Ofta är det någon 

på HR som månar om att man ska kommunicera, det ska vara personligt och närvaro - lyfta de lite mjukare 

delarna. Många på ekonomi och försäljning ser det mer krasst. “Hur svårt kan det vara och så”. Jag upplever 

också att det är HR som lyfter att det faktiskt ÄR människor vi har att göra med och att vi måste ge dem tid och 

utrymme. - Informant G 

  

Informant G fortsätter på samma spår och lyfter risken med exkludering av HR i 

integrationsprocessen vilket får konsekvens i att delar tappas som berör personalen och dess 

oro. Det behöver finnas en strategi för hur personalen skall tas i integrationsprocessen. Detta 

går att koppla till hur kunskapsöverföring enbart kan ske genom social interaktion samtidigt 

som det behöver framföras på rätt sätt, där individuella samtal är särskilt viktiga. 

 

 Den är så otroligt mycket viktigare än vad man tänker, för den kan ju skapa tryggheten. Att tänka ett steg 

längre, att om vi går ut med den här informationen, hur reagerar... Man blir lite mamma över skiljsmässo... över 

personalen. Att tänka innan “Hur kommer det här landa nu då?”. - Informant D 

  

HR-avdelningen sitter generellt på kunskap för hur en lyckad socialisering bör gå till och 

förfaringssättet Informant D redogör för går att koppla till Bruzelius & Skärvads (2004) teori 

om förändringskurvan. När individen utsätts för förändringar går den igenom en rad olika 

stadier. Inledningsvis upplever individen ofta förnekelse för att sedan gå in i ett stadie där 

denne motsätter sig förändringarna. Det är först när individen kommer till det tredje stadiet 

som den kan komma till insikt om förändringen och se möjligheter. För att detta ska ske 

behöver den känna stöd från organisationen. Informant D redogör för hur HR arbetar med sin 
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kommunikation och kontakt med medarbetarna med hänsyn till de känslor som individerna 

kan uppleva i en förändringsprocess, vilket teorin visar ökar chanserna att individen 

identifierar sig med organisationen och känner sig trygg i den. 

5.5 Sammanfattning av resultat och analys 

HR:s arbete med att integrera förvärvade medarbetare i samband med företagsförvärv handlar 

främst om säkring av att integreringen genomförs på ett bra sätt. Det innebär att se till så 

medarbetarna ej upplever oro och osäkerhet, vilket resultatet visat förhindras genom en 

gedigen plan och fokus på god kommunikation och hög närvaro. Genom hög närvaro och 

närhet till medarbetarna minskar risken för oro och osäkerhet och förhindrar att medarbetare 

söker sig till en annan arbetsplats (Bruzelius & Skärvad, 2004). 

  

Sammantaget upplever informanterna att hinder vid integreringen av förvärvade medarbetare 

grundar sig i bristande kommunikation, medarbetarnas återhållsamhet till den nya 

organisationen, kulturella skillnader samt möjligheter till ett gediget förarbete. Jonsson 

(2012) menar att en förutsättning för god kunskapsöverföring är sociala interaktioner vilket 

går i linje med resultatet för studien. För att nå en lyckad kunskapsöverföring inom en 

organisation är det även viktigt att det inte finns för stora skillnader i strukturer och kulturer 

internt vilket informanterna belyser i vikten av att ha kulturella skillnader i beaktande 

(Jonsson, 2012). En god integration av medarbetare görs genom en blandning av informella 

processer, som personlig kontakt, och formella åtgärder genom till exempel gemensamma 

utbildningsdagar för förvärvade medarbetare. Resultatet visar att informanterna är eniga om 

att en strategi för kunskapsöverföring behövs för att förvärvet skall lyckas och att personlig 

kontakt spelar viktig roll. Informanterna menar även att bristande kommunikation till stor del 

ligger till grund för förvärvade medarbetares osäkerhet inför förvärvet samt att tidpunkten när 

HR inkluderas i förvärvet är av betydelse. En tidig inkludering i förvärvsarbetet ger 

möjligheter till god planering som i förlängningen innebär att HR:s kompetens inom området 

ger goda möjligheter till en lyckad integration. 
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6. Diskussion 

Studien syftar till att bidra med kunskap om hur HR arbetar med integrering av nya 

medarbetare i samband med företagsförvärv. Fokus har varit på hur kunskap sprids och 

överförs i samband med integration, HR:s betydelse i processen samt vilka hinder som finns. 

Tidigare forskning inom området belyser att företagsförvärv ökar i stadig takt men att dessa 

inte allt för sällan misslyckas. Forskning visar att i fall där förvärv misslyckas saknar en 

övervägande majoritet en integrationsplan samtidigt som HR har begränsad insyn i arbetet 

med förvärvet (Schuler & Jackson, 2001; Laux, 2012). Det finns således en obalans mellan 

att en stor mängd förvärv genomförs mot få som lyckas med god kunskapsöverföring och 

integrering av medarbetare. Enligt Larsson & Finkelstein (1999) beror utfallet av ett 

företagsförvärv till stor del på hur väl det förvärvade företaget hanteras efter att själva köpet 

genomförts, vilket ofta hanteras av HR-funktionen. Resultatet visar att HR upplever vissa 

begränsningar vid integreringen samt att det finns en gemensam uppfattning om hinder vid 

förvärv. Det är av största vikt att dessa tas i beaktande för att företagsförvärv ska kunna 

fortsätta göras i samma utsträckning. 

 

Resultatet visar att tidpunkten när HR inkluderas i processen är av stor betydelse och att en 

anledning till hinder vid integreringen kan bero på att HR har begränsad information under 

DD-processen. Siegenthaler (2011) redogör i sin forskning för att HR ofta utestängs i 

processen, vilket studien ej bekräftar. Resultatet visar att HR i viss mån inkluderas i 

processen men att svårigheter uppstår då HR har begränsade möjligheter att komma så nära 

organisationens medarbetare och kultur som behövs. Närheten är av vikt för att kunna avgöra 

lämpligheten i uppköpet genom att undersöka skiljaktigheterna bolagen emellan samt för att 

kunna planera och förbereda en lyckad integration. 

  

Resultatet visar att planering av integration är av största vikt för att kunna ta hänsyn till de 

skiljaktigheter som finns mellan bolagen. Detta bekräftar tidigare forskning som menar att 

integrationen behöver vara skräddarsydd utifrån de delar som bedöms vara viktigast för att 

organisationerna ska kunna samverka. Viktigt i denna fasen är även att ha i beaktande hur 

kunskapsöverföring ska ske i praktiken (Schuler & Jackson, 2001; Winkler & Heinz, 2007). 

Planeringsarbetet är viktigt då medarbetarna behöver förberedas på kommande förändringar 

för att kunna hämma den oro medarbetarna kan uppleva. En dålig planering riskerar att 
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resultera i onödiga hinder som i sin tur kan innebära att individer lämnar organisationen på 

grund av förlorad motivation och engagemang. 

  

Tidigare forskning inom området belyser att integration och god kunskapsöverföring gynnar 

såväl företag som medarbetare och hjälper nya medarbetare in i arbetet genom en bredare 

kompetens och ökad produktivitet (Asztalos Morell, 2017; Kammeyer-Mueller & Wanberg, 

2003; Moretti, 2004). Detta styrks av studiens resultat där informanterna redogör för vikten 

av god informationsspridning och kunskapsöverföring vid förvärvet. Resultatet visar att 

informanterna använder såväl informella som formella insatser vid kunskapsöverföring för att 

integrera medarbetarna. Resultatet visar även att det är av vikt att ha kulturella skillnader i 

åtanke vid integration då detta har en stor inverkan på hur väl individerna kan ta till sig 

förändringar och få förståelse för den nya organisationen. Informanterna redogör för en 

återhållsamhet och skepticism hos de förvärvade medarbetarna vilket antas grundas i att 

medarbetarna inte själva valt förändringen samt en oro inför vad förändringarna kan resultera 

i. Detta försvårar integreringen och kan i längden leda till att förvärvet misslyckas då 

individen behöver ha en vilja att tillta sig ny kunskap (Wo, 2013). För en framgångsrik 

integrering bör HR fokusera på att säkerställa att nyckelpersoner stannar, se så skillnader i 

företagskulturer tas i beaktande samt att man har en välfungerande 

medarbetarkommunikation (Schuler & Jackson, 2001).  

  

Vikten av tydlig kommunikation och närvaro för att bemöta medarbetarnas oro är ett av 

studiens främsta resultat som samtliga informanter belyst. Närvaro är av stor vikt för god 

kunskapsöverföring och för att medarbetare ska kunna socialiseras in i organisationen. Detta 

går i linje med tidigare forskning som visat att individen behöver stå i centrum vid 

kunskapsöverförande aktiviteter (Reinmann Rothmeier & Mandl, 1999; Winkler & Heinz, 

2007). Resultatet kan problematiseras utifrån en önskan från HR att ha en hög närvaro för att 

integrationen skall lyckas men att tillräckligt utrymme ej finns för detta. Tidpunkten då 

medarbetarna upplever som störst oro tangerar ofta med tidpunkten då det är som mest arbete 

med förvärvet. Detta gör det svårt, eller rent ut sagt omöjligt, att kunna vara så tillgänglig 

som det krävs för att tillgodose medarbetarnas svåruppnåeliga behov och bemöta deras 

rädslor. Anledningen till att många förvärv misslyckas tolkar vi kan vara en kombination av 

negativ inställning från förvärvade medarbetare samt HR:s tidsbrist. Å andra sidan kan det 

grunda sig i bristande kunskap om vikten av närvaro vilket gör att utrymme för detta ej 

prioriteras. Tidigare forskning har visat att motstånd från medarbetare ofta orsakas av en 
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individuell osäkerhet samt att det kan uppstå en kaotisk stämning på arbetsplatsen vid förvärv 

vilket spär på medarbetarnas rädslor ytterligare (Roald & Edgren, 2001; LaVerne & Gene, 

2011). Därför är tydlighet om förväntningar och roller av stor vikt vid onboarding av 

nyanställda (Bauer & Green, 1998). Resultatet visar att det främsta tillvägagångssättet för att 

bemöta medarbetarnas känslor och hantera de hinder som uppstår är genom närvaro och god 

kommunikation. Det behöver således finnas tydliga kommunikationsplaner samt en frekvent 

spridning av kommunikation för att säkra så medarbetarna får tillräckligt med information 

och svar på frågor. Dock framgår det inte i resultatet vem som bär ansvar för 

kommunikationen, vilket är anmärkningsvärt på grund av dess stora betydelse på förvärvets 

framgång. 

  

Resultatet visar en överensstämmande uppfattning att integration av förvärvade medarbetare 

är utmanande och att det inte helt bör efterlikna onboarding för nyanställda medarbetare. 

Detta beror på att det är en unik situation som ofta resulterar i stor oro hos de förvärvade 

medarbetarna som därför i högre utsträckning är beroende av sociala interaktioner och 

personlig kontakt. Resultatet motsätter sig därav tidigare forskning som visat att nya individer 

i en organisation föredrar systematiska och institutionaliserade metoder då de ska socialiseras 

in i organisationen (Ellis m.fl., 2014; Karambelkar & Bhattacharya, 2017). Det finns dock 

begränsad forskning om hur man ska integrera förvärvade medarbetare och Ellis (2014) 

forskning baserar sig främst på enstaka individer, vilket kan ligga till grund för 

skiljaktigheterna i resultaten. Sett till behovet av närvaro och kommunikation för att bemöta 

medarbetarnas behov lämpar sig inte metoder som e-learning vid integration av förvärvade 

medarbetare i samma utsträckning som vid en vanlig nyanställning. 

 

Sammantaget belyser resultatet den oumbärliga vikt HR har vid integreringen av förvärvade 

medarbetare. Det är av stor betydelse att fokus läggs på hög närvaro och bra kommunikation i 

arbetet då detta har goda möjligheter att påverka och minska de hinder och problem som ofta 

uppstår vid ett förvärv. För att öka chanserna att förvärv lyckas är det av största vikt att HR 

ges det utrymme och ställning som de behöver för att kunna genomföra en god integrering, 

risken finns annars att resurserna som ligger till grund för köpet går förlorade. 
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6.1 Studiens begränsningar 

Studien har begränsning i att data endast baseras på sju informanter och att alla dessa arbetar 

inom privat sektor i Stockholm. Detta riskerar att påverka resultatet skevt genom att ge en 

onyanserad bild av fenomenet då inte offentlig sektor eller andra städer i Sverige är 

representerade i studien. Ytterligare begränsning i studien finns även i att vissa av 

informanterna gjort förvärv nära i tid, vilket gör att de riskerar att inte ha bearbetat och 

reflekterat över processen och dess utfall ordentlig än. Ytterligare begränsning i studien är att 

en av teorierna, Lewins trestegsmodell, är från 1951. Sedan dess har mycket hänt och 

förändrats i organisationer samt hur man arbetar med förändring inom dessa. Teorin används 

dock fortfarande i hög utsträckning inom såväl forskningsarbete och studielitteratur vilket gör 

att vi bedömer den fortsatt aktuell och lämplig att använda för tolkning och analysering av 

data, speciellt i kombination med den nyare teorin om förändringskurvan. 

6.2 Studiens bidrag till forskningen 

Studiens bidrag till forskningsområdet är att den genom ett kvalitativt förfaringssätt 

identifierat och bidragit till utökad kunskap om hur HR arbetar med integration av 

medarbetare vid företagsförvärv. Studien bidrar till ökad kunskap om vilka vanliga hinder 

som finns i integrationsprocessen samt vilka verktyg som ofta används för att lyckas med det 

svåra arbetet. Företagsförvärv blir allt vanligare i dagens samhälle och vi hoppas att vår 

forskning kommit att bidra med utökad förståelse för HR:s viktiga arbete med att integrera 

medarbetare vid förvärv. 

6.3 Framtida forskning 

Vidare forskning om fenomenet skulle fördelaktligen kunna baseras på ett större antal 

informanter, men även med informanter från offentlig sektor. Detta för att i större 

utsträckning kunna uppnå en högre grad av nyansering med ett mer representativt resultat. 

Framtida studier skulle även kunna närma sig fenomenet genom observation av hur en eller 

flera HR-avdelningar de facto arbetar med integration av medarbetare vid företagsförvärv. 

Under processen för att hitta tidigare forskning hittade vi väldigt få studier gällande HR:s 

arbete vid företagsförvärv och vi menar att en framtida forskning utav HR:s innebörd i 

förvärvsarbete bör uppmuntras. Vidare forskning skulle även kunna studera hur förvärvade 

medarbetare upplever att de integreras och behandlas i en förvärvsprocess då denna studie 

undersökt det motsatta. En studie inom det skulle kunna fungera som ett komplement till 
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denna studie och tillsammans utmynna i en mer nyanserad bild med kunskap från båda 

parters synvinkel. 
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8. Bilagor 

8.1 Inledande kontakt via mejl  

Hej X! 

Vi heter Lovisa Boestad Schön och Klara Hedlund. Vi läser Program med inriktning 

personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet, termin 6. Vi skriver just nu vårt 

examensarbete och har fått dina kontaktuppgifter från X med anledning av X. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur HR arbetar med att integrera förvärvade 

medarbetare i samband med företagsförvärv. Denna uppsats har en kvalitativ ansats och 

materialet är därför tänkt att insamlas genom enskilda intervjuer. Vi skulle vara väldigt 

tacksamma om du vill och har möjlighet att delta i vår studie genom en intervju på din 

arbetsplats. Intervjuen beräknas ta ca 30-45 minuter.  

 

Vi vill understryka att fokuset i studien ligger på den sammantagna analysen utav samtliga 

intervjuer - inte på de enskilda informanternas utsagor och att all insamlad data enbart 

kommer att användas till studien. Materialet kommer att behandlas helt konfidentiellt och 

personliga uppgifter avidentifieras likaså företaget/företagen i samband med intervjutillfället. 

Detta innebär att dina svar, din identitet samt arbetsplats ej kommer gå att härledas utav 

någon annan än oss. Hur ställer du dig till en medverkan i vår studie? 

 

Vi avser att genomföra intervjuer initialt under v. 17 på tisdag 23/4, fredagen den 26/4. 

Fungerar inte dessa datum för dig så hittar vi en annan dag. Förslagsvis under v. 19 på 

måndag 6/5, tisdag 7/5 eller fredag 10/5. Fungerar någon av dessa datum för dig? 

 

Vid frågor och funderingar är Du varmt välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 

Bifogat finns även ett samtyckesformulär där det framgår lite mer vad vi undersöker samt vad 

medverkan innebär.  

 

Vi hoppas verkligen att du vill delta i denna studie, Tack på förhand för din tid! 

 

Med vänliga hälsningar 

Klara Hedlund & Lovisa Boestad Schön 

 

Kontaktuppgifter: 

Klara Hedlund    hedlundklara@gmail.com 070 716 53 98 

Lovisa Boestad Schön   lovisaboestads@gmail.com 073 836 42 78 

 

Handledare: Andreas Rydberg  anders.rydberg@idhist.uu.se 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hedlundklara@gmail.com
mailto:lovisaboestads@gmail.com
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8.2 Samtyckesblankett 

Samtyckesformulär  

Uppsala universitet 
Student: Klara Hedlund, Lovisa Boestad Schön 

                 

Till berörda deltagare 

 

Medgivande för deltagande i en studie om HR’s funktion vid företagsförvärv 

 

Projekt 

Arbetet har som övergripande syfte att undersöka hur HR arbetar med att integrera 

förvärvade  

medarbetare i samband med företagsförvärv. Vi närmar oss syftet genom att närmare 

undersöka frågorna: 

● Hur ser processen ut för kunskapsöverföring i samband med företagsförvärv?  

● Hur ser HR- specialister på utmaningar och problem i processen för 

kunskapsöverföring i samband med företagsförvärv? 

● Hur påverkas HR:s delaktighet i processen utfallet?  

 

Metod 

Undersökningen kommer att bestå av intervjuer (7) som kommer att genomföras och därefter 

analyseras. Om någon av deltagande parter inte godkänner att ljudinspelning används kommer 

det att raderas. Viktigt att understryka är att fokus i studien i sin helhet inte ligger på de enskilda 

individerna utan den sammantagna analysen av samtliga intervjuer.  

 

Resultatredovisning, etik och sekretess 

Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på 

seminarier samt på universitets uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga enskilda 

personer att namnges och i den mån namn förekommer, ändras dessa. Alla personuppgifter och 

andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras konfidentiellt 

och under tystnadsplikt i enlighet med gällande allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). 

 

Medgivande: 
Denna fullmakt ger tillstånd att ljudinspela intervju samt att använda det insamlade materialet 

i undersökningen.  

 

Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst välja att under 

intervjun avbryta sin medverkan. 

□ Jag vill medverka i studien.  □ Jag vill inte medverka i studien.  
 

Datum   __________________________________________ 
Underskrift  ___________________________________________________ 
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8.3 Intervjuguide svenska 

Inledning 

- Vad arbetar du med på ditt företag? 

- Kan du berätta om i vilket sammanhang du har arbetat med företagsförvärv? 

- När kontaktades du inför arbetet med företagsförvärvet? Varför kontaktades 

du? 

Forskningsfråga: Hur ser processen ut för kunskapsöverföring i samband med 

företagsförvärv?  (ställs ej) 

- Vad fick du för uppgift vid företagsförvärvet?  

- Vad var målet med ditt arbete? 

- Vilka metoder användes för att integrera medarbetarna?  

- Hur gick ni/du tillväga? Vilka steg?  

- Följde ni någon speciell, sedan tidigare framtagen, process för integreringen 

av medarbetarna vid företagsförvärvet? 

- Hur såg ni till att kunskaps spreds till medarbetarna? Hur försäkrar ni er om att 

alla medarbetare hade all den kunskap som behövdes vid förvärvet (vad det 

innebar för den, kontaktperson, policys, hur den hittar, etc etc)? 

- Fokuserade ni på gemensam utbildning, togs någon handbok fram etc etc? 

- Vad anser du är viktigt i integreringen av medarbetare vid ett företagsförvärv? 

- Gjorde ni någonting aktivt för att de förvärvade medarbetarna skulle känna sig 

välkomna i den nya organisationen? 

- Förändringsarbete: Hade ni i åtanke hur de förvärvade medarbetarna genomgick olika 

skeden i samband med förvärvet? T.ex. att det kan upplevas otryggt/osäker till en 

början?  

- Isåfall när började ni prata om detta?  

- Hur tog ni hänsyn till detta? 

- Om inte - har du haft någon åtanke på detta och aktivt uteslutit det? Arbetat 

Proaktivt?  

 

Forskningsfråga: Hur ser HR- specialister på utmaningar och problem i processen för 

kunskapsöverföring i samband med företagsförvärv? (ställs ej) 

- Vilka hinder ställdes ni för i samband med integreringen av medarbetarna?  

- Hur yttrade sig hinder/problem under företagsförvärvet? 

- Kan du beskriva någon konkret situation? 

- Företag har ofta en viss företagskultur, uppkom det några speciella problem/hinder 

när medarbetarna skulle komma in i er företagskultur? 

- Vad tror du är bästa sättet att få ett företag att gå från en företagskultur till en 

annan? 

- Hur hanterade ni de problem som uppkom?  

- Vad tror du generellt är den största utmaningen vid integrering av medarbetare vid 

företagsförvärv? 

- Vilka hinder tror du är vanligast i samband med företagsförvärv? 

- Vilka anledningar tror du finns till att företagsförvärv misslyckas? 

- Den tidigare forskning vi läst visar att förvärv ofta misslyckas, varför tror du att det är 

så? 

 

Forskningsfråga: Hur påverkas HR:s delaktighet i processen utfallet?  (ställs ej) 

- Vilken roll/betydelse har HR i företagsförvärv enligt dig?  

- Vad är HR:s viktigaste funktion vid företagsförvärv enligt dig?  
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- När inkluderas HR i företagsförvärvsprocessen och hur tror du att det påverkar 

utfallet?  

- Hur uppfattade du tidpunkten som HR kontaktades för förvärvsarbetet? För 

tidig, lagom, för sen? 

- Vad har din erfarenhet av HR arbete vid företagsförvärv gett dig för lärdomar? Vad 

var det viktigaste du tog med dig från det arbete? 

- Om du hade fått möjligheten att göra om integreringen, vad hade du gjort annorlunda?  
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8.4 Intervjuguide engelska  

Introduction 

- What are you working with in your company? What is your main work 

responsibilities?   

- Can you tell us in which context you have worked with acquisitions? 

- When were you contacted in connection to the work with the acquisition? 

When the purchase was done? Prior to the purchase?  

- Can you see any difference in the work and the end result depending on when 

you were contacted?  Was it for instance easier to complete the integration if 

you were contacted in the early stages?  

-  

Research question: How does the proceess look for knowledge transfer in connection 

with company acquisitions? 

- Whats your task for the M&A? 

- What was the goal of your work? 

- What methods are popular to use for the integration process of employees?  

- Could you tell us a bit about the methods or process you use when integrating 

employees?  

- How do you processed with integration? 

- When integration employees from one culture to another, what do you think is 

important to consider? How should it be done?  

- Which methods do you think is the most popular to use? Gives the best end result?   

- How do you ensure that all employees had all the knowledge needed at the acquisition 

(what it meant for them, contact person, policies, how they finds everything, etc etc)? 

- Have you been working actively for knowledge sharing after an M&A between 

leaders, HR and other employees?  

- How did you make sure that knowledge was spread to the employees?  

- What do you think is important in the integration of employees in a company 

acquisition? 

- Did you often follow any special, previously developed, process for the integration of 

the employees into the company acquisition?  

- Did you focus on common education, did any handbook be presented etc etc? 

- Did you do anything to make the acquired employees feel welcome in the new 

organization?  

- Change work: Did you keep in mind that the acquired employees may go through 

different stages in connection with the acquisition? For instance that they can 

experienced some insecurity and uncertainty at times?  

- If so, when did you start talking about this?  

- How did you take this into account? 

- If not - have you had any thought of this Worked Proactively to 

prevent this? 

Research question: How do HR specialists look at challenges and problems in the 

process of knowledge transfer in connection with company acquisitions? 

- Knowledge transfer / socialization: What obstacles did you face in connection with 

the integration of employees? 

- Can you describe any concrete situation? 

- Companies often have a certain corporate culture, did any special problems / obstacles 

appear when employees came into your corporate culture? 
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- What do you think is the best way to get a company to go from one company culture 

to another?  

- What do you generally think is the biggest challenge when integrating employees in 

company acquisitions? 

- Which obstacles do you think are most common in connection with company 

acquisitions? 

Some company acquisitions tend to fail and does not give the result intended, why do 

you believe this happens? What are in your opinion some common reasons for 

acquisitions to fail?  

 

Research question: How is HR's involvement in the process affected? 

- What role and importance does HR have in corporate acquisitions according to you? 

- What is HR's most important function in corporate acquisitions according to you? 

- When is HR included in the business acquisition process and how do you think it 

affects the outcome? 

- What has your experience with HR work at company acquisitions given you for 

lessons? What was the most important thing you took with you from that job? 

- If you had the opportunity to redo the integration, what would you have done 

differently?    
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