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Sammanfattning  
 
Uppköp och fusioner är ett allt vanligare inslag i dagens arbetsliv och många påverkas i någon 
utsträckning av fenomenet, antingen som en del av det köpande eller det uppköpta företaget. 
Motiven till uppköp och fusioner varierar men gemensamt för dessa företag är arbetet med att 
integrera personalen på det uppköpta företaget och de prövningar detta medför. Hur ser de 
anställda på ett företag som köpts upp på detta integrationsarbete? 
 
Uppköp och sammanslagningar av företag är idag inte ovanligt men desto mindre har det 
skrivits om hur personalen uppfattar de förändringar som detta innebär för den enskilde 
individen. De studier som gjorts av personalens reaktioner gentemot företagsuppköp och de 
efterföljande integrationsåtgärderna är nästan alltid ur företagsledningens synvinkel 
 
Företaget för min undersökning, Företag B, är ett litet företag som har köpts upp av ett stort 
företag, Företag A. Personalavdelningen på Företag A har arbetat med att integrera personalen 
på Företag B och integrationsprocessen har i uppsatsen delats in i tre tidsmässiga faser.  
 
Syftet med uppsatsen är att studera de faktorer som kan komma att spela in för hur personalen 
reagerar på ett uppköp, det vill säga vad personalen upplever ha gått bra och om något har 
varit problematiskt i integrationsprocessen. För att ta reda på detta har intervjuer med 
sammanlagt fjorton personer genomförts. Respondenternas svar har sedan tematiserats och 
redovisas under respektive fas. 
  
Resultaten visar på att den information som de anställda fick initialt enligt informanterna var 
tillräcklig. De känslor som många av dem hade i den första fasen var dock inte speciellt 
positiva. Många tyckte att beskedet om uppköpet var jobbigt och osäkerheten inför framtiden 
var i detta skede stor. De organisationsförändringar som följde med uppköpet upplevde många 
av informanterna öka arbetsbördan. 
 
I den andra fasen präglades informanternas känslor av oro för att förlora sina jobb och pratet 
mellan de anställda var kritiskt. Enligt de tillfrågade upplevde dock de flesta av de anställda 
att personalsidan på Företag A som synliga och integrationsarbetet över lag som mycket bra. 
 
I den tredje fasen talar informanterna återigen om integrationsarbetet och beskriver 
personalavdelningen på Företag A som dedicerade, engagerade och närvarande. Flertalet 
tycker dock inte att företaget är helt integrerat ännu och uppger att det främst är rutinerna som 
inte riktigt sitter än. De två kulturer som möttes i uppköpet beskrivs som varandras raka 
motsatser. En orsak till detta är storleken på företagen enligt informanterna. De anställda hade 
alla olika förväntningar på vad uppköpet skulle komma att innebära för dem, vissa blev 
besvikna och andra inte. De flesta börjar nu i efterhand att kunna skönja fördelar som de inte 
kunde se innan. Den gamla identiteten lever fortfarande kvar hos många av de tillfrågade men 
de flesta börjar allt mer att känna sig som företag A och detta är väl det bästa betyget på ett 
integrationsarbete? 
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                                                             Vi kommer genast att göra allt som är möjligt. Det som                        
                                                 är omöjligt kommer att ta lite längre tid.  

                       
  Engelsk general till Winston Churchill 

1. Inledning                                 
 
Fords köp av Volvo, General Motors köp av Saab, Phizers köp av Pharmacia UpJohn… 
Sedan 1980-talet har vi kunnat se hur uppköp och fusioner har utvecklats till en 
vardagshändelse i Sverige på samma sätt som i alla industriländer. Stein Kleppestö (1993) 
skriver att det knappast går att ta miste på att oroväckande många uppköp upplevs som 
besvärliga och misslyckade av både det köpande och uppköpta företaget (s. 21). Detta väcker 
frågor om vad som händer när köpet väl är ett faktum med de involverade företagen och deras 
personal. Hur mår personalen under och efter uppköpsfasen? Vilka hinder kan man stöta på 
vid integrationen av personalen? 
 
Uppköp och sammanslagningar av företag är idag vanligt men mycket lite har skrivits om hur 
personalen uppfattar de förändringar som detta innebär för den enskilde individen. De studier 
som gjorts av personalens reaktioner gentemot företagsuppköp och de efterföljande 
integrationsåtgärderna är nästan alltid ur företagsledningens synvinkel. (Lohrum, 1997)  
 
I den här uppsatsen intresserar jag mig tvärtom för de anställdas upplevelser av det 
integrationsarbete som en personalavdelning har bedrivit. Jag kommer att studera detta genom 
intervjuer på ett företag som nyligen köpts upp av ett annat företag.   
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Curt Andersson skriver i Organisationsteori (1994) att organisationer på ett genomgripande 
sätt påverkar människors tillvaro. Vi tillhör alla olika typer av organisationer i arbetslivet och 
på vår fritid och dessa har stor betydelse såväl för den allmänna styrningen i samhället som 
för vårt demokratiska statsskick (s 9).  
 
Martin Orrbeck skriver i Företagsförvärv i praktiken (2006) att efter den engelska termen 
”mergers and acquisitions” talas det ofta på svenska om ”förvärv och fusioner”. 
Beskrivningen av ordet fusion är mindre exakt då den också kan beteckna andra typer av 
sammansmältningar av företag än förvärv. I både svensk och internationell lagtext är det 
oftast termen företagskoncentrationer som betecknar förvärv. Företagskoncentrationer 
definieras som att två företag som tidigare varit självständiga slås samman. Det kan också 
definieras som att någon som redan kontrollerar minst ett företag får direkt eller indirekt 
kontroll över ett eller flera företag eller delar av företag, genom förvärv av aktier, andelar eller 
tillgångar. (s.13) 
 
Företagsfusioner och uppköp uppfattas som handlingar tillhörande en ekonomisk-rationell 
sfär av såväl inblandade aktörer som allmänheten. Det kan därför vara klokt att börja 
undersöka fenomenet på en ekonomisk-rationell nivå. Kleppestö (1993) skriver i sin 
avhandling att ekonomisk rationalitet är en av flera dominerande föreställningar eller 
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ideologier i den industrialiserade delen av världen. Industrin ges ett stort utrymme i skolan, i 
TV och i övriga massmedia liksom i människors vardagliga samtal. Industrin syftar inte bara 
till tjänste- och varuproduktion utan också till det nätverk som produktionen ingår i. Finns det 
några människor som är oberörda av industrin och dennas villkor, så är det få. (s.30)  
 
Föreställningarna om industrins logik är svåra att ersätta med andra. Hur individuella aktörer 
förväntas tänka och handla föreskrivs av den ekonomiska rationaliteten som är en institution. I 
denna kontext äger företagsuppköp och fusioner rum, liksom forskning om detta och dess 
innebörder och konsekvenser. Kleppestö försöker att se de fenomen han studerar i samma ljus 
som aktörerna genom att söka förstå fenomenen uppköp och fusioner på det sätt som den 
rådande retoriken föreskriver. Aktörerna pendlar enligt författaren mellan att vara uppslukade 
av den ekonomiska tankevärlden och att ifrågasätta den. Detta för att den kommer i konflikt 
med andra tankevärldar till exempel då följderna från ett uppköp som är ekonomiskt 
försvarbart leder till konsekvenser för människors känsloliv, integritet, drömmar och annat. (s. 
31) Kleppestös viktigaste argument är att han finner det mycket svårt att bortse från den 
institutionella kontexten som aktörerna befinner sig i. 
 
Idag är konkurrensen hård och detta gör att intresset, från både små och stora företag, för 
förvärv och försäljning ökar. En annan orsak till det ökade intresset är att konkurrensen även 
är hård för den upparbetade marknadens tillväxtmöjligheter både geografiskt och 
produktmässigt. Marknadens tillväxt är samtidigt långsam för många företag vilket leder till 
att många företagsledare letar efter möjligheter till att växa på nya produktområden och eller 
marknader. Möjligheterna till expansion utanför det egna landet tilltar i takt med en ökande 
internationalisering och en (åtminstone inom EU) avtagande reglering. Detta är en möjlighet 
som allt fler företag uppmärksammar och utnyttjar. (Orrbeck, s. 18) 
 
Många författare har försökt att kategorisera strategier och motiv till uppköp och fusioner 
samt krav på integration och förväntade synergier. Orrbeck skriver om olika motiv till att 
genomföra företagsförvärv och menar att motiven och typen av förvärv varierar mellan olika 
verksamheter. Gemensamt för de flesta är dock att förvärvet utgår från en strategisk analys av 
det egna företagets ställning på den marknad som företaget verkar på (Orrbeck s. 20). 
Kleppestö tar också upp motiv till att köpa och fusionera företag men menar att 
föreställningar om synergier troligen tillhör de viktigaste. 
 
Orrbeck (2006) skriver vidare att oftast anges andelen misslyckade förvärv som mycket hög, 
de som inte anses ha motsvarat förväntningarna anges vara cirka två tredjedelar av alla köp. 
”Misslyckande” kan definieras på olika sätt men han anser att i grunden avses att köparen inte 
fått en avkastning på det kapital som satts in som överstiger dennes vägda kapitalkostnad. Om 
förvärvet inte genererar köparens alla mål i förvärvsplanen kan denne hävda att förvärvet är 
misslyckat. I undersökningar som gjorts om framgång i transaktioner är det sannolikt att 
kapitalavkastningen används som mått i normala fall. (s. 28) Författaren menar vidare att en 
av orsakerna till företagsförvärv ofta misslyckas är att köparen inte kunnat integrera det köpta 
företaget i den egna organisationen på ett tillfredställande sätt (s.167). Orrbeck tycker att 
köparen gör klokt i att förbereda integrationsarbetet redan i början av processen.  
 
Ett uppköp påverkar de inblandade i olika grad och utsträckning. Oberoende av hur kulturen 
på de inblandade företagen ser ut och passar ihop står de som håller i integrationsarbetet inför 
en utmanande men också en mycket viktig uppgift. Anställda på ett uppköpt företag står i 
många fall inför, för dem själva, en världsomvälvande upplevelse som för många innebär 
osäkerhet, frustration och inte minst ett ifrågasättande av den egna identiteten. När ett företag 
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ska integreras med ett annat kan det vara bra att de som håller i integrationsarbetet är 
medvetna om hur personalen påverkas och kan komma att reagera.   
 
Jag har valt att kalla företagen i min undersökning för Företag A och Företag B. Företag A, 
som är det köpande företaget, är ett stort företag med många anställda till skillnad från 
Företag B som beskriver sig själva som ett litet familjärt företag där gränserna mellan de olika 
avdelningarna är suddiga. Då Företag A köpte B möttes de båda kulturerna på gott och ont.  
 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att studera de faktorer som kan komma att spela in för hur personalen 
reagerar på ett uppköp, det vill säga vad personalen upplevde som bra och om något varit 
problematiskt i integrationsprocessen. Därmed är förhoppningen också att kunna peka på 
olika faktorer värda att tänka på vid framtida integrationsarbeten. Detta görs genom att 
studera hur personalavdelningen på ett stort företag har lyckats med att integrera personalen 
vid ett uppköp av ett mindre företag utifrån personalens uppfattning. Uppsatsen bygger på två 
vida frågeställningar som jag kommer att fördjupa ytterligare utifrån tidigare forskning och 
det material jag samlat in i min undersökning. Frågeställningarna är således: 
 
Vad fungerade bra i arbetet med att integrera personalen vid uppköpet? 
Var något problematiskt i samband med integrationsarbetet av personalen? 
 
 

1.3 Disposition 
 
I nästa kapitel, kapitel två, presenteras de teoretiska perspektiv som använts och den tidigare 
forskning som jag tycker är angeläget för uppsatsens ämne. I det tredje kapitlet presenteras de 
metodologiska tillvägagångssätt som har använts i uppsatsen. Här tas även upp hur 
informanterna valts ut, de avgränsningar som gjorts och en beskrivning av intervjun som 
metod. Vidare beskrivs hur intervjuguiderna har utformats, hur intervjusituationen såg ut samt 
hur bearbetningen och analysen av intervjuerna gick till.  Avsnittet avslutas med bortfall, 
etiska överväganden och en metoddiskussion. I det fjärde avsnittet presenteras resultatet och 
analysen av denna i de tre faser som integrationsarbetet delats in i. Det femte avsnittet är ett 
diskussionsavsnitt.   
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2. Teoretiskt perspektiv och tidigare forskning 
 
 

2.1 Inledning till teoriavsnitt 
 
Jag kommer att skriva utifrån ett personalvetenskapligt synsätt och utgå från mottagarens, de 
anställda på det uppköpta företagets, perspektiv. 
Det finns flera olika tänkbara sätt att studera detta fenomen. Jag har inledningsvis sökt på 
begreppen: Uppköp*, personal*, sammanslagning, företagsförvärv, integration, mergers and 
acquisitions och acculturation. Sökningen gjordes i DISA databas och i Samsök och på det 
sättet togs litteraturen till undersökningen fram. Även ett antal uppsatser hittades med dessa 
sökord. Litteraturförteckningen i uppsatserna kompletterade litteratursökningen.  
 
Uppsatsen tar sin utgångspunkt i ett organisationsteoretiskt perspektiv. Tre aspekter blir då 
centrala; förändring, kultur och aktörsperspektiv. Jag utvecklar först texten kring dessa 
aspekter något för att sedan närmare diskutera teorier och litteratur kring fusioner och uppköp 
mellan organisationer. 
 
 

2.2 Teoretiskt perspektiv 
 
Ordet organisation kommer från grekiskans organon som betyder verktyg eller redskap. Curt 
Andersson (1994) menar att en organisation kan ses som ett redskap för att samordna en 
mängd människors ansträngningar att uppfylla ett visst mål. En annan definition på 
organisation är ett antal individer med olika förväntningar, krav, behov men med ett 
gemensamt mål. Oavsett om organisationen är starkt eller svagt formaliserad får människorna 
sin identitet genom att tillhöra organisationen. (s.11) 
 
Andersson (1994) skriver i sin bok om aktörs– och struktursperspektivet. Han menar att det är 
svårt att analysera aktörer som verkar inom strukturens ram eftersom strukturer på olika 
nivåer kan ha olika effekter på olika aktörer. Detta kan förklaras med att aktörernas 
egenskaper kan vara en konsekvens av helt annorlunda strukturer. Att strukturer förändras 
under en viss tidsrymd försvårar förhållandet mellan struktur och aktör och är något som man 
bör ta med i beräkningarna. (s.55) Karaktäristiskt för aktörsperspektivet är att de som skapar 
organisationen är organisationens medlemmar (s.56).  
 
Andersson (1994) skriver vidare om David Silvermans bok (jag har inte lyckats komma över 
den) The Theory of Organisations (1970) i vilken Silverman betonar aktörernas stora 
betydelse för vad som händer eller inte i en organisation. Hur aktörerna uppfattar och tolkar 
en situation anser han vara särskilt centralt. Handling uppstår utifrån hur aktören har tolkat en 
situations innebörd och uppfattningen av denna skiljer sig åt mellan olika personer. Genom 
medlemmarnas interaktion kommer sedan organisationens verklighet att förändras. Andersson 
menar att Silverman betonar skillnaden mellan socialvetenskaperna och naturvetenskapernas 
positivistiska inställning. Sociologen observerar inte bara beteende utan vill snarare förstå 
handling och aktion. Genom sitt samhälle får människan mening och innebörd ur vilken 
handling uppstår och definierar den sociala verkligheten. Människan definierar samhället och 
samhället definierar människan.  
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Människor förändrar och modifierar sina attityder genom interaktion och överför därmed en 
social mening. Den innebörd som de som är berörda tillägnar sina handlingar måste därför tas 
med i beräkningen av en förklaring till mänskligt agerande. För att i andras ögon kunna 
legitimera vissa aktörers handlingar måste man undersöka hur organisationens mål uppstår 
som symboler. Silverman tar upp problemet med medlemmarnas och organisationens mål och 
vill med sin aktionsteori ge ett alternativ till bland annat systemteorin. Vi förbiser det sociala 
sammanhang som organisationen verkar i och får ett alldeles för begränsat perspektiv på 
organisationer med tidigare organisationsteorier som bara fokuserade på en sida av saken. 
(Andersson, s.57)  
 
I sin aktionsteori hävdar Silverman enligt Andersson (1994) att det sätt människan socialt 
konstruerar sin verklighet på, formar henne och att aktörsperspektivet förklarar organisationer 
på ett bättre sätt än andra organisationsteorier. Silvermans definition av organisationer är att 
de är ”sociala institutioner med vissa speciella karakteristika” (s.58). Enligt Silverman kan 
aktionsteorin förklara varför förändring över huvudtaget uppstår i en organisation och teorin 
kan ses som en metod att inom organisationer kunna analysera sociala relationer. Andersson 
skriver att mycket av Silvermans ansats handlar om att definiera och undersöka den situation 
som organisationens medlemmar befinner sig i och förklara, som ett resultat av deras 
motiverade beteende, vad det är som händer i organisationen. Även de val som medlemmarna 
gör i ljuset av dessa definitioner ska det finnas förklaringar till. Teorin ska förklara varför 
organisationer är som de är enligt Silvermans definition av organisationsteorin. En annan 
uppgift som teorin ska ha är att undersöka de faktorer som får organisationen att förändras.  
 
Andersson skriver att enligt Silverman är organisationsteorins första uppgift att urskilja 
medlemmarnas orientering. Denna orientering skiljer sig åt mellan medlemmarna eftersom de 
som nya medlemmar fört med sig olika mål, syfte, förväntningar och motiv in i 
organisationen. Även deras livshistorier och allmänna bakgrund skiljer sig åt vilket kommer 
att styra och påverka deras beteende. Förutom den nya yrkesrollen har de också med sig olika 
roller (exempelvis make, pappa, politiker). De syften, värderingar och förväntningar som de 
nya aktörerna tar med sig in i organisationen kommer antingen att uppmuntras eller 
nedvärderas av de aktörer som redan finns i organisationen. Detta resulterar i att graden av 
engagemang kommer att variera stort mellan aktörerna och påverka det sätt på vilket de svarar 
på andras beteende. Enligt Silverman kan organisationell förändring förstås som en 
”förändring av etablerade spelregler och aktörernas förhållande till detta” (s. 58).  Reglerna 
kommer att förändras om tilliten rubbas tillräckligt. Aktionsteorin kan förklara hur förändring 
uppstår utifrån de olika aktörernas interaktion sinsemellan, vilket är teorins stora tillgång. 
Vissa aktörers förväntningar bekräftas och andra vederläggs med den handling som uppstår. 
 
Vid en organisationsanalys är det några punkter som enligt Andersson Silverman betonar kan 
vara värda att beakta. Det interaktionsmönster och rollsystems natur som byggts upp i 
organisationen är den första punkten. Hur det har utvecklats historiskt och om organisationens 
värderingar omfattas av en majoritet är speciellt något som bör undersökas. Den andra 
punkten är de karaktäristiska syften som eftersträvas (exempelvis belöningar och 
arbetstillfredställelse) hos de idealtypiska aktörerna samt deras grad av engagemang. 
Aktörernas nuvarande definition av den egna situationen inom organisationen utgör den tredje 
punkten. Den innefattar även deras förväntningar på andras förmodade beteende. Den sista 
punkten är olika aktörers typiska handlingar samt den innebörd som de lägger i sitt handlande.  
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Andersson (1994) skriver att Silvermans analysmodell bäst kan förstås när den appliceras 
praktiskt genom studiet av en speciell organisation. Vid analys av organisationer erbjuder 
aktionsteorin en metod och föreslår även vissa frågor som man kan få svar på via denna 
metod. Problem som sammanhänger med organisationens ursprung kan sedan kopplas ihop 
med dessa frågor. Varför och hur uppstod den? Andersson nämner ett antal nyckelord som 
lyfter fram betydelsen av de sociala relationerna: engagemang, rollsystem, definition av 
rådande situation, aktion, konsekvenser av aktion och källor till förändring (s. 59). 
Organisationen får sitt liv genom aktörerna i Silvermans modell. Den sociala verklighet som 
kommer att prägla organisationen skapas av aktörernas förväntningar, behov och interaktion. 
Det är också aktörerna som väljer den ena eller andra handlingsvägen efter att ha tolkat olika 
sociala situationer. (s.60)  
 
Inom organisationsteorins ramar kan vi idag även tala om en särskild organisationskulturteori 
(Andersson s. 109). Det ökade kravet på snabb omställbarhet och förmågan att hantera 
turbulenta och komplexa miljöer och situationer är en faktor som tycks ha bidragit till 
sökandet av det bästa i andra kulturer. ( s. 110) Sociologi, företagsekonomi, antropologi och 
andra discipliner har haft svårt att enas om en gemensam definition av organisationskultur då 
den är komplex och inte entydigt kan fångas. Enligt Andersson (1994) är organisationen en 
samlingsbeteckning för de värderingar som dominerar i en organisation. (s. 110) Andersson 
skriver att man i modern organisationsteori har blivit alltmer varse om kulturens betydelse för 
vad som händer i organisationen. Ska man få ett någorlunda likartat beteendemönster i de för 
företaget fundamentala frågorna så spelar de gemensamma föreställningarna stor roll. För att 
kunna få en samlad bild av organisationen kan man använda kulturbegreppet som instrument. 
(s.116) Ett uppköp innebär organisationsförändringar vilka i sig påverkar företagskulturen på 
företagen. Då kulturen på företaget är viktig för personalen kan aktionsteorin och 
organisationskulturteorin ge en ökad förståelse för personalen och därmed underlätta 
integrationsarbetet.   
 
 
 

2.3 Tidigare forskning 
 
Det är tydligt att det mesta som skrivits utgår från företagsledningens perspektiv. Personalens 
reaktioner gentemot uppköp och de åtgärder som kommer till följd av detta har studerats 
tidigare men inte vanligtvis ur personalens synvinkel. Cami Lohrum ställer sig i sin artikel 
frågande till om det överhuvudtaget är möjligt att generalisera att företagsledningens åsikter 
gäller för hela organisationen. Lohrum skriver vidare att de anställda i det uppköpta företaget 
reagerar olika på de sammanslagningsåtgärder som verkställs efter uppköpet. Han menar att 
det borde ligga i ledningen på moderbolagets intresse att få en djupare förståelse för 
personalens reaktioner på de åtgärder som genomförs och varför de reagerar på ett visst sätt. 
(1997; 3; 211-213) 
 
Utifrån tidigare forskning förefaller vissa aspekter vara viktiga att studera än andra om man 
vill förstå vad som fungerar respektive kan vara problematiskt vid företagsuppköp. Dessa är 
integrationsarbete, företagskultur, personalhantering, information och kommunikation. 
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Integration och kultur 
 
Stein Kleppestö skriver i Kulturell integration vid uppköp och fusioner: en litteraturstudie 
(1992) om hur forskningen kring företagsuppköp och fusioner har exploderat under 1980-
talet. Han kan i studien se att en mängd av de bidrag som behandlar ämnet handlar om varför 
uppköp och fusioner ofta misslyckas med att ge de effekter som man planerat för från början. 
Inom dessa ramar fokuseras allt oftare på vad som kommit att kallas för den mänskliga sidan 
av uppköp och fusioner (”The human side of mergers and acquisitions”). Olika problem i 
samband med uppköp och fusioner behandlas där. Dels riktar man in sig på fenomen på 
individnivå ( exempelvis revirtänkande, effekter på karriär och mycket annat) och dels på 
fenomen av mer kollektiv natur (till exempel organisationskulturer). Kleppestös artikel är en 
genomgång och diskussion av olika bidrag som behandlat hur integrationsarbetet i anknytning 
till uppköp och fusioner relaterats till organisationskultur som begrepp. (Kleppestö, s.1)  
 
Kleppestö (1992, s.7) tar upp Sales och Mirvis When culturs collide: Issues in acquistion 
(1984) som ett av områdets mest centrala bidrag. Författarna ser kulturen som tre 
sammanhängande områden (realms): värderingar, filosofi och handlingar (interpersonella- och 
affärshändelser). De mänskliga handlingarna finns på ytan och utgörs exempelvis av 
kunskapsöverföring, språk, ritualer och traditioner. Dessa formas av normer och roller (s.7) 
Författarna beskriver hur kulturell integration kan gå till genom att utgå från ett fall. 
Kleppestö nämner att författarna skriver utifrån det uppköpta företagets perspektiv och 
förenklat kan man dela in förloppet i tre faser.  
 
Hotet mot den egna kulturen utgör den första fasen som kan leda till osäkerhet, sorg och 
betydande ångest för den anställde. Vare sig reaktionerna är grundade eller ej så påverkar 
dessa reaktioner individernas syn på uppköpet och det följande integrationsarbetet.  
 
Själva den kulturella konfrontationen utgör den andra fasen då individer från de olika 
kulturerna möts, vilket också elementen från de kulturer de bär med sig gör. Tre mycket 
tydliga kognitiva processer kan man hitta under denna fas och den kraftiga polariseringen är 
den mest anmärkningsvärda. Här beskriver individerna varandras kulturer för att göra 
olikheterna så stora som möjligt. Detta innebär även att kulturerna beskrivs som 
ogenomträngliga eller harmoniska, att de är väl sammanhållna och logiskt konsekventa (s.7). 
Här kan man se ett behov av att knyta värden till alla beskrivningar och förutom att påpeka 
olikheter dela in i bra/dåligt, moralisk/omoralisk, rätt/fel. Slutligen kan man se spår av 
etnocentrism som innebär att individerna har svårt att se saker ur någon annans synvinkel än 
sin egen. Synpunkter från andra kulturer framstår som obegripliga.  
 
Ackultureringen, eller kulturmöten som det också kallas på svenska, är den tredje fasen. 
Författarna hämtar här sina teorier från antropologin helt och hållet (s.8). Ackultureringen kan 
på olika sätt och åtgång av tid leda till huvudsakligen fyra resultat. De två kulturerna kan utan 
större förändringar behålla sin integritet och leva i fredlig samexistens och därmed integreras. 
På så vis får man ett pluralistiskt eller mångkulturellt ”samhälle”. Den ena kulturen kan även 
gå upp i den andra och därmed assimileras. Sker detta frivilligt har man en ”smältdegel” där 
de båda kulturerna smälter samman. Sker det utan samtycke har man en ”tryckkokare” där det 
kan skapas spänningar mellan de två kulturerna. Ett annat resultat kan vara separering vilket 
kan ge uttryck i ett tillbakadragande, att man lämnar samgåendet. Det kan också ta sig formen 
av segregering där de olika kulturerna lever åtskilda från varandra. Det kan även uppstå en 
dekulturering där man inte lever med någon av kulturerna.  
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I sin undersökning kunde författarna se spår av såväl integration som separering och 
assimilering och alltså inte några av dessa i rena former. Detta berodde på en rad faktorer 
varav en var om det uppköpta företaget fick välja hur det skulle anpassa sig. En annan var 
huruvida relationen mellan de två företagen bestod i förtroende och ömsesidig respekt eller ej. 
Detta visar att relationen mellan företagen har en avgörande betydelse för integrationen och 
dess utfall. Det uppköpta företagets frihetsgrader spelar även roll.  
Enligt Kleppestö (1992) missar dock författarna den viktigaste frågan vilken är vad det är som 
förklarar att vissa uppköpta företag strävar efter att behålla sin kultur medan andra inte gör 
det. Beror viljan eller önskan om att behålla den egna kulturen på vilket företag det handlar 
om och i så fall varför? Kleppestö anser att i så fall bestäms ackultureringen av det 
dominerande företagets vilja. (s. 8)   
 
Kleppestö skriver i sin doktorsavhandling Kultur och identitet vid företagsuppköp och 
fusioner (1993) om företagsuppköp och kulturkrockar. Hans intresse ligger i 
skärningspunkten mellan integration och kultur som en följd av fusioner och företagsuppköp 
(s.21). Kleppestö skriver om kulturbegreppet i Kulturell integration vd uppköp och fusioner: 
en litteraturstudie (1992). Han menar att kultur som begrepp har kommit att omfatta en 
mängd olika betydelser genom historien. Det finns flera olika skolor inom sociologin och 
antropologin som har sina egna definitioner på begreppet kultur. Även inom dessa skolor kan 
definitionerna variera kraftigt. (s. 3) Kleppestö vill visa på möjligheterna till att utnyttja 
kulturbegreppet i en annan tradition än tidigare (s.4).  
 
Henning Bang skriver i sin bok Organisationskultur (1999) att man försöker att hitta faktorer 
i organisationen som kan vara till hjälp när man vill beskriva, förklara och förutsäga 
människors beteende. Detta kan man göra genom att studera organisationskulturen. 
Organisationer kan inte alltid betraktas som fulländade rationella och logiska system som 
uppfyller de effektivitets- eller vinstmål som satts upp, vilket också det senaste 10-15 års 
forskning visat (s.16). Det är individer med känslor, attityder, varierande mål och begränsad 
rationalitet som utgör organisationer. 
 
Bang (1999) nämner olika typer av konflikter som kan uppstå i en organisation. Det för 
uppsatsen relevanta avsnittet handlar om konflikter mellan organisationskulturer som slagits 
ihop (s. 38). Denna typ av subkulturkonflikt som här nämns är konflikter som kan uppstå till 
följd av två organisationer med olika kulturer slås samman. Denna typ av konflikt har fått stor 
uppmärksamhet i massmedia genom de många på senare år mer eller mindre lyckade fusioner 
som planerats eller genomförts. Dessa fusioner har beskrivits som konfliktfyllda och 
besvärliga och många hävdar att detta beror på att bolagen är så olika. Detta kan vara det vi 
kallar deras organisationskultur. 
 
Bang (1999) tar upp de olika utfall som en fusion mellan olika organisationskulturer kan ge: 
Kan de två kulturerna existera sida vid sida i den nya sammanslagna organisationen kan det 
resultera i samexistens. Ingen av kulturerna ändras då särskilt mycket. Assimileras däremot 
den ena kulturen (ofta det uppköpta företaget) in i den andra kulturen (det köpande företaget) 
kan man prata om assimilation då det ena företaget övertar det andras värderingar och normer. 
Växer det fram en ny kultur genom sammanslagningen av de två kulturerna kan man tala om 
nyskapande. Den nya kulturen har då både helt nya kulturella drag men också drag från både 
de gamla kulturerna. Hamnar de två organisationerna i stark konflikt med varandra kan de till 
följd av skilda värderingar helt förkasta varandras kulturer och då visar sig detta som en 
avvisning. Detta tillstånd slutar på lite längre sikt antingen som ”samexistens”, assimilation”, 
”nyskapande” eller med ”avkultivering”. Med avkultivering menas att den ena kulturen 
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smulas sönder. Detta kan ske till exempel genom att medlemmarna i organisationen från en av 
kulturerna slutar, oftast på det uppköpta företaget. (s. 38) Detta kan man se likheter i de tre 
faser som Kleppestö tar upp (se sidan 7). 
 
 
Personalhantering vid företagsuppköp 
 
Förändringar ställer ofta höga krav på människors kompetens, kunskap och personliga 
egenskaper. Är inställningen den rätta kan det innebära stora utvecklingsmöjligheter för den 
enskilde. 
 
Fredrik Båving och Mikael Westling (2004) undersöker i sin magisteruppsats 
Personalhantering vid ett företagsuppköp, en studie i vilka faktorer som kan förenkla 
övergången för de anställda vid ett företagsuppköp (2004) vad som kan göras för att förenkla 
övergången för de anställda vid företagsuppköp på ett sätt som gör det lättare att acceptera 
den nya situationen. Deras syfte var att identifiera viktiga faktorer som gör övergången för 
personalen smidigare vid företagsuppköp. De har undersökt TietoEnators övertagande av 
Ericssons kontor i Luleå och den teori de anser vara relevant för uppsatsens syfte, för att 
utarbeta de riktlinjer för vad man bör tänka på gällande personalfrågor vid företagsförvärv. 
Deras magisteruppsats är en fallstudie som genomförts med enkäter och intervjuer. 
Slutsatserna som författarna har kommit fram till i studien är utformade som riktlinjer. Dessa 
innefattar vikten av att informera personalen både ofta, mycket och externt. Informationen bör 
vara anpassad till mottagaren och den situation som denne befinner sig i. De tar även upp 
vikten av att involvera personalen i förändringarna samt att hitta de fördelar som förändringen 
innebär för personalen. Det finns olika sätt att hantera kulturen vid företagsuppköp, viktigast 
är att kulturfrågorna inte ignoreras. Avslutningsvis anser författarna att det bör klargöras hur 
personalen påverkas av affären. 
 
 
Information och kommunikation 
 
Offentlig information är en nödvändighet för noterade bolag då börskontraktet föreskriver att 
uppgifter om händelser som är väsentliga ska lämnas omedelbart och på ett sätt så att alla 
aktörer på marknaden får tillgång till nyheten samtidigt. Av PR-skäl kan även onoterade bolag 
ha intresse av att lämna offentlig information. Det är dock viktigt att komma ihåg att många 
andra grupper, som kunder och leverantörer, har ett legitimt behov av information vilket även 
är viktigt ur en kommersiell aspekt. Martin Orrbeck (2006) menar att den viktigaste av dessa 
grupper är de anställda i det förvärvade bolaget.  
 
En osäkerhet inför framtiden uppkommer alltid av en ny ägarkonstellation vilket innebär en 
situation som inbjuder till ryktesspridning. När de interna diskussionerna pågår och de flesta 
anställda funderar över sin situation, riskerar produktiviteten att sjunka. Nyckelpersoner kan 
också välja att lämna företaget om de utsätts för rekryteringsförsök. Med anledning av detta 
bör de anställda i det uppköpta företaget informeras genom att representanter för de köpande 
företaget besöker anläggningen så snart som affären offentliggjorts. Med den muntliga 
informationen bör det även lämnas skriftlig information som innehåller de motiv som både 
köpare och säljare haft till affären.  
 
För att undvika att ogrundade rykten slår rot är det viktigt att berätta om köparens planer för 
objektet men det kan också vara på sin plats att ge en kort presentation av företaget. 
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Författaren anser att oavsett hur negativa de kan uppfattas, så bör man berätta hela sanningen 
om köparens planer (s.164). Det finns två skäl till detta varav det första är att köparen riskerar 
att tappa sin trovärdighet då sanningen kommer fram i efterhand. Det andra är att den värsta 
sanningen aldrig är så illa som den som människor föreställer sig i sina mörkaste stunder. 
(Orrbeck, s.164).  Den generella presentationen till alla anställda kan och bör kompletteras 
med information som är mer individuellt anpassad till nyckelpersoner, likaså är separata 
möten med fackliga företrädare oftast på sin plats (s.165). Förutom de anställda på det 
uppköpta företaget bör även företagets kunder, myndigheterna och företagets leverantörer 
informeras om uppköpet.   
 
I samtliga fall är det som köpare viktigt att inte lova mer än vad man vet att man kommer att 
kunna hålla. Det är bättre att erkänna att man i vissa avseenden inte vet vad som kommer att 
ske än att föra fram ett positivt budskap som man inte kan stå för. I sådana situationer kan 
man med större fördel tala om när mer utförlig information kommer att ges och varför detta 
inte kan göras nu. Orrbeck (2006) menar att om man är osäker på färdriktningen är det initialt 
bättre att vara mer negativ än positiv i beskrivningen. De anställda blir då långsiktigt mer 
tillfreds och negativa överraskningar kan undvikas (s. 165). Att information lämnas vid så få 
tillfällen som möjligt är enligt författaren att föredra. Han menar att trovärdigheten för 
avsändaren riskerar att minska om det är ett ständigt flöde av nyheter exempelvis om hur 
integrationen skall genomföras. Köparen har bara en möjlighet att förmedla viktiga budskap 
till de målgrupper som han vill nå vilket innebär att kommunikationen i samband med 
tillträdet är av stor betydelse för de framtida relationerna med alla intressenter. 
Diskussionerna om kommunikation bör därför följa hela förvärvsprocessen och inte läggas till 
på slutet efter att alla beslut har fattats. Efter att ett företagsförvärv är allmänt känt av 
anställda, leverantörer, kunder, myndigheter och allmänhet är det dags att snarast möjligt 
påbörja det planerade integrationsarbetet (s. 166). 
 
Enligt Orrbeck (2006) är en av orsakerna till att många företagsuppköp inte blir lönsamma är 
att köparen av företaget inte kunnat integrera det köpta företaget i sin egen organisation på ett 
tillfredställande sätt. Han beskriver i sin bok hur denna viktiga process kan utformas på ett 
sätt som gör att man kan uppnå optimalt resultat. Författaren har utvecklat ett förslag på en 
handlingsplan för integrationen som mycket kort presenteras nedan (s.168). 
 
 
Handlingsplan för integrationsarbete 
 
Den preliminära integrationsplanen bör stämmas av med ledningen i det köpta företaget efter 
tillträdet. Eftersom kunskapen inte alltid finns i toppen utan oftast hos dem som är närmast 
problemen är det viktigt att involvera medarbetare på alla nivåer i arbetet. Integrationsplanen 
bör därefter kommuniceras till alla berörda i både det köpta och det köpande företaget.  
 
I nästa punkt föreslår Orrbeck (2006) att det köpande företaget genomför de legala åtgärder 
som krävs. Det kan exempelvis innebära att styrelse och revisorer byts ut, att bolagsordningen 
ändras och att det förvärvade företaget får ett nytt namn. Här är det viktigt att alla klart kan se 
hur den nya legala strukturen förverkligas och att det råder ordning och reda. Får det köpta 
företaget ett nytt namn som anknyter till det köpande företaget, ger detta en kraftfull signal att 
något som har förändrats till såväl anställda som resten av omvärlden. (s.169) När köparen är 
fullt sysselsatt med att integrera den köpta verksamheten är risken stor att existerande kunder 
lockas över till konkurrenterna. Därför måste stor uppmärksamhet ges åt denna del av 
integrationsarbetet. Har det funnits två säljkårer på marknaden bör det läggas omsorg på att 
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skapa en gemensam sådan. För att undvika ett stort missnöje bland de anställda är det 
angeläget att harmonisera löner och andra förmåner på ett rimligt vis. Detta gäller all personal 
i både det köpande och köpta företaget. Personalfunktionen bör snarast föreslå, förhandla och 
införa förhållanden som uppfattas vara rimliga efter att ha kartlagt alla förmåner. (s.170) 
Köparen har ofta redan i granskningsstadiet konstaterat att vissa av de anställda i det köpta 
företaget har stor betydelse för att framgången ska fortsätta. Dessa nyckelmedarbetare bör 
känna sig uppskattade och identifierade av köparen. Det är lika viktigt att förstå om vissa av 
medarbetarna agerar illojalt mot den nye ägaren. Enligt författaren är det bättre att skilja dessa 
från företaget då det ofta inte är meningsfullt att få dem att ändra sin inställning.  
 
Nästa steg i handlingsplanen är att se till att nyckelprocesser inte faller bort under 
övergångsfasen. Detta måste köparen se till för att verksamheten inte ska kollapsa. För att 
möjliggöra rapportering enligt köparens standard, bör rapportpaketen och Internetsystem 
harmoniseras.(s. 171) Efter detta genomförs de planerade rationaliseringsåtgärderna. Det som 
inte görs kort tid efter tillträdet riskerar att inte bli gjort alls. Köparen bör därför inte ha för 
stor förståelse för de argument som framförs om att rationaliseringarna skall vänta.  Det är 
under den första tiden efter tillträdet som köparen har möjligheter att forma den fortsatta 
utvecklingen. (s.172) Behovet av nya principer för internprissättning bör övervägas och en ny 
beslutsprocess implementeras. Köparen måste lägga ner omsorg på att inte bara beskriva 
processen utan även motivera den.  
 
Nästa steg innebär att förändringar i företagskulturen initieras och implementeras. Oavsett om 
skillnaderna mellan företagens kulturer är små eller stora måste ett långsiktigt arbete med att 
överföra köparens värderingar till det förvärvade företaget genomföras. Här anser Orrbeck att 
det är viktigt att minnas att det finns givna sanningar i alla företag, vilka inte har ifrågasatts 
under en lång tid. Med en medvetenhet om att företagskulturer är starka bör möjligheten att 
granska sådana förhållanden gripas. (s.173)  
 
Sist men inte minst bör köparen göra en noggrann uppföljning av utfallet mot den plan som 
köpet baserades på. Författaren menar att detta är något i många förvärvsfall inte görs 
tillräckligt noggrant. Argumenten varierar till varför detta inte sker. Ibland anförs att en 
uppföljning inte är meningsfull då det köpta företaget redan har integrerats i verksamheten. 
Andra gånger framförs att kraften ska riktas framåt och inte koncentreras på det som redan är 
gjort. Författaren hävdar dock att uppföljning är av största betydelse av flera skäl. Den kanske 
viktigaste anledningen är att genom att formalisera vunna kunskaper om företagsförvärv kan 
detta bidra till att vissa fällor undviks i framtiden. (s. 174)  
 
Med hänsyn till de organisationsteoretiska utgångspunkterna och de iakttagelser som gjorts i 
tidigare forskning om fusioner och uppköp, blir det tydligt att kultur, integration och identitet 
blir centrala aspekter att försöka belysa vid den typ av förändring som ett uppköp innebär. 
Olika typer av problem kan uppstå vid olika faser i ett integrationsarbete och för att förstå hur 
en organisation förändras blir det viktigt att studera detta ur de anställdas perspektiv. 
Integration och kultur, personalhantering, information och kommunikation samt en 
handlingsplan kan då öka förståelse, förberedelse och därmed chansen att integrationsarbetet 
faller väl ut hos personalen. Litteraturen som behandlar dessa ämnen är nästan helt 
uteslutande företagsekonomisk. I detta kan det dock finnas en pedagogisk utmaning då det 
förutom positiva siffror är önskvärt att personalen är positivt inställda. 
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3. Metod 
 
I detta avsnitt kommer jag att redovisa urvalsförfarandet och de begränsningar jag har gjort. 
Vidare tas intervjun som metod upp och hur jag förberett och utfört intervjuerna. Även hur 
materialet bearbetats och behandlats, bortfall och de etiska överväganden jag gjort redovisas. 
Avsnittet avslutas med en metoddiskussion.  
 

3.1 Population och urval 
 
För att få ett representativt urval av anställda per avdelning utgick jag från en personallista 
med namn och avdelning över de anställda på Företag B (företaget som blev uppköpt). Det 
finns tre avdelningar och det arbetar 20, 26 och 67 anställda på respektive avdelning. Dessa 
avrundade jag till närmsta tiotal det vill säga till 20, 30 och 70 stycken. Jag bestämde mig för 
att genomföra tolv intervjuer av de anställda. Detta för att söka få en rättvis bild av 
personalens upplevelser av integrationsarbetet. Antalet på den största avdelningen delades 
därför med tre då antalet anställda på den minsta avdelningen utgör ungefär en tredjedel av 
antalet på den största. Detta ledde fram till lottningen av två personer på den första 
avdelningen, fyra personer på den andra och sex personer på den tredje avdelningen. Även två 
reserver per avdelning lottades fram på samma sätt. 
 
På den avdelning som arbetar med marknadsföring arbetar 20 personer varav 10 är kvinnor 
och 10 är män. Där slumpades två namn ut, en kvinna och en man. Sedan numrerade jag 
namnlistan och gjorde lappar med motsvarande nummer i två högar, en hög med kvinnor och 
en hög med män. Lapparna veks sedan ihop och en lapp drogs ur vardera hög. På detta sätt 
tog jag fram informanterna från respektive avdelning. Av de tolv bokade intervjuerna föll tre 
personer bort, varav en kunde ersättas med en reserv (se avsnitt 3.7 Bortfall). Utifrån en lista 
med fyra namn på fackliga företrädare och fyra namn på integrationsledare för respektive 
företag drog jag fram en person från varje företag på samma sätt som ovan. 
 

3.2 Avgränsningar 
 
Jag hade från början avsikten att genomföra färre intervjuer och komplettera dessa med en 
enkätundersökning för att få en så bred bild som möjligt. Med hänsyn till uppsatsens storlek 
och att jag skriver ensam, valde jag att endast genomföra intervjuer. Jag har därför valt att 
intervjua fler personer för att ändå få fram en så rättvisande bild som möjligt. De anställda 
som av olika anledningar inte längre arbetar för det uppköpta företaget har inte intervjuats i 
uppsatsen. Detta beror på att de inte tagit del av integrationsarbetet, vilket är det jag ämnat 
undersöka.  
 
Integrationsarbete innefattar såväl integration av personal som av verksamheten i stort. I 
denna uppsats har jag valt att fokusera på integrationen av personalen då det är den mänskliga 
sidan av uppköpet och upplevelsen av denna som i detta fall är av intresse. Arbetsrättsliga 
aspekter kommer inte att beröras. Informanternas funktioner och ansvarsområden har inte 
varit kända för mig så dessa har därför inte tagits hänsyn till vid urvalsförfarandet. De kvinnor 
och män som deltagit i undersökningen är jämt fördelade över avdelningarna men då 
informanterna fått nya namn som inte nödvändigtvis stämmer överens med deras kön kommer 
inte genusperspektiv och genusfrågor att behandlas vidare.  
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3.3 Intervju som metod 
 
Steinar Kvale skriver i Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) att den kvalitativa 
forskningsintervjun karaktäriseras som ett samtal med en struktur och ett syfte. Deltagarna har 
en viss rollfördelning till vilken strukturen är knuten. Det är den som intervjuar som 
kontrollerar situationen genom att ställa frågor och följdfrågor på informantens svar, vilket 
gör att parterna inte är likställda. Forskningsfrågorna som intervjun ska ge svar på påverkar 
den information som samlas in. Frågorna kan vara av beskrivande, tolkande eller teoretisk 
karaktär. Avsikten med en kvalitativ intervju är att få fram beskrivningar av informanternas 
vardag. Utifrån dessa tolkas betydelsen av de fenomen som beskrivs. Generella 
forskningsfrågor är inte samma sak som konkreta intervjufrågor vilket är viktigt att tänka på. 
Data i kvalitativa intervjuer är de registrerade svar som forskaren får på sina frågor. Oftast 
antecknar den som intervjuar under intervjuns gång samtidigt som samtalet spelas in på band 
för att sedan skrivas ut.  
 
Intervjun kan vara mer eller mindre strukturerad beroende på ämne och metod. En 
strukturerad intervju innebär att frågorna och ordningen de ställs i är fastställda i förväg och 
intervjuaren avviker inte från dem. Om man intervjuar flera olika personer får alla samma 
frågor. Standardiseringen av frågor gör att svaren kan jämföras, vilket kan underlätta analysen 
av data. Det är också bra om man använder sig av ett flertal intervjuare vid insamlingen av 
data. En annan fördel med strukturerade intervjuer är att informanten svarar med egna ord 
vilket visar hur frågorna har uppfattats och man får mer kontext runt svaren. Flexibiliteten 
begränsas dock vilket kan vara en nackdel. Viktiga synpunkter och kunskap kan förbises då 
forskaren inte är medveten om att dessa finns. (Kvale 1997)  
 
Den ostrukturerade intervjun är motsatsen till den strukturerade. Inga frågor eller 
ordningsföljden de ställs i är fastställda i förväg. Detta sätt att genomföra intervjuer på är 
informella och icke-standardiserade och påminner mest om ett vanligt samtal. Denna typ av 
intervju förekommer i samband med observationsstudier. Fördelar med intervjuer som dessa 
är att informanten kan slappna av och därmed ha lättare för att prata och besvara vissa frågor. 
Tillvägagångssättet är mycket flexibelt vilket gör att den som intervjuar kan anpassa sina 
frågor efter den som intervjuas och samtalets utveckling. Nackdelar med denna typ av intervju 
är att svaren kan vara svåra att jämföra med andra informanters svar efteråt. Intervjuaren 
påverkar alltid informanternas svar och denna påverkan kan enligt Kvale användas medvetet. 
En risk med samtalsintervjun är att relationen mellan intervjuare och den intervjuade avgör 
vilken information som kommer fram.  
 
Den mest utbredda formen av kvalitativa metoder ligger mellan den strukturerade och den 
ostrukturerade intervjun. Det är den delvis strukturerade intervjun som även kallas för intervju 
grundad på en intervjuguide. Intervjuguiden är en lista över teman och generella frågor som 
härstammar från de forskningsfrågor som undersökningen ska belysa. Forskaren ska i regel 
identifiera centrala delteman som finns i den överordnade forskningsfrågan först. Ibland 
räcker det att fråga om dessa teman men frågorna ska uppmuntra informanten att fördjupa 
informationen. Ofta antyder intervjuguiden ordningen i vilka frågorna ska ställas men det kan 
ändras under intervjuns gång beroende på informanten. Denna typ av intervju kan ge en bra 
balans mellan flexibilitet och standardisering. (Kvale 1997) Detta är den metod som jag ansåg 
vara bäst lämpad för min undersökning då jag ville kunna sortera och tematisera 
informanternas svar men samtidigt låta dem uttrycka sig på ett sätt som för dem känns 
naturligt. 
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Johannessen och Tufte skriver i Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (2002) att 
intervjun kan påverkas i en positiv eller negativ riktning av olika omständigheter. Situationen 
eller ramen runt intervjun är en av dessa som främst avser platsen där intervjun äger rum.  
På intervjuarens kontor kan informanten känna sig otrygg och i underläge och hemma hos 
informanten kan denne känna sig inkräktad och risken för att bli störd kan vara stor. Detta 
skiljer sig från person till person. Hur den som intervjuas uppfattas av informanten kan 
antingen skapa närhet eller distans mellan de båda. Det är viktigt att tänka på hur intervjun 
och frågorna presenteras, samt hur man bemöter informantens svar när man intervjuar någon. 
Frågorna bör vara enkla och korta och behandla en sak i taget. (Johannessen och Tufte, s.100) 
 
 

3.4 Utformandet av intervjuguider 
 
För att vara säker på att en fungerande intervjumanual har utarbetats gjordes en pilotintervju 
på en anställd på personalavdelningen på Företag A. På så sätt kunde det visa sig om intervjun 
skulle ta den tid i anspråk som beräknats samt om frågorna uppfattades på det sätt som 
avsetts, vilket de också gjorde. Denna intervju användes inte i undersökningen. Inga ändringar 
gjordes i intervjuguiden efter pilotintervjun. Frågorna som ställdes till de anställda på 
avdelningarna skiljer sig något åt från de frågor som ställdes till de fackliga företrädarna och 
integrationsledarna på respektive företag. Detta beror på att de varit delaktiga i uppköpet på 
olika sätt och i olika grad. Frågorna ställdes utifrån varje fas i integrationsprocessen för att på 
så sätt kunna se vad som gått bra, om något varit problematiskt och om något kan göras bättre 
i framtiden i respektive fas (se intervjuguide bilaga 2).  
 
 

3.5 Intervjusituationen 
 
Trots att jag har en viss erfarenhet av intervjusituationer och därmed skriver relativt snabbt, 
spelades intervjuerna in på diktafon som ett komplement till anteckningarna under 
intervjuerna. Jag utgick ifrån anteckningarna men har gått tillbaka till banden när jag återgivit 
citat. Utifrån handanteckningarna har jag delat in svaren i kategorier för att få en nyanserad 
redovisning.  Min kontaktperson på Företag A hade bokat ett rum på Företag B där 
intervjuerna genomfördes. Detta för att informanterna skulle ha så lite besvär som möjligt att 
avvika en stund från sitt arbete och för att vara på en neutral plats. Många av informanterna 
delar arbetsrum med en eller flera kollegor och vi behövde därmed inte riskera att bli störda 
under intervjun. Informanternas kollegor kunde därmed inte se att dessa personer deltog i 
undersökningen. En av intervjuerna genomfördes via telefon då informanten befann sig långt 
borta och inte hade tid att träffa mig personligen. Jag tog kontakt med honom via telefon och 
mailade därefter frågorna till honom innan vi bestämde tid för telefonintervjun. Denna 
intervju spelades inte in på band utan svar antecknades under intervjuns gång. 

 

3.6 Bearbetning och analys av materialet 
 
Uppköpstexter lyfter fram vikten av genomförandet av integrationen. När jag har analyserat 
har det varit med detta för ögonen. Jag har dock även varit öppen för att se andra saker. Då 
intervjuerna genomfördes parallellt med inläsningen av litteratur, är det i analys- och 
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resultatavsnittet som kopplingen till teorier görs. I denna undersökning har alla intervjusvar 
tematiserat under respektive fas i integrationsprocessen. I kvalitativ forskning får frågorna om 
trovärdighet, noggrannhet och tillförlitlighet en annorlunda innebörd än i kvantitativ 
forskning. Detta beror på att undersökningsobjektets natur oftast begrundas efter själva 
datainsamlingen. Forskningsarbetet handlar därför främst om att förstå ett tidigare oklart 
problem genom att analysera det material man samlat in. Huvudsakligen handlar frågornas 
inriktning om att tolka och analysera rätt och hur mycket tolkning och analys representerar 
verkligheten. (Alexandersson 1994, s. 129) 
 
Resultaten redovisas under de tre faserna för att på så sätt tydligt kunna visa vad som gått bra 
och om något varit problematiskt.  Inom dessa har jag sedan valt att koppla resultaten till de 
teman som framkommit i respektive fas. Då jag gjorde intervjuguiden skilde sig frågorna 
något mellan de anställda, de fackliga representanterna och integrationsledarna. De fackliga 
representanterna är även anställda och svarade huvudsakligen utifrån sin egen synvinkel på 
integrationen istället för utifrån sin fackliga roll. Den enda egentliga skillnaden var att de fick 
information något tidigare än sina kollegor. Jag har därför valt att redovisa deras svar 
tillsammans med resten av de anställda. Då det primära är de anställdas upplevelser av 
integrationsarbetet kommer integrationsledarnas svar inte att presenteras som en motvikt till 
informanternas svar. De kommer att presenteras med resten av svaren där jag tycker att de 
passar. Jag har därför även gett integrationsledarna påhittade namn och vävt in dem i texten. 
 
 

3.7 Bortfall 
 
Tre av de tillfrågade valde att inte medverka i en intervju och hänvisade till att de ”inte hade 
något att tillägga”. Reserver från dessa avdelningar tillfrågades då istället vilka jag hade lottat 
ut i samband med det slumpmässiga urvalet. Särskilt en avdelning var överrepresenterad då 
det gäller bortfall då hälften av de sex tillfrågade vägrade ens att prata med mig när de hörde 
vad saken gällde. En person i det ursprungliga urvalet fick plötsligt förhinder och kunde 
därför inte delta i undersökningen. Då detta inträffade i ett sent skede fanns det ingen som 
kunde fylla dennes ställe. Även en person på en annan avdelning ångrade i sista stund sin 
medverkan. Dock fanns det andra representanter från dessa avdelningar vilket gör att jag inte 
tror att detta kommer att påverka undersökningens utfall. Det slutliga antalet intervjuade 
personer uppgick till fjorton stycken. 
 
 

3.8 Etiska överväganden 
För att uppfylla informationskravet informerades deltagarna före intervjun om deras uppgift 
och roll i undersökningen. De kunde när som helst avbryta sitt deltagande utan negativa 
konsekvenser då detta var frivilligt. De uppgifter som kom fram är konfidentiella och 
användes bara till den aktuella undersökningen. De underrättades om på vems uppdrag som 
uppsatsen skrevs och vem den projektansvarige var om de behövde fråga något. De 
informanter som drog sig ur försökte jag att motivera och betona de vinster som ny kunskap 
innebär utan att tjata eller ge dåligt samvete. (Forskningsetiska principer, vetenskapsrådet, 
2002, s.7) Samtyckeskravet uppfylldes genom att de anställda är myndiga personer som själva 
lämnade sitt samtycke till att intervjuas (Forskningsetiska principer, s.9). Då intervjuerna 
gjordes med semistrukturerade frågor var de uppgifter som kom fram av privat och även av 
känslig natur. Den intervjuade kunde därmed antagligen lätt identifieras. Alla uppgifter som 
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kom fram i undersökningen behandlades därför med största möjliga konfidentialitet och 
förvarades på ett sätt så att obehöriga inte kunde ta del av dem. På detta sätt uppfylldes 
konfidentialitetskravet. (Forskningsetiska principer, s 12) Nyttjandekravet innebär att 
undersökningsmaterialet inte får användas eller lånas ut för kommersiellt bruk eller andra 
icke-vetenskapliga syften. Uppgifterna får endast användas för forskningsändamål vilket de 
också kommer att göra. (Forskningsetiska principer, s.14) För att företagen ska kunna behålla 
sin konfidentialitet anges inga exakta datum för de händelser som beskrivs. Informanterna är 
också konfidentiella och har därför döpts om. Detta har gjorts genom att ge varje informant en 
bokstav i den ordning som jag har intervjuat dem. Sedan har fiktiva namn givits varje 
informant på varje persons respektive bokstav. För att svaren ska vara neutrala är 
informanterna med kvinnonamn inte alltid kvinnor och vice versa.  
 
 

3.9 Metoddiskussion 
 
Urvalet till studien gjordes med hjälp av lottning vilket jag anser var en av undersökningens 
styrkor. På grund av urvalets slumpmässighet kan slutsatsen dras att de tillfrågade inte är 
ensamma om sina åsikter och upplevelser av integrationsarbetet. Trots att uppsatsens design 
är kvalitativ och jag därför inte avser att generalisera resultaten, anser jag ändå att på grund av 
urvalsförfarandet är en viss generaliserbarhet möjlig. De avgränsningar som jag har gjort kan 
ses vara en av uppsatsens svagheter då en enkätundersökning hade varit ett bra komplement 
till intervjuerna. Då jag inte intervjuat de anställda som av olika anledningar inte längre 
arbetar för företaget, kan detta ha påverkat graden av positiva svar som jag har fått. En 
enkätundersökning och de personer som inte längre arbetar för företaget hade dock varit svårt 
att genomföra med hänsyn till uppsatsens ramar. Den som intervjuar måste alltid vara 
medveten om att informanten och dennes utsagor påverkas av intervjuarens närvaro.  
 
Pilotintervjun som tas upp i utformandet av intervjuguider kan betraktas som en av uppsatsens 
styrkor då det ökar tillförlitligheten hos intervjuguidens validitet, det vill säga att frågorna 
uppfattas på det sätt som jag har avsett att de ska.  Även intervjusituationen anser jag vara till 
uppsatsens fördel då intervjuerna skedde i en omgivning utan risk för att andra skulle kunna 
höra eller störa under intervjuns gång. Jag anser att resultaten är tillförlitliga då 
respondenterna därför har kunnat uttrycka sina faktiska åsikter. Bearbetningen och analysen 
av materialet har jag utfört ensam. Hade ytterligare en person läst informanternas svar och 
sedan tematiserat dessa hade tillförlitligheten av resultaten sannolikt ökat. De fackliga 
representanternas och integrationsledarnas svar redovisas tillsammans med de anställdas svar.  
 
Jag hade från början för avsikt att redovisa de två förstnämndas svar separat som en motvikt 
till de anställdas utsagor. Deras svar kom dock att i första hand handla om deras personliga 
åsikter och förväntningar på integrationsarbetet och i mycket liten utsträckning utifrån deras 
arbetsroller. Jag ansåg mig därför vara tvungen att redovisa alla svaren tillsammans.  
Bortfallet uppgick till sammanlagt fem personer. Det kan tänkas att detta skulle ha kunnat 
påverka resultatet men eftersom reserverna lottades fram allt eftersom på samma sätt som 
resterande deltagare, tror jag inte att detta har påverkat i någon större utsträckning. I det etiska 
övervägandet tar jag upp frivilligheten i deltagandet. Jag anser hanteringen av bortfallet visar 
att den etiska regeln kan ha uppfyllts.  
 
 



                                                              Karin Söderlund              - 17 -  

4. Resultat och analys 
 
I arbetet med analysen har jag delat in både intervjuer och redovisning av informanternas svar 
i tre tidsmässiga faser som redovisas nedan. Till respektive fas undersöker jag vad som har 
fungerat bra eller mindre bra i arbetet med att integrera personalen på det uppköpta företaget. 
Detta gör jag genom att titta på vad de anställda i undersökningen har att säga om sina 
känslor, sin identitet och hur de upplevde mötet med den nya kulturen. Dessa teman återfinns 
även i litteraturen och jag försöker här att återknyta mina resultat till dessa.  
 

 

4.1 De tre faserna 
 
Integrationsprocessen, som pågick under ett års tid, inleds under sensommaren då det stod 
klart att ett uppköp skulle ske och sträcker sig fram till hösten året därpå. Det uppköpta 
företaget har då legalt blivit ett med uppköparen och Företag B upphör härmed att vara 
Företag B och blir Företag A på alla sätt.  
 
Integrationen har delats in i tre olika faser för att få en tydlig överblick över processen. På så 
sätt framkommer om något kunde ha gjorts på ett annorlunda sätt i respektive fas. Nedan 
följer de tre faserna i integrationsprocessen. I varje fas redovisas de teman som vuxit fram vid 
intervjuerna och jag försöker även besvara uppsatsens frågeställningar. 
 
Den första fasen inleddes under sommaren, då det stod klart att Företag A köpt upp Företag B, 
och sträcker sig fram till årsskiftet. Vid årets början inleddes den andra fasen som pågick 
under våren och som påverkade personalen på olika sätt då det hände olika mycket för de 
olika funktionerna. När processen gick in i den tredje fasen under sommaren började en mer 
intensiv aktivitet med att integrera personalen från personalavdelningens sida. 
 
 
 
4.2 Första fasen  
 
Frågorna som ställdes utifrån den första fasen var avsedda att få fram hur och när 
informanterna mottog beskedet om att företaget skulle köpas upp. Informanterna ombads att 
berätta om hur de tänkte och reagerade vid beskedet och om informationen som gavs enligt 
dem var tillräcklig. Det var tre teman som återkom i informanternas svar; information, känslor 
och organisationsförändringar.  
 

Information 
 
Med information avses när, var och på vilket sätt som informanterna informerades om 
uppköpet. 
 
De flesta av informanterna kommer ihåg exakt var de befann sig och vad de gjorde när de fick 
höra talas om uppköpet. Flertalet av de anställda på Företag B fick först höra talas om att 
företaget köpts upp på ett specialinkallat informationsmöte/stormöte på företaget.  
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Två av informanterna fick se nyheten om uppköpet i en pressrelease respektive i tidningen, då 
en av dem befann sig på tjänsteresa och den andra på semester.  
 
De flesta av informanterna ansåg att de fick tillräckligt med information om uppköpet i det 
tidiga skedet. De angav bland annat att den information som gavs var den som företaget 
kunde ge i det läget av legala skäl. Detta tyckte flertalet av informanterna att företaget hade 
varit tydliga med varför. Eva tyckte att ”informationen var formell men sköttes på ett bra sätt 
och jag fick personligen den information som jag behövde”. Även Lucas instämde i detta och 
sa att informationen jag fick var tydlig och att det var bra att de anställda fick ställa frågor”.  
En av de anställda som inte ansåg sig ha fått tillräckligt med information tyckte inte heller att 
det fanns någon information att ge.  
 
Anna tycker att hon personligen fick den information hon behövde men att Företag A hade 
kunnat försöka ”få fram information till alla på samma sätt, inte bara till cheferna. Olika 
chefer framför informationen på olika sätt, det blir en slags censur när cheferna har hört allt 
innan. Medarbetarna behöver information, det är inte klart för dem, det måste vara 
tydligare”. Greta tycker att ”information är a och o för de anställda”. Detta instämmer 
Johanna med och tycker att ”de personalansvariga skall vara generösa med den information 
de har, det är bättre än att det sipprar ut”.  
 
De som var fackliga representanter fick av naturliga skäl den information som fanns tidigt. 
David hade önskat tydligare information i det tidiga skedet. Han hade önskat att 
personalavdelningen hade pratat mer och varit öppna kring övertalighet. Han hade velat veta 
mer hur processen gick till och hur de hanterade frågor.  
 
Mattias tycker att ”man redan från början ska ta upp vilka förmåner som uppköpet innebär 
för företag och anställda samt vilka som blir kvar och vilka som försvinner. Det är viktigt att 
informera om arbetstiden kommer att påverkas, eventuella idrottsförmåner och så vidare, ta 
fram ett paket på en gång. Så här ser det ut efter det och det datumet”. Integrationsledaren för 
Företag A, Olle, skulle sätta in fler heltidsdedicerade resurser i initialfasen. ”De anställda vill 
ha svar på enkla frågor och det gäller inom många områden”.   
 
Enligt min uppfattning tycker de tillfrågade att informationsflödet i samband med uppköpet 
har fungerat bra. Det är tydligt att beskedet om att Företag B skulle köpas upp var en stor 
nyhet som skulle innebära förändringar för företagets anställda. De flesta har mycket tydliga 
minnen av dagen de blev informerade om uppköpet. Att information om och inför stora 
förändringar är mycket viktigt behandlas också i litteraturen. Orrbeck (2006) skriver att 
många grupper behöver information vid situationer som denna och den viktigaste av dessa 
grupper är de anställda i det förvärvade bolaget. Han menar att för att undvika att ogrundade 
rykten slår rot är det viktigt att berätta om köparens planer för objektet men det kan också 
vara på sin plats att ge en kort presentation av företaget. 
 
I det tidiga skedet fanns det inte mycket information att ge då det av legala skäl måste förflyta 
en viss tid. Att den lilla information som dock fanns delgavs de anställda är något som de 
flesta tillfrågade upplevde som tillräckligt och mycket positivt. Det som av vissa upplevdes 
som problematiskt är enligt informanterna information om deras personliga situation. 
Informationen om uppköpet medförde varierade känslor hos de anställda och många var 
osäkra på om de skulle få behålla sitt jobb och vad uppköpet skulle innebära för dem 
personligen. Detta leder vidare till nästa tema som behandlar de känslor som uppkom hos de 
tillfrågade.  
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Känslor 
 
Med känslor avses hur informanterna reagerade på beskedet om att Företag B skulle bli 
uppköpt av Företag A och hur det kändes i den första fasen av integrationsprocessen. 
 
Den spontana reaktionen på nyheten om uppköpet skiljde sig mellan de tillfrågade men 
gemensamt för ett flertal av dem var att de blev chockade då de trodde att Företag B själva 
skulle köpa, inte köpas upp. Greta sa ”Jag blev orolig men kände mig också besviken då 
ledningen hade sagt att Företag B inte skulle bli uppköpta utan själva köpa. Detta hade de 
gått ut med under två år vilket gjorde att jag upplevde detta som en stark kontrast”. Olle hade 
förståelse för den chock vissa av de anställda fick ”Personalen trodde inte att de skulle bli 
uppköpta”. 
 
Birgitta trodde att de skulle få växa istället för att köpas ”tanken hade funnits att vi skulle ha 
passat som handen i handsken för Företag A, jag kände att de tittade på oss”. Eva tyckte att 
Det var synd att vi inte fick hålla på själva i några år till. Företag A var den bästa 
uppköparen med klara synergier i sin produktportfölj”.  
 
Några av informanterna hade nästan väntat sig att bli uppköpta då företaget hade en bra kassa 
och var intressant för uppköpare. Eva var en av dem ”det var ett förväntat läge då Företag B 
hade en stor kassa och en unik produktion och kunde se att andra företag i samma bransch 
ansåg att företaget var en godbit och ett perfekt komplement”.  
 
De flesta av de tillfrågade beskriver oron som uppköpet skapade hos de anställda men som 
Eva uttryckte det; det hänger mycket på en själv.  Jag hade önskat att personalavdelningen 
gått in mer och följt upp. Timingen var dålig då det var semestertider. Jag förstod att det 
skulle innebära övertalighet då Företag A skulle få tillbaka pengar för uppköpet genom att 
göra sig av med dubbla kompetenser”. 
 
De som arbetade på avdelningen som arbetar med forskning och utveckling kände sig inte 
oroliga inför uppköpet då inga större förändringar skulle drabba dem initialt. 
Det verkar som att graden av oro som de anställda kände var nära knuten till vilken avdelning 
de arbetade på. Sedan beror känslor, reaktioner och sättet att hantera dessa till stor del på vem 
den anställda är som person. Orrbeck (2006) skriver att osäkerhet inför framtiden så gott som 
alltid uppkommer av en ny ägarkonstellation. Detta innebär en situation som inbjuder till 
ryktesspridning. När de interna diskussionerna pågår och de flesta anställda funderar över sin 
situation, riskerar produktiviteten att sjunka. Det är inte svårt att förstå de anställdas 
svårigheter att koncentrera sig på jobbet när de inte med säkerhet vet om det kommer att få 
behålla det. De flesta informanterna talar om en känsla av osäkerhet och oro inför framtiden. 
Mycket av detta kan härledas till de förändringar i den annars så välbekanta organisationen 
vilket leder in på det sista temat i den första fasen, organisationsförändringar.  
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Organisationsförändringar 
 
Med organisationsförändringar menas hur informanterna upplevde att organisationen 
förändrades och om uppköpet förändrade kraven på den personliga kompetensen. 
 
Den främsta oron hos många av informanterna rörde övertalighet och hur Företag A skulle 
organisera om verksamheten. Hanna var en av dem som funderade på vilka 
organisationsförändringar som uppköpet skulle medföra. ”Jag tänkte, hur har de tänkt sig att 
göra sig av med folk?”. Hanna tog upp svårigheten med stora förändringar och att det är 
viktigt med att få information så snabbt som möjligt. ”Vad kommer att hända med mig? Jag 
hade mest intresse för mig själv”. Även Kajsa slogs av tanken ”har jag jobbet kvar?”. 
 
Hanna beskriver att uppköpet innebar fullständigt förändrade krav på hennes kompetens och 
en ökad arbetsbörda. Hon beskrev detta som ”förändrade arbetsuppgifter och mycket 
kringaktiviteter förväntas. Jag tycker att jag nu har mindre tid att utföra mitt jobb och har 
svårt att se effektiviteten i detta”. Johanna tycker inte att kraven på hennes kompetens har 
förändrats men däremot har arbetsbördan ökat ett snäpp ”integrationen gav mig ett helsike i 
våras”. Mattias beskrev det som ”samma företag, samma grejer” han kände sig trygg i sin 
kompetens. Ivar var säker på att Företag B skulle försvinna som företag för att istället bli en 
produktlina. Lucas tycker att ”det borde klargöras hur organisationen kommer att se ut efter 
att man har gjort om här. Jag skulle önska enkla saker som tillgång till telefonlista med bilder 
på dem som jobbar så att man lär sig namnen, de flesta finns det bara namn på”.  
 
Enligt Andersson (1994) menar Silverman kan organisationell förändring förstås som en 
”förändring av etablerade spelregler och aktörernas förhållande till detta” (s. 58).  Reglerna 
kommer att förändras om tilliten rubbas tillräckligt. Aktionsteorin kan förklara hur förändring 
uppstår utifrån de olika aktörernas interaktion sinsemellan, vilket är teorins stora tillgång. 
Vissa aktörers förväntningar bekräftas och andra vederläggs med den handling som uppstår. 
Det verkar som att de anställda har svårt att se helheten och nyttan med det som 
informanterna kallar ”kringaktiviteter” och som lagts på personalen utöver de ordinarie 
arbetsuppgifterna. Hade anledningar till detta gjorts tydligare hade personalen kanske inte 
upplevt dessa förändringar som så problematiska. Enligt Andersson så spelar de gemensamma 
föreställningarna en stor roll om man ska få ett någorlunda likartat beteendemönster i de 
frågor som är viktiga för företaget. Båving och Westling (2004) tar i sin uppsats upp vikten av 
att involvera personalen i de förändringar som genomförs samt att visa de fördelar som dessa 
förändringar innebär för personalen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                              Karin Söderlund              - 21 -  

4.3 Andra fasen 
 
Frågorna som ställdes utifrån den andra fasen avsåg att få fram hur personalavdelningen på 
Företag A arbetade med att integrera personalen på Företag B. Informanterna ombads att 
berätta om hur de upplevde personalavdelningens integrationsarbete, hur tongångarna lät 
avseende uppköpet bland personalen och hur de upplevde integrationen av företagen. De två 
teman som återkom i informanternas svar var känslor och integration. 
 

Känslor 
 
Med känslor avses här hur informanterna upplevde övergången till Företag A och hur 
det kändes då förändringar började ta fart på allvar för de olika funktionerna. 
 
Alla de tillfrågade uppger att de märkte av en oro på företaget vid denna tidpunkt. ”Många 
var oroliga, här kom en offentlig stor drake. Det var speciellt jobbigt för dem som jobbat i 20-
25 år” berättar Fredrik. Även Hanna märkte av en väldig oro för att det var ett stort företag 
och den kulturkrock som blir. ”Det var en jobbig fas överhuvudtaget med mycket känslor. Det 
som jag irriterat mig på fick större proportioner”. Johanna beskriver processen ”som att 
bedriva ett sorgearbete”. Hon kände sig negativt inställd under hela sommaren och hösten. 
”Vi hade arbetat oss upp från noll på Företag B och så kom en jätte och svalde allt, gluff, 
gluff”.  Hon minns att det var negativt över lag hos de anställda då många på hennes 
avdelning fick gå. 
 
Informanterna mindes hur det pratades på avdelningarna och beskrev det som övervägande 
kritiskt. Detta tror Greta till stor del berodde på att de var ett litet företag och hade en annan 
typ av organisation, i stor kontrast till Företag A. Även Ivar tyckte att det mesta som hördes 
var negativt även om vissa såg möjligheter i och med uppköpet. Mattias beskriver även han 
perioden som känslofylld. ”Det kändes jobbigt när de satte upp de nya fula flaggorna och 
märken överallt. Många oroade sig försitt jobb, det blev som ringar på vattnet, dålig 
stämning”. Kajsa kände av ren tydlig oro i början ”vad händer?” som efter uppköpet följdes 
av en ovisshet. De som arbetade med forskning och utveckling fick ganska tidigt veta att de 
skulle få behålla sina jobb. Lucas märkte även han av en ”oro för organisationen och för 
uppsägningar, främst bland de yngre. De som inte hade långt kvar till pensionen kände att de 
kunde överleva en uppsägning”. 
 
En anledning till att många av informanterna upplevde situationen som så jobbig kan vara att 
många av dem har sett jobbet som mer än bara ett jobb. Företaget var litet och alla kände alla. 
Många upplevde därför att inte bara arbetet var hotat utan även deras familj. De anställda 
kände en delaktighet och var ett med företaget de arbetade för. Detta kan tydas likna Sales och 
Mirvis första fas av tre som Kleppestö (1992) tar upp i sin litteraturstudie. Fasen utgörs av 
hotet mot den egna kulturen vilket kan leda till sorg, osäkerhet och ångest. Dessa känslor 
uppger informanterna att de kände under denna period. Orrbeck (2006) skriver i sitt förslag på 
en handlingsplan vid integrationsarbete att om det köpta företaget får ett nytt namn som 
anknyter till det köpande företaget, ger detta en kraftfull signal till de anställda och resten av 
omvärlden att något har förändrats. Det var nu tydligt för informanterna att Företag B inte 
längre var Företag B och att de anställda skulle integreras in i Företag A. 
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Integration 
 
Hur uppfattade informanterna att personalavdelningen fungerade i denna fas? 
Informanterna ombads att beskriva övergången från Företag B till A.  
 
Informanternas åsikter om personalavdelningens insatser under denna period går vitt isär. Det 
verkar som att de som anser att personalavdelningens stöd varit bristande främst avser att de 
inte synts till. Andra tycker att tvärtom att personalarbetet blev synligare för de anställda 
under denna period och att allt löpte problemfritt. Kajsa beskriver personalavdelningen som 
”generellt ganska dolda”.  Då hon hade fackligt uppdrag fick hon mer information. Då de höll 
på med löner och avtal inom facket hade hon en tätare kontakt med personalavdelningen. Hon 
tycker dock att de borde ha gått ut med information till personalen om vad som sker, 
anställningsvillkor och liknande, ”det var inte en öppen dialog”. 
 
Mattias märkte inte mycket av personalavdelningen men tyckte att de var duktiga med bland 
annat att ordna nya passerkort snabbt. ”Det tog en månad och det var smidigt med 
information via mail. Det var inga fördröjningar och jag tycker inte att de hållit inne med 
något, de var tydliga”. Fredrik tycker att ”personalfunktionen blev mer synlig och de var ett 
bra stöd”. Han hade dock önskat att fler personer från personalavdelningen varit inblandade 
och skulle ha önskat mer resurser på plats. ”De som varit på personalavdelningen på det 
uppköpta företaget ska man använda sig av, de ska inte försvinna så fort utan finnas kvar”. 
Anna tycker att personalavdelningen gjorde en bra insats, ”de ställde upp på inkallade möten, 
jag tycker att de hanterade det bra”.  
 
 Hanna betonar vikten att synas mycket som personalarbetare.” När det är mycket som händer 
och det sker stora förändringar är det viktigt att synas mycket och informera. Jag förstår om 
de inte har så mycket att informera om men då går snacket och fantasin skenar”.  Kajsa skulle 
ha önskat att personalavdelningen varit mer närvarande. ”Personalavdelningen ger personligt 
stöd för personalen. Det ska vara personlig kontakt, inte via mail. Det känns som om att bli 
överfallen av stora jätten vid uppköp”. Johanna tyckte att det hade varit för mycket att göra 
under våren och sa ”Integrationen slog emot mig och min avdelning, jag hann inte tänka”.  
 
Informanterna använder ord som ”brutal” och ”omtumlande” för att beskriva övergången från 
Företag B till A. Kajsa berättade att ”det var mycket nytt, ett stort säkerhetstänkande. Det var 
samma arbetsuppgifter, fast de skulle göras på ett annat sätt. Det var ifrågasatt från början 
och var en stor omställning”. Birgitta beskrev övergången ”som att leva med förändring som 
tillstånd”. Lucas tyckte att ”det blev en helt annan atmosfär då man gick från ett litet företag 
där man kände till alla processer och hade god koll till ett stort företag där det svävar ut i 
något stort ovisst”. Han tycker sig ha märkt att det blev en större och trögare organisation i 
och med uppköpet.  Även Mattias tar upp det köpande företagets storlek. ”Det känns sårbart 
med ett så stort företag. Tidigare hade jag fem chefer över sig, nu är det tjugofem. Det blir 
opersonligt”. 
 
Lucas tycker inte att personalavdelningen kunde ha gjort så mycket annorlunda. ”Det var 
många som försvann och man fick inte riktigt klarhet i vilka som fanns kvar och vilka som 
gick. Jag hade velat få reda på vilka som fick sluta och vilka som fick nya arbetsuppgifter, 
man visste inte vilka som fanns kvar eller inte”. Ivar sa att ”man kan titta tillbaka och ha 
åsikter på hur det gjordes då man började med integrationsaktiviteterna men processen var 
för lång. Man kan göra på två sätt – hel-integrera eller låta vara, nu gick man någon slags 
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mellanväg”. Även David tyckte att det ur ett företagsperspektiv var frustrerande. Företag B 
hade höga ambitioner och nu befann de sig i en miljö som de inte visste hur den fungerade. 
 
De som upplevde att de inte fått tillräckligt med stöd från personalavdelningen hade önskat att 
de hade varit mer synliga för personalen. Andra tycker tvärtom att de sett mer av 
personalavdelningen än tidigare. Detta kan bero på vilken funktion som de enskilda anställda 
arbetar i. Det verkar främst vara den personliga kontakten med personalavdelningen som 
eftersöks av vissa av de anställda, andra tycker att det varit smidigt med kontakt via mail. Att 
det praktiska i form av exempelvis passerkort ordnats snabbt ser informanterna som mycket 
positivt. Flertalet av de tillfrågade uppger storleken på Företag A som problematiskt. Det 
verkar som att det känns mer skrämmande för vissa att storleken mellan företagen skiljer sig 
så mycket åt. Kanske är det svårare att integreras in i ett stort företag än i ett av en liknande 
storlek när man arbetat på ett litet företag? Andersson skriver att David Silvermans i sin bok 
betonar aktörernas stora betydelse för vad som händer eller inte i en organisation. Hur de 
tolkar en situation och uppfattar en situation är särskilt centralt enligt honom. Beroende av hur 
en aktör tolkar en situations innebörd och uppfattningen av denna skiljer sig år mellan olika 
personer. Organisationens verklighet förändras genom medlemmarnas interaktion. 
 
 

4.4 Tredje fasen 
 
Frågorna som ställdes utifrån den tredje fasen behandlade sättet att vara efter uppköpet. Hur 
såg informanterna på uppköpet i efterhand? Har de kommit in i den nya företagskulturen och 
hur upplever de den? De fyra teman som framkom tydligast var integrationsarbete, 
förväntningar och integration, företagskultur och identitet.  
 

Integrationsarbete 
 
Med integrationsarbete menas hur informanterna upplevde personalavdelningens 
arbete med att integrera personalen på Företag B. Upplever informanterna att företaget 
nu är helt integrerat? 
 
De flesta av informanterna uppger att de upplever personalavdelningens integrationsarbete 
som positivt. Ett fåtal tycker sig dock inte ha märkt av dem eller deras arbete. Lucas berättar 
att det har varit en del möten där personalavdelningen har presenterat sig men han har inte 
direkt haft något med dem att göra och har heller inte haft något behov av det. Mattias sa 
att”man ser knappt av personalavdelningen vilket betyder att det funkar, då har vi inga 
problem. Om det dyker upp problem går de in direkt”.  
 
Eva är en av dem som ställer sig positiv till integrationsarbetet. ”Jag håller på att lära känna 
personalavdelningen, den som finns nu är bättre än den vi hade. Jag är jätteimpad!  
Personalarbetarna fanns tidigare till för de anställda men var lierade med ledningen, numera 
är den synlig bland de anställda och den som nu har personalansvar sitter med på möten med 
de anställda”. Hon berättar vidare att ”det är stor skillnad på personalavdelningens närvaro. 
Det följs upp via webben hur det gått för den anställde då man tillsammans med chefen fyller 
i sina mål i början av året. Jag trodde att jag skulle få se mindre av personalavdelningen men 
jag har fått se mer”. 
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Kajsa beskriver det som ”att personalavdelningen har kommit in i våra liv och har fått igång 
den nya organisationen. Det är dedicerade representanter från personalavdelningen som är 
närvarande personligen, det är en starkare närvaro nu”. 
 
Informanternas uppfattning om huruvida företaget nu är helt integrerat skiljer sig åt. De flesta 
tycker inte att företaget ännu är helt integrerat och uppger att det främst är rutinerna som inte 
riktigt sitter än.  Många, däribland David, svarade att de tror att det kommer att vara så gott 
som klart efter årsskiftet. Kajsa beskrev det som att ”jag tycker att Företag B är integrerat till 
största del men att det är en kontinuerlig process”. Nils tycker att företaget är integrerat ”men 
att det är småsaker som hänger i luften, rutiner vi inte kan, vilka blanketter som ska fyllas i 
och så vidare”. Mattias svarade däremot ”inte ett dugg, bara på pappret men inte på riktigt. 
Då känner man för företaget och det gör jag inte mentalt. Jag arbetar för Företag B som ägs 
av Företag A”. Ett fåtal tycker dock att företaget nu är helt integrerat. 
 
Kleppestö (1992) skriver att i undersökningen i Sales och Mirvis bok kan författarna se spår 
av både integrering och assimilering och alltså inte några av dessa i rena former.  
De faktorer som detta uppges bero på var huruvida det köpta företaget fick välja hur det skulle 
anpassa sig. En annan faktor var om relationen mellan företagen bestod i ömsesidig respekt 
och förtroende eller ej. Utifrån informanternas svar kan man tolka att detta finns mellan de 
båda företagen.  Det verkar som att de flesta av informanterna upplever personalavdelningens 
insatser i denna fas som mycket positiva. De tillfrågade beskriver de som arbetar på 
personalavdelningen som närvarande, synliga och engagerade. De flesta tycker dock inte att 
Företag B ännu är helt integrerat och uppger att det är rutinerna som ännu inte riktigt sitter. En 
minoritet av de tillfrågade tycker antingen att företaget är helt integrerat eller inte alls. Detta 
kan bero på var dessa informanter arbetar då olika funktioner har kommit olika långt i 
integrationsprocessen. I den tredje fasen verkar informanternas svar ta en mer positiv riktning, 
kanske beror detta på att ett år snart har förflutit och de anställda börjar blicka framåt. Detta 
leder vidare till nästa tema som behandlar de förväntningar de anställda hade på 
integrationsarbetet och hur de kan se tillbaka på processen i efterhand.  
 
 

Förväntningar och integration 
 
Hur såg de anställdas förväntningar ut när de fick höra talas om uppköpet och blev det 
som de trodde att det skulle bli? Hur ser de på uppköpet i efterhand och vad kan de se 
nu som de inte såg då? 
 

Johanna anser att många i personalen är kritiska men att hon själv ”inte tycker att det är så 
illa, de har farit mer hårdhänt fram med folk på andra avdelningar. Personalmässigt vet jag 
inte vad de kunde ha gjort annorlunda, jag tycker att man har försökt att lösa problemen. Det 
var inte så många som fick gå, det hade nog varit värre om vi hade köpts upp av andra 
företag. Det negativa är att Företag B var på gång själva och hade kunnat utveckla företaget 
på egen hand men det är som det är”.  
 
Greta berättar att det är svårt att bli uppköpt i ett företag som går bra.”Det skulle ses med 
andra ögon om det var i ett dåligt skede för företaget. Vi ville känna av den fina vinsten och 
nu känns det som om någon annan får njuta av frukterna”. Anna hade inga förväntningar. De 
fördelar som hon kan se i efterhand är att Företag B nu har en större säljkår till sitt förfogande 
vilket kan öka försäljningen. Negativt är att tempot dras ner och det är många linjer när 
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projekt skall genomföras, det blir tungrott. Birgitta förväntade sig nya möjligheter och fler 
kurser att gå samt friskvårdsklubbar. ”Det gäller att se fördelarna. Det finns en väg och den 
går framåt, det gäller att anpassa sig. Man måste inse att det är ett annat företag nu men som 
tillverkar samma produkter”. Det som hon inte trodde var att vissa personer skulle flytta och 
vissa sluta. Fredrik hade ganska positiva förväntningar. ”Jag har sett hur andra företag gått 
samman med stora företag och det innebär större utvecklingsmöjligheter. Jag trodde att det 
skulle bli mer administrativt tungt men inte så här tungt som det blev. När jag ser tillbaka på 
uppköpet i efterhand ser jag större möjligheter, större personalavdelning, mer hjälp, kurser 
och ett stort stöd som jag inte såg tidigare. Det blev annars som jag trodde”. Även David tar 
upp de utvecklingsmöjligheter som öppnar sig för individen men påpekar också att rörligheten 
är större. 
 
Ivar var inte särskilt optimistisk till en början. ”Jag trodde inte att jag skulle arbeta kvar på 
företaget efter uppköpet”. Under hösten kunde han dock se ett ljus i mörkret men det försvann 
sen. ”Företag A är ett välrenommerat bolag och jag ser det positiva i att ha arbetat för dem”.  
Johannas förväntningar var mer en känsla av oro för sitt jobb. ”Att bli uppköpt av ett 
jätteföretag leder till en tröghet i processen. Det blev också som jag hade förväntat mig när 
det gäller trögheten. De personer som jag träffat från personalavdelningen på Företag A har 
undantagslöst varit hjälpsamma och trevliga. Jag kan inte se några nya fördelar utan man 
kokar, det går ner, sen försöker man att se till sig själv och försöka skärma av den stora 
bilden”. 
 
Kajsa ser tillbaka på uppköpet och säger att upplevelsen av integrationen beror på hur man är 
som person. Hon har fortfarande kvar sina gamla arbetsuppgifter men att avstånd kommer 
med stora företag. Jag saknar vi-känslan med gamla företaget, den är kraftigt reducerad. Vi 
arbetade i funktioner, som uppstyltade ben. Alla visste om allas arbetsrelaterade problem, nu 
är det för stort för att hålla koll”. 
 
Mattias var först fundersam och trodde att Företag B skulle köpas upp för att sedan läggas ner 
vilket inte hände. Han tror att företaget köptes på grund av tekniken och personalen men 
förstår fortfarande inte varför. Han ser tyvärr inga fördelar i efterhand. Han har förlorat 
kamrater och försäljningen ligger på samma nivå som före uppköpet. 
Nils var medveten om när han gick in i Företag A att det var ett stort företag med allt vad det 
innebär. ”Jag tycker att Företag A värnar om utveckling med stort utbud av interna kurser 
och satsar på dem som vill, de är resultatinriktade. Det har dock blivit mer tungrott vilket jag 
inte hade förväntat mig.  
 
I fråga om informanternas förväntningar, skiljer sig svaren mellan de tillfrågade. Andersson 
skriver att Silverman menar att medlemmarna i en organisation skiljer sig åt och deras 
livshistorier och allmänna bakgrund kommer att styra och påverka deras beteende. Detta är 
även något som en av informanterna påpekar. Gemensamt för många av de tillfrågade är den 
besvikelse som de uttrycker över att de inte fick chansen att fortsätta som Företag B. 
Informanterna menade att uppköpet hade varit lättare att acceptera om det gick dåligt för 
Företag B och de hade behövt ”räddas”.  Omställningen att tillhöra ett annat företag men att 
utföra samma arbetsuppgifter och tillverka samma produkter verkar göra det svårare att förstå 
motiven till uppköpet. Orrbeck (2006) skriver att det är bättre att vara mer negativ än positiv i 
beskrivningen om man som köpare är osäker på färdriktningen. Storleken på Företag A tar de 
flesta av informanterna upp som antingen positivt eller negativt. Den tröghet som medföljer 
en stor organisation anser vissa gör att tempot dras ner och att arbetet blir mer tungrott. 
Positiva aspekter med ett stort företag som tas upp är de utvecklingsmöjligheter som öppnar 
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sig och det stöd en stor personalfunktion kan erbjuda. Med ett nytt företag medföljer också en 
ny kultur. Under nästa tema beskriver informanterna hur de upplever de båda kulturerna och 
de för- och nackdelar som de tycker att kulturerna har. 
 

Kultur   
 
Informanterna ombads beskriva hur de upplever kulturen på respektive företag samt 
för – och nackdelar med dessa.  
 
Alla informanter beskriver företagen som raka motsatser när det gäller kulturen på företagen. 
Hanna beskriver det som att ”kulturerna skiljer sig åt som dag och natt. Företag B hade 
entusiastiska människor som alla kämpat för bra produkter med och självklarhet strävat mot 
bra kvalitet. Det var en positiv stämning och alla jobbade på. Det var tvärvetenskapligt, vi 
jobbade över gränserna, alla kände alla och hade kontakt hela vägen, därför har det gått så 
bra som det har gått. På Företag A sköter var och en sitt och det har tillkommit 
runtikringgrejer till arbetsuppgifterna”. 
 
Även Eva tycker att det är stor skillnad. ”Det lilla företag som B var hade en stark identitet 
och möjlighet att slimma och optimera. Vi kan aldrig vara så effektiva i det stora företaget 
och det finns inte samma lojalitet. Företag B har mötts av respekt av enskilda personer vilket 
har underlättat integrationen”. 
 
Fredrik tycker också att” kulturerna är väldigt olika, Företag B var litet och tvärfunktionellt 
med korta kontaktvägar och det var lätt att förstå folk. Företag A är mer specialiserat och 
man måste förstå att på ett stort företag specialiseras det, man kan inte jobba på samma sätt. 
Nackdelen med det är att vi måste lära om och anpassa oss. Man måste ha en bra inställning 
till det nya företaget för att jobba bra”.  
 
Ivar beskriver kulturen på Företag B som ”mycket passionerad, engagerad, med driv och 
vilja. Jag tror att den dör nu och att detta är ofrånkomligt. På Företag A är man mindre 
engagerad, det är mer av ett jobb eftersom det är så stort, på ett litet företag är det mer en 
livsstil. Det är storleken det handlar om. Nackdelen med B var att det var så litet och tunt med 
resurser efter ett tag. I ett stort företag har man resurser men det går segt och är svårt att 
vända”. Även David tycker att det är skillnad nu när företaget är så stort. Han tycker att 
individer är mer engagerade i små företag. 
 
Kajsa tycker ”att det fanns en vi-känsla på Företag B, det var som en privat familj vilket 
innebar både för- och nackdelar. Det kan vara begränsande och man fastnar lätt i sina egna 
hjulspår. Företag A är stort, har mycket kunskap och ett stort kontaktnät, deras styrka ligger i 
kunskapsbiten”. 
 
Många av de anställda uppger att Företag A har anordnat utbildningar och kurser samt 
informationsdagar för att ge en bättre inblick i Företag A och att få medarbetarna på Företag 
B att trivas i den nya kulturen. Anna berättar att det ordnades en fest för 
forskningsavdelningen samt en speciell dag. Den avdelningen tycker hon är mer integrerad än 
de andra. Eva tycker att ”den nya personalfunktionen är väldigt bra, de har jobbat mycket 
med utbildning och funnits närvarande”.  Hanna berättar om olika kurser som anordnats via 
webben och företagssammanträden som ger en lite bättre inblick. Även Ivar tar upp 
utbildningar ”jag har gått en drös med utbildningar, det är bra, okej”. Fredrik tycker inte att 
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man lyckats att sammanföra de olika kulturerna. ”Det har varit jobbigt med många processer 
men man måste gilla läget och ta tag i det positiva. Flexibiliteten är nu större likaså 
marknadsföringen. De borde ha folk som har erfarenhet av integration som kan komma och 
berätta på grupp- och avdelningsnivå. Faddrar för dem utan naturlig kontakt med projekten”. 
 
Eva tycker att ”de är på god väg att sammanföra de båda kulturerna men att varje enskild 
medarbetare måste bestämma sig om de vill arbeta för Företag A. Detta är något som 
personalarbetarna kan hjälpa till med”. Lucas tycker att man ska blanda medarbetarna mer 
för att föra samman de båda kulturerna. Mattias säger att ”stormötena är bra och för ihop 
företagets olika delar. Personalavdelningen visar att de bryr sig, de sitter med på möten”.  
 
Informanterna beskriver de båda företagen som varandras motsatser. Företag B beskrivs i mer 
positiva ordalag än Företag A, även om några av informanterna verkar kunna se fördelar.  
Åter igen tas storleken och allt som följer med denna upp som den stora skillnaden mellan 
företagen. Med storleken som förklaring till hinder talar informanterna om lojalitet, 
effektivitet, resurser och engagemang. Detta skulle kunna tolkas vara den kulturella 
konfrontationen som utgör den andra fasen som Kleppestö (1992) tar upp ur Sales och Mirvis 
bok.  I denna fas möts individerna och de element som de bär med sig från de olika 
kulturerna. Polariseringen är den av de tre kognitiva processerna som man tydligt kan se här. 
Informanterna beskriver de olika kulturerna på ett sätt som gör dem så olika som möjligt. Det 
går även att utläsa de värden som knyts an till dessa beskrivningar, vilket enligt Kleppestö, 
Sales och Mirvis tar upp i sin bok. 
 
De insatser som gjorts i form av möten, informationsdagar och kurser har tagits väl emot av 
personalen som upplever ett stöd från personalavdelningen.  Många av informanterna känner 
att de fått ett positivt bemötande från de anställda på Företag A och synnerhet från 
personalavdelningen. De upplever att personalavdelningen gjort ansträngningar för att få dem 
att trivas i den nya kulturen. Alla av informanterna tycker inte att kulturerna har sammanförts 
helt än men flertalet av dem tycker att de är på god väg. Personalen föreslår själva att 
medarbetarna från de båda företagen skulle beblanda sig mer med varandra för att på så sätt 
integreras mer och sammanföra de olika kulturerna. Kanske kan de utveckla en ny kultur? 
Nära sammanknutet till kulturen är den identitet som de anställda har vilket diskuteras nedan. 
 

Identitet 
 
Har informanterna märkt några förändringar i sättet att vara efter övergången? 
Känner de anställda sig som Företag A eller B? 
 
Eva tycker att de som var anställda på Företag B fortfarande söker sin roll inom Företag A. 
”Företag B hade en otroligt stark företagsidentitet, vi är identitetslösa nu. Vi känner oss 
anonyma vilket visar på förlorandet av en identitet, can do-mentaliteten”.  
 
Hanna märker absolut förändringar i sättet att vara. Hon tycker att det är en enorm skillnad på 
cheferna. ”De har väldigt noga anpassat sig i Företag A-formen med ett stort leende på 
läpparna. Hon själv har svårt med detta då hon känt dessa människor länge. De har varit 
kreativa människor som drivit saker framåt. Nu säger de att nu är det så här”. Johanna har 
däremot inte märkt någon skillnad i sättet att vara. 
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Kajsa tycker att det har blivit ett mer hierarkiskt klimat. ”Innan var organisationen platt, nu 
är det många chefsled. Det är två, tre led uppåt sen är det brus uppåt, brus av mail”. Hon tar 
inte till sig dessa då hon tycker att det är svårt att se kopplingen hur dessa påverkar henne som 
person. 
 
Mattias nämnde nya staket, kameror och Företag A-filosofier som stora förändringar men har 
inte märkt någon skillnad på människorna ” vi gör det som förväntas av oss”. De som 
jobbade på Företag B är vana att arbeta över avdelningarna och det hoppas Mattias får vara 
kvar. ”Många har slutat för att de inte gillar Företag A-filosofin, företaget tappar kompetens 
då vilket också har hänt”. 
 
Nils beskriver att ”folk ser det som mer bökigt och omständigt. Det är mer regler men 
personalskyddet är bättre. Försämringar märks bättre på folk men det [uppköpet] har ju även 
medfört större möjligheter”.  
 
De flesta av informanterna känner sig fortfarande som Företag B men många av dem börjar 
sakta men säkert att väga över mot att känna sig som Företag A. Anledningen till detta 
varierar mellan respondenterna. Eva säger att ”jag börjar väga över mot A, detta genom enkla 
saker som hälsningsfraser i telefonen. Beslutet är taget och jag vill vara med”. Även Anna 
känner sig som B och förklarar detta med att hon tillhör marknadsföringsavdelningen som inte 
har blivit integrerade än, ”fast jag känner sig mer som A nu än innan”. Birgitta beskriver det 
som att ”det är en process som man själv gått igenom och jag stretar inte emot. Det är 
trevliga människor på Företag A”. 
 
Fredrik tyckte att det var jobbigt när de tog ner skylten och ersatte den med en skylt som det 
stod Företag A på. ”Det var en identitet som är starkt präglad, att klistra på mentaliteten tar 
tid”. Johanna svarade att hon känner sig som ”Företag B tyvärr, historiken suddas inte bara 
ut”. Kajsa känner sig ”fortfarande mest som B men börjar bli A också, jag har funnit 
personlig ro. Företag A är inte ont på det viset, de har en plan för min avdelning och jag är 
ett led i det”.  
 
Utifrån informanternas svar märks det tydligt hur stark den gamla identiteten var och för vissa 
av dem fortfarande är. Många av dem söker fortfarande sin roll i Företag A. Då alla anpassar 
sig olika fort kan det kännas konstigt att kollegorna plötsligt byter inställning och går vidare 
då det tar längre tid för andra. Det blir extra tydligt att den gamla identiteten gått förlorad då 
de materiella symbolerna som står för Företag B tas bort och ersätts av nya. Detta var något 
som vissa av informanterna upplevde som jobbigt. Detta skriver Orrbeck (2006) ger en tydlig 
signal till det anställda och till omvärlden att något har förändrats, vilket de anställda har 
reagerat starkt på. Det tar tid att hitta en ny roll vilket de anställda tycks vara medvetna om 
och inställda på. En del av dem har dock kommit till en slags acceptans och blickar nu istället 
framåt. Beroende på hur stora omställningar de olika avdelningarna har gått igenom kan detta 
säkert påverka hur lång tid denna process tar. Även de anställdas inställningar till Företag A 
spelar in.  
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5. Slutsatser och diskussion 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka de faktorer som kan komma att spela in för hur 
personalen reagerar på ett uppköp. Förhoppningen var också att kunna peka på olika faktorer 
värda att tänka på vid framtida integrationsarbeten. Med frågeställningarna var avsikten att ta 
reda på vad som fungerat bra och om något varit problematiskt med arbetet att integrera 
personalen vid uppköpet.  
 
Utifrån det teoretiska aktörsperspektivet går det att se hur aktörerna uppfattar och tolkar en 
situation anser Silverman, vilket enligt Andersson är särskilt centralt. Utifrån hur aktören har 
uppfattat och tolkat en situation uppstår handling, vilket skiljer sig åt mellan olika personer. 
Organisationens verklighet kommer sedan att förändras genom medlemmarnas interaktion. I 
den andra fasen där informanterna under temat integration diskuterar personalavdelningens 
insatser och övergången från Företag A till Företag B är detta tydligt.  
 
Människor modifierar och förändrar sina attityder genom interaktion och överför därmed en 
social mening. Den innebörd som de som är berörda tillägnar sina handlingar måste därför tas 
med i beräkningen som en av förklaringarna till mänskligt agerande. Detta är även något som 
informanterna tog upp i viss utsträckning i den första fasen under temat 
organisationsförändringar. Även i den tredje fasen under temat kultur visar informanternas 
utsagor på attityderna till sammanslagningen av de båda kulturerna.  
 
I sin aktionsteori hävdar Silverman att det sätt människan socialt konstruerar sin verklighet 
på, formar henne och att aktörsperspektivet förklarar organisationer på ett bättre sätt än andra 
organisationsteorier. Andersson skriver att mycket av Silvermans ansats handlar om att 
definiera och undersöka den situation som organisationens medlemmar befinner sig i och 
förklara, som ett resultat av deras motiverade beteende, vad det är som händer i 
organisationen. Det var därför viktigt att ta reda på och synliggöra hur informanterna 
identifierade sig med de olika företagen. Detta reflekteras i de teman som behandlar 
informanternas känslor i den första och andra fasen och visar tydligt på hur de anställda 
mådde.  
 
I Anderssons bok skriver Silverman vidare att organisationsteorins första uppgift att urskilja 
medlemmarnas orientering, vilken skiljer sig åt mellan de olika personerna. De syften, 
värderingar och förväntningar som de nya aktörerna tar med sig in i organisationen kommer 
antingen att uppmuntras eller nedvärderas av de aktörer som redan finns i organisationen. 
Detta syns i respondenternas utsagor i den andra fasen under temat integration och under 
temat förväntningar och integration i den tredje fasen. Aktionsteorin kan förklara hur 
förändring uppstår utifrån de olika aktörernas interaktion sinsemellan, vilket enligt Silverman 
är teorins stora tillgång. Vissa aktörers förväntningar bekräftas och andra vederläggs med den 
handling som uppstår. Detta var något som informanterna fick erfara. Aktörernas 
förväntningar synliggörs under temat förväntningar och integration under den tredje fasen. 
Informanterna talade mycket om de förväntningar de hade inför uppköpet vilket visar hur 
viktigt det är att ha de anställdas förväntningar i beaktande vid planering av 
integrationsarbete.  
 
Inom organisationsteorins ramar kan vi idag även tala om en särskild organisationskulturteori. 
Organisationen är enligt Andersson (1994) en samlingsbeteckning för de värderingar som 
dominerar i en organisation. Han skriver vidare att man i modern organisationsteori har blivit 
allt mer varse om kulturens betydelse för vad som händer i organisationen. I resultaten kan 



                                                              Karin Söderlund              - 30 -  

man tydligt se hur viktig kulturen var för informanterna. Kulturens betydelse för 
informanterna påverkas även av företagens storlek vilka i denna studie skiljer sig åt markant. I 
den tredje fasen under temat kultur talar informanterna om hur de upplever kulturen på 
respektive företag samt för- och nackdelarna med dessa. Alla informanterna tycker inte att 
kulturerna ännu är helt sammanförda men flertalet av dem tycker att de är på god väg. 
Personalen från de båda företagen skulle beblanda sig mer med varandra för att öka 
integrationen och sammanföra de olika kulturerna. Kanske kan de tillsammans utveckla en ny 
kultur?  
 
Enligt Bang (1999) assimileras ofta det uppköpta företaget av det köpande företagets kultur 
och upptar då de värderingar och normer som råder på det köpande företaget. Skulle de båda 
företagen tillsammans skapa en ny kultur med drag av båda de gamla kulturerna och nya egna 
drag, kan man i stället tala om det Bang benämner som nyskapande. 
 
Integrationsprocessens tre faser som utgör ramen för min undersökning har vissa likheter med 
de tre faser som Kleppestö (1992) skriver att Sales och Mirvis tar upp i sin bok. Faserna 
sammanfaller dock inte tidsmässigt med varandra. Sales och Mirvis första fas utgörs av hotet 
mot den egna kulturen, vilket kan leda till osäkerhet, sorg och ångest för de anställda. I min 
undersöknings andra fas syns detta tydligt hos flertalet av informanterna under temat som 
behandlar informanternas känslor. Den andra fasen som författarna tar upp är den kulturella 
konfrontationen då individerna från de olika kulturerna möts. Sales och Mirvis tredje fas 
utgörs av kulturmöten i vilken de båda kulturerna sammanförs vilket kan leda fram till olika 
resultat. I den tredje fasen i min undersökning ser jag både Sales och Mirvis andra och tredje 
fas under de teman som behandlar integrationsarbete, kultur och identitet. Det är tydligt i de 
flesta av resultatets delar att reaktionerna och upplevelserna av integrationen beror på vem 
man frågar, det är subjektiva uppfattningar. Dock kan vissa slutsatser dras angående vad 
personalen upplevde vara positivt och negativt i de tre faserna.  
 
Resultaten visar på att den information som de anställda fick initialt enligt informanterna var 
tillräcklig. De känslor som många av dem hade i den första fasen var dock inte speciellt 
positiva. Många tyckte att beskedet om uppköpet var jobbigt och osäkerheten inför framtiden 
var i detta skede stor. De organisationsförändringar som följde med uppköpet upplevde många 
av informanterna öka arbetsbördan. 
 
 I den andra fasen präglades informanternas känslor av oro för att förlora sina jobb och pratet 
de anställda sinsemellan var negativt. Enligt de tillfrågade upplevde dock de flesta av de 
anställda att personalavdelningen på Företag A som synliga och integrationsarbetet över lag 
som mycket bra. 
 
I den tredje fasen talar informanterna återigen om integrationsarbetet och beskriver 
personalavdelningen på Företag A som dedicerade, engagerade och närvarande. Flertalet 
tycker dock inte att företaget är helt integrerat ännu och uppger att det främst är rutinerna som 
inte riktigt sitter än. De två kulturer som möttes i uppköpet beskrivs som varandras raka 
motsatser. En orsak till detta är storleken på företagen enligt informanterna. De anställda hade 
alla olika förväntningar på vad uppköpet skulle komma att innebära för dem, vissa blev 
besvikna och andra inte. De flesta börjar nu i efterhand att kunna skönja fördelar som de inte 
kunde se innan. Den gamla identiteten lever fortfarande kvar hos många av de tillfrågade men 
de flesta börjar allt mer att känna sig som Företag A och detta är väl det bästa betyget på ett 
integrationsarbete? 
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I en handlingsplan för ett integrationsarbete av personalen bör enligt mina resultat följande 
punkter tas hänsyn till:  
 
Det framstår utifrån de anställdas utsagor som att det är viktigt att de som är ansvariga för 
integrationsarbetet är tydliga med att mängden information beror på legala skäl när så är 
fallet. 
 
Informationen bör vara tydlig och det måste finnas utrymme för de anställda att ställa frågor. 
Den information som lämnas bör ges till alla inblandade på samma sätt så att risken minskar 
att informationen ändras då den förs vidare via flera chefsled. På så sätt undviks även 
ryktesspridning. 
 
För att underlätta integrationsprocessen är det viktigt att uppköparen skaffar sig en förståelse 
och information om det uppköpta företaget. De anställdas förväntningar inför 
integrationsarbetet är av största vikt att ta reda på. Förväntningarna kan spegla i vilken 
utsträckning som de anställda har förstått den information som de tillgivits. 
 
Öppenhet kring övertalighet, de allmänna arbetsvillkoren och andra praktiska saker (som 
exempelvis nya passerkort) är av största vikt för de anställdas välmående och göra att graden 
av osäkerhet minskar. De anställda är mycket tydliga med önskemålen om heldedicerade 
resurser som ska hålla i integrationsarbetet. Detta då de anställda behöver ha personlig 
närvaro av dem som arbetar med integrationsarbetet. 
 
En tydlighet varför ”kringaktiviteter” såsom nya säkerhetsrutiner bör införlivas i arbetet så att 
de anställda får en förståelse för och lättare kan acceptera att arbetsbördan kan bli större under 
en period.  
 
Sist men inte minst är uppfattningen om de två organisationernas respektive kulturer 
betydelsefulla för hur lätt integrationsarbetet kommer att kunna genomföras och de eventuella 
hinder som kan uppkomma. Genom att låta medarbetarna från de olika företagen interageras 
kan de utveckla en förståelse för varandra, se organisationen i sin helhet och möjligen 
tillsammans skapa en ny organisationskultur.  
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7. Bilagor 

Bilaga 1. Följebrev      
 
Information angående deltagarsamtycke 

 
Information med anledning av kommande intervju 
 
Vi hade nyligen telefonkontakt med anledning av en intervju som jag vill genomföra med dig. 
Här kommer det lite ytterligare information. Jag, Karin Söderlund, läser pedagogik med 
inriktning på personalutveckling vid Uppsala Universitet. Jag går min sista termin och ska nu 
skriva mitt examensarbete. 
 
Mitt ämne för examensarbetet är utarbetat i samråd med personalavdelningen på Företag A. 
De har givit mig uppdraget att utvärdera integrationsarbetet vid uppköpet av Företag B. Min 
kontaktperson på Företag A är XXX och min handledare på Pedagogiska Institutionen är 
Christian Lundahl.  
 
Syftet med examensarbetet är att utvärdera personalavdelningens insats att integrera 
personalen efter att Företag A har köpt upp Företag B. Jag vill veta hur personalen i studien 
har upplevt integrationsarbetet, vad som gick fungerat bra eller varit problematiskt och vad 
som kan göras bättre i framtiden. 
 
Intervjun är beräknad att ta ca 40 minuter. Jag kommer att ställa frågor utifrån uppköpets tre 
olika utvecklingsfaser.  
 
Jag följer den humanistiskt samhällsvetenskapliga forskningens etiska regler. 
Intervjumaterialet kommer naturligtvis att hållas konfidentiellt under mitt uppsatsarbete för att 
sedan förstöras. Jag kommer även att avidentifiera såväl informanter som företagen som ingår 
i mitt arbete.  
 
Din medverkan är helt frivillig. Om du ger ditt samtycke till att deltaga, men senare ångrar 
dig, kan du när som helst, utan att ange skäl, meddela mig att du önskar avbryta ditt 
deltagande. Alla personuppgifter och all insamlad information kommer att behandlas 
konfidentiellt och är sekretessbelagd. 
 
Vid ytterligare frågor kan du ringa mig på tel.nr  XXXXXX  eller maila  
 
kae816@spray.se 
 
christian.lundahl@ped.uu.se 
 
XXX. XXX@XXXX.com 
 
väl mött 
 
Karin Söderlund 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
  
Syftet med uppsatsen är att utvärdera hur personalavdelningen på ett stort företag har lyckats 
med att integrera personalen vid ett uppköp av ett mindre företag utifrån mottagarsidans 
uppfattning. Jag vill genom frågorna få fram den mänskliga sidan av uppköpet och ta reda på 
hur personalavdelningen skötte integrationen av personalen vid uppköpet. Vad fungerade bra i 
arbetet med att integrera personalen vid uppköpet? Var något problematiskt i samband med 
integrationsarbetet av personalen? Vilka råd kan tolkas utifrån resultatet som kan komma till 
användning vid framtida integrationsarbeten? 
 
Processen som pågick under ett års tid, inleds under sensommaren då det stod klart att ett 
uppköp skulle ske, och sträcker sig fram till hösten året därpå. Det uppköpta företaget har då 
legalt blivit ett med uppköparen och Företag A upphör härmed att vara Företag A och blir 
Företag B på alla sätt.  
 
Tre tydliga faser kan urskiljas i efterhand. Den första fasen kallar jag för initialfasen. Denna 
fas inleds under sommaren då Företag A lägger ett bud på Företag B och det en månad senare 
står klart att ett uppköp kommer att äga rum, och sträcker sig fram till årsskiftet. Vid årets 
början inleds den andra fasen som pågår under våren och påverkar personalen på olika sätt då 
det händer mer eller mindre för de olika funktionerna. När processen går in i den tredje fasen 
under sommaren började personalavdelningen den huvudsakliga aktiviteten att integrera 
personalen. 
 
 
Frågor till de anställda 
 
Initialfasen som sträcker sig från det att personalen informeras om att uppköpet är 
klart fram till årsskiftet 
 
Vart var du anställd vid uppköpet? 
Hur länge har du varit anställd på Företag A/B? 
Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
Kommer du ihåg vad du gjorde när du fick höra om uppköpet? 
När och hur fick du beskedet om uppköpet? 
Vilken var din spontana reaktion? 
Kom detta som en överraskning? 
Fick du tillräckligt med information om uppköpet i det tidiga skedet? 
Var det något som du tycker borde ha gjorts annorlunda vid informationen om uppköpet? 
Var det något som du kände dig osäker på eller orolig inför i samband med att du fick veta att 
ni skulle köpas upp? 
Upplevde du att uppköpet förändrade krav på din kompetens? 
 
 
Andra fasen tar vid runt årsskiftet och pågår över våren 
 
På vilket sätt märktes personalavdelningens arbete med att integrera personalen? 
Hur gick snacket om uppköpet bland de anställda på avdelningarna? 
På vilket sätt skulle du beskriva övergången till Företag A?  
Hur tycker du att personalavdelningen fungerade i denna fas? 
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Var detta tillräckligt? 
Var det något som du hade önskat att Hrsidan hade gjort mer eller mindre av eller hanterat på 
ett annorlunda sätt? 
Hur upplevde du integrationen med Företag A? 
 
 
Tredje fasen inleds mot sommaren fram till senhösten 
 
Efter övergången, har du märkt några förändringar i sättet att vara? 
Hur har du uppfattat personalavdelningens verksamhet under denna period? 
Anser du att företaget är helt integrerat nu?  
Hur såg dina förväntningar ut när du fick höra talas om uppköpet? 
Har de infriats nu? 
Det har nu gått ett år sedan sammanslagningen, hur ser du på uppköpet i efterhand?  
Kan du se fördelar nu som du inte såg då?  
Vad har inte blivit som du trodde? 
Är det något du tycker att personalavdelningen ska tänka på vid framtida integrationer av 
personal? 
Har något speciellt gjorts för att medarbetarna på Företag B ska trivas i den nya 
företagskulturen? 
Hur upplever du kulturen på Företag A respektive på Företag B? 
Berätta om både för- och nackdelar med respektive kultur  
Vad tror du att man behöver göra för att få de två kulturerna att passa ihop? 
Känner du dig som Företag A eller B? 
Varför? 
Har personalavdelningen på Företag A aktivt försökt få dig att känna dig som en Företag A-
anställd?  I så fall, hur?  
Något du vill tillägga? 
 
 
 
Frågor till integrationsledare för Företag A och B 
 
Initialfasen som sträcker sig från det att personalen informeras om att uppköpet är 
klart fram till årsskiftet 
 
Vart var du anställd vid uppköpet? 
Hur länge har du varit anställd på Företag A/B? 
Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
Kommer du ihåg vad du gjorde när du fick höra om uppköpet? 
När och hur fick du beskedet om uppköpet? 
Vilken var din spontana reaktion? 
Kom detta som en överraskning? 
Tycker du att det gavs tillräckligt med information till personalen om uppköpet i det tidiga 
skedet? 
Var det något som du tycker borde ha gjorts annorlunda vd informationen om uppköpet? 
Hade du förväntat dig motstånd från personalen? 
Blev reaktionerna som du trodde? 
Var det något som du kände dig osäker på eller orolig inför i samband med att du fick veta att 
ni skulle köpas upp? Upplevde du att uppköpet förändrade krav på din kompetens? 
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Andra fasen tar vid runt årsskiftet och pågår över våren 
 
På vilket sätt märktes personalavdelningens arbete med att integrera personalen? 
Hur gick snacket om uppköpet? 
På vilket sätt skulle du beskriva övergången till Företag A?  
Hur tycker du att personalavdelningen fungerade i denna fas? 
Var detta tillräckligt? 
Var det något som du hade tycker att personalavdelningen hade kunnat göra mer eller mindre 
av eller hanterat på ett annorlunda sätt? 
Hur upplevde du integrationen med Företag A? 
 
 
Tredje fasen inleds mot sommaren fram till senhösten 
 
Efter övergången, har du märkt några förändringar hos personalen i sättet att vara? 
Hur har du uppfattat personalavdelningens verksamhet under denna period? 
Anser du att företaget är helt integrerat nu?  
Hur såg dina förväntningar ut när du fick höra talas om uppköpet? 
Har de infriats nu? 
Det har nu gått ett år sedan sammanslagningen, hur ser du på uppköpet i efterhand? Kan du se 
fördelar nu som du inte såg då?  
Vad har inte blivit som du trodde? 
Är det något du tycker att personalavdelningen ska tänka på vid framtida integrationer av 
personal? 
Har något speciellt gjorts för att medarbetarna på Företag B ska trivas i den nya 
företagskulturen?  
Hur upplever du kulturen på Företag A respektive på Företag B? 
Berätta om både för- och nackdelar med respektive kultur  
Vad tror du att man behöver göra för att få de två kulturerna att passa ihop? 
Känner du dig som Företag A eller B? 
Har personalavdelningen på Företag A aktivt försökt få dig att känna dig som en A-anställd? 
I så fall, hur? 
Innebar uppköpet några större förändringar för din anställning? 
Hur har chefsnivån reagerat under faserna? 
 
 
Frågor till fackliga representanter från respektive fackförbund 
Initialfasen som sträcker sig från det att personalen informeras om att uppköpet är 
klart fram till årsskiftet 
 
Vart var du anställd  vid uppköpet? 
Hur länge har du varit anställd på Företag A/B? 
Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
Kommer du ihåg vad du gjorde när du fick höra om uppköpet? 
När och hur fick du beskedet om uppköpet? 
Vilken var din spontana reaktion? 
Kom detta som en överraskning? 
När blev facket informerat? 
Fick facket veta före de anställda? 
Hur uppfattade du att reaktionerna från de anställda var? 
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Upplever du att personalen fick tillräckligt med information om uppköpet i det tidiga skedet? 
Var det något som du tycker borde ha gjorts annorlunda vd informationen om uppköpet? 
Var det något som du kände dig osäker på eller orolig inför i samband med att du fick veta att 
ni skulle köpas upp? 
Upplevde du att uppköpet förändrade krav på din kompetens? 
 
 
Andra fasen tar vid runt årsskiftet och pågår över våren 
 
På vilket sätt märktes personalavdelningens arbete med att integrera personalen? 
Hur gick snacket om uppköpet på avdelningarna? 
På vilket sätt skulle du beskriva övergången till Företag A?  
Hur tycker du att personalavdelningen fungerade i denna fas? 
Var detta tillräckligt? 
Var det något som du hade önskat att personalavdelningen hade gjort mer eller mindre av eller 
hanterat på ett annorlunda sätt? 
Hur upplevde du integrationen med Företag A? 
 
 
Tredje fasen inleds mot sommaren fram till senhösten 
 
Har du märkt några förändringar i sättet att vara efter övergången till Företag A? 
Hur har du uppfattat personalavdelningens verksamhet under denna period? 
Anser du att företaget är helt integrerat nu?  
Hur såg dina förväntningar ut när du fick höra talas om uppköpet? 
Har de infriats nu? 
Det har nu gått ett år sedan sammanslagningen, hur ser du på uppköpet i efterhand?  
Kan du se fördelar nu som du inte såg då?  
Vad har inte blivit som du trodde? 
Är det något du tycker att personalavdelningen ska tänka på vid framtida integrationer av 
personal? 
Har något speciellt gjorts för att medarbetarna på Företag B ska trivas i den nya 
företagskulturen? 
Hur upplever du kulturen på Företag A respektive på Företag B? 
Berätta om både för- och nackdelar med respektive kultur  
Vad tror du att man behöver göra för att få de två kulturerna att passa ihop? 
Känner du dig som Företag A eller B? 
Har personalavdelningen på Företag A aktivt försökt få dig att känna dig som en Företag A-
anställd? 
I så fall, hur? 
Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 3. Översikt av informanterna 
 
Då mina informanter vill vara anonyma har jag valt att döpa om dem. Detta har jag gjort 
genom att benämna dem i bokstavsordning efter i vilken ordning jag har intervjuat dem. Jag 
har sedan hittat på namn på varje persons respektive bokstav. Informanterna med kvinnonamn 
behöver inte vara kvinnor i verkligheten och vice versa. 
 
Integrationsledare för Företag A - Olle 
 
Integrationsledare för Företag B - David 
 
Facklig företrädare för anställda på Företag A - Greta 
 
Facklig företrädare för anställda på Företag B – Anna  
 
 
En kvinna och en man på marknadsföringsavdelningen på Företag B – Ivar och Johanna 
 
Två kvinnor och två män på avdelningen för produktion och distribution – en kvinna föll bort 
Birgitta, Mattias och Nils 
 
 
Två kvinnor och fyra män på avdelning för forskning och utveckling – en man föll bort 
Eva, Hanna, Fredrik, Kajsa och Lucas 
 
Pilotintervju med en person på personalavdelningen på Företag A 


