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Sammanfattning 
 
Företagsförvärv har blivit allt mer förekommande i Sverige eftersom konkurrensen och betydelsen av 

ekonomisk tillväxt och effektivitet ökat under de senaste åren. Företagen behöver vara uppmärksamma samt 

förutse konsumenternas kommande behov. Denna studie fokuserar på att belysa vikten av introduktionen hos 

konsultverksamheter som genomför förvärv. Detta då personalen inom denna typ av verksamhet spelar en 

viktig roll när det kommer till kompetens och kundrelationer. Tidigare forskning kring förvärv har, till största 

del, fokuserat på ekonomiska aspekter där de hårda värdena är det som mäts. Det finns på så vis ett mindre 

utforskat område inom organisationskultur relaterat till organisationsförändringar där det finns en problematik 

med att inte lyfta fram den mänskliga sidan av förvärv. På uppdrag av ett konsultföretag, som kallas Företaget 

i denna studie, undersökte vi hur förvärvade medarbetare upplevde introduktionen och inkludering samt 

organisationskulturen på Företaget efter att ha blivit uppköpta. Denna studie är en induktiv, kvalitativ studie 

där empirin består av data från intervjuer. Resultatet av denna studie visar att övergången till Företaget varit 

svår och att den interna introduktionen på kontoren är bristfällig. Det har även funnits en avsaknad av stöd 

under den första tiden och att inkluderingen med nya kollegor varierat från kontor till kontor. En egen tolkning 

av krav, kontroll- och stödmodellen har skapats som förslag under introduktionen.  
 

Nyckelord: Företagsfövärv, Onboarding, Merger and Acquisitions, Organisationskultur, Integration, 

Inkludering, Introduktion.  

 

 

 

 

 

 

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

Förord 

Vi vill tacka Företaget för den hjälp och stöd vi fått under arbetets gång. Det har gett oss 

värdefull kunskap och en djupare förståelse för konsultverksamheten. Speciellt tack till HR-

avdelningen på Företaget som gjort vår studie möjlig med att förse oss med intervjupersoner 

och stöd. 

 

Vi vill tacka vår handledare Limin Gu för vägledning och givande kritik under arbetets 

gång. Slutligen vill vi även tacka Leif Stening för brinnande engagemang genom 

litteraturtips. 
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Inledning 
 

 

Detta kapitel ger läsaren en introduktion samt överblick över vårt forskningsområde samt 

de teoretiska modeller som används för att förklara hur introduktionen påverkar 

medarbetare. Under detta kapitel presenteras syftet och frågeställningarna som är 

utgångspunkt för studien. 

 

Enligt Martin Orrbeck (2006) beskrivs förvärv som en typ av företagskoncentration. Det 

förklarar den process när en organisation eller företag anskaffar sig aktier, andelar eller 

tillgångar i ett annat företag (Orrebeck, 2006). Med andra ord en aktivitet som beskriver 

när en organisation eller företag köps upp av en utomstående intressent (Gahnström & 

Norelid, 1996). En av bakgrunderna till varför förvärv blivit aktuellt i Sverige är att 

konkurrensen och betydelsen av ekonomisk tillväxt samt effektivitet ökat under de senaste 

åren. Detta har resulterat i en utveckling mot ökad konkurrens och marknadsinriktade 

ekonomier. På så vis sätts press på företagen som behöver vara uppmärksamma och 

förutse konsumenternas kommande behov (Gahnström & Norelid, 1996). Förvärv bidrar 

till att ekonomin utvecklas och kan anpassas till de omvandlingstryck på 

strukturrationaliseringar som ökar. Det finns flera olika motiv till varför en organisation 

väljer att köpa upp andra företag. Förvärv kan bland annat bidra till att organisationen får 

möjlighet att ta del av ett nytt marknadsområde eller för att kunna verkställa en strategi 

som annars skulle vara för riskabel, dyr, eller avancerad för att åstadkomma själv (Marks 

& Mirvis, 2011). 

 

Vad som anses som ett lyckat förvärv är svårdefinierat då innebörden av vad som anses 

framgångsrikt är subjektiv. Olika grupper inom en organisation har olika syn på vad som 

får ett förvärv att lyckas (Sevenius, 2011). Det ekonomiska perspektivet har ofta en 

ledarroll i hur framgångsrikt ett förvärv anses vara. Tidigare forskning med fokus på 

förvärv och dess framgångsfaktorer har till stor del fokuserat utifrån ekonomiska 

perspektiv. Exempelvis på förändringar i konjunkturen, basränta och valuta beskrivs som 

betydande faktorer (Marks & Mirvis, 2011). Sevenius (2011) beskriver att tidigare 

forskning inom området för olika framgångsfaktorer som nämns vid företagsförvärv 

fokuseras till stor del utifrån ekonomiska perspektiv (Sevenius, 2011). En egen definition 

av företagsförvärv fokuserar på värdeskapandet. Det vill säga när två företag går samman 
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och hur sammanslagningen kan resultera i ett större värde än det ursprungliga enskilda 

värdet.  

 

Konsultföretag är verksamheter vars medarbetare är sakkunniga rådgivare inom diverse 

områden, exempelvis ekonomi, juridik och teknik. Konsulter tar sig an olika uppdrag där 

de säljer sin expertkunskap inom ett eftertraktat område (Theander, 1991).  Efter kontakt 

med Företaget fick vi förklarat att det förekommer kompetensbrist i Sverige av specialister 

på mindre orter. Vidare skapar detta incitament för konsultföretag att genomföra förvärv 

för att kunna erbjuda kunder kvalificerade konsulter (personlig kommunikation, 13 april 

2018). 

 

Under förvärvet kan anställda uppleva att det har lett till för stora förändringar i arbetet 

(Sevenius, 2011). Vilket i sin tur kan, i värsta fall, resultera till uppsägningar och 

konsulterna som blivit förvärvade kan på så vis ta med sin kundkrets. Detta innebär 

kompetensmässig och ekonomisk förlust för konsultföretaget. Personalen spelar en viktig 

roll i denna typ av verksamhet och det är därför av extra vikt att introduktionen är 

framgångsrik (Theander, 1991). När två olika organisationskulturer möts kan detta skapa 

stress på individnivå och det kan i sin tur försvåra integrationsprocessen (Birkinshaw, 

2000).  

 

Problematisering   

Sammanslagningar av företag kan innebära att både medarbetare och ledning genomgår 

förändringar på kort tid (Sevenius, 2011). Konsultföretag förvärvar kompetenta 

medarbetare med expertis inom specifika områden. Vi såg därför en utmaning med 

introduktionen för förvärvade medarbetare på ett konsultföretag då Företaget investerar i att 

köpa mindre byråer och gör på så vis en investering i personalen. På uppdrag av Företaget 

undersöktes hur introduktionen fungerat där integration, inkludering och 

organisationskultur ses som påverkade faktorer till hur väl en introduktion fungerar 

(Granberg, 2013). Studien belyser därför de osynliga mjuka värdena bland medarbetare som 

följt med under ett förvärv och deras övergång till ett nytt kontor. 

 

Organisationsbeskrivning 

Företaget i studien är ett svenskt konsultföretag som har flertalet kontor runt om i Sverige 

och erbjuder ett brett utbud av tjänster från flera områden som affärsrådgivning, ekonomi 
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och juridik. En av författarna till denna uppsats genomförde sin praktik på Företaget under 

hösten 2017. Denne fick ett erbjudande om att skriva sin uppsats på uppdrag av dem och 

valde att anta erbjudandet. Företaget är en konsultverksamhet och vi ansåg att detta låg i 

linje med vår personalvetenskapliga utbildning och hade ett intresse i att undersöka hur 

förvärvade medarbetare upplevt övergången till det nya företaget. I samråd med Företaget 

kom båda parter tillsammans fram till att skriva om introduktion, då Företaget ansåg att det 

fanns utvecklingsmöjligheter inom detta område. Förutom kontakten under denna studie 

forskarna hade med Företagets HR-avdelning har de samtalat med en person från Företagets 

ledningsgrupp som har bidragit med kunskap bland förvärv som Företaget har genomfört 

sedan några år tillbaka. 
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Syfte och frågeställningar 
 

På uppdrag av Företaget är syftet med denna studie att undersöka hur förvärvade 

medarbetare som följt med under förvärv upplevt övergången, introduktionen samt 

inkludering till det undersökta Företaget. 

 

Studiens frågeställningar är: 

- Hur upplevde förvärvade medarbetare introduktionen till Företaget? 

- Hur genomförs inkluderingen av Företagets företagskultur i de förvärvade 

organisationerna?   

Avgränsningar 

Vi har valt att intervjua förvärvade medarbetare som varit med om ett förvärv under en 

tidsperiod på mellan ett till sex år sedan. Anledningen till denna avgränsning är att vi vill 

intervjua förvärvade medarbetare som har landat i det nya företaget efter att förvärvet har 

genomförts samt att de har hunnit reflektera över deras första tid på Företaget. Samtidigt 

som vi inte vill att det ska ha gått för lång tid sedan förvärvet genomfördes så att 

medarbetaren har hunnit glömma. Detta begränsade antalet medarbetare på Företaget som 

kunde medverka i vår studie. Då denna studie syftar till medarbetarnas upplevelser om 

introduktionen har den ett medarbetarperspektiv 
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Litteraturgenomgång 
 

 

Det här avsnittet behandlar en bakgrund som tar upp definitioner av introduktion, 

integration och inkludering samt organisationskultur. Dessa tre teman utgör en förståelse 

för introduktionen och är genomgående för avsnitten i denna studie. Sökord: merger and 

acquisition, acquisitions, onboarding, företagsförvärv, organizational culture, introduktion 

efter förvärv, integration. 

 

Det fanns utmaningar med att hitta lämplig litteratur då ett mindre forskningsområde 

undersöks. I detta avsnitt presenteras de väsentliga teman som är genomgående för 

introduktion som undersöks i denna studie. De första litteratursökningarna var breda på 

introduktion, inkludering och integration samt organisationskultur för att få en djupare 

förståelse i respektive område. Under litteraturgenomgången användes litteraturtips som 

hämtats från artiklar. Sökandet av artiklar gjordes på Universitetsbiblioteket på Umeå 

Universitet och de sökord vi använde oss av var: merger and acquisition, acquisitions, 

onboarding, företagsförvärv, organizational culture, introduktion efter förvärv, integration. 

 

Beskrivning av introduktion  

Introduktionen ses som en del inom kompetensutvecklingen och är väsentlig för att 

nyanställda ska känna sig välkomna på en ny arbetsplats (Furuåker, 1991). Introduktionen 

på arbetsplatsen är avgörande för ifall en nyanställd kommer att vilja fortsätta arbeta på 

arbetsplatsen samt kunna komma igång med sitt arbete så fort som möjligt. Det bör på så 

vis ligga i organisationens intresse att utforma en introduktionsprocess som är effektiv och 

kan appliceras på alla anställda för att säkerhetsställa att dessa arbetar under liknande 

förutsättningar (Granberg, 2013). I en studie från Aberdeen gruppen förklarar Alarcon 

(2008) i sin artikel att anställda bestämde redan under de första halvåret om de valde att 

stanna kvar på arbetsplatsen eller inte. Vidare beskrev hon vikten av den första dagen och 

introduktion för nyanställda och att det borde finnas en “pre-boarding” där de anställda får 

information om introduktion, hur företaget arbetar och rollbeskrivning (Alarcon, 2008). 

Under introduktionen är det bra att försöka skapa sig en förståelse för vad den nyanställde 

har för bakgrund. Den nyanställde tillhörde säkerligen flera grupper på sin tidigare 

arbetsplats där personen ingick i formella och informella grupper. På sin tidigare arbetsplats 

visste personen vad den skulle arbeta med, vilken kultur som gäller och hade en roll samt 

identitet (Lindelöw, 2016). När en person byter arbete lämnar den på så vis en trygghet 
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bakom sig mot en främmande organisation där arbetsuppgifterna kan variera och få nya 

kollegor. Det kan till och med i vissa fall vara så att en nyanställd kommer från en annan 

ort och är på så vis ny även i staden och inte enbart på arbetsplatsen. En aspekt att tänka på 

under introduktionsdelen är att det inte enbart är nyanställda som kan behöva en 

introduktion utan även anställda som blivit omplacerade, varit sjukskrivna eller 

föräldralediga kan behöva få extra stöd vid påbörjat arbete (Granberg, 2013).  

 

Metoder för introduktion 

Introduktionen är tidskrävande och fyller olika typer av syften.  Det ska finnas en plan för 

hur den första arbetsdagen kommer att se ut och innan medarbetaren kommer till 

arbetsplatsen ska detta vara informerat (Lindelöw, 2016). Alarcon (2008) förklarar i sin 

studie att en “pre-boarding” kan vara bra att tillämpa där det ska framgå tydligt hur den 

första tiden kommer att se ut (Alarcon, 2008). Ett exempel på detta kan vara en 

personalhandbok som skickas ut redan innan anställningen förväntas påbörja eller under 

den första dagen (Granberg, 2013). De vanligaste metoderna för att genomföra en 

introduktion används av introduktionsmaterial, mentorskap och introduktionsutbildning 

(Lindelöw, 2016). Introduktionsmaterial kan företag använda sig av i form av särskilda 

broschyrer och information på sitt intranät. Här är det lämpligt att övergriplig information 

om företagets verksamhet och anställningsvillkor utskrivs. Fördelen med att ha information 

om anställningen på intranätet är att anställda själv kan söka upp information som de vill ha 

svar på. Webbaserat introduktionsmaterial ger mer grundläggande information om de hårda 

delar som rutiner och strukturer, men de förklarar inte de mjuka delarna som till exempel 

hur företagskulturen ser ut, personliga relationer eller vilka grupper som finns på företaget 

(Granberg, 2013). Mentorskap kan företag välja att använda sig av som innebär att en 

erfaren medarbetare som arbetat på arbetsplatsen går med den nyanställde och det sker en 

kompetensöverföring på så vis (Lindelöw, 2016). 

 

Integration och inkludering 

Kommunikation vid förvärv 

Den interna kommunikationen är viktig att tänka på under ett företagsförvärv (Sevenius, 

2011). Kommunikation bör förmedlas om hur förvärvet kommer att bli, vad som sker under 

förvärvet samt vad som kommer att hända efter förvärvet (Jacobsen, 2013). De företag som 

noga planerar sina uppköp och tänker på att kommunicera ut tydliga budskap över hur 

arbetssituationen kommer att se ut för medarbetare i framtiden når oftast det bästa resultatet 
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enligt Gahnström och Norelid (1996). Sammanslagningar av företag kan innebära att 

personer hamnar på en annorlunda position efter en sammanslagning och att cheferna har 

ett affärstänk snarare än hur själva interaktionen sker mellan medarbetarna (Myeong-Gu & 

Hill, 2005). Under själva beslutsprocessen över hur uppköpet kommer att gå till bör 

kommunikationsavdelningen delta i dialogen med ledningsgruppen för att försäkra sig om 

vad för information som ska komma ut internt och inte. Efter ett förvärv har genomförts är 

det viktigt att komma överens om hur de ska arbeta i framtiden som ett gemensamt team. 

För att få en djupare förståelse över hur de olika företagen arbetar kan det vara bra att 

genomföra olika seminarier med ledningarna för att skapa bättre förståelse och relation till 

varandra (Eriksson, 2017). Det är på så vis viktigt att uppmärksamma beteendemässiga 

konsekvenser av förvärv på både organisationsnivå samt individnivå (Gahnström & 

Norelid, 1996). 

Onboardning 

Onboardning är den process där nya medarbetare integreras tillsammans med befintliga 

medarbetare på företaget. Syftet med onboarding är att från ett tidigt skede klargöra vad de 

nya medarbetarnas förväntar sig samt vad som förväntas av dem i sin nya roll. Företag 

använder onboarding- metoder i syfte att förminska känslan av ångest och osäkerhet som 

kan uppstå för medarbetare som förvärvats (Cooper-Thomas & Anderson, 2005). Samtidigt 

företaget kan säkerhetsställa att medarbetarna förses med nödvändig kunskap så 

medarbetarna på ett effektivare sätt hittar sin roll i den nya organisationen (Klein & Polin, 

2015). Det finns dock inte så mycket forskning som visar på hur specifika onboarding- 

metoder når upp till de önskade målet (Cooper-Thomas & Anderson, 2005). Detta för att 

det är svårt för forskningen att peka ut en specifik onboarding- metod då det varierar och 

beror en stor del på den enskilda medarbetaren och dennes specifika behov Klein & Polin, 

(2015). Inom konsultverksamheter kan det även vara svårt att använda en viss metod då det 

kan behövas tillsättas personal under en kortare tid och en planering av onboarding kan på 

så vis vara svår att genomföra i förhand.   

 

Organisationskultur 

Kulturer inom organisationer 

Begreppet organisationskultur innebär att en kultur bildas inom en organisation jämfört med 

den kultur som bildas i samhället (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Författaren Schein (2010) 

definierar organisationskultur som ett mönster av grundläggande antaganden där en grupp 
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lär sig hantera problem med extern anpassning och integrerar internt genom att lära nya 

medlemmar ett sätt att uppfatta dessa problem. Med andra ord kan man säga att det är 

värden, grundantaganden och normer som styr en grupps kultur. Då grupper har olika 

kulturer kan medlemmar i en viss grupp reagera på ett annorlunda sätt i vissa händelser 

jämfört med andra (Sjovold, 2014). Detta kan också visa sig när två olika 

organisationskulturer ska sammanslås, då kulturskillnaderna kan skapa oro och stress bland 

medarbetarna, vilket i sin tur försvårar integrationsprocessen (Jacobsen & Thorsvik, 

2008).  Emotioner leder nämligen till att reaktioner förstärks och är oftast grundläggande 

orsak till varför konflikter uppstår i grupper (Sjovold, 2014). En stark kultur inom en 

organisation kan bidra till att förändringar blir svåra att genomföra. Kultur är ett sätt att 

betrakta världen på eftersom den formas av vad, som individ, upplevt i den miljö man växt 

upp. Detta gör att nya alternativa synpunkter eller förslag om att genomföra förändringar 

kan påverka individer på olika sätt (Jacobsen, 2013). 

 

Organisationskultur syftar till att se hur individer, i samspel med varandra, skapar 

förutsättningar för organiserandet på det nya företaget (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

Medarbetare vill gärna identifiera sig och visa fullt engagemang till arbetsgivaren, vilket 

kan vara svårt att påverka (Kleppesto, 1993). Normerna kan påverka en grupp genom att de 

skapar en gemensam social identitet. Det är därför bra att vara medveten om hur olika 

handlingar påverkar individer och grupper för att undvika sociala sanktioner som verktyg 

för att frysa ut folk eller påvisa en hierarki där en viss åsikt väger tyngre än en annans. 

Används dessa sociala sanktioner positivt så kan det skapa en stark gemenskap och 

acceptans i gruppen, vilket resulterar i att människor känner sig respekterad som individ i 

en grupp (Sjovold, 2014). 

Uppslutning kring motstånd och förändringar 

Vid förändringar kan det uppstå både uppslutning och motstånd från olika medarbetare. 

Uppslutningen gör att medarbetare upplever själv att en förändring är nödvändigt samt 

relevant för organisationen. På så vis skapas en positiv bild av förändringen och detta gör 

att fler medarbetare kan bli inspirerade till att ansluta kring det positiva förändringsarbetet. 

Liksom uppslutning kan även motstånd uppstå vid olika förändringar. Detta kan tas i uttryck 

på olika sätt där det finns stadier över hur olika faser hanteras. Motstånd brukar uppstå när 

medarbetare uttrycker missnöje kring förändringen och kan vidta åtgärder i form av till 

exempel negativ ryktesspridning (Jacobsen, 2013). I en organisation kan det vara bra att 

förstå olika orsaker till varför motstånd uppstår. Dessa orsaker kan tas i uttryck på olika sätt 
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beroende på hur olika individer reagerar på olika händelser. Ett första exempel på en orsak 

till motstånd är att det uppstår en yrkesmässig enighet eller oenighet. En sådan oenighet kan 

vara att ett företag vill införa ett nytt program som några anställda inte håller med om eller 

kan vara skyldiga att arbeta i (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Det är även viktigt att kartlägga 

hur den gamla kulturen ser ut och få fram normer och värden. Dessa värden uttrycks i 

beteenden och förhållanden och man måste på så vis utforma nya värden samt normer om 

anställda inte är medvetna om dessa (Jacobsen, 2013). 
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Teoretiska modeller 
 

 

Detta avsnitt behandlar de två teoretiska modellerna som används i denna studie. Vidare 

följer en förklaring om varför dessa två är lämpliga att använda i relation till syftet samt 

frågeställningen. 

 

 

Definitionen av psykosocial arbetsmiljö innefattar sociala relationer och ett samspel mellan 

arbetsmiljön och individen (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Arbetsmiljön påverkas 

om de sociala förhållandena på arbetsplatsen inte fungerar som det ska. Sociologen Robert 

Karasek har sammanfört forskningsinriktningar inom detta område; stress- och 

kvalifikationsperspektivet. Denna modell kallas för krav, kontroll- och stödmodellen och 

huvudvariablerna är arbetskrav och egenkontroll (Furåker, 1991). En viktig del av modellen 

är att det inte går att undersöka enstaka förhållanden i arbetet för att förstå hur stress kan 

uppstå. Hänsyn måste tas till andra förhållanden som hör samman med faktorer (Theorell, 

2003). Arbetskrav står för den ansträngning som utförs under arbetet och egenkontroll 

handlar om den handlingsfrihet som finns i ens arbete. Genom att kombinera dessa områden 

går det att urskilja fyra huvudtyper av arbeten. Syftet med denna modell är att se hur 

individers psykiska tillstånd påverkas av kombinationer av handlingsfrihet och arbetskrav. 

De arbeten som innehåller höga krav med begränsade handlingsutrymmen löper risk för en 

psykosocial ohälsa där sjukdomar kan bli en påföljd (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). 

 

Krav, kontroll-och stödmodellen har blivit uppmärksammad inom olika studier och har varit 

dominerande under en längre tid (Theorell, 2003). Modellen har dock stött på kritik i form 

av att det kan bli svårdefinierat vad som uppfattas som krav, kontroll och stöd. Med andra 

ord önskar kritiker att modellens variabler ska definieras och preciseras snarare än förkastas. 

En annan kritik som uppstått mot modellen är att förhållandena inom individerna, snarare 

än i arbetet, kan utgöra en ‘’bov’’. Vad som menas med en bov är att individen kan uppleva 

samma arbetssituation på olika sätt beroende på vad de har för bakgrund samt erfarenheter 

(Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Det finns även invändningar mot att modellen 

enbart förklarar ett stressfyllt arbete i hänsyn till arbetsuppgifter, snarare än till individers 

situation i form av sociala påverkningsfaktorer (Karasek & Theorell 1990). Se modellen i 

figur 1. 
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Figur 1, (fritt från Karasek 1990) 

 

I en artikel redogör Myeong-Gu Seo & Hill (2005) för olika teorier för att förklara hur 

organisationsförändringsprocessen kan se ut efter förvärvet. En utav de teorier som de 

skriver om är social identitetsteori. Detta innebär hur identiteter kan påverkas under 

förvärsprocessen genom organisationsidentitet och arbetsgruppsidentitet. 

Organisationsidentitet representerar de särdrag som medarbetarna associerar med sitt 

deltagande i en organisation. Social identitetsteori inbegriper på att individens värderingar 

delvis formas av de grupper som individen ser sig själv tillhöra som exempelvis genom 

ålder, etnicitet och intressen (Tajfel, 2010). Målet med denna teori är att förklara relationer 

som uppstår mellan grupper, grupprocesser och det sociala jaget. Det är en teori som förenar 

de psykologiska perspektiven av individens värderingar och beteende med 

grupperspektivets sociologiska perspektiv (Pearce, 2013). En medarbetares syn på etik i en 

organisation är en sammansättning av dennes personliga värderingar, olika inflytelserika 

grupper denne omges av samt de värden som speglas av denne anställdes chefer och ledande 

befattningshavare inom organisationen (Tajfel, 2010). Sett ur detta perspektiv kan affärsetik 

också vara idéer om vilket beteende som accepteras bland gruppens medlemmar inom en 

organisation, eller organisationen som en grupp, som styr enskilda medarbetares handlingar 

och bedömningar i situationer som inte regleras av formella regler och lagar eller någon 

institutionaliserad politik (Pearce, 2013). Tanken med social identitetsteori är att de 

anställda ska få en positiv ställning genom nya gruppkonstellationer i den nya 

organisationen. 
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Ur ett socialt identitetsperspektiv kan en sammanslagning av företag likställas som 

kategorisering av två grupper där nya medarbetare möter befintliga medarbetare och bildar 

en ny grupp (Knippenberg et al., 2002). Kritik mot denna teori har varit svår att hitta, då 

källorna inte ansetts vara trovärdiga. En problematik som är applicerbar på denna studie 

med denna teori är om sammansättningen av förvärvade medarbetare och befintlig personal 

misslyckats med integrationen bildas in - och utgrupper bildas som leder till grupperingar 

inom arbetsgruppen (Dauber, 2012). En annan aspekt att ha i åtanke är att individer kan ha 

flera kopplade identiteter och konflikter mellan varandra där vissa integreringar inte 

fungerar. Detta kan bero på att individer har olika bakgrunder och förlitar sig på sina äldre 

kollegor som de känner sig trygga med (Ashforth & Meal, 1989). 

 

De teoretiska modellerna som analysmodeller 

Social identitetsteori används som analysmodell i denna studie eftersom den syftar till 

individers upplevelser av hur de identifierar sig själv och hur de identifierar sig själva vid 

nya sammansättningar av grupper. I denna studie används denna teori under analysen av 

datamaterialet då resultatet visar på att de finns likheter och skillnader mellan hur 

intervjupersonerna upplever sin sociala verklighet. Vidare tar modellen även upp 

problematiken med in- och utgrupper i organisationer, något som resultatet även tyder på i 

denna studie. Efter ett företagsförvärv flyttas eller tillkommer ett kollektiv medarbetare till 

ett kontor med en befintlig grupp av nya kollegor med en redan existerande företagskultur. 

Detta kan resultera i kulturkrockar där arbetsidentiteten från den tidigare arbetsplatsen kan 

dela sig med den nuvarande arbetsidentitet. Den sociala identiteten påverkas av de 

psykosociala förhållandena på arbetsplatsen och vi har därför även valt att använda oss av 

Krav, kontroll- och stödmodellen. 

 

Krav, kontroll- och stödmodellen enligt Karasek (2012) är relevant för denna studie att 

använda som analysmodell då den beskriver de delar som de förvärvade medarbetarna 

upplever under ett förvärv. Krav går att likställa med de förväntningar som förvärvade 

medarbetare har på sig när de kommer till ett nytt kontor med nya kollegor. De upplever 

krav när de förväntas lära sig och arbeta i nya system som de tidigare inte är vana vid. I 

denna studie syftar kontroll till hur väl de förvärvade medarbetarna integreras i Företaget. 

De som inte kan påverka vilken kundbas eller system som de arbetar i, upplever därför ingen 

större kontroll över sitt arbete. Psykosocial arbetsmiljö är definierat ovan och det är ett 

samlingsbegrepp för denna modell, där en allt för hög arbetsbelastning efter ett förvärv kan 
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leda till ohälsa hos personalen och uppsägningar. Modellen är individanpassad, men i denna 

studie appliceras den även kollektivt då flera informanter angett att de delar liknande åsikter 

om krav, kontroll och stöd. 
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Metod 
 

 

Det här avsnittet presenterar den forskningsdesign som valts under denna studie, hur 

datainsamlingen har gått till samt hur materialet har analyserats. 

 

Metodologiska utgångspunkter 

För att besvara syftet och frågeställningarna har en kvalitativ forskningsstrategi använts. 

Detta då syftet med studien var att undersöka hur förvärvade medarbetare upplever 

övergången, introduktionen samt inkludering efter ett förvärv. Alvesson och Sköldberg 

(2008) förklarar kvalitativ strategi som utgångspunkt från studieobjektens perspektiv istället 

för forskarens, vilket gör en sådan strategi lämplig då den möjliggör en djupare förståelse 

av undersökningsområdet i den studerade kontexten. Enligt Bryman (2011) är kvalitativ 

forskningsstrategi lämplig för att studera fenomen i dess kontext i syfte att få en bättre 

förståelse för fenomenet i sin helhet (Bryman, 2011). Målsättningen med att använda en 

kvalitativ analys är att identifiera egenskaper med avseende på variationer, processer och 

strukturer (Starrin & Svensson, 1994). Uppsatsen är en induktiv kvalitativ studie då 

utgångspunkten har varit ifrån insamlat empiriskt material som sammanställts med hjälp av 

relevant teori. Induktiv studie innebär att den empiriska datainsamlingen är utgångspunkt 

som sedan generaliseras och kopplas till de teoretiska modellerna i denna studie (Bryman, 

2011).   

 

Datainsamling 

Intervjuer utgör datainsamlingsmetoden då fokus var att fånga förvärvade medarbetares 

upplevelser och åsikter av introduktionen. Intervjuer gjorde det möjligt för den intervjuade 

personen att med egna ord beskriva sin upplevelse. Intervjuguiden har operationaliserats 

utefter syfte och den frågeställning som ligger till grund för studien (Bryman, 2011). 

Intervjuer går att kategorisera efter tre olika typer: strukturerade intervjuer, 

semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer (Bryman, 2011). Genom att 

använda sig av semistrukturerade intervju behöver inte intervjuguiden följas till punkt och 

pricka utan intervjuaren kan ställa uppföljningsfrågor och låta medarbetarna utveckla och 

tydligare förklara sina upplevelser med egna ord (Kvale & Brinkmann, 2014). Vid 

användning av intervjuer som datainsamlingsmetod finns det tre olika typer av frågor: 

bedömningsfrågor, faktafrågor och värderingsfrågor. Det är förekommande att använda sig 

av olika typer av frågor för att få så pass givande svar som möjligt (Lindelöw, 2016). Under 
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datainsamlingen användes de tre olika typer av frågor eftersom följdfrågorna var både 

faktabaserade och värderande. Varför denna blandning skedde var för att dels 

säkerhetsställa att faktan stämmer, men också dels för att förstå djupgående hur 

informanterna upplevde vissa känslor som beskrivs för att förstå samband. Bryman och Bell 

(2013) menar på att värderingsfrågor bör undvikas under intervjuer, men i denna studie 

rörde sig värderingsfrågor om informanternas värderingar och inte forskarnas (Bryman & 

Bell, 2013). Innan genomförandet av intervjuer blev varje respondent medveten om de 

forskningsetiska principerna och att uppsatsskrivarna garanterade en konfidentiell 

behandling (Svenning, 2005). 

 

Intervjuguide 

Baserat på tidigare litteratur och syfte samt frågeställningar har intervjuguiden utformats 

efter tre olika teman; Introduktion, integration och inkuldering samt organisationskultur. 

Syftet med uppdelningen är för att förenkla och skapa förståelse för både intervjupersonen 

och läsaren vilka frågor som tillhör vilka områden (Bilaga 1). 

Under intervjuerna var det viktigt att använda sig av rätt frågeteknik. Detta på grund av att 

intervjupersonen skulle svara så pass utförligt som möjligt. För att förbättra kommunikation 

under intervjun ställdes enkla frågor till en början som intervjupersonen kunde svara på utan 

vidare förklaring. För att komma närmare ett frågeområde kan en första fråga vara mycket 

bred då det ger intervjupersonen möjlighet att prata öppet kring frågan. Sedan kan man 

fortsätta med öppna, men mer undersökande frågor inom det frågeområde som undersöks 

(Bryman, 2011).   

Val av informanter 

I denna studie gjordes ett bekvämlighetsurval då valet av informanter föll på Företaget där 

forskarna hade tillgång till en kontaktperson som kunde hjälpa till att hitta personer att 

intervjua (Bryman, 2011). Då en av uppsatsskrivarna hade en etablerad kontakt med 

Företaget och dess HR avdelning hjälpte de till att hitta och kontakta intervjupersoner till 

studien (Bryman, 2011). De urvalskriterier som togs fram var att informanterna ska ha 

genomgått ett förvärv under en tidsperiod mellan ett till sex år och att det skulle vara en 

spridning av informanter på kontor runt om i Sverige. Detta för att informanterna skulle ha 

möjlighet att komma ihåg samt reflektera över sin första tid. Ålder och kön var inte ett 

kriterium i denna studie. Målet var att intervjua åtta personer, men det framkom ett bortfall 

på tre personer. Bortfallet var på grund av upplevd tidsbrist hos de tillfrågade möjliga 

informanterna. En möjlig orsak till tidsbristen var att flera företag har bokslut under maj 



 

 20 

månad, vilket påverkar redovisningskonsulters arbetssituation. Detta innebar att fyra 

förvärvade medarbetare intervjuades. För att arbetet inte skulle bli för stort har denna studie 

ett medarbetarperspektiv. Utöver de intervjuade medarbetarna intervjuades ytterligare en 

person som sitter med i ledningsgruppen på Företaget. Denna intervju genomfördes för att 

få information till hur förvärv på Företaget går till. Se bild över schema.  

 

 

 

 

Figur 2. Urval av personer på Företaget. 

 

 

Förberedelser inför empirisk datainsamling och genomförande av intervjuer 

För att få en helhetsbild innan intervjuerna genomfördes fördes ett samtal med en person 

från ledningsgruppen och HR-avdelningen för att förstå hur Företaget arbetar (personlig 

kommunikation, 13 maj 2018). Detta gjorde att informationen sattes in i ett sammanhang 

och inblick i hur intervjufrågorna bör ställas utifrån de förutsättningar som finns på 

Företaget (Alvesson & Sköldberg, 2008). Förberedelser inför intervjuerna skedde genom 

att börja med att utforma öppna frågor för att följa en kvalitativ struktur (Lindelöw, 2016). 

Ett utdrag av intervjuguiden skickades även till kontaktperson på Företaget för att få höra 

eventuella synpunkter. Då Företaget har kontor runt om i Sverige genomfördes alla 

intervjuer via telefon. Båda var delaktiga under intervjuerna där den ena var samtalsledare, 

medan den andra förde korta anteckningar. Intervjuerna spelades in på genom en 

inspelningsfunktion i en mobiltelefon, varav därefter intervjun transkriberades ordagrant. 

Intervjupersonen hade möjlighet i början av varje intervju att godkänna ifall detta kändes 

bekvämt eller tacka nej till att spela in. Ingen av intervjupersonerna uttryckte missnöje till 

inspelning av intervjuerna. 

Intervjuperson 
ledningsgrupp

Redovisningskonsult Redovisningskonsult Redovisningskonsult Redovisningskonsult

Kontorschef
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En tidsram på ca 20 minuter tillämpades efter samråd med Företaget, då det inte skulle ta 

för mycket av medarbetarnas arbetstid. Innan intervjuerna hölls skickades intervjuguiden ut 

till medarbetarna för att ge dem en chans att överblicka vilka frågor intervjun fokuserade 

på. Det har påverkat svaren från intervjuerna då andelen spontana svar minskades då 

intervjupersonerna kunde förbereda vad de skulle säga (Bryman, 2011). Under utskicket av 

intervjuguiden förklarades även de forskningsetiska principerna som en viktig förutsättning 

för våra informanter. Intervjuguiden var även ett verktyg för att säkerställa att intervjuerna 

var likvärdiga så att alla intervjupersoner fick samma typer av frågor, även om följdfrågorna 

kunde variera i olika fall. 

 

 

Position Kontakt Samtalstid (min) Datum 

Person Ledningsgrupp Telefonintervju 38 13 april 2018 

Redovisningskonsult Telefonintervju 16 26 april 2018 

Redovisningskonsult Telefonintervju 20 27 april 2018 

Redovisningskonsult Telefonintervju 25 1 maj 2018 

Redovisningskonsult Telefonintervju 24 17 maj 2018 

 

Figur 3. Schema över genomförda intervjuer. 

Databearbetning och analys 

Under studiens gång valdes intervjuer som datainsamling och ligger som grund för vår 

analys. Enligt Bryman (2011) kan en människas ord tolkas på olika vis och det är därför bra 

att försäkra sig om att ha förstått de informanter som blivit intervjuade. Om det var 

oklarheter kring något som en informant berättade, ombads personen i fråga att förklara 

djupare vad som menades för att förstå kontexten. Detta blev en validering under intervjun 

då det ställdes kontrollfrågor för att se om intervjupersonerna och den intervjuade 

medarbetaren förstod varandra korrekt. 

Under analysen kodades det transkriberade materialet. Detta gjordes genom en 

kategorisering av datamaterialet där tre teman upptäcktes. Dessa teman var introduktion, 

integration och inkludering samt organisationskultur. Sedan valdes olika färger ut som 
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beskrev de tre olika teman som framkom av resultatet. En övrig färg för ledarskap lades till 

för att belysa hur de förvärvade medarbetarna upplever sin närmsta chef, som i detta fall var 

kontorschefen och till viss del en mentorroll. Detta gjordes för att kunna se samband mellan 

olika kontor och kunna se på orsaker som ligger till grund för eventuell nöjdhet eller 

missnöjdhet. För att analysera samt diskutera sammanställningen av materialet valdes två 

teoretiska modeller som utgångspunkt. Krav, kontroll- och stödmodellen var lämplig att 

tillämpa då introduktionen påverkas av stöd från sin chef, förutsättningar för att komma in 

i arbetet effektivt och vilka förväntningar som ställs på nyanställda. Vidare användes social 

identitetsteori för att se hur organisationskultur och inkludering påverkar hur nyanställda 

upplever sin situation på arbetsplatsen.  

Etik 

Denna studie har genomförts enligt de forskningsetiska grundkraven, vilket omfattar 

samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet 

(Vetenskapliga rådet, 1990). Innan intervjuerna och i början av intervjuerna informerades 

informanterna om dessa fyra grundkrav. Informationskravet innebär att vara tydliga med 

studies syfte och att våra informanter deltar frivilligt. Samtyckeskravet innebär att våra 

informanter hade möjlighet att själv bestämma över sin egen medverkan. 

Konfidentialitetskravet innebär att informanter har rätt att vara anonyma och att personliga 

uppgifter behandlas med konfidentialitet.  Det sista av grundkraven är nyttjandekravet och 

det innebär att de uppgifter som samlas in från informanterna enbart användes i denna studie 

(Bryman, 2011). Transkriberingen av de intervjuade förvärvade medarbetarna var anonyma. 

Då de intervjuade personerna tillhör samma förvärvade organisation har varje medarbetare 

anonymiserats.  

Metodkritik  

Bryman och Bell (2013) menar på att validitet, reliabilitet och replikerbarhet är de väsentliga 

kriterierna för att bedöma kvalitén i en forskning. Replikerbarhet och reliabilitet är enklare 

att applicera inom kvantitativa forskningar då de båda innebär huruvida resultatet blir 

detsamma om en ny studie genomförs (Bryman & Bell, 2013). Varför de är förekommande 

inom kvantitativ forskning beror på att det finns en avsaknad av generella regler vid 

kvalitativ forskning i form av bearbetning och urval (Bryman, 2011). Bryman och Bell 

(2013) lyfter fram att validitet kan bedömas enligt olika kriterier inom kvalitativ forskning, 

där trovärdighet är ett av kriterierna. Trovärdighet liknas även med generaliserbarhet 

eftersom det innehåller aspekter inom pålitlighet och överförbarhet (Kvale & Brinkmann, 
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2014). Dessa kriterier visar på hur pålitligt resultatet är samt om hur mycket som påverkats 

av egna värderingar (Bryman, 2011). I denna studie undersöktes medarbetares upplevelser 

av introduktion, integration och organisationskultur, vilket är individuellt hur varje 

medarbetare upplever sin situation.  Alvesson och Sköldberg (2008) menar på att en 

objektivitet bör tillämpas och att egna tankar samt reflektioner inte ska speglas i resultaten 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Denna kvalitativa studie bygger på medarbetarnas 

upplevelser där intervjupersonernas uppfattningar blir en tolkningsfråga. Förutom att visa 

på en validitet är det även väsentligt att visa på en reliabilitet. Reliabilitet visar på hur hög 

tillförlitlighet är i mätningarna (Kvale & Brinkmann, 2014). I denna studie spelades 

intervjuerna in, vilket ökade reliabiliteten i den mån att information inte gick förlorad och 

att eventuella misstag kunde upptäckas. Under intervjuerna kan exempelvis informanterna 

välja att undanhålla information, befinna sig i olika miljöer eller ha olika tolkningar av sina 

erfarenheter (Bryman, 2011). Detta har gjort att frågeställningarna är skapade utefter hur 

informanter upplever både introduktion samt kulturen. 
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Resultat 
 

 

I detta avsnitt presenteras resultatet av dataanalysen.  Resultatet kommer att presenteras 

med koppling till syftet samt frågeställningar. Resultatdelen består av tre olika teman som 

varit genomgående under denna studie. Resultatet av medarbetarnas upplevelser kommer 

att fokuseras på den lokala introduktionen. 

 

Introduktion  

Syftet med studien var att undersöka hur introduktionen sett ut för medarbetarna på de olika 

kontoren efter ett förvärv. Här fångades de förvärvade medarbetarnas upplevelser och 

åsikter under de första veckorna på det nya företaget. Efter samtal med en informant från 

ledningsgruppen som har en inblick bland de förvärv som Företaget genomfört sedan några 

år tillbaka berättade att finns det två introduktioner på Företaget, där en sker på central nivå 

medan den andra sker lokalt på varje kontor. Denna person gav också oss en checklista efter 

intervjun och beskrev att den fanns tillgänglig som ett stöd över vad en kontorschef behöver 

göra under en introduktion (personlig kommunikation, 13 april 2018). Denna checklista var 

inte fullständig och går därför inte att applicera på varje kontor då kontorschefer arbetar 

under olika förutsättningar. Det är upp till kontorscheferna att genomföra introduktioner 

utefter vad de själva anses är nödvändigt (personlig kommunikation, 13 april 2018). 

Introduktion av företaget 

Företaget i uppsatsen är ett svenskt konsultföretag som är verksamma inom flera olika 

affärsområden såsom exempelvis redovisning, juridik och fastighetsförmedling och har 

flera kontor över hela landet. Varför Företaget genomför förvärv beror på att de vill växa 

kompetensmässigt, då specialister kan vara svårt att hitta i mindre orter samt att de vill följa 

med i utvecklingen av digitaliseringen. Det ger även möjlighet till personalen att 

vidareutvecklas inom en större byrå jämfört med deras tidigare arbetsplatser som oftast är 

mindre byråer med en reducerad kundkrets.  

Upplevelser av introduktionen 

Alla informanter har angett att de är nöjda med den centrala utbildningen där de bland annat 

får åka till huvudkontoret i Stockholm under ett par dagar för att få en generell introducering 

till företaget. En informant berättar följande: “Jag känner att jag inte har fått en bra introduktion 

i företaget. Man har fått en introduktionsutbildning och fick åka till Stockholm under två dagar som 
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var jättebra och gav en övergripande bild över hur man jobbar i hela Företaget, men inte på 

kontoret”  

 

Dock upplevde en del informanter att den introduktion som skedde på lokal nivå, alltså ute 

på kontoren, var bristfällig. I nästan alla fall fungerade den tekniska biten bra då 

medarbetarna fick tillgång till material, kontorsplats samt övrigt arbetsmaterial. En 

återkommande orsak till upplevd oro bland nya medarbetare på kontoren var att en del av 

de förvärvade medarbetarna var vana vid att arbeta i andra system än vad de gör på 

Företaget. En informant berättade följande om övergången från ett system till ett annat: “Det 

var kämpigt helt enkelt. Du vet när man ska in i ett nytt system och man ska lära sig och det är 

jättemånga kunder som ska in. Det var svårt många gånger”. 

 

Det var ett flertal informanter som angav att de saknade tydliga instruktioner över hur nya 

kundbaser fungerar. En del informanter berättade att de var vana vid att ha kunder med en 

viss typ av företagsform, men efter uppköpet blev de förvärvade medarbetarna tilldelad den 

nuvarande kundbasen med nya typer av företagsformer som denne inte arbetat med tidigare. 

Två informanter berättade även att introduktionen sker enligt hur kontorschefen planerar 

den. I ett av fallen hade en informant fått stöd i ett nytt system som denne person skulle 

börja arbeta i, medan den andra informanten fick lösa det på egen hand med hjälp av stöd 

från sin före detta chef. Informanten berättade vidare att introduktionen på så vis varierar 

beroende på vilket kontor som de arbetar på.    

 

Flera av de intervjuade medarbetare nämnde att de gärna hade fått möjlighet till att utvärdera 

introduktionen. Någonting de menar ökar möjligheten för medarbetare att återkoppla och 

förklara vilka delar i introduktionen som fungerade, samt vad som behöver förbättras till 

framtida förvärv. I slutet av en intervju berättade en informant om ett önskemål för 

kommande introduktion i framtiden, hur den kan förbättras. Denne uttryckte sig: 

Det som jag tycker är extra viktigt, det är att det ska finnas resurser och stöd på både system 

och för olika branscher vid ett förvärv. För att man kände sig ganska obekväm till en början 

och okunnig även fast jag tyckte att man hade med sig mycket i bagaget. 

Relation med kontorschef och mentorroll 

Det är kontorschefen på kontoren som ansvarar över introduktionen på varje kontor när det 

kommer förvärvade medarbetare samt nyanställda. Det som tre av fyra informanter var 

positiva till var att kontorscheferna hade försett dem med telefon, dator och en kontorsplats 
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under de första dagarna de kom till Företaget. En informant berättade “Den tekniska biten 

fungerade jättebra, men vi har aldrig fått någon handledare eller ansvarig person som skulle visa 

oss”  

Resultatet efter våra intervjuer med våra informanter gav oss en bild av att kontorschefen 

inte varit särskilt närvarande och gav stöd under introduktionen samt den första tiden på 

Företaget. Som nämnt ovan fungerade den tekniska biten bra, men upplevelsen var att 

kontorschefen verkade ha mycket att göra och stressade. Två av informanterna berättade att 

en bidragande faktor till detta kunde bero på att de hade en hög omsättning av kontorschefer 

på deras olika kontor under en kort tid.  

Integration och inkludering 

Integration och inkludering var andra temat i intervjuguiden. I detta tema fångades 

medarbetarnas tankar och känslor om hur väl de etablerades på Företaget, både praktiskt 

samt socialt. Vi fokuserade på att undersöka ifall de hamnat på ett nytt kontor eller om de 

sitter kvar på deras gamla, befintliga, kontor. Vi ville även höra mer om hur själva 

kommunikationen har skett mellan förvärvade medarbetare och kontorscheferna. En 

informant fick ett varmt välkomnande på sitt kontor där informanten fick tillgång till allt 

material på en gång samt att nya kollegor hjälpte till. Informanten sa även att kontorschefen 

erbjöd den förvärvade medarbetaren att låta den få arbeta i det redovisningssystem som 

medarbetaren använde sig av på sin tidigare arbetsplats. Detta uppskattades mycket av 

informanten och gav på så vis en fin bild av Företaget.  En annan informant var även positiv 

till sin första tid på Företaget och sa följande: “Jag upplevde det inte som en stor byrå att det 

var så här strikt. Det kändes mer personligt än vad jag trodde. Och alla var väldigt glada, positiva 

och trevliga”.  

Den förvärvade medarbetaren hade en bild av att ett stort företag skulle innebära en känsla 

av främmandeskap, då personen kom från en liten byrå som hade en familjär stämning på 

kontoret. Denna bild av ett främmandeskap upplevde inte informanten under sin första tid 

på Företaget.  

Två informanter upplevde dock att integrationen och inkluderingen med deras nya kollegor 

inte var bra. De berättade att de nya kollegorna på Företaget inte kom fram och hälsade 

under morgonen då de kom till kontoret och att de inte vågade ställa frågor till den befintliga 

personalen. En informant berättade: “Det var bara två eller tre st som kom fram självmant och 

frågade hur det går, hur vi trivs osv. De andra brydde sig inte och ville inte ens hälsa på oss.”  

Informanten förklarade vidare att det fortsatte att vara så under den första tiden, att de nya 

kollegorna inte hälsade när de förvärvade medarbetarna kom till kontoret på morgonen. 
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Upplevelsen av övergången till nya företaget 

Tre av fyra informanter var positivt inställda till att genomgå ett förvärv och börja arbeta på 

Företaget. De berättade att de såg utvecklingsmöjligheter på Företaget som de inte hade på 

sin förra arbetsplats där de var relativt få anställda. Själva övergången till Företaget var dock 

blandade känslor då en del av de anställda inte kände sig välkomna av de redan existerande 

nya kollegorna. Redan från start blev det en hög arbetsbelastning med nya 

redovisningssystem, förändrade arbetsuppdrag och de två i kombination med ett saknat stöd 

av en kontorschef skapade en känsla av stress.   

Kommunikationen mellan medarbetare och kontorschef samt mentor 

En av de intervjuade medarbetare upplevde att den från början haft en väldigt bra 

kommunikation med sin kontorschef i den nya organisationen. Personen upplevde att 

kontorschefen alltid har försökt att ta sig tid för de nya medarbetarna om det fanns några 

frågor. Förvärvet hade fört med sig en del förändringar i arbetssättet, som ett nytt 

redovisningsprogram. Personen berättade att det hade varit tufft att snabbt behöva lära sig 

det nya programmet under en period då många företag gör bokslut, vilket resulterar i en 

intensiv arbetsperiod för denna typ av organisation. En av de intervjuade medarbetarna 

beskrev att dåvarande kontorschefen erbjöd att köpa in de program som intervjupersonen 

hade arbetat med innan, för att underlätta under denna period. Denne hade valt att fortsätta 

arbeta med det nya programmet för att denne ville lära sig dom, intervjupersonen upplevde 

också att hen fick tillräckligt med stöd av kontorschefen.  Två andra intervjuade 

medarbetarna upplevde att de hade en dålig nästintill ingen kommunikation med sin mentor 

och- eller kontorschef under deras första veckor på det nya företaget. En intervjuperson hade 

blivit tilldelad en mentor, men denne hade sällan eller aldrig haft tid för att finnas som stöd. 

En annan intervjuperson beskrev att dennes dåliga kommunikation med sin kontorschef 

kunde delvis bero på att det var en hög omsättning av kontorschefer. Något den intervjuade 

medarbetaren menade på kunde vara ett problem att en ny kontorschef anlände och inte hade 

en övergripande bild av situationen på företaget. Detta då kontorschefen kunde sakna 

vetskap om medarbetarnas tidigare bakgrund och kompetens. De intervjuade medarbetare 

som har upplevt att de haft en dålig kommunikation med sin kontorschef beskrev vidare att 

de upplever idag att det fungerar bättre med deras kontorschef.  

Organisationskultur 

Socialt klimat på kontoret 
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En informant berättade att den första tiden på Företaget var väldigt positiv och 

välkomnande. Vad detta berodde på var för att personen fick arbetsredskap från första dagen 

och nya kollegorna på kontoret kom fram och hälsade under första timmen. En annan 

informant upplevde att den första tiden på kontoret var hemskt då det inte fanns någon 

gemenskap bland de förvärvad medarbetarna och de äldre medarbetare på Företaget. 

Informanten beskriver detta: “Det var dem och vi”.  

Vad informanten menade med detta var att ingen av de äldre medarbetarna på Företaget 

visade något socialt intresse i att lära känna personen. Det uppstod en kultur på kontoret där 

de nya förvärvade medarbetarna upplevde att de inte ansågs vara tillräckligt duktiga i de 

äldre medarbetarnas ögon. Istället för att hjälpa varandra och försöka att arbeta som ett team 

blev det grupperingar där de nya inte blev inkluderade i teamet. Detta gjorde även att de tog 

längre tid för dem att få en relation till kollegorna. 

 

 Genom att inte känna sig välkommen så upplevde informanten att det kändes svårt att ställa 

frågor, då det inte kändes accepterat. Informanten berättade även att det skedde en 

missnöjdhet över att de nya medarbetarna inte arbetade i samma redovisningssystem som 

de äldre kollegorna på Företaget. Detta ledde till att det uppstod diskussioner med chefer 

samt medarbetare över vilket av de två systemen de skulle arbeta i. Informanten förklarar 

att det kändes som de befintliga kollegorna var beslutsamma att de skulle arbeta i deras 

system, även fast de arbetade med det andra systemet också. Informanten beskriver detta: 

“Det kändes mer som det var en principsak än företagets / kontorets riktlinjer som man ska jobba i. 

Det var fruktansvärt”.  

Vidare förklarar informanten att det sociala klimatet på kontoret blev mycket bättre efter ett 

par månader och att den idag är bra samt trevlig. 

En annan informant berättade om sin första tid på Företaget där det fanns en person som 

hjälpte till väldigt mycket. Informanten berättade följande: “Vi hade en tjej på Företaget, hon 

hade många fina kunder, men hon hjälpte faktiskt till, i den mån hon hann. Och det var guld värt. 

Men det var mycket övertid” 

Vidare förklarar informanten att det fanns stöd hos en av de äldre kollegorna från Företaget, 

men att det var en stressig period där det var eget ansvar att försöka komma in i arbetssättet 

på kontoret med exempelvis nya system.  

 

En annan informant berättar om det sociala klimatet på sitt kontor: “Jag är verkligen jättenöjd 

att det blev såhär, och det här kontoret är fantastiskt. Väldigt trivsamt. Även nu under våren som 

brukar vara är en stressig tid. Alla här är glada och trevliga och tar sig tid med en fika och det är 

som en fin stämning”  
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Redan under första besöket på kontoret upplevde informanten att denne fick ett varmt 

välkomnande där kulturen var öppen och varm. Vår informant berättade att det var förberett 

med arbetsredskap och att folk kom fram och hälsade välkommen under första dagen. Detta 

berodde även delvis på att informantens kontorschef upplevdes trevlig och uttryckte att det 

första mötet var bra. 

Företagets värderingar 

En fråga som vi ställde till alla våra informanter var ifall de kunde identifiera sig själva med 

Företagets tre värdeord. Alla våra informanter svarade att de kunde identifiera sig själva 

med värdeorden och att det speglar deras arbetssätt. En informant berättade följande: 

Jo, det tycker jag. Men det känns ju som att jag jobbar på ett litet annorlunda sätt sedan jag 

kom hit och det är lite mer motiverat att jobba på ett sånt sätt. Det tycker jag att man faktiskt 

blir påverkad av de värderingar som finns i organisationen. 

En annan fråga som vi ställde till alla våra informanter var ifall de arbetar med 

organisationskulturer i det vardagliga arbetet och då fick vi blandad respons. Två 

informanter berättade att det tas upp en gång i månaden under kontorsmöten, om tid finns. 

En annan informant berättade att denne inte visste om de arbetade med värderingar samt 

kulturen på Företaget. 
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Analys 
 

 

Det här avsnittet kommer presentera en analys av datainsamlingen med stöd i teoretiska 

bakgrunden samt övrig litteratur som tagits del av under arbetets gång. 

 

Upplevelse av introduktion 

Utifrån den checklista som gavs från Företaget samt vad informanterna berättat har 

kontorscheferna möjlighet att påverka upplägget av introduktionen. Informanterna fick 

olika förutsättningar under introduktionen då en del fick arbeta i gamla system, medan andra 

fick lära sig nya system på egen hand. Majoriteten av de intervjuade medarbetarna ansåg att 

det snabbt hade fått tillgång till arbetsredskap och introduktionsmaterial när de hade anlänt 

till den nya organisationen. Granberg (2013) menar på att det bör ligga i organisationens 

intresse att utforma en introduktionsprocess som är effektiv och kan applicera på alla 

anställda för att säkerhetsställa att anställda arbetar under liknande förutsättningar. 

Lindelöw (2016) nämner att introduktionen anses vara mer lyckad om anställda får snabb 

tillgång till kontor och fungerande arbetsmaterial. Någonting hon menar på är att 

introduktionen utgör en viktig del som också påverkar den nya medarbetarens upplevelse 

och syn på företaget (Lindelöw, 2016). Intervjupersonerna ansåg att Företaget hade planerat 

och gjort förberedelser för de nya medarbetarna som inom kort fått tillgång till sitt kontor, 

men att integreringen med de nya kollegorna varierat från kontor till kontor. Granberg 

(2013) beskriver vikten av att nya medarbetare känner sig välkomna på en ny arbetsplats 

och beroende på hur bra eller dålig de upplevde introduktionen på det nya företaget kan 

påverka ifall en anställd vill avsluta sin anställning eller inte.  

 

Mentorskap 

Större delen av intervjupersonerna upplevde att arbetstempot blev högt relativt snabbt efter 

att förvärvet hade genomförts. Då alla förvärvade medarbetare som intervjuades hade 

erfarenhet i andra redovisningsprogram än vad deras nuvarande företag arbetar med idag 

uttryckte tre av intervjupersonerna avsaknaden för en mentor eller någon person med 

funktionsstöd under en period. Förutom nya redovisningsprogram fick de nya medarbetarna 

också arbeta med andra företagsformer än vad de hade gjort tidigare, något som också ökade 
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behovet av stöd enligt flera intervjupersoner. Granberg (2013) beskriver mentorrollen ska 

innehav av en medarbetare med erfarenhet och vara tillgänglig för nya medarbetare för att 

kunna agera som stöd och inspiration under en introduktionsperiod. 

 

Inställning till integration och inkludering 

Inställningen till att bli förvärvade till Företaget var positiv till en början, vilket understryker 

att de anslöt till den förändring som skedde. Enligt Jacobsen (2013) kan det nämligen uppstå 

både uppslutning och motstånd under förändringsprocesser. Det är därför viktigt att 

kommunicera ut varför en förändring är nödvändig. Denna uppslutning av de förvärvade 

medarbetare gjorde att de själva upplevde att en förändring var nödvändigt och relevant för 

organisationen. De såg även utvecklingsmöjligheter med att komma till en större 

organisation och kan på så vis öka sina chanser för karriärsklättring. På så vis skapade detta 

en positiv inställning hos de kollegor som blev förvärvade tillsammans. Sammanslagningar 

av företag kan innebära att personer hamnar på en annorlunda position efter en 

sammanslagning, eller att de får ändrade arbetsuppgifter (Myeong-Gu & Hill, 2005). Det är 

på så vis viktigt att uppmärksamma om medarbetare behöver extra stöd under den första 

tiden samt ge de förvärvade medarbetare rätt verktyg från början när de kommer till en ny 

organisation (Eriksson, 2017). 

 

I en artikel redogör Myeong-Gu Seo & Hill (2005) för olika teorier för att förklara hur en 

förändringsprocess kan se ut efter ett förvärv. En genomgående teori som tas upp är social 

identitetsteori. Detta grundar sig i att medarbetare ska få en positiv ställning genom nya 

gruppkonstellationer i den nya organisationen (Myeong-Gu & Hill, 2005). För att 

nyanställda ska trivas på en arbetsplats vill de identifieras med de nya kollegorna för att 

känna en samhörighet och inkludering. De informanter som upplevde att de inte fått ett 

välkomnande fick uppleva en negativ sida av social identitetsteori; vilket är in - och 

utgrupper. Detta innebär att det kan bli en ‘’vi och dem’’- känsla där det skapas grupperingar 

inom arbetsgrupper (Ashforth & Mael, 1989). De skapade grupper där de själva upplevde 

att andra medarbetare kan sakna vissa personlighetsdrag eller kompetens. Under 

intervjuerna kom det fram att en informant upplevde att de befintliga medarbetarna på 

Företaget ifrågasatte kompetensen hos de förvärvade som kom och detta gjorde att de 

upplevde en känsla av att bevisa att de var kompetenta. Den första tiden på arbetsplatsen är 

därför av väsentlighet för att en ny medarbetare ska trivas på den nya arbetsplatsen. De 

första veckorna utgör grunden för relationsbyggandet med de nya kollegorna på 
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arbetsplatsen. Alla gruppkonstellationer inom organisationen förmedlar värderingar. Den 

nya medarbetaren som kommer till arbetsplatsen uppmärksammar detaljer och olika intryck 

som denne får under dagarna. Människan är anpassningsbar och därför kan den nya 

medarbetaren anpassa sig till den kultur som råder på kontoret (Lindelöw, 2016). I vissa fall 

upplevde två informanter att kulturen var att inte hälsa på varandra under den första tiden. 

Fyra av informanterna angav att introduktionen var bristfällig då de uppgav att de arbetade 

i olika system på deras nya kontor än vad de var vana vid från sin gamla arbetsplats. Själva 

introduktionsprocessen kan också kallas för onboarding och det sker när nya medarbetare 

integreras tillsammans med befintliga medarbetare på företaget. Syftet med onboarding är 

att från ett tidigt skede klargöra vad de nya medarbetarnas förväntar sig samt vad som 

förväntas av dom i sin nya roll. Detta innebär att kontorschefen eller övrig chef bör 

informera den anställda om hur de bör arbeta i det nya system som kontoret använder sig 

av. Onboarding går ut på att förenkla övergången till den nya arbetsplatsen och förminska 

känslan av ångest och osäkerhet som kan uppstå för medarbetare som förvärvats (Cooper-

Thomas & Anderson, 2005). Det är även en säkerhetsställning av att medarbetarna förses 

med nödvändig kunskap så medarbetarna på ett effektivt sätt hittar sin roll i den nya 

organisationen (Klein & Polin, 2015). 

Uppfattningar om organisationskultur 

När två olika organisationskulturer möts kan detta skapa stress på individnivå och det kan i 

sin tur försvåra integrationsprocessen (Birkenshaw, 2000). Under förvärvet förväntas 

anställda anpassa sig och börja arbeta på liknande sätt som de gör på det befintliga kontoret. 

Kulturen på Företaget påverkar den psykosociala arbetsmiljön där samspel mellan 

arbetsmiljön och individen sker. Arbetsmiljön påverkas om de sociala förhållandena på 

arbetsplatsen inte fungerar som det ska. Sociologen Karasek har sammanfört 

forskningsinriktningar inom detta område; stress- och kvalifikationsperspektivet. Denna 

modell kallas för krav och kontrollmodellen där huvudvariablerna är arbetskrav och 

egenkontroll (Furuåker, 1991). En del av informanterna har angett att de upplevt stress 

under den första tiden på Företaget då det har varit mycket att lära sig på kort tid. Krav, 

kontroll- och stödmodellen, går ut på att anställda ska kunna hantera sin egen arbetssituation 

och uppleva stöd från sin närmsta chef (Karasek & Theorell, 1990). Resultatet av 

datainsamlingen visar på att det funnits ett bristande stöd i ledarskapet hos medarbetarna 

och att kontrollen över sina arbetsuppgifter varit relativ låg, då de har behövt arbeta i nya 

system med nya kundbaser. Att komma som ett nytt kollektiv till en redan befintlig 

arbetsgrupp har skapat krav i den mån om att de förväntas komma in i liknande arbetssätt 
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som de redan befintliga nya kollegorna. Detta skapar en helhetsbild av att stressen, genom 

bristande stöd från sin närmsta chef och arbetssituation, innebär att de förvärvade har 

förväntningar på sig.  

 

Kulturen på olika kontor påverkas av vilken syn medarbetare har på förvärv. Det vi har 

kunnat utläsa av informanterna är att de varit positivt inställda till att genomföra ett förvärv 

eftersom det skapar bättre förutsättningar för dem karriärmässigt. Genom att läsa mellan 

raderna har informanterna berättat om hur de äldre befintliga kollegorna på Företaget har 

behandlat de nya förvärvade medarbetarna i form av ett motstånd. Motstånd kan uppstå när 

medarbetare uttrycker missnöje kring en förändring (Jacobsen, 2013).  Dessa orsaker kan 

tas i uttryck på olika sätt beroende på hur olika individer reagerar på olika händelser. I ett 

av fallen berättade en informant att de befintliga kollegorna på kontoret inte hälsade på 

morgonen när de nya medarbetarna kom. En annan orsak till ett motstånd är att det uppstår 

en yrkesmässig enighet eller oenighet. En av informanterna berättade om ett motstånd som 

skedde då de nya förvärvade medarbetarna arbetade i ett annat system än de befintliga 

medarbetarna på Företaget. Detta skapade diskussioner där det blev motstånd från både de 

äldre medarbetarna, men även de nya förvärvade medarbetarna (Jacobsen & Thorsvik, 

2008). De medarbetare som upplever att det råder en bra kultur på företaget upplever att 

deras värderingar överensstämmer organisationens samt med deras kollegor. Detta kopplas 

till social identitetsteori då individen ser likheter och vill identifiera sig själv med den grupp 

med liknande värderingar som individen själv (Tajfel, 2010). 
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Slutsatser 
 

 

Det här avsnittet syftar till att redogöra för de väsentliga resultaten som diskuterades i 

analysdelen. Avsnittet syftar även till att svara på syftet samt de frågeställningar som 

undersöktes. 

 

Syftet med studien var att på uppdrag av Företaget skapa en förståelse för hur förvärvade 

medarbetare upplever övergången och introduktionen till Företaget. Vidare syftar studien 

till att lyfta hur inkluderingen i företagskulturen fungerat på Företaget. Syftet ledde oss till 

två frågeställningar: 

 

Hur upplever förvärvade medarbetare introduktionen till Företaget? 

Hur genomförs inkluderingen av Företagets företagskultur i de förvärvade 

organisationerna? 

 

Alla informanter angav att den centrala introduktionsutbildningen på huvudkontoret i 

Stockholm var givande. Av de medarbetare som intervjuats har de flesta upplevt att den 

tekniska delen av introduktion varit bra. En informant berättade att denne önskat mer 

strukturerade skriva instruktioner under introduktionen. Informanterna uttryckte att det 

skulle värdesättas ifall tid skulle avsättas för en kontorsanpassad introduktion där de mer 

djupgående får lära sig om hur varje kontor arbetar. 

 

Den sociala integrationen och stödet från kontorschef har varit frånvarande periodvis, då 

detta kan bero på att det inte fanns tillräckligt med tid. Två informanter berättade att de fick 

stöd av kollegor, i den mån det fanns möjlighet. En informant berättade att kollegorna på 

det nya kontoret inte ens hälsade under de första dagarna. Inkluderingen och 

företagskulturen bör vara mer välkomnande enligt informanterna, då kollegor utgör en stor 

del av framtida trivsel på kontoret. Genom att ha en företagskultur som inte innebär att 

arbeta som ett team eller välkomna nya kollegor, kan skapa egna kulturer inom olika in-och 

utgrupper. Utmaningen ligger därför i att omforma en identitet som är grundad i 

medarbetarnas tidigare arbetsplats då det redan råder en kultur på kontoret som de 

förvärvade medarbetarna kommer till. Varje enskild individ identifierar sig även på olika 

sätt och när kulturer blandas kan det vara önskvärt att bena ut en gemensam kultur till att 

börja med.  
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Majoriteten bland de intervjuade medarbetarna berättade att de arbetade med ett högt 

arbetstempo under en lång period efter förvärvet. Detta berodde till viss del på att de nya 

medarbetarna saknade kunskap bland de program som användes på det nya kontoret eller 

att de arbetade med företag med en annorlunda företagsform än vad man tidigare var van 

vid. Vår uppfattning är att företag använder sig av system som används vid exempelvis 

redovisning, där en del förvärvade medarbetare jobbat i andra system. Det kan på så vis bli 

en omställning för förvärvade medarbetare att börja arbeta i ett obekant system. Det fanns 

på så vis ett önskemål om att Företaget säkerställer att det finns tillräckligt med resurser och 

stöd för inlärning av olika system samt arbete med företagsformer för nya medarbetare. 

 

Denna modell (se bilaga 2) visar en kort sammanfattning av medarbetarnas upplevelser samt 

önskemål för vad de upplever skulle kunna förbättra nästkommande förvärv. 

Sammanfattningen av medarbetarnas upplevelser har använts till en egen variant av krav, 

kontroll- och stödmodellen där modellens utgångspunkter analyserats med resultatet i denna 

studie. Social identitetsteori speglas även i modellen då detta har varit en teoretisk 

utgångspunkt i denna studie och har använts som en del i tolkningen av Karaseks modell 

 

 

Figur 4. Sammanfattning av medarbetares upplevelser.  
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Diskussion 
 

 

Det här slutgiltiga avsnittet syftar till att redogöra för en resultatdiskussion och de 

avgränsningar samt metodval som gjorts under denna studie. Avsnittet syftar även till vad 

denna studie bidragit med för teori samt för framtida forskning. 

 

Resultatdiskussion 

Under de första veckorna på de nya kontoren har medarbetarna fått tillgång till 

arbetsredskap som är en viktig förutsättning för att komma i arbete så fort som möjligt. Det 

som dock varit bristfälligt i introduktionen är att förse medarbetarna med övrigt material 

där det står instruktioner över hur system eller hur respektive kontor arbetar. Detta innebär 

att de nya medarbetarna måste söka information på annat håll, vilket är en utav orsakerna 

till att medarbetare upplever stress. Andra stressfaktorer beror på att det inte funnits stöd 

varken från kollegor eller kontorschef och mentorer under den första tiden. Kontorschefen 

ska ansvara för introduktionen och den kan därför variera till stor del från kontor till kontor. 

Detta ser vi både positivt och som ett utvecklingsområde. En positiv del med att 

kontorscheferna ansvarar för introduktionen gör att de kan skräddarsy övergången för de 

förvärvade medarbetarna genom att göra det mer personligt. För detta krävs det att 

kontorschefen har tid, resurser och kunskap för att genomföra detta. Handlingsutrymmet för 

ledarskapet blir på så vis flexibelt och anpassningsbart efter kontorets egna förutsättningar.  

 

Det som vi anser problematiskt med introduktionen är avsaknaden av tydliga strukturer över 

hur introduktionen går till. En utarbetad introduktion blir ett verktyg för kontorschefen att 

säkerhetsställa och kvalitetssäkra att nya medarbetare får liknande förutsättningar och 

grundläggande kunskap i hur Företaget arbetar. Onboardingen kan på så vis bli mer effektiv 

och prioriteras, då Företaget investerar i den förvärvade personalen. En aspekt vi vill lyfta 

fram är att kontorscheferna arbetar under olika förutsättningar med att genomföra 

introduktioner. Detta beror dels på att kontorets kompetens och affärsområde varierar från 

kontor till kontor, men även att tidsbrist kan göra att delar faller mellan stolarna eller 

bortprioriteras under övergången. Vi vill även tydliggöra att de förvärvade medarbetarna 

beskriver sina egna upplevelser av sin introduktion, vilket stöder kritiken mot krav, 

kontroll-  och stödmodellen. Då en individs upplevelser är unika kan det resultera i att de 
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förvärvade medarbetarna haft samma förutsättningar på kontoren, men att medarbetarnas 

upplevelser är väldigt olika på grund av tidigare arbetserfarenheter.  

 

En väl utformad introduktion förmedlar en trygghet för både kontorschefen och 

medarbetarna. Vi anser att detta går in i krav, kontroll- och stödmodellen då tydliga 

instruktioner gör att de förvärvade medarbetarna förstår förväntningarna som ställs och att 

de upplever en egenkontroll över sin arbetssituation. Detta är något vi också anser är en 

möjlig orsak till den upplevda stress som alla informanter beskrev. En minskad och effektiv 

inlärningsprocess syftar till att medarbetare både kommer in i arbetet samt gruppen fortare. 

Genom att komma in i arbetsgruppen vid ett tidigt skede kan detta öka relationsskapandet 

med de nya kollegorna och därmed trivseln på organisationen.  

 

Under studien har det varit svårt med att finna vetenskaplig baserad kritik till den sociala 

identitetsteorin. Vilket har resulterat i att teorin har varit svårare att kritisera under studien 

och arbetets gång. Den kritik som är riktad mot krav, kontroll- och stödmodellen innebär 

att de olika områdena sällan blir definierade. För att möta denna kritik anser vi att en 

introduktionsprocess skulle kunna utformas utefter modellen med inslag av social 

identitetsteori. Detta skulle innebära att utforma tydliga instruktioner inom respektive del i 

modellen för att främja nya medarbetares introduktion. Genom att konkretisera och 

implementera de olika delarna av Karaseks (1990) modell i introduktionsprocessen gör att 

nya medarbetare får en gemensam överblick på vad som förväntas av dem. Modellen är 

inte färdigställd, utan tanken med modellen är att den ska förklara och tydliggöra hur 

Företaget arbetar både praktiskt och vilken organisationskultur som de strävar att arbeta 

efter. Detta gör att social identitetsteori kommer som ett inslag under stöd då kulturen ska 

vara välkomnande, relationsskapande och att de förvärvade medarbetarna upplever att de 

får hjälp av både kollegor samt mentorer. Genom att tydliggöra en kultur på ett företag, är 

de enklare att attrahera människor med liknande värderingar. Övergången till Företaget 

kan på så vis anses mindre främmande och istället välkomnande för förvärvade 

medarbetare. Vi har valt att kalla krav för förväntningar och kontroll för förutsättningar i 

modellen. Vi tänker att de punkterna under förutsättningar och stöd gör att 

förväntningarna på medarbetarna kan uppfyllas. Denna modell har på så vis ett 

arbetsgivarperspektiv och de olika delarna har blivit definierade baserat på resultatet från 

intervjuerna och egna åsikter. Inom förutsättningar (kontroll) har vi valt att lägga till 

utvärdering. Detta innebär att medarbetare har möjlighet att utvärdera introduktionen och 

kan påverka eventuella förbättringsområden till nästkommande nyanställda, något som 
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inte utförs i dagsläget. Det kan även vara en möjlighet för kontorschefen att se de 

medarbetare som behöver extra stöd inom något område. Denna modell bidrar till att 

skapa ett högre värde och förståelse av introduktionen för Företaget (se bilaga 2).  

 

Metoddiskussion 

På grund av de avgränsningar som vi gjorde i samråd med Företaget har de försett oss med 

intervjupersoner. De uppgifter av en kontaktperson på HR-avdelningen på Företaget, vilket 

gör att urvalet blev en bekvämlighet på grund av en brist av förvärvade medarbetare som 

inte arbetat för länge på Företaget. Enligt Bryman (2011) förekommer bekvämlighetsurval 

i kvalitativa studier, men det innebär även att förhålla sig kritiskt till Företagets val av 

personer då det kan vara strategiskt utifrån deras perspektiv. Fördelen med att få 

kontaktuppgifter till våra informanter av HR-avdelningen var att det var smidigt att nå 

personer direkt för att boka in intervjuer. HR-avdelningen tog dessutom kontakt med dessa 

intervjupersoner innan vi tog kontakt med dem och förklarade syftet med denna studie samt 

frågade om de ville delta. Detta kan ha påverkat antalet deltagande i vår studie. Exempelvis 

om medarbetare upplever att de inte vågar berätta sina upplevelser av ett förvärv ifall de vet 

att både Företaget och HR-avdelningen vet om medarbetarnas medverkan i studien. På så 

vis kan det ha påverkat det slutgiltiga resultatet.  

 

HR- avdelningen hade en insikt i de intervjupersoner som kontaktades valde därför att inte 

nämna varken kön eller kontor i vår resultatdel för att upprätthålla anonymitetskravet. Detta 

för att det inte ska vara möjligt för Företaget eller någon annan medarbetare som tar del av 

denna studie att kunna koppla ihop citat att därmed göra det möjligt att identifiera personen 

i fråga eller kontoret. Ytterligare en avgränsning var att vi fick sätta en ungefärlig tidsgräns 

på omkring 20 minuter per intervju och medarbetare. Anledningen var att många företag 

hade bokslut under perioden intervjuerna genomfördes och det resulterade i en hög 

arbetsbelastning för de intervjuade konsulterna. Denna bestämda tidsgräns på intervjuerna 

har påverkat hur intervjuguiden byggts upp samt hur djupgående medarbetarna har haft 

möjlighet att diskutera varje ämne. Studiens syfte och intervjufrågor kan beröra ett känsligt 

ämne, vilket var anledningen till att intervjufrågorna skickades ut i förväg. Detta var för att 

skapa en trygghet för intervjupersonerna då de fick veta vilka frågor som skulle ställas i 

förväg och om de hade några funderingar kring någon av frågorna. Det har påverkat studiens 

resultat då medarbetarna kunde förbereda vad de skulle svara under intervjun (Bryman, 

2011). En svårighet som stöttes på under intervjuerna var att de första frågorna blev för 
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öppna för en del informanter, eftersom de lyckades besvara övriga frågor under svaret på 

den första frågan. I detta avseende tolkades Lindelöw (2016) för ordagrant och gjorde att 

stängda frågor inte var att föredra. Under intervjuerna uppmärksammades även att frågorna 

var till grund för en dialog eller diskussion om hur medarbetarna upplevde övergången till 

Företaget. Detta är vad Kvale och Brinkmann (2015) kallar för andrafrågor. 

Förutsättningarna för andrafrågor är att aktivt lyssna samtidigt som frågetekniken behärskas 

och korta analyser av det som informanterna berättar (Kvale & Brinkmann, 2015).  

Företaget har flera kontor runt om i Sverige, vilket gör att de upplevelser hos de få antal 

intervjupersoner vi talat med inte går att generalisera på flera kontor runt om i Sverige. 

Denna studie bygger på ett fåtal individers upplevelser av hur introduktionen och 

integrationen har sett ut på deras enskilda kontor. Ett önskemål var att kunna intervjua fler 

medarbetare på Företaget för att få en djupare och bredare förståelse hur introduktionen 

upplevs på flera andra kontor. Detta då introduktionen ser olika ut på respektive kontor. 

Vidare skulle även fler intervjupersoner höja generaliserbarheten på denna studie.  

Rekommendation för vidare forskning 

Forskningsbidraget denna studie har kommit med är upplevelser och åsikter från förvärvade 

medarbetare och deras upplevelser av övergången till ett nytt företag. Tidigare litteratur 

beskriver hur introduktionen är en av de viktigaste delarna under ett förvärv, något som 

speciellt blir viktigt för konsultföretag (Granberg, 2011). Denna studie vill belysa vikten av 

introduktionen för nya medarbetare i konsultföretag, då det finns en risk att medarbetare 

kan ta med sig kunder om de slutar. Ytterligare ett resultat från vår studie belyser hur alla 

intervjuade förvärvade medarbetare upplever att stödet och samhörigheten från kollegor och 

chefer är en av de viktigaste faktorerna som påverkar övergången under förvärv. En 

intressant aspekt i denna studie hade varit att vidare undersöka icke förvärvade medarbetares 

upplevelser av förvärv i Företaget för en djupare förståelse från båda sidor av de befintliga 

som inte genomgått förvärv. En rekommendation för vidare forskning är att undersöka hur 

befintlig personal uppfattar befintlig företagskultur och huruvida om den skiljer sig mellan 

olika kontor.  
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Härmed deklarerar Ebba von Schoultz och Fabian Örtelius att vi båda två bidragit lika 

mycket till denna studie och att varje stycke har skrivits i samråd med varandra. Under 

arbetets gång har vi haft ett fint samarbete och ingen har varit frånvarande under uppsatsens 

gång. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 

 

 

Introduktion 

 Hur upplevde du din första tid på Företaget? 

 Berätta om upplägget av introduktionsutbildningen? 

 Fick du tillgång till de arbetsredskap du behöver i arbetet? (Mobil, dator, 

behörigheter) 

 Vad anser du är viktigast under introduktionen? 

 Har någon varit ansvarig för din introduktion? 

 Upplevde du att det fanns några brister i din introduktion? Vilken/vilka? 

 Har det genomförts någon utvärdering/uppföljning efter introduktionen? Om ja, på 

vilket sätt? 

 

Integration och inkludering 

 Arbetar du kvar på samma kontor som tidigare eller flyttade du till ett av Företagets 

kontor? 

 Upplever du att din arbetssituation har förändrats efter förvärvet? 

 Hur har du upplevt att kommunikationen mellan dig och din handledare/ KC 

fungerat under introduktionen? 

 

Organisationskultur 

 Hur upplever du det sociala klimatet på kontoret efter förvärvet? 

 Hur mycket kunskap och utbildning har du fått i Företagets värderingar och 

affärsmål i organisationen? 

 Kan du identifiera dig med Företagets normer samt värderingar? På vilket sätt? 
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Bilaga 2 Tolkning av krav, kontroll- och stödmodellen 
 

 

 

 

 

 

 

 


