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1 INLEDNING 

I maj 2016 förvärvade ABB, den stora industrikoncernen, SVIA, det mindre industriföretaget 

med ett sjuttiotal anställda (ABB, 2016). ABB Robotics, som är den enhet SVIA har kommit att 

tillhöra, har sin huvudverksamhet i Västerås medan SVIA har sitt säte i Jönköping. Det 

geografiska avståndet har genererat i att personal från SVIA inte har haft direkt kontakt med 

personal från ABB utöver de personer som varit involverade i integrationen. Fokus har främst 

hamnat på att integrera SVIA i de strukturer och processer som finns på ABB. En utmaning 

som uppstått är att integrera SVIA i ABB:s företagskultur och skapa gemensamma värden. (P. 

Brännström, personlig kommunikation, 3 mars 2017) Studien har därför fokuserat på de mjuka 

värdena och undersöker hur integrationen har påverkat personalen på SVIA för att ge 

rekommendationer inför framtida förvärv.  

1.1 Bakgrund 
Ett förvärv, sammanslagning eller joint venture genomförs för att skapa tillväxt, öka 

differentieringen, skapa synergi eller öka den globala närvaron (Badrtalei & Bates, 2007). Det 

generella motivet för ett förvärv är att öka den övergripande prestationsförmågan och det 

långsiktiga resultatet (Lubatkin, 1983) Många företag ser det som en möjlighet att snabbt 

expandera och utöka sin marknad men ett förvärv garanterar inte framgång, det finns många 

hinder att övervinna innan affären kan räknas hem (Schuler & Jackson, 2001). När Chrysler 

och Daimler-Benz slogs samman 1998 var Chrysler den mest kostnadsmedvetna och 

lönsamma biltillverkaren i världen men efter enbart två år hade Chrysler drabbats av 

massuppsägningar och kulturkrockar med samarbetspartnern Daimler-Benz, vilket lett till 

stora finansiella förluster. Badrtalei et al. (2007) beskriver att det finns många lärdomar efter 

sammanslagningen av Chrysler och Daimler-Benz. De konstaterar bland annat att förändringar 

är oundvikligt vid en sammanslagning, hur avgörande kommunikationen gentemot 

medarbetarna är och hur viktigt det är att respektera respektive företagskultur. (ibid.) Enligt 

en studie av Birkinshaw, Bresman och Håkanson (2000) finns det fyra olika områden att 

studera: finansiellt, strategiskt management, organisatorisk beteende och processer. 

Chatterjee, Lubatkin, Schweiger och Weber (1992) har studerat företagsförvärv med fokus på 

det humana kapitalet, som kan jämställas med Birkinshaw et al. (2000) organisatoriska 

beteende. Chatterjee et al. (1992) beskriver att aktieägare bedömer företagskulturella 

skillnaderna eller likheterna i företagen som viktiga och ibland avgörande vid förvärv. De 

framhäver att vikten av en strategisk plan för integrationen av människorna är minst lika 

viktigt som en plan för strategiskt management för att skapa en effektiv integration och 

lönsamhet. (ibid.) Likaså beskriver Marks och Mirvis (1997) att människorna i organisationerna 

har blivit allt mer avgörande för förvärvens framgång, speciellt inom högteknologiska 

branscher. 
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1.1.1 Tidigare forskning 
Företagsförvärv genomförs för att skapa synergi och generera en ”2+2=5” effekt (King, Dalton, 

Daily & Covin, 2004). När Johnson (2006) studerade ämnet företagsintegration upptäckte han 

att upp emot 80 procent av alla företagsförvärv under 1990-talet misslyckades och att 40 

procent av alla förvärv såldes vidare inom tre till fem år. Johnson (2006) beskriver fem regler 

som förvärvande företag bör överväga innan förvärvet. Fyra av dessa regler handlar om mjuka 

faktorer, det vill säga människor tillsammans med deras tankar och värderingar; (1) 

personerna i det förvärvande företaget bör fundera över hur de kan bidra till det förvärvade 

företaget samt att (2) de måste acceptera och respektera det förvärvade företagets marknad, 

produkter och kunder. (3) Det förvärvande företaget bör också komma ihåg att det sällan går 

att köpa chefs- och ledarskap och det finns risker att de högsta cheferna slutar när de genom 

förvärvet går från att vara exempelvis ägare och VD till att bli divisionschef. (4) Den fjärde 

regeln handlar om att chefer på de båda företagen bör befordras mellan de två tidigare 

företagen för att visa på de karriärmöjligheter som förvärvet ger. Den femte av Johnsons 

(2006) regler syftar istället på hårdare faktorer där han belyser vikten av att de två företagen 

har en gemensam marknad eller produkt för att kunna genomföra en lyckad integrering. För 

att skapa en lyckad integrering, behövs framförallt människorna som belysts i de fyra 

förstnämnda reglerna och därför rekommenderar Johnson att det förvärvande företaget bör 

se över sju nyckelområden. De sju nyckelområdena är informationsflöde, förtroende, 

osäkerhet, produktivitet, egoism (egennytta hos personalen) politiskt spel och lojalitet bland 

chefer och medarbetare. (ibid.)  

Birkinshaw et al. (2000) organisatoriskt beteende som refererar till företagskulturen på 

individ- och organisationsnivå granskar medarbetarnas tillfredsställelse och effektivitet. Inom 

området organisatoriskt beteende finns framför allt två områden av integration: människor 

och uppgifter. Studien visar att effektiviteten av uppgiftsintegrationen är beroende av 

integrationen av människorna. De visar också på att den mänskliga integrationen var långsam 

och svår att hantera på ett effektivt sätt, men kritisk för att få en lyckad integration. (ibid.) 

Även Datta (1991) påvisar att integrationen av människorna är av högsta vikt och att den 

främsta anledningen till motgång är att människorna och organisationerna inte integrerats på 

ett lämpligt sätt. Datta (1991) beskriver att skillnader i ledarskapet mellan de två företagen 

som sammanslås kan skapa problem och leda till dålig synergi, mindre marknadsandelar och 

sämre avkastning. För att reducera nämnda problem bör en systematisk planering genomföras 

innan förvärvet, där skillnaderna i ledarskapet och organisationerna undersöks och planeras 

för. (ibid.) Ytterligare en faktor som påverkar förvärvet är företagens tidigare företagskultur 

och kulturens förändring under integreringen. Brister i företagskultur är en av de främsta 

anledningarna till sämre utförande, att chefer lämnar sina positioner och tidskonsumerande 

konflikter inom företaget. När ett företag förvärvas är det därför viktigt att komma ihåg de 

mjuka faktorerna som företagskultur och individuella strukturer, människor och policys. 

(Appelbaum, Gandell, Yortis, Proper & Jobin, 2000) Forskning av Zaheer et al. (2003) visar att 

utöver företagskultur så påverkas också organisationens och medarbetarnas identitet av ett 

företagsförvärv. Kulturen definieras som hur vi gör saker här medan identiteten definieras 
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som vilka vi är. Vid ett förvärv och en sammanslagning av två företag förväntar sig personalen 

på det uppköpta företaget att kulturen, det vill säga hur de gör saker kommer att förändras 

däremot är de inte beredda på att deras identitet kan komma att förändras, vilket enligt 

forskarna är en stor anledning till att sammanslagningar misslyckas. (ibid.) Utöver den 

personliga identiteten påverkas även organisationens identitet av ett förvärv och därför är det 

viktigt att studera hur arbetsgruppen påverkar enskilda individer (Weber & Drori, 2011). När 

det finns liknande arbetsgrupper på företagen som ska sammanslås är det viktigt att den nya 

arbetsgruppen upplevs som mer attraktiv och spännande än den tidigare. Sociala 

identitetsteorin behandlar gruppens påverkan och inflytande på individen och understryker 

just detta fenomen. Om grupperna inte sammanslås bör företagsledningen skapa tydliga 

samarbeten och aktiviteter mellan de två grupperna, där de lär sig om varandra och utvecklas 

tillsammans för att på så sätt finna varandra nödvändiga. Ett misslyckande kan annars leda till 

ineffektivitet, negativ stämning och motvillighet att anpassa. (Seo & Hill, 2005) Den 

organisatoriska identiteten kan påverka och särskilja två organisationer i flera år efter en 

sammanslagning om den inte uppmärksammas och bearbetas på ett lämpligt sätt. (Zaheer et 

al., 2003) 

Enligt en studie av Seo et al. (2005) finns det flera faktorer som påverkar hur medarbetare 

upplever integrationen, de beskriver att oro över nya arbetssätt och rollbeskrivningar kan 

skapa en känsla av förlorad identitet hos medarbetaren. Liknande beskriver Blake och Mouton 

(1985) att medarbetarna i det uppköpta företaget kan känna sig förbisedda och som en råvara 

vid uppköpet vilket kan leda till att de förlorar tron på sig själv och sin kapacitet. Även om de 

två företagen har liknande kulturer kan stress och oro uppstå bland medarbetarna. Det sker 

enligt Cartwright och Cooper (1993) på grund av den osäkerhet som automatiskt skapas där 

det är osäkerheten i sig som ger mer upphov till stress än de verkliga förändringarna. 

Appelbaum et al. (2000) benämner dessa förändringar som generella förändringar och 

beskriver dem som känslomässiga för medarbetarna. Marks et al. (1997) menar att en 

sammanslagning förändrar personalens vardagliga arbete, kräver mer tid, skapar osäkerhet 

och kan hota personalens jobb och självförtroende. Även om de generella förändringarna är 

små kan de tillsammans uppfattas som stora och trots att förändringarna ibland är positiva 

kan de leda till negativ stress hos personalen. En sammanslagning kan utöver stress också leda 

till försämrad hälsa, oro och ryktesspridning bland personalen. (Marks et al., 1997) Oro skapas 

främst på grund av bristande kommunikation gentemot de medarbetare som förvärvats. 

Medarbetare oroar sig över sin karriär och jobbtillvaro där de finner en stor osäkerhet kring 

deras framtid på företaget som förvärvats. (Bastien, 1987; Seo et al., 2005) Zaheer et al. (2003) 

menar att det är viktigt att de två företagen behandlas lika i processen och Seo et al. (2005) 

beskriver vikten av att arbeta med de generella förändringarna samt involvera medarbetarna 

i förändringen för att säkerställa deras motivation gentemot det förvärvande företaget. Att 

genomföra en lyckad integrering ställer stora krav på ledningen i form av kommunikation med 

medarbetarna. Kommunikation är nämligen en av de viktigaste byggstenarna för att nå en 

lyckad integration (Appelbaum et al. 2000; Marks et al., 1997), misslyckas man med 

kommunikationen riskerar långvarig stress att uppstå bland medarbetarna (Schweiger et al., 
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1991). Att kommunikationen brister är vanligt och beror ofta på fenomenet Merger Syndrome 

som karakteriseras av ökad centralisering och minskad kommunikation gentemot 

medarbetarna (Appelbaum et al. 2000; Marks et al., 1997). Att kommunikationen brister beror 

många gånger på att de högsta cheferna inte har information eller svaren. Under 

förhandlingsfasen framgår, generellt sett, inte hur organisationen eller andra faktorer 

kommer se ut efter sammanslagningen och där av är det mycket som behöver redas ut inför 

kommunikationen med medarbetarna. (Schweiger & DeNisi, 1991) Avsaknaden av 

information kan göra att medarbetarna istället lyssnar på rykten och informell information för 

att finna någon trygghet vilket ofta har en motsatt effekt som snarare skapar mer osäkerhet 

och negativitet och resulterar i kontraproduktivitet. (Schweiger et al., 1991; Bastien, 1987; 

Marks et al., 1997)  

1.2 Problematisering 
ABB AB är en stor industrikoncern som verkar inom kraft och automation och är ett av många 

företag som nyligen förvärvat ett annat. Företaget finns i cirka 100 länder och sysselsätter runt 

135 000 medarbetare. I maj 2016 köpte företaget upp SVIA, som är en leverantör av 

robotceller och maskinbetjäning. (ABB, 2016) SVIA har sitt huvudkontor i Jönköping 

tillsammans med en mindre verksamhet i Bredaryd och USA. Totalt hade företaget ett 

sjuttiotal anställda, i de två länderna vid förvärvet. (Stork & Johansson, 2016, 10 maj) SVIA har 

sedan förvärvet ingått i ABB:s enhet Robotics som har det svenska huvudkontoret i Västerås. 

SVIA har fortsatt kvar sin huvudverksamhet i Jönköping där de numera är ett 

applikationscenter inom maskinbetjäning. (ABB, 2016) SVIA har sedan förvärvet fortsatt sin 

expansion och har nu även verksamhet i Thailand. De är ett litet företag i jämförelse med ABB 

och medarbetarna är vana vid att sitta nära VD:n som tar alla avgörande beslut. 

Organisationsstrukturen har varit tämligen enkel, med en VD och fyra underchefer. (P. 

Brännström, personlig kommunikation, 21 juni 2017) SVIA är människorna, idéerna, 

engagemanget och initiativkraften och företaget bygger på en entreprenörsanda (SVIA, 2017). 

Detta medan ABB är ett stort globalt företag med strategier, prioriteringar och riktlinjer för i 

princip alla områden. Att det är stor skillnad mellan de två organisationerna är tydligt och det 

blir därför extra viktigt med en väl genomförd integration för att kunna få ut maximalt i form 

av lönsamhet och fortsatt utveckling. Eftersom ABB Robotics sedan tidigare inte har någon 

större verksamhet i Jönköping, hamnar fokus främst på att integrera SVIA i de processer och 

strukturer som ABB jobbar efter vilket automatiskt påverkat företagskulturen. 

Företagskulturen påverkas genom förnyade sätt att arbeta på, exempelvis hur beslut fattas 

inom organisationen, hur inköp genomförs och hur projekten redovisas. En av utmaningarna 

med integreringen har varit att skapa förståelse och acceptans för de nya arbetssätten. (P. 

Brännström, personlig kommunikation, 21 juni 2017)  

För att nå målen med förvärvet som att öka den övergripande prestationsförmågan och det 

långsiktiga resultatet krävs en väl genomförd integrering. Appelbaum et al. (2000) har 

undersökt tre områden som bör studeras inför en sammanslagning av två företag, de tre 

områdena är kommunikation, företagskultur och generell förändring. Området generell 
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förändring innehåller bland annat faktorer som oro, förändrade roller och arbetsmiljö (Seo et 

al., 2005). Inom området beskrivs även en risk för förlorad identitet hos medarbetarna. 

Forskarna beskriver ett omedvetet psykologiskt kontrakt som tidigare skapats mellan 

medarbetare och företag. Kontraktet baseras på företagskultur, gemensamma värden och 

inkluderar medarbetarens förväntningar och krav på företaget och vice versa. När företaget 

förvärvas och organisationen förändras kan en känsla av svek uppstå vilket kan leda till 

negativa känslor hos medarbetaren. (Appelbaum et al., 2000) Zaheer, Schomaker och Gencs 

(2003) forskning visar att både företagskultur och medarbetarnas identitet påverkas av ett 

företagsförvärv. Vid en sammanslagning av två företag förväntar sig personalen på det 

uppköpta företaget att kulturen, det vill säga hur de gör saker kommer att förändras däremot 

är de inte beredda på att deras identitet kan komma att förändras, vilket enligt forskarna är 

en stor anledning till att sammanslagningar misslyckas. Identiteterna kan fortsätta att skilja 

sig åt flera år efter att företagen slagits samman vilket resulterar i en ”vi och dem”-syn som i 

sin tur skapar dålig synergi. (ibid.) Appelbaum et al. (2000) beskriver oro, förändringar i 

rollbeskrivning, arbetsmiljö och allmän behandling av medarbetarna som viktiga delar under 

begreppet generella förändringar. Under ett förvärv genomförs många generella förändringar 

som påverkar medarbetarnas vardag. Förändringarna kan ge upphov till stress, försämrad 

hälsa och ryktesspridning bland medarbetarna. (Marks et al., 1997) Appelbaum et al. (2000) 

teori berör också kommunikationen i samband med ett företagsförvärv, kommunikation är 

precis som företagskultur, identitet och generella förändringar en av de viktigaste 

byggstenarna för att nå en lyckad integration. Misslyckas det förvärvande företaget med 

kommunikationen riskerar dem att medarbetarna istället lyssnar på rykten och informell 

information, vilket skapar oro och kontraproduktivitet (Schweiger & DeNisi, 1991). 

Kommunikationen bör vara ärlig, omfattande och återkommande (Appelbaum et al., 2000). 

Sinkovics, Zagelmeyer och Kusstatscher (2011) understryker vikten av att undersöka hur 

medarbetarna upplever kommunikationen från sina chefer då deras syn på kommunikationen 

kan skilja sig markant.  

1.3 Frågeställning 
Till grund för den här studien står tre frågeställningar som baserats på den information som 

presenterats ovan. Första frågan ämnar undersöka hur och om företagskulturen på numera 

fördetta SVIA har förändrats sedan förvärvet samt att undersöka hur medarbetarnas 

identiteter har påverkats. De två begreppen är av stor betydelse för medarbetarnas trivsel och 

engagemang på arbetsplatsen, vilket gör det till två viktiga aspekter under integreringen.  

Hur har företagskulturen och medarbetarnas identitet påverkats av förvärvet? 

Enligt ett flertal forskare är kommunikation och de generella förändringarna viktiga aspekter 

att arbeta med under integreringen. Cartwright och Cooper (1990) beskriver hur en 

sammanslagning kan minska medarbetarnas motivation och engagemang i företaget. Därav 

har den andra frågeställningen formulerats som ska bidra till att undersöka hur de generella 

förändringarna och kommunikationen påverkar dessa aspekter under och efter integrationen.  
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Hur har de generella förändringarna och kommunikationen under integrationen 

påverkat medarbetarna på SVIA:s engagemang och motivation? 

Den sista av de tre frågeställningarna ämnar undersöka hur ABB kan förbättra 

integrationsarbetet för att vid kommande uppköp skapa bättre förutsättningar att genomföra 

en bättre integration och skapa långsiktig lönsamhet.  

På vilket sätt kan ABB förbättra sitt integrationsarbete, kopplat till företagskultur, 

identitet, kommunikation och generella förändringar inför framtida företagsförvärv?  

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att tolka och förstå hur medarbetarna påverkas av företagsförvärvet 

och hur det i sin tur påverkar deras engagemang och motivation gentemot ABB.  

Genom att studera integrationen av processer och strukturer för att undersöka påverkan på 

medarbetarnas engagemang används en mixad metod. Den mixade metoden består av 

kvalitativ och kvantitativ data (Johnson, Onwuegbuzie & Turner, 2007) som i studien samlas 

in genom intervjuer och enkäter. Insamlad data ämnar visa hur ABB jobbat med integreringen 

och ska tillsammans med den teoretiska referensramen generera i rekommendationer för 

framtida företagsförvärv. Studiens fokus är känslor, upplevelser och processer där 

tillvägagångssättet inte är kopplat till ABB:s specifika produkter eller bransch vilket gör att 

rekommendationerna kommer vara generella och applicerbara vid andra företagsförvärv. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

I nedan kapitel presenteras studiens teori bestående av fyra områden; företagskultur, 

identitet, kommunikation och generella förändringar. De fyra begreppen bör enligt forskare 

studeras ingående för att skapa goda förutsättningar för en lyckad integration (Appelbaum et 

al., 2000; Zaheer et al., 2003; Seo et al., 2005; Birkinshaw et al., 2000; Schweiger & DeNisi, 

1991). För att underlätta och tydliggöra har korta definitioner av de fyra begreppen tagits fram 

specifikt för studien och dessa presenteras nedan efter respektive begrepp. Slutligen 

presenteras studiens teoretiska referensram som baseras på de fyra nämnda begreppen.  

2.1 Företagskultur  
Företagskultur definieras som hur man arbetar i en organisation (Zaheer et al., 2003). samt 

vilka risker som kan tas av medarbetare, hur medarbetare utbildas och tränas, blir belönade 

och går vidare i karriären. Företagskultur beskrivs även som en djup struktur i organisationen 

som har skapat gemensamma värden, övertygelser och antaganden hos medarbetarna. 

(Appelbaum et al., 2000) Företagskultur kan också definieras med hjälp av tre olika nivåer; 

observerade artefakter (de uppenbara symbolerna som exempelvis företagets logo), 

värderingar (de normer och grundläggande sanningarna som anses viktiga i organisationen) 

samt grundläggande underliggande antaganden (omedvetna värderingar som först 

uppmärksammas när något inträffar som utmanar dessa värderingar, till exempel ett förvärv 

och integrering in i ett annat företag). (Denison, 1996 och Schein, 1985 citerad i Appelbaum 

et al. 2000) Vid en integrering bör därför företagskulturen granskas och bearbetas av 

personalavdelningen och ledningen. Med hjälp av en väl genomarbetad företagskultur ökar 

chanserna att nå de strategiska och finansiella målen med förvärvet. (Marks & Mirvis, 2011)   

Harrison (1972) beskriver fyra olika typer av företagskulturer, eller organisatoriska ideologier 

som han väljer att kalla det. De fyra typerna är; maktorientering, rollorientering, 

uppgiftsorientering och personlig utveckling. I den (1)  maktorienterade företagskulturen 

beskrivs en centraliserad makt med personlig lojalitet gentemot chefen och underförstådda 

regler. Kulturen är individualistiskt och det hierarkiska styrsättet gör att organisationen har 

svårt att anpassa sig efter förändringar, då beslutsunderlag behöver passera många lager av 

chefer innan det kommer fram till den chefen som i slutändan tar beslutet. Däremot är den 

maktorienterade organisationen väl anpassad för att hantera en skrämmande och 

konkurrenskraftig miljö. Den (2) rollorienterade kulturen är hierarkisk, precis som den 

maktorienterade men även byråkratisk med formella procedurer, skrivna regler och 

regleringar kring hur arbetet ska utföras. Respekt och stabilitet värderas högt och det ”rätta” 

svaret värderas oftast högre än det effektiva. Procedurerna inom rollorienterade företag 

tenderar till att vara långsamma och organisationen har därmed svårt att anpassa sig efter 

förändringar. Den (3) uppgiftsorienterade företagskulturen är till skillnad från den 

rollorienterade väldigt flexibel och har fokus på uppgiften/målet vilket gör att organisationen 

enklare anpassar sig, allt efter vad uppgiften kräver, även om det innebär att reglerna på 

företaget blir mer flexibla eller förbisedda. Auktoritet, som är en viktig del i makt- och 
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rollorienterade kulturer är mer nedtonad och anses enbart legitimerat när det baseras på 

kunskap och kompetens. Uppgiftsorienterad företagskultur är vanligare i mindre företag men 

dessa drivs ofta mot makt- eller rollorienterad kultur, på grund av interna konflikter eller yttre 

stress. Den uppgiftsorienterade kulturen kan finnas inom stora företag men visar sig då i form 

av projektgrupper eller liknande med en specifik uppgift. Den sista företagskulturen Harrison 

(1972) nämner är den som fokuserar på (4) personlig utveckling för de anställda och är ovanlig 

i vinstdrivande organisationer, denna typ av företagskultur är snarare vanlig i exempelvis 

välgörenhetsorganisationer och kunskapsnätverk, där syftet är att alla personer ska bidra och 

få ut maximalt av organisationen. (ibid.) 

Ackultureringsteorin innebär att två företagskulturer möts vilket skapar förändringar i 

kulturerna och kan ge upphov till konflikter. När företagskulturer möts kan det skapa kulturell 

stress och medarbetarna kan motsätta sig den nya organisationen. Som ledare är det viktigt 

att lära känna båda kulturerna för att minska risken för kulturkrockar samt att främja 

mångkulturen. (Seo et al., 2005) Blake och Mouton (1985) beskriver hur det förvärvande 

företaget tror sig ha en bra överblick av förvärvet, deras arbetssätt och företagskultur vilket 

många gånger är en felaktig bild som leder till att det förvärvande företag uppfattas som 

oinformerad och nonchalant.  

2.1.1 Studiens definition av företagskultur  
Företagskultur definieras som hur man arbetar i en organisation tillsammans med de djupare 

strukturerna i organisationen som har skapat gemensamma värden, övertygelser och 

antaganden hos medarbetarna. 

2.2 Identitet  
Zaheer et al. (2003) definierar identitet som vilka vi är. Enligt Levinson (1976 citerad i 

Appelbaum et al. 2000) grundas våra identiteter på andra personer, platser och sådant som 

känns viktigt i livet (till exempel jobbet) och när en förändring sker, som individen själv inte 

kan påverka, infinner sig en känsla av hjälplöshet, förlorad kontroll och en sämre självbild. När 

en medarbetare börjar arbeta på ett företag byggs ett omedvetet psykologiskt kontrakt upp, 

kontraktet innehåller faktorer som företagskultur, arbetssätt samt det medarbetaren 

förväntar sig av organisationen och vice versa. När företaget förvärvas och organisationen 

förändras kan en känsla av svek uppstå som i sin tur kan göra att medarbetaren upplever 

negativa känslor gentemot det uppköpande företaget. Vid en förändring är det viktigt att 

medarbetarna inser varför en förändring sker för att skapa förståelse och förändringsvilja. 

(Appelbaum et al., 2000) Genom involvering av medarbetarna, teamwork, kommunikation 

samt träning och utveckling skapas positiva effekter på medarbetarnas beteende. Det ökar 

även chansen att medarbetarna enklare identifierar sig med den nya organisationen. (Vasilaki, 

Tarba, Faisal Ahammad & Glaister, 2016)  

Den sociala identitetsteorin beskrivs som teorin om sociala grupperingar, deras tillhörighet till 

en viss arbetsgrupp och status. Under en integrering kan statusen på arbetsgruppen 

förändras, både till det positiva och negativa då gruppen med stor säkerhet kommer att 
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sammanlänkas med motsvarande arbetsgrupp i det förvärvande företaget. Medarbetarna kan 

då känna en känsla av förlorad identitet, sorg och ilska mot det nya företaget som i sin tur 

leder till en motsträvighet och minskad acceptans. (Seo et al., 2005) Genom att ha förståelse 

och bearbeta både den personliga och organisatoriska identiteten under integrationen 

minimeras friktionen mellan företagen och individerna (Weber et al., 2011). För att bearbeta 

både den personliga och framförallt den organisatoriska identiteten behövs ansträngning från 

både chefer och personalavdelning (Xing & Liu, 2016).  

2.2.1 Studiens definition av identitet 
Identitet definieras som vem man är och grundas främst på faktorer som känns viktigt i livet 

(exempelvis jobbet, personer i närheten, platser etc.). När en förändring, som ett 

företagsförvärv sker, kan individen själv inte påverka situationen på samma sätt och det kan 

leda till obehagliga känslor kring förvärvet.  

2.3 Kommunikation  
Kommunikation med medarbetarna är en av de viktigaste byggstenarna för att nå en lyckad 

integration (Appelbaum et al. 2000; Marks et al., 1997), brister kommunikationen riskerar 

långvarig stress, ryktesspridning och osäkerhet att uppstå bland medarbetarna. (Schweiger et 

al., 1991; Bastien, 1987) Kommunikationen bör vara genomgående under hela processen för 

att reducera risken för ryktesspridning och osäkerhet. Informationen som kommuniceras 

behöver vara genuint ärlig och trovärdig där det är av största vikt att de löften som ges hålls, 

för att inte skapa ett missnöje bland medarbetarna. (Appelbaum et al., 2000) 

Kommunikationen ska ske snabbt och vara omfattande (Schuler & Jackson, 2001) och bör 

tydliggöra alla fördelar med förvärvet, både för företaget och för de anställda. Marks et al. 

(1997) beskriver hur toppcheferna behöver sälja in förvärvet och fördelarna till medarbetarna, 

inte bara berätta, för att få dem emotionellt engagerade. Sinkovics et al. (2011) menar att det 

finns ett samband mellan öppen, ärlig och frekvent kommunikation och medarbetarnas 

känslor och upplevelse av integrationen. Om det inte finns information att ge personalen bör 

ledningen ändå kommunicera med sina anställda och meddela att det i dagsläget inte finns 

någon ny information att ge (Schweiger & Weber, 1989; Marks et al., 1997; Sinkovics et al., 

2011). Välplanerad kommunikation där medarbetarna sätts i fokus tillsammans med goda 

relationer skapar en bra grund för integreringsprocessen (Goyal & Joshi, 2011)  

Davy, Kinicki, Scheck och Kilroy (1989 citerad i Appelbaum et al. 2000) skapade sex riktlinjer 

för kommunikation vid sammanslagningar och förvärv; (1) informationen ska komma i rätt tid, 

(2) informationen ska vara så omfattande som möjligt, (3) informationen ska repeteras i 

många kanaler, (4) kommunikationen ska anses trovärdig av de anställda, (5) de logiska skälen 

för organisatorisk förändring ska kommuniceras tydligt och (6) kommunikationsplanen måste 

vara fastställd och välplanerad genom hela processen. (ibid.) Detta fenomen och riktlinjer 

supporteras av Schweiger et al. (1991) studie som visar på att kommunikationen bör komma 

snabbt och vara ärlig samt effektiv. Information som omfattar regler och villkor för 

anställningen, pension, neddragningar, löner med mera bör delges omgående för att minska 
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risken för stress, missnöje och att kompetenta medarbetare lämnar organisationen. Genom 

att skapa en kommunikationsplan för integreringen ökar chansen att genomföra en lyckad 

integration (Papadakis, 2005). Schweiger et al. (1991) beskriver att införs ett ”Realistic merger 

preview program” minskar det osäkerheten på sikt. Programmet är ett kommunikationspaket 

som införs dagen/dagarna efter förvärvet blivit offentligt och innehåller kontinuerlig 

information från cheferna. Medarbetarna får snabb, tydlig och ärlig information kring känsliga 

frågor; information genom sammanslagnings-email två gånger i månaden, en 

informationstelefon för frågor kring organisatoriska förändringar och veckomöten per 

avdelning med platschefen. Programmet ska enligt studien inte minska osäkerheten på en 

gång men hålla den i schack och på sikt planar osäkerheten ut vilket ger medarbetarna större 

tilltro till den nya organisationen. (ibid.)  

2.3.1 Studiens definition av kommunikation 
Bra kommunikation vid en integrering sammanfattas som återkommande, genomgående, 

ärlig och trovärdig.  

2.4 Generella förändringar  
Vid ett förvärv och sammanslagning sker många generella förändringar som skapa osäkerhet 

och påverkar medarbetarnas välmående (Marks et al., 1997). Seo et al. (2005) beskriver utöver 

sociala identitetsteorin och ackultureringsteorin som nämnts tidigare ytterligare fyra teorier 

som kan upplevas som påfrestande vid en integrering; orosteorin, rollkonfliktsteorin, 

jobbkarriärsteorin och organisatorisk rättviseteorin.  

2.4.1 Orosteorin  
Osäkerheten och oron kan delas upp i två delar; oro kring anställningstrygghet och oro för 

minskat inflytande och påverkan (Bastien, 1987). Oron som skapas riskerar att sänka 

produktiviteten och gör att individen fokuserar främst på sig själv, vilket i sin tur kan skapa 

osämja och mer osäkerhet. För att minimera oron bör chefer och ledare kommunicera med 

medarbetarna, främst öga-mot-öga, exempelvis genom storskaliga informationsmöten. Det är 

av stor vikt att det inte blir en envägskommunikation, utan att alla kan få göra sin röst hörd 

och att medarbetare får delta i beslut som tas under och efter integreringen.  (Seo et al., 2005) 

Cartwright et al. (1993) beskriver hur medarbetarna kan uppleva osäkerheten som mer 

stressande än de verkliga förändringarna. 

2.4.2 Rollkonfliktsteorin  
När ett företag ska integreras i ett annat kan rollbeskrivningarna se olika ut på de bägge 

företagen. Därför kan rollerna i det förvärvade företaget komma att omarbetas för att passa 

in i det andra företaget, det innebär att det kan tillkomma eller falla bort arbetsuppgifter för 

att göra rollen mer kompatibel. Genomförs det inte på rätt sätt kan en osäkerhet hos 

individerna skapas som kan leda till lägre motivation och tillfredsställelse på jobbet samt 

försämrad produktivitet. För att minimera osäkerheten krävs god kommunikation mellan chef 

och medarbetare, där chefen både lyssnar samt tydliggör vad som krävs/ingår i rollen på det 

nya företaget. (Seo et al., 2005) Ashforth och Mael (1989) supporterar Seo et al. teori kring 
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fenomenet men menar också att en ny roll kan skapa konflikt inom individen, då personer ofta 

har flera olika roller, både organisatoriskt på arbetet och privat. När en roll förändras eller byts 

ut påverkas individens identitet vilket kan skapa oro och inkonsekventa avsikter, där värdena, 

övertygelserna, normerna och kraven som påverkar identiteten kan skapa en konflikt mellan 

rollerna. (ibid.) Beroende på hur individen ser på sin roll och karriär kan hen uppfatta ett 

förvärv som antingen stimulerande eller oroande/hotande för rollens utveckling (Larsson, 

Driver, Holmqvist & Sweet, 2001).  

2.4.3 Jobbkarriärsteorin  
Teorin behandlar arbetsmiljön och arbetsuppgifternas karaktär, som Seo et al. beskriver som 

uppgifternas identitet och betydelse, skickligheten som krävs och återkoppling efter avslutat 

uppdrag, tillsammans med karriärsdrag, jobbrelationer, supporterande nätverk, status, 

geografisk överföring och anställningstrygghet. Även Larsson et al. (2001) menar att 

anställningstryggheten hotas vid ett förvärv, ledningen kan tidigt delge information om att 

minimala förändringar ska genomföras för att lugna medarbetarna men trots det hänger oron 

över jobbet och en eventuell avskedning över medarbetarna under en längre period. Ses inte 

dessa faktorer över kan det leda till minskat engagemang, åtagande och tillfredsställelse med 

arbetet. Ett bra sätt är att involvera medarbetarna i omarbetningen av uppgifternas och 

jobbens karaktär. (Seo et al., 2005)   

2.4.4 Organisatorisk rättviseteorin  
Den sjätte och sista teorin/området av Seo et al. (2005) handlar om hur människorna i 

organisationen upplevs bli behandlade, både de som får stanna och de som får lämna 

företaget. Behandlas inte individerna rättvist kan det resultera i att andra individer drar sig 

tillbaka. Att individerna behandlas med värdighet och respekt samt får vara en del i 

beslutsfattandet är viktiga beståndsdelar för att skapa en bra integrering. (ibid.) Studien av 

Zaheer et al. (2003) kan anses supportera Seo et al. (2005) organisatoriska rättviseteori där de 

beskriver vikten av att de två företagen upplevs behandlas likvärdigt under integrationen. 

Likaså beskriver Sinkovics et al. (2011) vikten av att ledningen visa uppskattning gentemot 

medarbetarna och deras bidrag till företagets utveckling. Ledningen behöver supportera och 

visa förståelse för medarbetarna, både de som får stanna och lämna företaget. (ibid.)  

2.4.5 Studiens definition av generella förändringar 
Generella förändringar är ett relativt brett begrepp som innefattar framför allt den oro som 

skapas vid ett företagsförvärv men även många av de frågetecken som uppstår kring vad som 

ska göras och hur förvärvet påverkar den enskilda individen.  

2.5 Teoretisk modell 
Som tydliggjorts ovan finns det ett antal faktorer som företag bör arbeta med för att 

underlätta integrationen av människorna i det nyförvärvade företaget. De fyra faktorerna som 

studeras är företagskultur, identitet, kommunikation och generella förändringar vid 

integration av företagsförvärv. Nedanstående modell visar hur faktorerna påverkar 

medarbetarna för att sedan kunna ge rekommendationer till ABB.  
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Figur 1: Modell över studiens teoretiska referensram, egenkonstruerad. 

2.5.1 Modellens uppbyggnad 
Den teoretiska modellen är uppbyggd på ovan presenterad teori och utgår ifrån de 

förutsättningarna som finns vid integreringen av SVIA. Innan förvärvet fanns redan 

företagskultur och identitet hos medarbetarna, de båda faktorerna har sedan gått igenom 

integrationen där de påverkats och förändrats. De generella förändringarna och 

kommunikationen är krafter som påverkar företagskulturen, identiteten och medarbetarna 

genom integrationen. Företagskulturen och identiteten tillsammans med kraften från 

kommunikationen och de generella förändringarna resulterar sedan i påverkan på 

medarbetarnas motivation och engagemang.    
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3 METOD 

Följande kapitel presenterar de metodval som gjorts i studien samt visar på hur valen kan ha 
påverkat studiens resultat och slutsatser. Validitet; transparens kring vad som mäts, det vill 
säga huruvida det som ämnas mätas verkligen mäts och reliabilitet; kvalitén på mätningarna 
och möjligheten att upprepa studien med samma resultat (Winter, 2000) behandlas löpande 
under kapitlet för att undvika upprepningar. Validiteten tydliggörs ytterligare i 
operationaliseringen av enkät- och intervjufrågorna.  

3.1 Forskningsdesign och metod 
ABB och före detta SVIA har utsetts till studieobjekt och kommer undersökas med hjälp av en 

fallstudiedesign. En fallstudie är baseras på en analys av exempelvis en händelse, beslut, 

projekt eller institutioner och kan studeras med hjälp av en eller flera metoder (Thomas, 

2011). Den kan användas för att generera teorier, testa, förfina, förutsäga (Vissak, 2010) och 

även generalisera verkligheten (Flyvbjerg, 2006). Flyvbjerg menar också att vetenskaplig 

generaliseringar tidigare har överskattats medan de verkliga exemplen har underskattats och 

bör därför få mer utrymme inom den framtida forskningen. I den här studien baseras 

fallstudien på en mixad forskningsmetod, det vill säga att både kvantitativ och kvalitativ 

forskningsstrategi appliceras (Johnson et al., 2007). Den kvantitativa strategin används för att 

kartlägga och beskriva fenomenet samt skapa möjligheter för generaliseringar, strategin 

beskrivs av Ylimaz (2013) som empirisk forskning som förklarar fenomen genom analyser av 

numerisk data och statistik. Den kvalitativa strategin tillämpas för att ge ett större djup i 

forskningen och öppnar upp för tolkning av insamlad data. Ylimaz (2013) definierar kvalitativ 

datainsamling som ett tolkande förhållningssätt till studier av exempelvis människor, fall och 

processer. De två forskningsstrategierna kompletterar varandra och ger både bredd och djup 

i studien. En mixad metod ger det mest informativa, kompletta, balanserade och användbara 

resultatet (Johnson et al., 2007). Syftet med en mixad metod är också att generera slutsatser 

av en högre kvalitet (Ivankova, Creswell & Stick, 2006). Den kvantitativa delen består av en 

enkätundersökning med medarbetare från SVIA och den kvalitativa delen består av 

semistrukturerade intervjuer med studiens uppdragsgivare och personal på SVIA. Både 

analysen av enkätundersökningen och intervjuerna utgår från studiens teoretiska referensram 

vilket gör att studien får en deduktiv ansats (Bryman & Bell, 2011).  

3.2 Val av studieobjekt 
Efter ABB Robotics förvärv av SVIA (numera applikationscenter) i Jönköping har de önskat att 

en analys av integrationen ska genomföras. Att uppdraget accepterades var ett 

bekvämlighetsval då studien delvis baseras på kvalitativa intervjuer där den geografiska 

närheten är en stor fördel för att kunna hålla intervjuerna personligen, öga mot öga. Att 

genomföra intervjuerna personligen skapar större förtroende hos respondenten vilket i sin tur 

ger djupare och pålitligare svar (Gill, Stewart, Treasure & Chadwick, 2008). Ytterligare en 

fördel är att personliga intervjuer ger större möjlighet för respondenterna att visa känslor 

kring ämnet (Sturges & Hanrahan 2004), vilket är nödvändigt då studien ämnar undersöka 

respondenternas upplevelser. En faktor som bör tas i åtanke är att studien genomförs i 
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Sverige, vilket gör att respondenterna samt ABB förhåller sig till svenska lagar och regler vad 

gäller fortsatta anställningar vid förvärv. Det gör att studiens resultat kan vara svårt att 

applicera vid företagsförvärv i länder med andra lagar och regler.   

3.2.1 Respondenterna 
Inför studien har flera intervjuer genomförts med Patrik Brännström som är 

integrationsansvarig från ABB och uppdragsgivare för studien. Intervjuerna med Brännström 

genomförs för att ge en tydlig bild av bakgrunden till studien och ämnar inte bli en del av 

studiens empiri.  Intervjuerna sker dels via personliga möten men också via telefon och email 

för att ställa följdfrågor och få kompletterande information. Telefonintervjuer är generellt sett 

kortare än personliga intervjuer (Bryman & Bell, 2011) och är mer lämpligt och tidseffektivt 

för kompletterande frågor. Brännström är den personen som har störst insyn i 

integreringsarbetet från ABB och har gett sin bild av integreringen. Även om han uppfattats 

som objektiv kan han vilja visa en förfinad sida av integreringen, vilket har tagits i beaktande 

under studiens gång. Vidare har en enkätundersökning genomförts med medarbetare på SVIA 

och för att få en djupare förståelse för fenomenet har fyra intervjuer med medarbetare samt 

två med chefer på SVIA genomförts.  

3.3 Val av teoretisk referensram 
Inför studien utfördes en genomgående litteraturstudie kring integration och företagsförvärv. 

Litteratursökningen genererade i ett flertal forskare (Johnson, 2006; Datta, 1991; Birkinshaw 

et al., 2000) som konstaterat att integrationen av medarbetare vid företagsförvärv är av 

största vikt för att få en lyckad integration. Fortsatt under litteraturstudien växte flera 

återkommande begrepp fram; företagskultur, identitet, kommunikation och generella 

förändringar kopplat till integration och företagsförvärv. Företagskultur och identitet valdes 

då begreppen har stor påverkan på medarbetarna; företagskulturen utgör hur arbetet utförs 

på ett företag och vilka värderingar som anses viktiga. Identitet beskriver medarbetarnas 

självbild där viktiga aspekter, som arbetsplatsen, har en stor påverkan. (Zaheer et al., 2003) 

Tillsammans utgör företagskultur och medarbetarnas identiteter en viktig del i hur 

medarbetarna upplever sig själva och sin arbetsplats vilket påverkar engagemanget och 

motivationen. Vid ett förvärv och under integrationen påverkas faktorerna och det är viktigt 

att det förvärvande företaget tar väl hand om medarbetarna för att skapa en positiv 

upplevelse och integration. Det kan göras genom att hantera två andra begrepp; 

kommunikation och generella förändringar, på ett lämpligt sätt. Kommunikation nämns av de 

flesta forskare inom ämnet (Birkinshaw et al., 2000; Appelbaum et al., 2000; Zaheer et al., 

2003; Seo et al., 2005; Schweiger & DeNisi, 1991) och de generella förändringarna nämns av 

ett flertal forskare, men med hjälp av olika begrepp (Seo et al., 2005; Ashforth & Mael, 1989; 

Appelbaum et al., 2000). Forskarna menar att bra kommunikation och välhanterade generella 

förändringarna minskar friktionen och ökar chansen att nå en lyckad integrering med 

långsiktig lönsamhet. Dessa begrepp kommer bidra till studiens syfte, som bland annat är att 

generera rekommendationer inför ABB:s framtida integrationer.  
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3.4 Datainsamling 
Primärdata utgör största delen av insamlad data och består av enkäter och semistrukturerade 

intervjuer med medarbetare på SVIA. För att skapa en bredare bild av ämnet har sekundärdata 

och vetenskapliga referenser studerats och nyttjats i studien.  

3.4.1 Enkät 
Den webbaserade enkäten skickades till medarbetare på SVIA och besvarades av totalt 42 

anställda under sommaren 2017. Innan utskicket fick medarbetarna muntligen information 

om enkäten och studien via Brännström, som var den som skickade ut enkäten till 

medarbetarnas mailadresser. 42 medarbetare är 60 procent av SVIA:s totala arbetskraft (70) 

och genererar därför en generell bild av hur medarbetare har upplevt integreringen. Enkäten 

har baserats på studiens teoretiska referensram vilket tydliggörs i nedan operationalisering.  

3.4.1.1 Operationalisering 

Enkäten är uppdelad i fyra delar varav tre tidsepoker; före, under och efter integrationen av 

SVIA samt en övrig del. Frågorna i de tre tidsepokerna är baserade på den teoretiska 

referensramen och sista frågan under övrigt erbjuder respondenten att fritt beskriva hur hen 

upplevt integreringen.  

Flertalet av frågorna är påståenden där respondenten har fått svara; instämmer, instämmer 

delvis, neutral, tar delvis avstånd, tar avstånd, vet ej/vill ej ange. Utöver dessa har det funnits 

frågor där respondenterna fått välja ett eller flera olika svarsalternativ, dessa alternativ 

redogörs för nedan.  

Frågor om tiden innan ABB förvärvade SVIA 

För att undersöka hur medarbetarna upplevde tiden innan förvärvet har fyra frågor ställts, 

fråga 1 ställdes i enhetlighet med Appelbaum et al. (2000) definiering av företagskultur kring 

gemensamma värderingar och underliggande antaganden som finns på arbetsplatsen. Den 

andra frågan är både kopplad till det generella begreppet företagskultur i bland annat 

Appelbaum et al. (2000) men även till begreppet identitet (Zaheer et al., 2003; Levinson, 1976 

citerad i Appelbaum et al., 2000). 

1. Jag kände mig trygg med de värderingar som fanns på arbetsplatsen  

2. Jag kände en stor tillhörighet till företaget  

Fråga 3 baseras också på Levinson (1976) citerad i Appelbaum et al. (2000) teori om att 

medarbetare vid ett förvärv kan uppleva en försämrad självbild och minskad kontroll över sin 

situation.  

3. Jag kände att jag hade kontroll och kunde påverka min arbetssituation 

Den fjärde frågan behandlar rättviseteorin (Seo et al., 2005) och ämnar ge en bild av hur 

medarbetarna upplevt att de blivit behandlade av sin arbetsgivare.  
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4. Jag kände mig personligen värdefull och uppskattad på arbetsplatsen  

Frågor om tiden då SVIA integrerades i ABB 

I syfte att utreda hur medarbetarna upplevde integreringen har fyra frågor ställts. Fråga 5 

grundar sig i Larsson et al. (2001) teori om oro tillsammans med Seo et al. (2005) orosteori 

och fråga 6 i deras rättviseteori, där det är av stor vikt att individerna, från båda företagen 

(Zaheer et al., 2003), upplevs bli behandlade på ett rättvist och jämställt sätt.  

5. Jag kände mig orolig över mitt jobb och framtiden på ABB 

6. Jag kände mig väl omhändertagen av ABB  

Fråga 7 och 8 handlar om kommunikation och grundar sig i Davy et al. (1989 citerad i 

Appelbaum et al., 2000), Schuler et al. (2001) och Sinkovics et al. (2011) riktlinjer för en 

integrering samt Schweiger et al. (1991), Bastien (1987) teori kring ryktesspridning mellan 

kollegor. 

7. Jag fick tydlig informationen om vad som skedde under integrationen och hur de beslut 

som togs skulle kunna komma att påverka mig i min vardag  

8. Jag fick information via följande kanaler... (kryssa i ett eller flera alternativ) 

a. Min närmsta chef 

b. Intranätet 

c. Planscher i våra lokaler 

d. Informationsmöte med en högre chef från ABB 

e. Informationsmöte med en högre chef från SVIA 

f. Informationsmöte med integrationsansvarig 

g. Email 

h. Via kollegor  

i. Jag fick ingen information 

j. Vill ej ange 

k. Om annat sätt, kommentera  

Frågor om tiden efter integrationen 

För att undersöka hur medarbetarna har upplevt tiden efter integreringen, det vill säga, ett år 

efter förvärvet och framåt har fem frågor tagits fram. Fråga 9, 10, 11 och 12 är samma frågor 

som tidigare och ställs återigen för att kunna jämföra hur medarbetarna upplevde tiden innan 

och efter integreringen.  

Fråga 9 grundas på Appelbaum et al. (2000) definition av företagskultur med gemensamma 

värderingar och underliggande antaganden och fråga 10 är kopplad till företagskultur (ibid.) 

samt begreppet identitet. Den elfte frågan baseras på Levinson (1976) citerad i Appelbaum et 

al. (2000) teori om att medarbetare vid ett förvärv kan uppleva en försämrad självbild och 

minskad kontroll över sin situation. Fråga 12 utgår ifrån rättviseteorin (Seo et al., 2005; 
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Sinkovics et al., 2011) och skapar en bild av hur medarbetarna numera upplever sig bli 

behandlade av ABB.  

9. Jag känner mig trygg med de värderingar som finns på ABB 

10. Jag känner en stor tillhörighet till ABB  

11. Jag har kontroll och kan påverka min arbetssituation  

12. Jag känner mig personligen värdefull och uppskattad på ABB  

Fråga 13 ställs i enhetlighet med Seo et al. (2005) rättviseteori och ämnar ge en bild av hur 

medarbetarna upplever att de behandlas av ABB och om huruvida deras tidigare tillhörighet 

påverkar hur de blir bemötta.  

13. Medarbetarna från fördetta SVIA och ABB behandlas likvärdigt  

Övriga frågor 

Den sista frågan ställs för att ge respondenten en möjlighet att med egna ord beskriva hur hen 

har upplevt förvärvet och integreringen samt för att finna nya aspekter som inte tagits i 

beaktande tidigare i studien.  

14. Kommentera gärna hur du upplevt sammanslagningen, både före, under och efter. 

(Frivilligt) 

3.4.2 Intervjuer 
Intervjuerna med medarbetarna på SVIA är semistrukturerade och genomförs under 

personliga möten på respondenternas arbetsplats. Att genomföra intervjuerna öga mot öga 

ger mer och djupare information då respondenten lättare känner förtroende för intervjuaren 

(Harvey, 2011). Semistrukturerade intervjuer ger en god struktur men bjuder likaså in till fria 

svar och ger respondenten chans att påtala faktorer som inte varit påtänkta tidigare (Gill et 

al., 2008). Vid kvalitativ datainsamling, i en fallstudiedesign finns en risk för att 

respondenterna inte är helt ärliga i sina svar (Vissak, 2010). För att minimera risken för oärliga 

svar har ett antal åtgärder vidtagits. Innan intervjuerna påbörjas presenterar sig författaren 

av studien med namn och titel. Det anses speciellt viktigt då författaren själv arbetar som 

assistent till enhetschefen för ABB Robotics i Sverige och tydliggörs inte det innan intervjuerna 

kan det skapa oro och ilska hos respondenterna. Vilken respondent som säger vad kommer 

hållas helt anonymt vilket gynnar studien då respondenterna kan delge information utan att 

känna sig oroliga för eventuella konsekvenser. Eftersom analysen genomförs på 

organisationsnivå finns det heller inget värde i att presentera vad respektive respondent har 

sagt och därför presenteras svaren tillsammans i en löpande text och inte var för sig. För att 

anonymisera respondenterna ytterligare används pronomen hen istället för han eller hon. Att 

författaren av studien arbetar på ABB kan komma att påverka respondenternas svar, vilket tas 

i beaktande under studiens gång. Gill et al. (2008) och Harrell & Bradley (2009) 

rekommenderar att intervjuerna spelas in och transkriberas efteråt, därför tillfrågades 

respondenterna om de godkänner ljudupptagning vid intervjun vilket samtliga gör. Under 
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intervjun görs noteringar och följdfrågor ställs där det anses finnas behov av det, vilket också 

är en rekommendation från Gill et al. (2008).  

 

Figur 2: Visualisering över studiens intervjuer, egenkonstruerad. 

3.4.2.1 Operationalisering  

Intervjuerna som genomförs är uppdelade i fem delar utifrån den teoretiska referensramen 

och nedan redogörs vilka frågor som ställts och hur de är sammankopplade med nämnd 

referensram. Utöver nedan frågor har ett antal följdfrågor ställts där det har behövts för att 

få så genomgående och djupa svar som möjligt. Följdfrågorna redogörs för i Bilaga 1.  

Generella frågor 

De två första frågorna som ställs vid intervjun är två öppna frågor som ger respondenten 

möjlighet att berätta fritt om hur hen har upplevt integreringen. Syftet med dessa två frågor 

är att minimera risken för att viktiga aspekter förbises i undersökningen och genom att placera 

frågorna i början av intervjun är förhoppningen att respondentens svar inte begränsas av den 

teoretiska referensramen.  

1. Vad tycker du har varit bra innan, under och efter integreringen i ABB? 

2. Vad tycker du man kunde gjort bättre innan, under och efter integreringen i ABB?  

Företagskultur 

För att undersöka hur medarbetarna på före detta SVIA har upplevt den eventuella 

förändringen i företagskulturen har fem frågor ställts. Fråga 3, 4 och 5 ämnar utreda om och 

hur medarbetarnas arbetssätt, det vill säga hur man arbetar i organisationen har förändrats 
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och kopplas till Zaheer et al. (2003) samt Appelbaum et al. (2000) definition av företagskultur. 

Fråga 6 och 7 avser att undersöka vilka skillnader medarbetarna upplever, i form av 

emotionella värden som värderingar, normer och underliggande antaganden som Denison 

(1996) och Schein (1985, citerad i Appelbaum et al., 2000) studerat.  

 

3. Har ditt arbetssätt förändrats sedan ni förvärvades av ABB, i så fall hur? 

4. På vilket sätt har SVIA gjort anpassningar för att integreras i ABB? 

5. På vilket sätt har ABB gjort anpassningar för att integrera SVIA i ABB? 

6. Vilka värderingar och värden förknippar du med SVIA respektive ABB? 

7. Vilka skillnader upplever du att det finns mellan SVIA och ABB? 

Identitet 

För att utreda hur nämnda medarbetares identiteter och självbild påverkades av förvärvet har 

fyra frågor ställts. Fråga 8 och 9 baseras på Zaheer et al. (2003) definition av identitet; vilka vi 

är och avser att undersöka hur medarbetarna identifierar sig nu och då.  Fråga 10 ämnar 

undersöka Seo et al. (2005) sociala identitetsteori och skapa en förståelse för hur 

arbetsgruppen och dess status eventuellt har påverkats av förvärvet. Fråga 11 undersöker de 

emotionella känslorna som uppstått kring förvärvet, i enhetlighet med Levinsons studie (1976) 

som citerades i Appelbaum et al. (2000), frågan kan också kopplas till de generella 

förändringarna i Seo et al. (2005) orosteori.   

8. När du jobbade för SVIA, hur beskrev du dig själv och din arbetsplats för personer som 

inte visste vad du jobbade med? 

9. Hur beskriver du dig själv och din arbetsplats idag, för personer som inte vet vad du 

jobbar med? 

10. Hur har du och din arbetsgrupp påverkats av förvärvet? 

11. Vilka känslor har du haft kring förvärvet? 

Kommunikation 

Genom att ställa de tre nedanstående frågorna har medarbetarnas syn på kommunikationen 

under integreringen undersökts. Fråga 12 har formulerats som en öppen fråga för att få ett 

brett svar som inte begränsar respondentens tankar och svar. Frågan är kopplad till Davy et 

al. (1989 citerad i Appelbaum et al., 2000) samt Schweigers och DeNisis (1991) teori kring 

effektiv kommunikation vid ett förvärv. Fråga 13 och 14 är också kopplade till Schweigers et 

al. (1991), Marks et al. (1997), Schuler et al. (2001) och Sinkovics et al. (2011) teori och avser 

att undersöka hur komplett kommunikationen gentemot medarbetarna har varit och hur 

kommunikationen eventuellt kan förbättras vid ett kommande förvärv.  

12. Berätta om hur du har fått information kring förvärvet och integreringen. (När, hur, 

genom vem/vilka med mera?) 

13. Hur välinformerad har du känt dig under processen?  
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14. Är det någon information som du saknat under integreringen och i så fall vilken?  

Generell förändring 

Nedan fem frågor avser att ge en bild över de generella förändringarna som skett och hur de 

påverkar medarbetarna. Fråga 15 undersöker framförallt orosteorin av Seo och Hill (2005) 

samt Bastien (1987) men kan även relateras till teorierna kring kommunikation. Fråga 16 

ämnar undersöka hur medarbetaren upplever arbetsmiljön och grundas i Seo et al. (2005) 

jobbkaraktärsteori. Fråga 17 och 18 avser undersöka Seo et al. (2005) rättviseteori tillsammans 

med Sinkovics et al. (2011) teori om ledningens behandling av medarbetarna tillsammans med 

den generella tillfredsställelsen med den nya arbetsplatsen.  

15. Har du känt dig orolig under integreringen och hur har det i så fall påverkat dig?  

16. Hur har arbetsmiljön förändrats sedan förvärvet? (Med arbetsmiljö menas 

karriärmöjligheter, jobbrelationer, supporterande nätverk, status, 

anställningstrygghet med mera). 

17. Hur upplever du att du och dina kollegor från SVIA blivit behandlad under 

integrationen? 

18. På vilket sätt känner du dig mer eller mindre tillfreds med ditt jobb sedan förvärvet? 

3.5 Analysmodell 
Inför studien genomfördes en litteraturstudie kring ämnena integration, företagskultur, 

identitet, kommunikation och generella förändring vid företagsförvärv. Litteraturstudien har 

stått till grund för den teoretiska referensramen som enkät- och intervjufrågor baserats på. 

En viss förenkling av frågorna har gjorts för att anpassa dem till respondenternas verklighet, 

sedan kodas insamlad data om för att på ett enklare sätt koppla svaren till teorin. Definitionen 

av de valda begreppen har varit behjälplig vid kodningen för att identifiera under vilket 

begrepp respektive svar ska placeras. All insamlad data sammanställdes sedan under 

empirikapitlet. Analyser genomfördes på organisationsnivå och kopplar ihop den teoretiska 

referensramen med studiens empiriska data för att slutligen nå slutsatserna och 

rekommendationer till studiens uppdragsgivare.  
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Figur 3: Studiens analysmodell, egenkonstruerad.  
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4 EMPIRI 

I det här kapitlet redovisas resultatet av insamlad empiriska data. Kapitlet är uppdelat efter 

datainsamlingsmetod; först presenteras resultatet av enkäterna och sedan resultatet av 

intervjuerna.  

4.1 Resultat av enkäten 
Enkäten som skickades ut besvarades av 42 medarbetare, varav 15 arbetar inom produktion 

och montering, 7 inom forskning, utveckling och kvalitet, 11 inom sälj, marknad och service 

samt 7 personer inom övrig administration. Utöver det var det 2 som inte ville ange inom vilket 

område de arbetar.  

4.1.1 Medarbetarnas upplevelse av arbetsplatsen – innan och efter integrationen 
Fråga 1, 2, 3 och 4 i enkäten är frågor som undersöker hur respondenterna upplevde sitt 

arbete och sin arbetsplats innan förvärvet. Fråga 9, 10, 11 och 12 är samma frågor men 

relaterar till upplevelserna efter integrationen. Dessa frågor inklusive svar presenteras bredvid 

varandra, för att ge en tydlig överblick över resultatet och förändringen. För att ge en klar bild 

av förändringen har medelvärdet för respektive fråga räknats ut och presenteras nedan i den 

löpande texten, efter tabellerna. Resterande frågor redogörs efter dessa, var och en för sig.  

 

Tabell 1: Resultat av fråga 1 och 9. Företagskultur. 

Svaren visar att medarbetarna fortfarande är trygga med företagets värderingar, även om det 

har minskat något. Innan integreringen uppgav 33 av de 42 respondenterna att de instämde 

delvis eller helt med påståendet och efter integreringen uppgav 32 personer att de delvis eller 

helt instämmer. Skillnaden är därför liten, vilket tydliggörs av medelvärdet som enbart sjunkit 
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med 0,09 poäng, från 4,26 till 4,17. Detta trots att två personer nu anser att de delvis tar 

avstånd gentemot ABB:s värderingar.  

 

Tabell 2: Resultat av fråga 2 och 10. Företagskultur. 

Innan integreringen uppgav 28 personer att de känner en stor tillhörighet till sin arbetsgivare 

och 10 personer kände delvis en stor tillhörighet. Efter integreringen kan vi se en betydande 

skillnad, där enbart 7 personer känner stor tillhörighet och 13 personer delvis stor tillhörighet 

gentemot ABB. De flesta (15) respondenterna känner sig neutrala i frågan och några (7) tar 

avstånd. Att tillhörigheten har minskat är tydligt då medelvärdet sjunkit med 1 poäng, från 

4,43 till 3,43.  
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Tabell 3: Resultat av fråga 3 och 11. Identitet. 

Tiden innan integreringen upplevde de flesta (34) respondenterna att de kunde påverka sin 

arbetssituation. Efter Integreringen är svaren mer jämnt fördelade mellan svarsalternativen. 

14 av de tillfrågade är neutrala i frågan medan 18 stycken anser att de delvis eller helt 

instämmer i påståendet och 10 av dem tar delvis eller helt avstånd. Medelvärdet på svaren 

har sjunkit med 0,76, från 4,12 till 3,36.  

 

Tabell 4: Resultat av fråga 4 och 12. Generell förändring. 
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Innan integreringen kände sig 39 av respondenterna helt eller delvis personligt uppskattade 

och värdefulla. Efter integreringen har det minskat till 23 personer och många (13) är istället 

neutrala. 6 personer tar numera avstånd, helt eller delvis, till påståendet. Att färre känner sig 

värdefulla och uppskattade gör att medelvärdet har sjunkit från 4,31 till 3,59, vilket är en 

minskning med 0,72 poäng.  

4.1.2 Medarbetarnas upplevelse av integrationen 
Frågorna 5, 6, 7 och 8 är kopplade till medarbetarnas upplevelse under integrationen, det vill 

säga; från och med offentliggörandet av uppköpet och ett år framåt i tiden.  

 

Tabell 5: Resultat av fråga 5. Generell förändring. 

Under integrationen uppger totalt 16 personer att de inte varit oroliga över sin framtid, genom 

att svara tar avstånd eller delvis avstånd. Totalt 13 personer har däremot känt sig oroliga vilket 

indikeras av svaren, instämmer delvis samt helt. Återstående 13 respondenter är neutrala i 

frågan.  
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Tabell 6: Resultat av fråga 6. Generell förändring. 

Av enkätens 42 respondenter upplevde 16 personer att de blivit väl omhändertagna av ABB 

medan 5 av dem upplevde motsatsen. Majoriteten (19) var neutrala i frågan.  

 

Tabell 7: Resultat av fråga 7. Kommunikation. 

Under integrationen upplevde 16 personer att de inte fått tydlig information om hur besluten 

som togs skulle påverka dem i deras vardag. 14 av respondenterna var neutrala och 12 av dem 

ansåg att de fått tillräckligt med information.  
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Många respondenter uppger att de fått information genom möten, antingen med högre 

chefer från ABB, SVIA eller integrationsansvarig. Av de 42 respondenterna uppger 26 att de 

fått information från sin närmsta chef och 18 har fått information via mail. 14 personer uppger 

att de fått information från sina kollegor och 3 uppger att de inte har fått någon information 

alls.  

 

Tabell 9: Resultat av fråga 9. Generell förändring. 
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Majoriteten (34) av respondenterna upplever att medarbetare från SVIA och ABB behandlas 

likvärdigt. 3 ställer sig neutrala till påståendet och totalt 3 har svarat att de tar delvis eller helt 

avstånd till påståendet.  

4.1.3 Övriga frågor 
I slutet av enkäten erbjöds möjligheten att med respondentens egna ord beskriva hur hen 

upplevt integreringen. Nedan redogörs de svar som gavs i enkäten.   

Kommentera gärna hur du upplever sammanslagningen – både före, efter och under. 

o Från snabba beslut och korta beslutsvägar samt en stor frihet känner jag att en liten 

försämring, vad gäller det förut nämnda, har skett. 

o Känns som att vissa yrkesgrupper från SVIA har premierats bättre lönemässigt än andra 

vid ingången i ABB 

o Det började bra men tycker integrationen sviktat under senaste halvåret, inte lika tät 

information, även om det inte händer fort/mycket så kan vi anställda tycka det vore 

bra med frekventare info. 

o Ingen större skillnad i min roll. Det var bra innan och är bra nu. Vi hade nära samarbete 

med ABB innan så det känns kul att få komma in på ”insidan”. 

o Jag upplever att affärsplanen och strategin för förvärvet initialt saknades. Hade velat 

se en tydlig handlingsplan med deadlines och rutinerade handledare från ABB inom 

respektive avdelning som guidade oss genom integrationen. 

o Före: Flexibel och snabb organisation. Efter: Tungrott och strikt, på gott och ont. 

o Det är en stor skillnad att gå från ett 60 manna bolag till ett 140.000 manna bolag. Det 

som saknades genomgående var information och planer om hur integrationen skulle 

gå till. Ena dagen fick vi informationen att förvärvar företag gör ABB varje dag, de vet 

hur man gör, nästa dag står en säljchef i vårt fikarum och säger att det är första gången 

vi gjort något liknande och vet inte hur vi ska göra. Tvetydig information och detta 

skapar osäkerhet hos personalen. 

o Informationsflödet borde varit bättre och tydligare. Det har varit mycket otydligheter 

om allt möjligt (villkor etc., bilar, arbetstider etc.) vilket skapat diskussioner som tagit 

väldigt mycket tid. Vilket kunde undvikits med ett tydligare informationsflöde. 

o Integrationsgruppen skulle visat sig på plats mycket mer. Minst ett par dagar i veckan 

för att reda ut de frågor som kom upp. Skypemöten och mail-utskick i all ära, men att 

vara på plats ger en tryggare och bättre dialog. 

o Mycket snack om att inte bli fyrkantiga men jag tror vi är på gång in i ABBs fyrkantiga 

värld 

o Chefer på SVIA uttryckte själva oro över att arbeta i ett ”stor-bolag”. Otydlighet kring 

hur rollfördelning, platschef, VD, säljchef. 

o Tycker på det hela att det fungerat bra, både före, under och efter. 

o Informationsflödet från ABB och gamla SVIA ledning vart under all kritik. Skapar 

spekulationer, oro och misstro 
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4.2 Resultat av intervjuer 
Nedan följer en presentation av intervjuernas resultat. Resultatet har delats in i fyra 

kategorier; företagskultur, identitet, kommunikation och generella förändringar. 

Respondenterna är sex personer från SVIA:s organisation varav fyra medarbetare och två 

chefer.  

4.2.1 Företagskultur 
Gällande företagskultur och gemensamma värderingar berättar samtliga respondenter om 

SVIA:s fokus på nöjda kunder. En fras som upprepas av flera av respondenterna är ”SVIA 

lämnar aldrig sina kunder i sticket” och är den värdering som har stått högst upp på 

dagordningen. Utöver kundfokus har arbetsglädje, engagemang, entreprenörsanda, frihet 

under ansvar och snabba beslut präglat organisationen. Medarbetarna var stolta över att 

tillhöra SVIA och alla kände sig sedda och behövda på företaget. När de nu tillhör ABB anser 

merparten av respondenterna att ovan nämnda värden fortfarande har högt fokus men att 

det finns ett större uttalat fokus på resultat, kvalitet samt hälsa och säkerhet. Däremot 

ifrågasätter två respondenter, en medarbetare och en chef om fokuseringen på hälsa och 

säkerhet verkligen är på riktigt, att ABB bryr sig eller om det snarare är ett mätetal som ska se 

bra ut på pappret. En av dem uttrycker det som ”om någon i verkstaden råkar skära sig lite 

lätt i fingret sätts en hel process igång för att säkerställa att det aldrig ska kunna hända igen. 

Men när någon vittnar om för hög arbetsbelastning och utbrändhet, som verkligen är en 

hälsorisk, står ledningen lamslagen och vet inte hur de ska hantera situationen”. En av dem 

har även upplevt att utbildningarna som hen genomfört inom området har känts som ett 

måste, som ska checkas av men inte har någon större effekt på arbetet eller tankesättet. 

Respondenterna berättar också att det har blivit mer fokus på integritet och att medarbetarna 

som de mött från ABB besitter mycket hög kompetens och de upplevs som väldigt 

professionella. Arbetssättet, hur de numera jobbar upplever två medarbetare och båda 

cheferna har förändrats sedan förvärvet. De två medarbetarna vittnar om större projekt och 

att de idag arbetar mer strukturerat. En av dem upplever att det blivit en sämre teamkänsla 

och att medarbetarna inte hjälper varandra på samma sätt som tidigare, utan fokuserar på sitt 

eget arbete och enbart gör det som krävs. Respondenten menar också att det blivit tystare 

från ledningen och att information om vad som är på gång inte är lika lättillgänglig. En av 

cheferna berättar om att striktare budget- och beslutsprocesser upplevs svårjobbade och 

hämmar innovationen samt förhindrar den flexibilitet som tidigare fanns. Hen upplever också 

att det har blivit tydligare rutiner och mer administration för ledningen. Den andra chefen 

menar att strukturen och tydligheten som nu infunnit sig har tydliggjort vad som krävs av hen 

som ledare och skapar möjligheter för att fokusera på rätt frågor. De andra två medarbetarna 

upplever att deras arbete inte har påverkats av integreringen i någon nämnvärd utsträckning, 

däremot anser de att de fått göra vissa anpassningar. Totalt fyra av respondenterna upplever 

att de har fått göra anpassningar genom att jobba efter nya rutiner och att kontrollen uppifrån 

organisationen resulterat i mer administration. De upplever att rutinerna är bra och att 

strukturen egentligen hade behövts redan innan förvärvet. Exempelvis har lönesamtalen, 

utvecklingssamtal och arbetsmiljöarbetet blivit mer strukturerat och utförs efter nya rutiner. 
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En av respondenterna tycker däremot inte att det strukturerade arbetet gett någon direkt 

effekt. Utöver de fyra respondenterna som upplever att de gjort anpassningar finns även en 

medarbetare som anser att hen och kollegorna varit passiva och inte gjort någon större 

anpassning vilket främst beror på otydliga mål och direktiv från ledningen. En av cheferna som 

intervjuades berättar hur hen känner sig som en del i ett större sammanhang och har mycket 

funderingar kring hur de ska synkronisera med övriga ABB. Ingen av respondenterna upplever 

att ABB gjort några direkta anpassningar till SVIA men flera berättar att ABB har låtit SVIA 

arbeta som de brukar lite längre än planerat, vilket de ser som en anpassning.  

De största skillnaderna mellan SVIA och ABB upplever samtliga respondenter är takten på 

arbetet och besluten som fattas. Idag fattas besluten längre bort och det är en lång väg, genom 

hierarkin för att nå ett faktiskt beslut. Det påverkar respondenterna och flera av dem använder 

uttrycket ”det blir sirap i maskineriet” och menar att det går långsamt vilket skapat frustration 

och minskar engagemanget. Likaså beskrivs kulturen ha förändrats, genom hur man arbetar 

och ser på saker. Flera av respondenterna omnämner SVIA som en familj, där alla kämpar för 

företagets bästa och en annan respondent menar att ABB upplevs mer professionellt. 

Skillnaden mellan de två företagen är att SVIA löser problemen när de dyker upp och har en 

flexibel inställning till hur problem kan lösas. ABB upplevs snarare som en byråkrati där det 

finns riktlinjer och rutiner för alla områden och en respondent menar att de gått från 

kundfokus till standardiseringar. En respondent menar att SVIA:s styrka var det stora 

engagemanget, viljan och drivet att hitta lösningar för kunden medan svagheten var dess 

struktur och brist på rutiner. Samma respondent beskriver hur sammanslagningen med ABB 

resulterat i ett stort nätverk fullt med kunskap och kompetens men att människorna blir mer 

som robotar till sättet att arbeta och fungera. En annan respondent målar upp samma bild, 

att arbetet har gått från att vara inspirerande och engagerande till ett löpande band, där 

medarbetaren inte gör mer än vad som förväntas av hen. Engagemanget i företaget är en 

faktor som nämns av samtliga respondenter; medan vissa menar att engagemanget 

fortfarande är lika högt så menar andra att engagemanget har minskat sedan förvärvet. Att 

engagemanget minskat beror enligt respondenterna på flera faktorer, en av dem är de 

långsamma processerna och den byråkratiska organisationsstrukturen. Respondenterna 

upplever dessutom att det blivit fler moment i form av administration som för dem och 

verksamheten inte är värdeskapande. Några berättar om hur företagskulturen på ABB delvis 

påverkat deras arbete negativt; tidigare löstes alla problem tillsammans oavsett vems 

problem det var. På ABB upplevs en större egoism där individerna främst tänker på sig själva 

istället för teamet. En respondent nämner att avdelningarna har fått olika kostnadsställen där 

varje avdelning ansvarar för sina resultat. Vilket enkelt kan förklaras; att hjälper en individ en 

annan avdelning så kan det resultera i ett positivt resultat för den hjälpta avdelningen men ett 

negativt resultat för individens egen avdelning. Det leder i sin tur till en viss motsträvighet och 

sämre teamkänsla i organisationen som skapar frustration och minskat engagemang.  

Respondenterna berättar att fokus på prestation och resultat har blivit större samtidigt som 

många känner sig ovetande och som en uttrycker sig ”sitter långt från verkligheten”. De 
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respondenter som upplever negativa skillnader menar att det blivit en högre belastning med 

mer stress och oro. En av cheferna uttrycker att osäkerheten som numera finns påverkar både 

ledarskapet och medarbetarna på ett icke gynnsamt sätt. En respondent beskriver att 

skillnaden mellan det stora och lilla företaget är markant och att hen upplever att det stora 

företagets långsamma beslutsprocesser hämmar innovationen. Samtidigt menar flera av 

respondenterna att de högre kraven på ordning och reda påverkar dem och organisationen 

positivt genom att skapa struktur och tydlighet. Medan en annan tycker att hen inte påverkats 

alls och är väldigt nöjd med företagskulturen på ABB.  

4.2.2 Identitet 
När förvärvet först tillkännagavs uppger fem av respondenterna att de kände en stor 

nyfikenhet, spänning och positivitet kring förvärvet. Den sjätte respondenten kände sig 

däremot besviken och förd bakom ljuset då hen tidigare hade frågat ägarna om SVIA skulle 

säljas och fått ett nej till svar. Fler av medarbetarna menar att de och deras kollegor tidigare 

har misstänkt att ABB kommer köpa SVIA, men att de ändå blev överraskade när förvärvet 

offentliggjordes. När integreringen fortlöpt har några av respondenterna upplevt mer stress i 

vardagen vilket främst beror på bristande information medan andra inte upplevt någon 

förändring. Generellt menar medarbetarna att förvärvet har känts positivt och bringar hopp 

och framtidstro. Två av medarbetarna nämner att branschens potential och utveckling bringar 

en känsla av trygghet och att förvärvet aldrig känts hotfullt utan att ABB har haft som syfte att 

expandera verksamheten. Att det heller inte funnits konkurrens inom ABB, utan att SVIA 

enbart blivit en utökning av produktportföljen gör också att de blivit bemötta på ett positivt 

sätt, vilket skapat en bra stämning. Två av respondenterna, en medarbetare och en chef 

berättar om den känslomässiga bergochdalbanan under integreringen. Om engagemanget 

och motivationen som tryter när information saknas och många ouppklarade frågetecken 

kvarstår. Medarbetaren berättar att hen varit och är en informell ledare som många ställer 

frågor till och när hen inte varit involverad i integreringen mer än sina kollegor och därmed 

inte längre kan besvara frågorna uppstår frustration och en känsla av otillräcklighet. Chefen 

vittnar också om en stor frustration som uppstår när hen som ledare inte kan ge svar på varken 

sina egna eller medarbetarnas frågor. Hen har även upplevt att ledningsgruppen blivit 

överbelastad och att många reagerat väldigt känslomässigt på den mentala stressen, bristen 

på information och vägledning. Den andra chefen berättade om de positiva känslorna kring 

förvärvet, som handlade om möjligheterna till snabbare expansion, större marknader och ett 

stort nätverk av kunskap och kompetens. Större delen av respondenterna uppger att de och 

deras arbetsgrupp inte påverkats nämnvärt av förvärvet. De positiva skillnaderna är 

förbättrade villkor och större karriärmöjligheter tillsammans med bättre ordning. Den chef 

som själv upplevt en extremt känslomässig integration berättar att hens medarbetare inte 

påverkats på samma sätt av förvärvet och att hen inte behövt lägga extra tid på att motivera 

och engagera sina medarbetare. Några av respondenterna uppger att de påverkats mer av 

integrationen och berättar om en högre arbetsbelastning, mer stress och en ökad oro på grund 

av informationsbrist. De vittnar även om längre beslutsprocesser och osäkerhet kring hur 
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arbetet ska bedrivas samt vilka mål som finns, något som genererar i lägre engagemang, 

minskad arbetsglädje och frustration över situationen.  

När respondenterna beskriver sig själva och branschen de arbetar inom präglas de av en 

stolthet och en stor framtidstro. De beskriver en familjär arbetsplats där alla strävar efter 

samma mål; att skapa innovativa lösningar för kundens bästa. Samtliga berättar att de 

beskriver sig själva och sin arbetsplats på ett liknande sätt som de gjorde innan förvärvet. Det 

som skiljer är att det numera finns större möjligheter, både för företagets utveckling och 

personliga ändamål som karriärutveckling. En annan skillnad som uppges av fyra respondenter 

är att det har blivit mer stressigt vilket påverkar individerna negativt. Samtliga respondenter 

nämner att SVIA jobbade med frihet under ansvar och två av respondenterna menar att 

tidigare kunde de arbeta i princip hur många timmar som helst och att många trivdes väldigt 

bra med det. En av respondenterna uttrycker det som ”ett givande och ett tagande” och 

menar att hen kunde styra sitt jobb som hen ville och trivdes med att alltid vara tillgänglig för 

sina kunder. Sedan förvärvet har det förändrats och det är inte längre tillåtet att jobba så 

många timmar som man vill, allt är reglerat mycket strängare efter kollektivavtal och interna 

regler. Respondenterna menar att det bidrar till en bättre personalhälsa men att det i vissa 

fall påverkar engagemanget negativt, då medarbetarna upplever att deras hårda slit inte är 

lika uppskattat som tidigare. Samtliga respondenter uppger att de är stolta och tillfredsställda 

över att tillhöra ABB, även om en del är mer positiva än andra.  

4.2.3 Kommunikation 
Vissa respondenter har känt sig välinformerade under processen medan andra, både chef och 

medarbetare, känt sig väldigt ovetande och förvirrade kring framtiden. Två av respondenterna 

berättar att de upplevt målbilden som väldigt diffus och otydlig vilket skapat frustration då 

respondenterna inte känt till prioriteringarna och arbetssätten. Samtliga respondenter vittnar 

om att de främst fått information via presentationer av SVIA:s tidigare VD, 

integrationsansvarig, personal från HR-avdelningen eller högre chefer från ABB. De berättar 

att en del av informationen har kommit via mail och att de flesta presentationerna har 

sammanställts och skickats ut. Tre av respondenterna hade önskat att ABB hade haft 

medarbetare på plats, speciellt efter offentliggörandet och det efterföljande halvåret av 

integreringen för att svara på frågor och hjälpa till. En uttrycker att ”många funderingar och 

frågeställningar dyker upp i medarbetarnas vardag och då behövs ett bollplank som kan 

besvara frågorna omgående”. Hen berättar att fler känner sig osäkra med att ställa frågor 

under de stora mötena som hållits och att det hade varit en fördel om mötena och 

utbildningarna hade genomförts i mindre grupper. En annan respondent har en liknande åsikt 

och menar att vissa presentationer har varit så övergripande att det blivit svårt att ta till sig 

och hade de hållits per avdelning eller i mindre grupper hade de kunnat vara mer precisa och 

tydliga. Hen menar att exempel på detta är hur arbetet går till i vissa system, anställningsavtal 

och löner.  



33 
 

De flesta anser att början av integreringen var bra men när integreringen fortlöpte började 

kommunikationen brista och vissa uttrycker att ”det kändes som om de levde i ett vakuum”.  

Det som främst brustit i kommunikationen är kontinuiteten och en av cheferna beskriver det 

på ett enkelt sätt; ”det är ungefär som när du står på perrongen och väntar på ett tåg som är 

försenat. När det har gått fem minuter vill du återigen få information om att det är försenat, 

även om det är samma information som innan. Du vill ha en bekräftelse på att det pågår ett 

arbete och att du får information om situationen så snart det finns någon att ge.” Ett sätt som 

ledningen tillsammans med integrationsansvarig från ABB använt är att informera om 

integrationen under återkommande fredagsmöten. Medarbetarna uppger att de kunnat 

ventilera och prata med sin närmsta chef, men att denne inte alltid hade svaren och 

frågeställningarna stannade där. Rollfördelningen inom ledningsgruppen har delvis varit 

otydlig för en del av medarbetarna. Information om vem som gör vad och vem de ska vända 

sig till i olika frågor har varit otydlig vilket har skapat frustration och friktion i det dagliga 

arbetet. De upplever även att mycket information stannat i ledningsgruppen och att 

informationen nått dem mycket senare i processen. De två cheferna som intervjuats medger 

att informationsflödet inte varit optimalt. En av dem har själv känt sig oinformerad medan den 

andra menar att informationen funnits men har under vissa perioder av integreringen stannat 

i ledningsgruppen och inte nått ut till medarbetarna. Hen berättar att mycket av 

integrationsarbetet görs i det dolda per avdelning eller i ledningsgruppen och under en period 

brast det i kommunikationen ut till medarbetarna. När medarbetarna uppmärksammade 

problemet åtgärdades det genom tätare kommunikation och den berättande chefen upplever 

att det är bättre idag. Chefen som känt sig oinformerad berättar om hur hen saknat en tydlig 

målbild om vart företaget ska och vilka mål som de ska jobba mot. Hen har även saknat en 

plan för när olika steg i processen ska genomföras vilket gjort att engagemanget har brustit 

och arbetsglädjen försvunnit. Chefen menar också att de fått information från olika personer 

om samma ärenden och att de vid ett flertal tillfällen inte stämde överens med vartannat. Hen 

framhäver vikten av konsekvent information för att inte riskera att förlora trovärdighet, som 

de ibland gjort under integreringen.  

Fyra av respondenterna påpekar att informationen från HR om personalfrågor har varit otydlig 

vilket skapat onödiga debatter och irritation under integreringen. Informationen har varit 

väldigt generell vilket gjort att det varit svårt att förstå hur det ska komma att påverka dem 

som individer. Två av respondenterna är kritiska till att anställningsavtalen skickades ut via 

mail och att personalen inte fick tillräckligt tydlig information kring de nya avtalen. Medan en 

annan, som snarare är positiv än kritisk, hade önskat att hen fått mer information om alla nya 

förmåner. Medarbetaren nämner förmåner som karriärmöjligheter, jobba utomlands och 

förmånsportalen där hen exempelvis kan söka friskvårdsbidrag. Flera av respondenterna 

nämner en känslomässig bild av reaktionerna som uppstår vid ett förvärv som personal från 

HR har visat. Bilden förklarar hur den känslomässiga resan ser ut men medarbetarna, inklusive 

en av cheferna, menar att det även skulle behövts göras ett jobb med arbetsgruppen för att 

snabbare ta sig upp på banan igen. Chefen menar att de i alla fall borde gjort ett arbete med 
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ledningsgruppens känslomässiga utveckling, för att de sedan skulle kunna supportera sina 

medarbetare att bearbeta och finna ro i tillvaron. Respondenten nämner samtidigt att hen 

upplever att HR blev involverade försent och inte hann förbereda, alternativt hade för lite 

resurser för att åta sig det stora arbete som det innebär att integrera ett företag in i ett annat. 

Under integrationen har medarbetarna och cheferna haft en specifik kontaktperson på HR 

samt haft möjlighet att kontakta den gemensamma/generella HR-avdelningen.  

4.2.4 Generella förändringar 
Integrationen har påverkat respondenterna på olika sätt där två medarbetare nu känner sig 

mer tillfreds med sin arbetssituation, en medarbetare och en chef som känner sig varken mer 

eller mindre tillfreds och slutligen en medarbetare och en chef som känner sig mindre tillfreds. 

De medarbetare som känner sig mer tillfreds menar att det finns större möjligheter nu, 

personligen och företagsmässigt. Den ena berättar om större karriärmöjligheter och att hen 

är nyfiken på att jobba utomlands. Den andra beskriver att arbetet känns mer seriöst där hens 

roll blivit en viktig del i företagets framgång. Hen menar att det är ett högre fokus på affärerna 

och att arbetet känns intressant, meningsfullt och roligt. En av de respondenterna som varken 

känner sig mer eller mindre tillfreds med tillvaron har upplevt integrationen som väldigt 

känslomässigt jobbig men är nöjd med resultatet och arbetet idag. Respondenten nämner 

dock att hen inte hade haft något emot att stanna inom det lilla företaget, som SVIA tidigare 

var. Den andra respondenten menar att det finns både för- och nackdelar med att integreras 

in i ABB och att dessa tar ut varandra. Respondenten berättar att hen har förlorat sin tjänstebil 

vilket påverkar arbetet negativt, då det är svårare att vara lika tillgänglig och flexibel gentemot 

kunderna. Hen vittnar samtidigt om bättre struktur och att stödfunktionerna som finns på ABB 

är väldigt bra där det finns hjälp att få.  

De två respondenterna som känner sig mindre tillfreds med sitt arbete ser båda ljust på 

framtiden. De berättar att de på grund av mycket otydliga direktiv har känt sig osäkra på hur 

arbetet ska utföras och hur de ska prioritera, dock är båda positiva till ABB och de muskler 

företaget har vid den expansion som de nu genomgår. Chefen som känner sig mindre tillfreds 

menar på att det inte är lika effektivt arbete längre, vilket skapar frustration i organisationen 

då uppgifter inte blir genomförda. Respondenten känner heller inte att hen har möjlighet att 

prestera på den nivå som hen är van vid. Samtidigt berättar respondenten att hen upplever 

att SVIA växte mycket och hade till slut hamnat i ett liknande läge, där de slutligen hade behövt 

strukturera upp verksamheten. Respondenten upplever därför uppköpet som något positivt 

då hen tror att det hade varit svårare och mer frustrerande att försöka strukturera upp SVIA 

på egen hand. Medarbetaren som känner sig mindre tillfreds med sitt jobb har upplevt att 

ABB:s marknadsposition har gett dem fler kunder och större projekt samtidigt som 

rekryteringen av nya medarbetare inte hunnit med vilket genererat i högre belastning för de 

befintliga medarbetarna. Respondenten berättar att hen numera får göra längre resor och att 

det påverkar hens privatliv negativt då respondenten fått avsäga sig ideella uppdrag som hen 

haft utanför sitt dagliga jobb. Medarbetaren berättar att rollen har förändrats och att 

respondenten har fått mer ansvar i form av olika tilläggsroller i tjänsten. Respondenten 
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upplever det som positivt men känner sig ibland otillräcklig när hen får frågor om 

integrationen som hen inte kan besvara. Att vara en informell ledare utan information vid en 

integration är många gånger svårt och frustrerande.  

Fyra av respondenterna har inte känt sig oroliga över förvärvet medan två har känt av oron, 

på olika sätt. En medarbetare berättar att oron har funnits med hela tiden, både för hen själv 

och kollegorna. Oron grundar sig inte i att förvärvet upplevts som fientligt på något sätt utan 

snarare på att personalen känt sig ovetande och osäker i situationen. Respondenten berättar 

att hen tycker att teamkänslan har minskat vilket genererar i mer egoism hos medarbetarna. 

En av cheferna har delvis känt sig orolig och menar att osäkerheten haft en stor inverkan. Hen 

uttrycker en oro kring sina kollegor och menar att integrationen har ökat på 

arbetsbelastningen på ledningsgruppen och genererar i mer stress än tidigare. Respondenten 

upplever att förvärvet har känts tryggt men att oro har skapats av allt extra arbete, belastning 

och osäkerheten kring framtiden. Den andra chefen berättar att hen aldrig känt sig orolig men 

väldigt frustrerad. Hen berättar att engagemanget och arbetslusten försvunnit under 

integreringen men att det börjat kännas bättre idag. Respondenterna från SVIA upplever att 

de blivit väldigt bra bemötta av de personerna som de träffat från ABB, de beskriver mötena 

som positiva, varma och att de blivit välkomnande med stor nyfikenhet. De flesta har enbart 

träffat chefer och HR-personal från ABB men de som också träffat annan personal har upplevt 

det väldigt positivt. En av dem berättar att SVIA har blivit som en extra del i ABB:s 

produktportfölj vilket gör att de inte konkurrerar med någon annan avdelning på ABB. Det tror 

respondenten har gjort integreringen extra vänlig och positiv, då varken personal från SVIA 

eller ABB behöver känna sig hotad eller utkonkurrerad av den andra parten. En av 

respondenterna har upplevt att HR-arbetet har varit väldigt professionellt vilket gör att 

respondenten idag känner sig tryggare på sin arbetsplats. En annan respondent har däremot 

upplevt att hen och kollegorna blivit lite vårdslöst behandlade av HR och hade önskat att det 

fanns en större förståelse för den känslomässiga bergochdalbanan många av dem genomgick. 

Hen upplever också att när integreringen offentliggjordes var företagets tidigare ägare och 

ABB på en nivå av förståelse och acceptans medan resten av SVIA:s personal var på en annan. 

Respondenten upplevde att hen fick hoppa över flera nivåer för att komma ikapp de tidigare 

ägarna och ABB i förloppet, vilket resulterade i att hen inte hängde med känslomässigt och 

inte hann bearbeta allt som hände. Respondenten menar att de hade behövt gå tillbaka och 

förklara steg för steg för att skapa förståelse för situationen och på så sätt minska friktionen 

som uppstod. En annan respondent berättar om en liknande upplevelse där hen uttrycker att 

de inte varit involverade i processerna utan fått information några få dagar innan en ny 

process/verktyg ska vara implementerat. De båda respondenterna förklarar att de velat ha 

information tidigare i processerna och mer förståelse från ledningen och HR när det kommer 

till anpassningarna som de behövt göra. En annan respondent som upplevt integreringen 

väldigt bra berättar också om att hen upplevt högre krav och att personal från ABB inte alltid 

har haft förståelse för att saker och ting tar längre tid. Hen har tillsammans med fler av de 

andra respondenterna erfarit att det kommit krav på implementeringar från ABB:s olika 

stödfunktioner, som många gånger varit svåra att implementera och få effekt på under kort 
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tid. Respondenterna hade önskat att det funnits ett filter som hade stoppat vissa av 

implementeringarna, då vissa av dem ännu inte gett någon effekt eller avbrutits när man 

förstått att det inte är genomförbart än.  

En positiv aspekt som samtliga respondenter nämner med integreringen in i ABB är de ökade 

karriärmöjligheterna. Några nämner möjligheten att själva arbeta globalt och utomlands 

samtidigt som en annan berättar att hen ser en större chans att de yngre talangerna stannar 

inom företaget, tack vare de nya möjligheterna. Ytterligare en aspekt som fler respondenter 

berättar om är det utökade nätverket där de upplever att det finns en hög kompetens inom 

ABB. Två av respondenterna beskriver att det känns mer professionellt, ett exempel som ges 

är avdelningen på ABB som sköter löner. ”Tidigare fanns en självlärd, förvisso duktig person, 

som bland annat ordnade med lönerna men nu finns en hel avdelning som är utbildade inom 

lön och har hög kompetens inom till exempel kollektivavtal.” En annan respondent berättar 

att det alltid finns kompetent personal att fråga oavsett vilken fråga hen har men att det kan 

vara svårt är att hitta rätt person. Flera vittnar om den höga kompetensen men menar att 

organisationsstrukturen och storleken på företaget gör det svårt och tidskrävande att hitta 

rätt. Två respondenter upplever att både nätverket och tryggheten på företaget är densamma 

men en av dem upplever att det finns en ökad belastning. Ytterligare en aspekt som flera 

respondenter nämner är utbildning. En av dem berättar att de fått utbildningar i olika system 

och verktyg men att dessa har varit dåligt förberedda och snarare genererat i mer frågor än 

svar. En annan hade önskat utbildning och övning på hur hen skulle bemöta sina externa 

relationer när exempelvis kunder och leverantörer frågade hur förvärvet skulle komma att 

påverka dem.  
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5 ANALYS 

I det här kapitlet analyseras insamlad data tillsammans med studiens teoretiska referensram. 

Analysen är uppdelad efter de fyra begreppen; företagskultur, identitet, kommunikation och 

generella förändringar.    

5.1 Företagskultur 
En uppenbar skillnad gällande företagskultur är att SVIA har gått från Harrisons (1972) 

definition av uppgiftsorienterad kultur till en rollorienterad kultur som beskrivs vara 

långsammare med fler formella processer. Däremot vittnar fler av respondenterna om att ABB 

låtit SVIA jobba ”som vanligt” vilket gör att de kan anses vara en uppgiftsorienterad 

organisation inom ABB, likt en projektgrupp som Harrison beskriver. Respondenterna som 

intervjuades berättade samtliga om hur arbetet numera går långsammare och att de upplever 

en frustration över långa beslutsvägar och striktare processer. Dessa är några faktorer som 

Harrison nämner i sin teori kring organisatoriska ideologier som i den här integrationen skapat 

frustration och ibland fått engagemanget i företaget att tryta. Hierarkin har blivit högre sedan 

SVIA anslöt sig till ABB och det går att utläsa från intervjuerna att ledningsgruppen har fått 

högre belastning och en stressigare vardag. I samband med den högre hierarkin bör även 

ledarskapet i ledningsgruppen förändrats, medvetet eller omedvetet. En påtaglig skillnad är 

att det blivit mer administration, vilket troligtvis orsakas av hierarkin och de processer samt 

strukturer som följs inom ABB.  

Både respondenterna från intervjuerna och enkäten upplever att SVIA och ABB har liknande 

gemensamma värden i form av kundfokus, arbetsglädje och högt engagemang. Även om 

respondenterna från intervjuerna menar att det finns fler värden att fokusera på nu när de 

tillhör ABB är företagen relativt lika gällande värderingar. Skillnaden mellan företagen anses 

därför snarare var arbetssättet och hur man arbetar. I dialogen med chefer och medarbetare 

upplever de att engagemanget och motivationen har minskat främst på grund av osäkerheten 

och de långsamma processerna, inte de värderingar som finns på ABB. Däremot är det viktigt 

att reflektera kring om det finns några grundläggande, underliggande antaganden som 

påverkar de här känslorna. Flera av respondenterna omnämnde SVIA som en familj och några 

har upplevt att det blivit en sämre teamkänsla och större egoism sedan förvärvet. Flera 

använder också begreppet ”SVIA lämnar aldrig sina kunder i sticket” och den gemensamma 

nämnaren för det här kan ses som ett underliggande antagande om att teamet, kunderna och 

företaget går före individen i sig. Ett underliggande antagande som har försvunnit eller bleknat 

under integreringen, vilket nu genererar ett ifrågasättande hos personalen och en omedveten 

förändring i företagskulturen. Den här faktorn kan ha en direkt påverkan på det resultat som 

speglas i enkätens fråga om respondenten känner en stor tillhörighet till företaget. Tidigare 

uppgav totalt 38 av 42 personer att de helt eller delvis kände en stor tillhörighet till SVIA och 

sedan förvärvet upplever enbart 20 personer samma känsla. Att antalet personer som känner 

stor tillhörighet till företaget har halverats sedan förvärvet är en tydlig indikation på att något 

påverkar medarbetarna på ett negativt sätt, vilket högst troligtvis påverkar det finansiella 
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resultatet på samma sätt. Det kan alltså vara ett resultat av att de underliggande antagandena 

har förändrats tillsammans med de anpassningar som personalen behövt göra. Ytterligare en 

aspekt som kan ha påverkat den minskade känslan av tillhörighet är att personalen inte känner 

sig personligen värdefulla och uppskattade på samma sätt som innan. En faktor som kan 

påverkat det är att två respondenter upplever att vissa åtaganden genomförs enbart för att 

det ska se fint ut på pappret. Respondenterna ifrågasätter exempelvis om fokuseringen på 

hälsa och säkerhet verkligen är på riktigt, för att ABB bryr sig eller om det enbart är ett fint 

mätetal. Därför behövs en reflektion kring varför personalen uppfattar situationen med hälsa 

och säkerhet på det här sättet. En av respondenterna upplevde att olika typer av hälsorisker 

hanterades på olika sätt, där de fysiska riskerna fick snabb hantering och åtgärder medan 

större psykosociala hälsorisker inte fick samma uppmärksamhet. Anledningen kan vara brist 

på kompetens inom just dessa områden och att stödfunktioner, som HR, är placerade i 

Västerås vilket gör det svårare för cheferna att få support. En annan anledning kan vara att 

det görs ett arbete kring de psykosociala riskerna men att åtgärderna inte syns eller berättas 

om i samma utsträckning i och med deras känsliga karaktär. En sista förklaring till 

respondentens upplevelse kan också bero på brist i kommunikation, där cheferna och ABB har 

misslyckats när de informerat om synen och målen kring hälsa och säkerhet. Eftersom en del 

medarbetare enbart upplevt ABB:s fokus på hälsa och säkerhet som ett fint mätetal har det 

lett till att de känner sig mindre värdefulla. Att de känner sig mindre värdefulla kan också ha 

ett samband med några respondenters berättelse om hur medarbetarna tidigare hade högt 

engagemang och frihet under ansvar till ett numera robotliknande arbetssätt som kan 

jämställas med ett löpande band.  

5.2 Identitet 
Genom att analysera svaren på två frågor i enkäten går det konstatera att personalens 

identitet har förändrats sedan förvärvet. På frågan om de upplevde att de hade kontroll och 

kunde påverka sin arbetssituation har svaren utvecklats från 34 positiva svar till enbart 18 

positiva efter integreringen. Jämförs också svaren på frågan om personalen känner sig 

personligt värdefulla och uppskattade, visar det att innan integreringen var 39 personer 

positiva medan enbart 23 personer var positiva efter integreringen. Att känna sig personligt 

värdefull hör enligt det teoretiska kapitlet till de generella förändringarna men kan också 

kopplas till en förlorad självbild och förlorad identitet. Det som bör reflekteras över är vad som 

har påverkat medarbetarna och vilka aspekter som är de främsta anledningarna till att de 

förlorat en del av sin identitet. De flesta respondenterna berättade under intervjuerna om en 

stor spänning, nyfikenhet och framtidstro i och med förvärvet. Frågan är därför vad som under 

integreringen påverkat dem och deras identitet negativt. Många vittnar om en stor osäkerhet 

kring framtiden, en faktor som påverkar självbilden. Osäkerheten i sig kommer analyseras 

under stycket om kommunikation och generella förändringar, men osäkerhetens effekter som 

stress och för vissa, en känslomässig bergochdalbana kommer diskuteras nedan.  

En av respondenterna upplevde att den känslomässiga bergochdalbanan började tidigt då hen 

kände sig förd bakom ljuset efter att hen konfronterat de tidigare ägarna om företaget skulle 
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säljas och fick vid det tillfället ett nej till svar. Att det psykologiska kontraktet mellan denna 

respondent och SVIA brutits är därför mycket klart och tydligt. Däremot är det inte lika tydligt 

om det psykologiska kontraktet mellan SVIA och andra respondenter/medarbetare har brutits 

och om det påverkar identiteten. Att SVIA associeras med frihet under ansvar och en flexibel 

organisation, likt det som diskuterades under företagskultur, medan ABB associeras med 

byråkrati och strikta processer kan vara en del av påverkan på identiteten. Faktorer som dessa 

är högst troligt en del av det omedvetna psykologiska kontrakt som skrivits mellan 

medarbetaren och SVIA och när det bryts skapas en känsla av svek och förlorad självbild. Att 

flera medarbetare upplever att deras arbetsuppgifter inte har förändrats nämnvärt kan vara 

en positiv del i det hela, eftersom det bidrar till en stabilitet och trygghet när det gäller självbild 

och identitet. Men trots att arbetsuppgifterna inte har förändrats nämnvärt har 

respondenterna upplevt mer stress vilket definitivt påverkar identiteten, det tydliggörs 

exempelvis när en av respondenterna menar att hen inte presterar på samma höga nivå som 

tidigare. Att respondenten upplever att hens prestation har försämrats påverkar sannolikt 

respondentens självkänsla och självförtroende på ett negativt sätt. En av cheferna berättade 

om den mentala stress som ledningsgruppen haft genomgående under integreringen vilket 

påverkat deras personliga identitet men kan likaså ha påverkat hur medarbetarna ser på 

ledningsgruppen och deras identitet. Ledningsgruppen har gått från att vara högsta 

beslutande organ på SVIA till att vara en liten del av det stora företaget ABB, där de avgörande 

besluten tags högre upp i hierarkin. Att ledningsgruppen inte tar de avgörande besluten kan 

dels skapa en inre stress men även en yttre stress när de inte kan besvara medarbetares frågor 

på samma sätt som tidigare. Dessa former av stress bör påverka chefernas identitet och kan 

vara en bidragande orsak till den känslomässiga bergochdalbanan som en del av dem 

genomgått. Den känslomässiga bergochdalbanan påverkar också identiteten och självbilden 

när respondenten under resans gång upplevt sig själv som stressad, osäker och oengagerad. 

Att tillskriva sig själv vissa adjektiv är en del av människans självbild och när dessa adjektiv byts 

ut förändras självbilden och identiteten. Att integrationen har gjort personal på SVIA 

stressade, osäkra och ibland oengagerade gör att deras identitet förändrats och de kan 

komma att behöva stöd för att hitta tillbaka till sin tidigare, eller till en ny positiv, identitet. 

Stressen är tillsammans med osäkerheten troligtvis en stark bidragande faktor till att 10 

personer uppgett att de inte längre har kontroll och kan påverka sin arbetssituation.  

Andra faktorer, som enligt teorin hör till de generella förändringarna men som också kan 

kopplas till identitet är de förändringar som påverkar medarbetarnas privatliv. Den 

respondent som vittnat om längre resor och mindre tid till ideella föreningar och privatliv, har 

även fått sin privata identitet förändrad. Det här är en viktig faktor, enligt Ashforth och Mael 

(1989) att reflektera över, då det kan skapa konflikt i värdena, övertygelserna och kraven som 

påverkar de olika rollerna. Det i sig kan påverka engagemanget och ge konsekvenser på lång 

sikt, exempelvis i form av stress. En annan respondent berättar om hur denne tidigare jobbat 

hur hen vill med frihet under ansvar men sedan förvärvet upplever respondenten att det 

givande och tagande som tidigare fanns har försvunnit. Det i sig påverkar identiteten då 

respondenten tidigare kunde vara flexibel gentemot sina kunder och anpassa tiderna efter 
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deras tidtabeller, nu upplever hen att den flexibilitet och anpassningsbarhet som hen 

associerades med har bleknat. Dessa faktorer kan länkas ihop med de uppenbara 

förändringarna som skett inom företagskulturen där byråkrati och strikta processer numera 

är en del av vardagen men kan också relateras till de underliggande antagandena som 

förändrats sedan förvärvet. Tidigare var kunden högsta prioritet och även om kunderna 

fortfarande står högt upp på listan, kan det påstås att de processer och strukturer som finns 

får ett högre fokus. Det i sig kan styrkas av att respondenterna har berättat om att de upplever 

att de gått från kundfokus till standardiseringar, vilket omedvetet eller medvetet påverkar 

deras värderingar och underliggande antaganden som slutligen påverkar deras identitet. 

Varför fokus har flyttats från kund till standardiseringar kan härledas till förvärvet men 

behöver inte nödvändigtvis bero på ABB. Bakgrunden skulle kunna vara att medarbetarna och 

ledningen på SVIA har lagt fokus på integreringen och därför nu upplever att det är mer fokus 

på standardisering, det vill säga; arbeta enligt ABB:s sätt, än fokus på kunderna. Är så fallet 

innebär det att när SVIA blivit en naturlig del av ABB och arbetssätten är inarbetade kan fokus 

flyttas tillbaka till kunderna. Genom det här synsättet skapas större förståelse för hur 

tidsperspektivet påverkar utfallet vilket genererar en bredare bild av fenomenet.  

En del av respondenternas identitet har påverkats positivt sedan förvärvet, då de upplever att 

ABB är mer professionella och har hög kompetens. De här attributen är positiva egenskaper 

som associeras med ABB och numera med personalen på SVIA vilket kan relateras till sociala 

identitetsteorin. Baseras sociala identitetsteorin på professionalism och kompetens kan det 

konstateras att det är bättre att tillhöra ABB men baseras det istället på ansvar under frihet, 

snabba beslut och högt engagemang; egenskaper som associeras med SVIA blir det istället det 

motsatta. Förutsättningarna och sociala identitetsteorin blir bättre eller sämre på ABB 

beroende på vilka egenskaper som varje enskild individ värdesätter. 

5.3 Kommunikation 
Läggs de olika parametrarna kring kommunikation ihop finns flera brister under integreringen. 

Enligt enkäterna har inte tillräckligt tydlig information om hur besluten påverkar 

medarbetarnas vardag kommunicerats. Samtidigt har merparten av respondenterna i 

intervjuerna vittnat om att ledningen brustit i kommunikationen, främst under vissa 

tidsperioder och i framförandet av informationen. Gällande framförandet av informationen 

har kritik främst riktats gentemot HR-arbetet som medarbetarna upplevt otydligt och ibland 

aningen känslokallt. Att kommunikationen och attityden i kommunikationen upplevts som 

känslokall kan vara en bidragande faktor till att medarbetarna inte känner sig lika värdefulla 

och uppskattade sedan förvärvet. Därför är det viktigt att fundera över varför 

kommunikationen upplevts som känslokall, huruvida det har att göra med kulturkrockar eller 

om HR-personalen på ABB inte haft förståelse för hur känslofyllt förvärvet varit för 

medarbetarna på SVIA. Respondenterna har även vittnat om andra stödfunktioner som 

försökt implementera eller begärt ut uppgifter, som i SVIA:s system varit svåra att få ut. Det 

har genererat i frustration hos personalen på SVIA när de upplevt att personal från ABB inte 

haft förståelse för dem och hur deras system fungerar. De här svårigheterna grundas i dels 
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kommunikationsproblem men även kulturkrockar vilket beskrivs av Seo et al. (2005) 

ackultureringsteori. Flera respondenter hade önskat ett filter i form av en person, i det här 

fallet hade integreringsansvarige från ABB varit en lämplig person för detta. 

Integreringsansvarige kan vid kulturkrockar och konflikter agera som en medlare för att 

underlätta kommunikationen och skapa en större förståelse mellan de två organisationerna, 

som numera är en.  

En återkommande aspekt som respondenterna nämner är otydligheten kring hur förvärvet 

och besluten som fattas under integreringen kommer påverka deras vardag. Flera av 

respondenterna nämner en otydlig målbild vilket troligtvis är resultatet av att ledningen inte 

haft en klar målbild vid förvärvet, utan behövt utarbeta en strategi och en plan under 

integreringens gång. Att det inte finns en färdig plan och strategi är enligt Schweiger och 

DeNisi (1991) vanligt vid förvärv, därför bör en reflektion göras, om det vore möjligt att skapa 

en strategi redan under förhandlings- och uppköpsfasen. En strategi med målbild för förvärvet 

och applikationscentret skulle generera i tydlighet och ge chefer tillsammans med 

medarbetare en bättre chans att prioritera och leverera enligt de förväntningarna som finns. 

Tydlighet minskar också risken för rykten och spekulationer mellan medarbetare. I enkäten 

uppger 14 personer att de fått information från sina kollegor under integreringen, vilket kan 

vara en stor bov till missförstånd och falska rykten. Att personalen lyssnar på rykten och 

informell information från sina kollegor beror enligt Schweiger och DeNisi (1991) på att 

kommunikationen från ledningen har brustit och personalen söker någon form av trygghet 

och svar från annat håll. Ett tydligt tecken på att kommunikationen från ledningen brustit är 

att medarbetare uppger att deras chefer inte kunnat svara på deras frågor. Att frågorna 

stannat hos chefen och inte lyfts vidare i organisationen för att kunna ge svar till 

medarbetaren gör med all sannolikhet att medarbetaren lyssnar på den informella 

informationen som ges av hens kollegor. I fall som dessa behöver ledningen och 

integrationsansvarig reflektera över vad som skapar bristerna i kommunikationen, är det 

stress, osäkerhet/ovetskap i ledningsgruppen eller någon annan faktor? En intressant aspekt 

är att fler respondenter uppger att de fått information från en högre chef på SVIA än från sin 

närmsta chef. Några respondenter berättade om att mycket information var väldigt 

övergripande och generell vilket gjorde det svårt att ta till sig. Samtidigt som en av cheferna 

har berättat att mycket av integrationsarbetet skett avdelningsvis och således bör information 

även gått ut avdelningsvis. Frågeställningen blir därför huruvida man misslyckats med 

kommunikationen per avdelning, vilket skulle kunna vara en av anledningarna till att tre 

personer uppgett att de inte fått någon information om integrationen. Om kommunikationen 

brustit per avdelning finns det flera aspekter som kan haft en påverkan, utöver stress kan även 

mängden information vara svår att hantera, både för cheferna och medarbetarna. Ett 

företagsförvärv är generellt en stor omställning och därför ställs högre krav på mängden 

information och frekvensen. Har cheferna inte tränats i hur de ska leverera den mängden 

information kan det resultera i brister i kommunikationen. Ytterligare en aspekt som kan 

påverkar kommunikationen negativt är om medarbetarna upplevt ett svek från SVIA i och med 

att det omedvetna psykologiska kontraktet bröts när de förvärvades av ABB. I ett sådant fall 
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är det viktigt att cheferna kan motivera medarbetarna genom att ge dem förståelse för varför 

förändringarna sker, annars riskerar medarbetarna att bli obenägna att ta till sig 

informationen och förändra sina arbetssätt. Det tydliga sambandet är att höga krav ställs på 

cheferna när det kommer till kommunikation och här hade ABB kunnat bidra mer för att ge 

dem de verktyg de behövde för att lyckas. I resultatet av undersökningarna syns nämligen 

misslyckande gällande Davy et al. (1989 citerad i Appelbaum et al. 2000) riktlinjer; 

informationen har inte kommit i rätt tid, inte varit tillräckligt omfattande utan snarare för 

generellt och har heller inte repeterats i många kanaler. Att kommunikationen har haft många 

brister och organisationen numera ingår i ett betydligt mer hierarkiskt företag tyder på att 

SVIA har gått igenom eller fortfarande går igenom det Appelbaum et al. (2000) och Marks et 

al. (1997) benämner som Merger Syndrome.  

5.4 Generella förändringar 
Förändringarna som sker under en integration skapar enligt teorierna (Seo et al., 2005; 

Cartwright et al., 1993) oro i organisationen. Resultatet av den här studien visar att ABB och 

SVIA lyckats hantera oron på ett bra sätt då majoriteten av respondenterna varit neutrala eller 

tagit avstånd till påståendet om oro över framtiden. Likaså under intervjuerna menade 

majoriteten att de inte varit oroliga och de som varit oroliga berättare precis som Cartwright 

et al. (1993) beskriver; att det främst var osäkerheten som gjorde dem oroliga och stressade 

och inte anpassningarna i arbetet. Resultatet kan summeras att människan är anpassningsbar 

gentemot nya situationer så länge hen känner sig informerad och trygg i situationen, det som 

skapar stress och oro är i grunden främst osäkerheten som kommer ur bristande 

kommunikation. En bidragande faktor till att förvärvet inte oroade personalen är, enligt 

respondenterna i intervjuerna, att fokus legat på expansion, vilket gjort att personalen känt 

sig trygga i sina roller då de alla varit behövda. Resultatet av enkäten visar dock att tidigare 

kände sig 39 personer personligt värdefulla och uppskattade medan enbart 23 personer 

känner så idag. Resultatet av kvalitativ och kvantitativ data blir därför aningen motsägelsefullt 

och frågan är vilka aspekter det är som påverkar. En återkommande faktor är att 

medarbetarna och ledarna har känt sig mer stressade under förvärvet. Stress skulle därför 

kunna vara en bidragande orsak till att personalen inte fått den uppskattning och feedback 

som de är vana vid. Uppskattning kommer från personerna i omgivningen och har de varit 

stressade under en längre tid kan viktiga aspekter som att visa uppskattning falla i glömska. 

Flera respondenter berättar även om hur ledningsgruppen varit mer stressad och 

överbelastad, glömmer ledningsgruppen bort att ge uppskattning och feedback ner i 

organisationen finns risken att det beteendet sprider sig, något som eventuellt kan ha bidragit 

till att hälften av respondenterna numera känner sig mindre personligt värdefulla och 

uppskattade. Samtidigt som många upplevt osäkerhet och stress har de flesta upplevt att de 

blivit bra behandlade och bemötta. Det går att göra en jämförelse mellan osäkerhet och bra 

behandling, där det tydliggörs att trots personalen blivit generellt bra bemötta är det 

fortfarande osäkerheten som påverkar i det stora hela. Att osäkerheten tar över kan 

exempelvis bero på att även vänliga människor kan lämna negativa besked och därför 

upplever inte medarbetarna situationen som tryggare enbart för att de blir bra bemötta. 
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Respondenterna känner sig likvärdigt behandlade som medarbetarna på ABB vilket indikerar 

att som tidigare diskuterats att problemen med uppskattning ligger i den närmsta, lokala 

organisationen och inte i ABB som företag.  

Precis som det funnits negativa aspekter i form av stress och osäkerhet har det också funnits 

positiva aspekter i form av ett utökat nätverk och större karriärmöjligheter. De ökade 

karriärmöjligheterna är en positiv faktor som nästan alla respondenter nämnde under 

intervjun och kan även ses som en positiv faktor ur ledarskapssynpunkt. Som en av 

respondenterna nämner är det större chans att behålla talang och kompetens inom företaget 

när det numera finns större möjligheter att utvecklas. En av medarbetarna berättar att hen 

har fått mer ansvar sedan förvärvet men var redan innan förvärvet en informell ledare. 

Respondenten slits här emellan att vara en ledare och medarbetare, då hen inte får mer 

information än sina kollegor men känner en förväntan om att kunna svara på frågor från 

kollegorna. Det här är ett typiskt fall där omarbetningen av jobbets karaktär inte har lyckats, 

då medarbetaren inte får de rätta verktygen för att kunna åstadkomma det som förväntas av 

hen. Att engagemanget tryter och frustrationen växter är inte förvånande, eller oväntat ur det 

teoretiska synsättet men frågan som bör ställas är hur de ska hantera utmaningen. Även 

respondentens identitet påverkas när rollen och jobbets karaktär förändras, vilket kan skapa 

långsiktiga konsekvenser. Därför bör cheferna tillsammans med medarbetarna omarbeta 

rollerna för att säkerställa att medarbetarna får de verktyg de behöver gör att uppfylla 

förväntningarna.  

Ytterligare en positiv aspekt är ökad struktur med ordning och reda, något som nämns av flera 

respondenter. Men mer struktur resulterar även i en förändrad företagskultur, det vill säga 

hur arbetet utförs men i det här fallet verkar det inte haft en negativ inverkan på personalen. 

En tredje positiv aspekt är att SVIA ökat sin försäljningsvolym och fått fler kunder i och med 

ABB:s globala position. Den positiva aspekten har däremot lett till negativa aspekter för 

medarbetarna i form av en stressigare tillvaro och längre resor. Förändringen är positiv för 

företaget men delvis negativ för medarbetarna vilket gör att det är en faktor som ledningen 

bör övervaka för att säkerställa att medarbetarna inte slits för hårt, vilket på sikt kan leda till 

allvarliga konsekvenser som utbrändhet och minskat engagemang.  Den fjärde och sista 

positiva aspekten är att samtliga respondenter som intervjuats ser ljust på framtiden även om 

fler av dem haft en svår och jobbig integration. Att personalen är positiv och fortsatt 

engagerade skapar stora möjligheter för ABB och deras nya applikationscenter, före detta 

SVIA.    
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6 DISKUSSION  

Nedan följer en diskussion kring studiens resultat och analys gällande de faktorer som skapat 

frustration under integreringen samt hur ABB arbetat med studiens fyra begrepp; 

företagskultur, identitet, kommunikation och generella förändringar. Diskussionen baseras på 

tolkningar och den kunskap som studien resulterat i.      

6.1 Diskussion 
Under studiens gång har framför allt tre faktorer uppdagats som tillsammans utgjort missnöje 

och skapat frustration inom organisationen. De tre faktorerna är bristande kommunikation, 

en överansträngd ledningsgrupp och osäkerhet. Två av de tre faktorerna; bristande 

kommunikation och en överansträngd ledningsgrupp, borde gå att undvika genom proaktivt, 

strategiskt arbete och på så sätt även minimera den tredje faktorn, osäkerhet. De tre 

faktorerna skapar en ond cirkel där osäkerheten grundas i otillräcklig kommunikation och där 

kommunikationen brister på grund av en stressad ledning. Ledningsgruppen får i sin tur mer 

utmaningar att arbeta med i och med osäkerheten, som bland medarbetarna lett till stress 

och ryktesspridning. Kan en av faktorerna bearbetas och åtgärdas underlättar det i sin tur 

orosmomenten inom de andra två faktorerna och frågan som bör ställas är därför; hur kan 

man arbeta proaktivt och strategiskt med dessa frågor utifrån den kunskap som studien 

genererat?  

6.1.1 Ledningsgruppen 
Att ledningsgruppen varit stressad och överarbetad har visats tydligt under intervjuerna och 

det finns även stöd för påståendet i enkäten som visat att kommunikationen brustit och 

medarbetarna inte längre känner sig lika värdefulla och uppskattade. Genom att underlätta 

arbetet och stödja cheferna på ett bättre sätt skapas bättre förutsättningar för hela 

integrationen. Först borde ett arbete med ledningsgruppen genomföras där de psykologiska 

faktorerna undersökts och bearbetas; hur känner cheferna inför integrationen? Hur påverkas 

deras roll och befogenheter? Samt genomföra en analys av hur deras identitet påverkas av 

förvärvet. Hierarkin och organisationsstrukturen har vid förvärvet förändrats drastiskt, vilket 

främst påverkar chefernas vardag medan medarbetarna märker av det i en mindre 

utsträckning. När en analys av nuläget genomförts bör en åtgärdsplan framarbetas och efter 

resultatet i den här studien föreslås följande åtgärder; (1) integrationsansvarig från ABB bör 

vara på plats under de första sex månaderna för att avlasta ledningsgruppen i 

integrationsarbetet. Fortsättningsvis efter de första sex månaderna bör integrationsansvarig 

vara på plats en eller flera dagar i veckan. (2) ABB bör låna ut en administrativ och kunnig 

assistent som kan supporta ledningsgruppen i den nya strukturen och arbetsuppgifterna.  

(3) Tillsätta en grupp av informella ledare, exempelvis skyddsombud eller fackliga 

representanter, som kan uppmärksamma ryktesspridning, oroligheter i grupperna och 

frågeställningar som inte når ledningsgruppen. Tillsammans med ledningsgruppen kan de 

arbeta proaktivt för att minska oroligheter och skapa en bättre stämning. (4) skapa en enkel 

bas-strategi för förvärvet och integreringen under förhandlingsfasen. En strategi med en klar 
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målbild genererar i tydlighet och rätt fokus samt underlättar eftersom det blir lättare att 

prioritera och leda medarbetarna, vid ett tidigt stadium, åt rätt håll.  

6.1.2 Kommunikation 
Att kommunikationen brustit under integreringen har varit tydligt i både 

enkätundersökningen och under intervjuerna. De främsta tre bristerna har varit; (1) 

informationen har inte varit tillräckligt återkommande, (2) informationen har inte varit tydlig 

nog och (3) informationen har stundtals framförts på ett klumpigt sätt. För att undvika de här 

misstagen vid kommande förvärv rekommenderas följande åtgärder; (1) skapa en 

kommunikationsplan för förvärvet och integreringen redan under förhandlingsfasen. När 

kommunikationsplanen skapas bör olika aktörer vara involverade som exempelvis 

integrationsansvarig, HR, kommunikationsavdelningen och representanter från både det 

förvärvande och förvärvade företagets ledning. Kommunikationsplanen bearbetas sedan 

under integreringens gång men genom att ha en plan minskar risken för att missa viktiga 

aspekter drastiskt. Det blir även tydligt vem som ska kommunicera och vilka detaljer som är 

viktiga att kommunicera tidigt under integrationen. (2) Kommunicera med personalen i 

mindre grupper så att informationen kan vara mer precis och specifik för respektive grupp. 

Genom att vara specifik minskar osäkerheten och den förvirring som, i den här studien, 

uppstått kring exempelvis villkor och anställningsavtal. (3) Utbilda den personal från ABB som 

arbetar med integreringen för att öka förståelsen för de psykologiska svårigheterna som en 

del av personalen från SVIA gått igenom. (4) Utbilda cheferna på SVIA samt 

integrationsansvarig i kommunikation vid speciella omständigheter, som ett företagsförvärv 

är.  

6.1.3 Osäkerhet  
Genom att bearbeta de två ovannämnda faktorerna; ledningsgruppen och kommunikation 

kan den osäkerhet som genomsyrat integrationen reduceras. Osäkerheten i integrationen av 

SVIA har främst grundats i ovetskapen kring framtiden och inte på de faktiska förändringarna 

som skett. Genom att förbättra kommunikationen kan osäkerheten minimeras och följande 

åtgärder rekommenderas; (1) öka den informella kommunikationen mellan chefer och 

medarbetare. Cheferna och integrationsansvarig bör visa sig mer i fika- och lunchrummet 

genom att sitta ner med olika personer och grupper för att få en personligare relation och på 

så sätt öka förtroendet för dem som ledare. (2) Genomföra en analys av hur de nya 

uppgifterna och arbetssätten påverkar medarbetarna. Genom nya arbetssätt påverkas 

företagskulturen och ibland även identiteten, därför är det viktigt att analysera effekten av 

dessa för att säkerställa att personalen känner sig trygg, säker och motiverad.  

6.2 Diskussion om valen i studien 
Under studiens gång har ett flertal val gjorts som påverkat studiens utfall. Ett av de viktigare 

valen som gjordes var att välja en mixad metod med både kvalitativ och kvantitativ 

datainsamling. Kvantitativ data har skapat en enkelhet och en tydlig, generell bild av 

fenomenet och kvalitativa intervjuer har bidragit till en fördjupad förståelse för vilka faktorer 

som skapat den generella bilden. Kvantitativ data har även gjort det enklare att tolka vilken 
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information i den kvalitativa intervjuerna som varit mer personberoende. Den mixade 

metoden har på så sätt skapat en högre reliabilitet och genererat både bredd och djup i 

forskningen och rekommenderas därför varmt för liknande studier i framtiden.  
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7 SLUTSATSER 

I det här sista kapitlet summeras studien och slutsatserna redovisas. Slutsatserna tillsammans 

med diskussionen i föregående kapitel ger rekommendationen inför framtida företagsförvärv. 

Kapitlet avslutas med ett flertal förslag till vidare studier inom ämnet företagsförvärv och 

integrering.     

7.1 Slutsatser 
Ett flertal forskare diskuterar 2+2=5 effekten (King et al., 2004; Hovers, 1971 citerad i 

Appelbaum et al., 2000) vid företagsförvärv men frågan är vad som krävs för att nå dit. Den 

här studien visar att företagen behöver arbeta aktivt med ett flertal faktorer för att nå synergi 

och öka den långsiktiga lönsamheten. Tidigare forskare beskriver att skillnader och likheter i 

företagskulturen bör undersökas inför ett förvärv för att säkerställa att de båda parterna har 

liknande värderingar (Appelbaum et al., 2000; Denison, 1996; Marks et al., 2011). Utöver det 

tydliggör den här studien vikten av liknande arbetssätt, som är en del av definitionen 

företagskultur. Förändras ett arbetssätt under en integration förändras även de 

underliggande, omedvetna värderingarna som finns i organisationen, det vill säga de 

värderingar som är svåra att definiera eftersom de blir tydliga först när något utmanar dem. 

Därför är det viktigt att även undersöka skillnader i arbetssätten eftersom de är starkt 

kopplade till de underliggande värderingarna som genom företagskulturen påverkar 

personalens engagemang och motivation. En annan faktor som påverkar engagemanget och 

motivationen är förändringen i personalens identitet. Under en integration är det vanligt att 

medarbetare upplever en stressigare vardag med hög osäkerhet. Långvarig stress och 

osäkerhet påverkar personalen negativt och resulterar i sämre självförtroende där personalen 

ifrågasätter sitt eget värde och kompetens. Därför är det viktigt att det förvärvande företaget, 

tillsammans med cheferna, arbetar proaktivt för att minska risken för stress och osäkerhet 

genom bra kommunikation, feedback och support.  

Studien visar att kommunikation är ett av integreringens viktigaste verktyg. Kommunikationen 

bör, precis som Appelbaum et al. (2000); Schuler et al. (2001); Sinkovics et al. (2011); 

Schweiger et al. (1991) beskriver, vara kontinuerlig, ärlig och omfattande men en ytterligare 

aspekt som tidigare forskare inte diskuterat, i relation till företagsförvärv och integrering, är 

tilliten för personen som levererar informationen. För att kunna använda kommunikation som 

ett effektivt verktyg krävs det att mottagaren (medarbetaren) känner förtroende för 

leverantören (chefen) av informationen. Eftersom en större del av informationen som delges 

under en integration levereras av högre chefer, så som tidigare VD och integrationsansvarig, 

räcker det inte att medarbetarna har förtroende och känner tillit för sin närmsta chef, 

medarbetarna behöver även känna förtroende för de högre cheferna. Därför blir informell 

kommunikationen mellan högre chefer och medarbetare ett extra viktigt verktyg för att skapa 

tillit mellan de båda parterna, något som också konstaterats av Sinkovics et al. (2011) 

forskning. Den informella kommunikationen bör ske enskilt eller i mindre grupper och utgöras 

av spontana konversationer i korridoren, under fikarasten och lunchen. 
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De generella förändringarna som sker under en integration är oundvikliga men efter studien 

kan det konstateras att det är inte förändringarna i sig som är källan till problem. Problemen 

och frustrationen uppstår när ledningen inte kommunicerar kring anledningarna till förändring 

och hur de kommer att påverka medarbetarna. När medarbetarna inte får tillräckligt med 

information kan även de små förändringarna upplevas som stora och skrämmande för den 

enskilde individen. Studien visar att bristande kommunikation kring de generella 

förändringarna resulterar i osäkerhet kring framtiden som även kan leda till stress och oro 

inom organisationen.  

Utifrån studien finns flera lärdomar att ta från ABB:s integrationsarbete. Först och främst 

behöver det finnas utbildad personal på plats under integreringen för att stötta både 

ledningsgrupp och medarbetare. För det andra bör en tydlig strategi och kommunikationsplan 

skapas inför förvärvet och integrationen, genom tydlighet och struktur minskar risken för den 

osäkerhet som genomsyrat den här integrationen. Nästa förslag gäller förbättring av 

kommunikationen, vilket kan göras genom att informera i små grupper och med hjälp av 

informella ledare. Ytterligare ett sätt att förbättra kommunikationen är genom informella 

samtal mellan chefer, integrationsansvarig och medarbetare. De informella konversationerna 

skapar ett öppet klimat och genererar i högre förtroende mellan parterna. Sist men inte minst 

behöver det förvärvande företaget analysera hur chefer och medarbetare påverkas av 

integrationen och skapa en handlingsplan för att bearbeta de negativa faktorer som analysen 

påvisar.  

Genom att summera studien kan det konstateras vara naivt av företag och tidigare forskare 

att räkna med en 2+2=5 effekt utan ytterligare investering av tid och kapital, något krävs för 

att skapa förutsättningar för en lyckad integration och långsiktig lönsamhet.   

7.2 Förslag till vidare studier 
För att bringa mer klarhet i hur ett företagsförvärv och integration påverkar personalen i det 

förvärvade företaget bör fler studier genomföras kring ämnet. Den här studien ger 

rekommendationer för organisationers första två år och det vore därför intressant att 

genomföra en liknande studie cirka 5 år efter förvärvet för att se hur integreringen har 

slutförts och om applikationscentret är en lönsam del inom ABB. En andra intressant studie 

skulle vara att utföra en kvalitativ studie med fokus på ledningsgruppen och deras emotionella 

resa, för att få en djupare förståelse för de psykologiska aspekterna och hur cheferna påverkar 

resten av organisationen. Slutligen vore det lämpligt att studera vilka aspekter som är viktiga 

att kommunicera vid en integration för att ta fram en generell kommunikationsplan, som kan 

användas av ABB eller andra företag vid framtida förvärv. För fortsatta studier 

rekommenderas den mixade metoden; en kommunikationsplan skulle till exempel kunna tas 

fram med hjälp av kvalitativa intervjuer med kommunikation- och HR-experter samt med hjälp 

av enkäter där medarbetare som gått igenom en integration får peka ut de viktigaste 

aspekterna att kommunicera. Den mixade metoden ger både bredd och djup i studien och 

resulterar i solida slutsatser.  
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BILAGA 1 

Nedan redogörs de frågorna som ställdes vid de personliga intervjuerna. Under vissa 

frågor har det förekommit följdfrågor samt frågor som ställts för att säkerställa att ett så 

utförligt svar som möjligt ges.  

1. Vad tycker du har varit bra innan, under och efter integreringen i ABB? 

a. Berätta om de aspekter som du finner viktigast för dig.  

b. Om du tänker på de psykologiska delarna, hur vill du svara då? 

2. Vad tycker du man kunde gjort bättre innan, under och efter integreringen i ABB?  

a. Berätta om de aspekter som du finner viktigast för dig.  

b. Hur har det påverkat dig rent känslomässigt och psykiskt? 

3. Har ditt arbetssätt förändrats sedan ni förvärvades av ABB, i så fall hur? 

a. Hur har det påverkat dig? 

b. Hur länge har du haft din nuvarande roll? 

4. På vilket sätt har SVIA gjort anpassningar för att integreras i ABB? 

a. Kan du berätta om du upplevt att ni gjort anpassningar gällande ”mjuka 

faktorer”, som företagskultur eller andra känslomässiga anpassningar? 

b. Upplever du att det även är otydliga rollfördelningar ”nere i organisationen” 

eller bara i ledningsgruppen? 

c. Hur påverkar det dig i ditt arbete? 

5. På vilket sätt har ABB gjort anpassningar för att integrera SVIA i ABB? 

6. Vilka värderingar och värden förknippar du med SVIA respektive ABB? 

a. Berätta om vad som har varit och vad som är viktigt på respektive arbetsplats. 

b. Upplever du att ni arbetar efter dessa värden och värderingar? 

7. Vilka skillnader upplever du att det finns mellan SVIA och ABB? 

a. Fokusera främst på de övergripande skillnaderna som du upplever har påverkat 

dig som medarbetare. 

b. Vad är det som har påverkat att engagemanget har minskat? 

c. Hur påverkar dessa skillnader dig och dina medarbetare? 

d. Upplever du några negativa skillnader mellan SVIA och ABB? 

8. När du jobbade för SVIA, hur beskrev du dig själv och din arbetsplats för personer som 

inte visste vad du jobbade med? 

9. Hur beskriver du dig själv och din arbetsplats idag, för personer som inte vet vad du 

jobbar med? 

10. Hur har du och din arbetsgrupp påverkats av förvärvet? 

a. Har ni påverkats positivt på något sätt? 

b. Hur lyfts dessa problem uppåt i organisationen? 

c. Finns det någon uppföljning från exempelvis HR? 

d. Har du som chef fått lägga mer tid på att engagera och motivera dina 

medarbetare?  

e. Upplever du några fördelar med att tillhöra ABB? 



 
 

11. Vilka känslor har du haft kring förvärvet? 

a. Hur har det förändrats under integreringen? 

b. Hur har dina medarbetare reagerat på det här? 

c. Har ni jobbat med de känsliga bitarna inom ledningsgruppen? 

12. Berätta om hur du har fått information kring förvärvet och integreringen. (När, hur, 

genom vem/vilka med mera?) 

a. Är det någon från ursprungliga ABB, som kommit och arbetat hos mer för att 

göra någon form av utbyte (kunskap och rutiner)? 

13. Hur välinformerad har du känt dig under processen?  

14. Är det någon information som du saknat under integreringen och i så fall vilken?  

15. Har du känt dig orolig under integreringen och hur har det i så fall påverkat dig?  

a. Känns det bättre idag, gällande dessa områden? 

16. Hur har arbetsmiljön förändrats sedan förvärvet? (Med arbetsmiljö menas 

karriärmöjligheter, jobbrelationer, supporterande nätverk, status, 

anställningstrygghet med mera). 

a. Har ni samarbetat något med resten av ABB, gällande businessen? 

b. Upplever du några fördelar kring dessa faktorer nu när ni tillhör ABB och i så 

fall vilka?  

17. Hur upplever du att du och dina kollegor från SVIA blivit behandlad under 

integrationen? 

a. Är det fler delar som du upplever att HR kunde gjort bättre? 

b. Har du träffat några från ABB, utöver de chefer och HR-medarbetare som varit 

involverade i processen? 

18. På vilket sätt känner du dig mer eller mindre tillfreds med ditt jobb sedan förvärvet? 

  


