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 Sammanfattning 

 

Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att studera flödet av kommunikation i ett företag, inblan-
dat i ett företagsförvärv inom byggsektorn, ur ledaren och medarbetarens perspektiv. 
Fokus ligger på att beskriva problemets breda komplexitet och jag vill belysa de förhål-
landen som tillsammans påverkar kommunikationen vid företagsförvärv. Intervjuer har 
genomförts med fyra stycken personer med olika arbetsuppgifter inom det aktuella fö-
retaget, Bergnäsets ställningsmontage AB. Slutsatsen blir att förändringar kan vara en 
smärtsam och svår upplevelse för både organisationen som den enskilde individen men 
en tvåvägskommunikation underlättar förändringsarbete att bra och rätt kommunika-
tion gör att förändringen går lättare. 
 

 



 Abstract 
 

Abstract 
The purpose with this essay is to examine the flow of communication at a company, involved 
in a merger in the building sector, from the leader’s and the employee’s perspective.  The fo-
cus of this essay is on describing the wide complexity of the problem and I want to enlighten 
those conditions that together affect the communication flow. I have interviewed four people 
with different work tasks at the building company, Bergnäsets ställningsmontage AB. One 
conclusion is that change can be a hard and painful experience for the company as well as for 
the individual but a two-way communication can facilitate changes.  
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
I en tid när samhället förändras snabbare än tidigare, blir det allt viktigare för organisa-
tioner att hänga med i denna förändring. Det finns många sätt för organisationer och 
företag att klara av förändringar som exempelvis att köpa nya och mer effektiva maski-
ner eller att göra företaget mer lönsamt genom att dra ner på personalstyrkan. Företa-
gen kan bland annat skapa lärande organisationer, köpa upp andra företag, ingå samar-
beten och skapa god kommunikation för att klara av de förändringstryck som ställs mot 
företaget. (Jacobsen och Thorsvik 2002) 
 
Vissa förändringar äger alltid rum, även om omfattningen av dem varierar. En organisa-
tions livscykel är ett exempel på konstant förändring, som kan vara mer eller mindre 
omfattande. Genom att slå upp vilken tidning som helst får läsaren snabbt intrycket att 
förändring av och i organisationer är ett vanligt fenomen. Organisationer växer och 
krymper, slås samman eller delas upp och läggs ned eller omstruktureras. (Jacobsen och 
Thorsvik 2002) 
 
Förändring och organisation kan ses som ett motsatspar. Organisationen står för stabili-
tet och förutsägbarhet. Förändring är de förhållanden som omintetgör stabiliteten och 
förutsägbarheten (Jacobsen och Thorsvik 2002). 

 

1.2 Problemdiskussion 
Företagsförvärv innebär att ett företag köper upp ett annat vilket gör att förvärvet är 
synonymt med förändring. En av de mest traumatiska typer av organisatoriska föränd-
ringar är just företagsförvärv. Brutna förtroenden och ökad osäkerhet leder till ett mer 
egoistiskt tänkande bland anställda. Företagsförvärv har ofta en negativ inverkan på an-
ställdas beteende vilket resulterar i sämre produktivitet, frånvaro, låg moral och missnö-
je med jobbet. Det verkar som att en viktig faktor för att lyckas med ett företagsförvärv 
är ledningens förmåga att behålla och vinna de anställdas förtroende. Där spelar fre-
kvent kommunikation före och efter förvärvet en stor roll. (Nikandrou med flera, 
2000) 
 
Kommunikation är en av de mest diskuterade frågorna när det gäller företagsförvärv. 
Kommunikationen med de anställda på det uppköpta företaget är relaterat till den osä-
kerhet anställda upplever efter att affären gått igenom. Kommunikation reducerar osä-
kerhet och ökar trovärdigheten och pålitligheten för ledningen för det köpande företa-
get. Anställda på det uppköpta företaget önskar att de visste mer om uppköpet men ser 
ofta ut att nöja sig med att ledningen på det köpande företaget ändå informerade så 
mycket som de gjorde för att göra de anställdas nivå av osäkerhet åtminstone uthärdlig. 
(Nikandrou med flera, 2000)  
 
Fördröjningar i kommunikationen kan resultera i att anställda känner sig oviktiga och 
kanske även fientligt inställda mot företagsförvärvet. Fördröjningar i kommunikationen 
kan vara en medveten strategi av ledningen för att de känner rädsla för att förtida in-
formation kan resultera i sämre produktivitet och sabotage. Vidare kan förtida informa-
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tion leda osäkerhet vilket i sin tur leder till ryktesspridning genom djungeltelegrafen. 
(Jacobsen och Thorsvik 2002) 
 
Kommunikationsproblem är vanliga i organisationer. Ofta handlar kritiken om att 
kommunikationen är för dålig mellan ledning och anställda. Ledningen lyssnar inte på 
de anställda eller informerar dem inte om vad som sker. Bristen på kommunikation 
mellan ledning och anställda vid förändringsarbete gör att anställda känner sig osäker på 
vad framtiden har att erbjuda. För att minska osäkerheten vid förändringar krävs bra 
och rätt kommunikation. Kommunikationen är en viktig del av förändringsarbetet. (Ja-
cobsen och Thorsvik 2002) 
 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att studera flödet av kommunikation i ett företag, inblan-
dat i ett företagsförvärv inom byggsektorn, ur ledaren och medarbetarens perspektiv. 
Fokus ligger på att beskriva problemets breda komplexitet och jag vill belysa de förhål-
landen som tillsammans påverkar kommunikationen vid företagsförvärvet. 
 

1.4 Avgränsningar, definitioner och förkortningar 
I denna C-uppsats behandlar jag ämnesområdet ”kommunikation vid företagsförvärv” 
sett ur ledaren och medarbetarens perspektiv. Jag har valt att undersöka det ur det upp-
köpta företagets perspektiv, alltså inte ur köparens perspektiv. 
 
Eftersom kommunikation har många olika definitioner och betydelser har jag valt att 
definiera kommunikation som processen att sprida information. I uppsatsen förekom-
mer ett antal förkortningar och nedan ges en kort förklaring till dessa. 
 
BDX - ”För norrbotten i framtiden”. Maskin och transportentreprenörföretag. 
NCC - Byggföretag 
Siab – Byggföretag som gick samman med NCC. De tog namnet NCC. 
STIB - Ställningsentreprenörernas branschorganisation 
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2  TEORI 

2.1 Förändring  
Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) innebär organisatorisk förändring att någonting 
ändras och att det i många fall innebär nytänkande för personal och ledning. Föränd-
ring kan handla om att uppgifter, teknik och/eller mål och strategier ändras. Föränd-
ring kan även handla om organisationens struktur, vilket innebär förändringar i hur ar-
betsuppgifter delas upp eller samordnas. Det kan även innebära hur ledningen kontrol-
lerar och styr i en organisation. Alla dessa former av förändring kan också leda till att 
interna maktförhållanden i organisationen förändras.  
 

2.1.1 Förändringsprocessen 

Enligt Balogun och Hailey (2004) så handlar förändringsprocesser om tre steg: tina 
upp, förflytta sig och åter frysa. Upptiningsfasen handlar om att göra anställda i en or-
ganisation redo för en förändring genom att göra dem medvetna om att en förändring 
verkligen behövs. Det handlar även om att göra alla inom organisationen redo för en 
förändring då det är en smärtsam och svår upplevelse för både organisationen som den 
enskilde individen. Förflyttningen är när organisationen genomför de förändringar som 
behövs och åter frysa innebär en förankring av förändringarna genom hela organisatio-
nen för att försäkra sig om att anställda inte faller tillbaka i gamla vanor. Elrod II och 
Tippet (2002) skriver att Lewin (1952) använde sig av samma trestegsmodell som Balo-
gun och Hailey (2004) vilket gör trestegsmodellen tidlös, den fungerade förr i tiden 
och den fungerar fortfarande. Kotter (1996) använder sig av en åtta stegs process för att 
skapa en lyckad förändring, oberoende av storlek, i organisationen.  De olika stegen är: 
1. Skapa en känsla av angelägenhet, 2. Skapa en ledande koalition, 3. Utveckla en vi-
sion och strategi, 4. Kommunicera förändringsvisionen, 5. Bemyndiga storskalig hand-
ling, 6. Generera kortsiktiga vinster, 7. Befäst fördelarna och producera mer förändring 
och 8. Förankra den nya synen på kulturen. De första fyra stegen i processen hjälper till 
att ”tina” organisationen. Stegen fem till sju introducerar många nya förändringar. Det 
sista steget befäster förändringarna i organisationens kultur och hjälper dem att stanna. 
Det är enligt författaren inte möjligt att hoppa över steg i processen men att ledare ofta 
försöker genom att bara genomföra steg fem, sex och sju, speciellt om beslutet att 
genomföra förändringen är ett beslut taget av en enda person. En lyckad förändring går 
genom alla åtta stegen, oftast i den ordningen den nämns ovan. 
 
Klein (1996) påpekar att ledningens uppgift under upptiningsfasen bör vara att kom-
municera så att anställda i organisationen förbereds inför förändringen. Det är möjligt 
och nödvändigt att kommunicera motiven bakom beslutet att genomföra förändringar 
på arbetsplatsen.  Det gäller för ledningen att ifrågasätta nuvarande arbetssätt och meto-
der genom att i kommunikationen föröka visa på hur det kommer att se ut i framtiden, 
samt visa på vilka vägar organisationen väljer att ta. Kommunikationen i denna fas bör 
enligt författaren skötas av den person som är högst ansvarig för förändringen. När pla-
neringen av förändringen fortsätter och blir allt tydligare och detaljrikare ska möten 
hållas och nu allt längre ned i organisationen. På dessa möten ska deltagarna få möjlig-
het att ställa frågor och ventilera sina åsikter. I upptiningsfasen är personlig kommuni-
kation den viktigaste kommunikationskanalen. Genomförandefasen genomsyras av osä-
kerhet eftersom många i organisationen inte direkt berörs av förändringen och därför 
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inte vet så mycket om den. Förändringen har nu gått från teori till praktik och nu bör-
jar rykten florera då organisationens struktur och kultur börjar påverkas. Under ge-
nomförandefasen är det viktigt för ledningen att informera om hur förändringen fort-
skrider, om det har gjorts några förändringar i planen eller vilka svårigheterna har varit 
i genomförandet. Under återfrysfasen har kommunikationsansvaret sjunkit ned i orga-
nisationen till cheferna  för organisationens olika avdelningar. Ledningen har fortfaran-
de ett stort ansvar men det ligger mer på det symboliska planet och när det gäller 
kommunikationen så har ledningen en mer stödjande roll. (Klein, 1996) 
 
Det har ingen betydelse om förändringen sker på organisations-, grupp- eller individ-
nivå. Förändringen involverar en upptiningsprocess följt av en nedfrysningsprocess när 
förändringen genomförts och stabiliserats. Upptiningsfasen kan uppnås genom att 
tvinga igenom förändringen eller genom en mer försiktig process där ledningen gör 
personalen mer medveten om behovet av förändring. (Grundy, 1993) 
 
En förändring går enligt Grundy (1993) igenom en serie av olika steg.  
Dessa steg är förnekelse, försvar, förkastning, anpassning och förankring och beskrivs 
enligt följande: 
 
Förnekelse En period där paralysering, förvirring, känslor av överväldigande  
 uppkommer och prestationerna sjunker. 
 
Försvar Ett steg ofta påtaglig i form av depression och frustration, maktkamper, 

rituella beteenden och prestationsnedgång. Dessa motstånd uppstår av på 
grund av territoriellt försvar eller genom försvar av existerande kultur 
och/eller struktur. 

 
Förkastning  I denna fas stiger/uppstår optimism och gamla rutiner som ”hur vi gör 

saker här” ges upp.  
 
Anpassning Lärande uppstår under denna fas. Bakslag och omprövningar gör att tåla-

modet prövas. Prestationerna börjar återhämta sig. 
 
Internalisering  Nya beteenden accepteras. Självkänslan återkommer/återuppbyggs och 

prestationerna återhämtar sig. 
 
I Elrod´s II och Tippet´s (2002) rapport står att läsa att Fink (1967) tagit fram en mo-
dell över hur människor reagerar i krissituationer. Den modellen är inte helt olik 
Grundys modell. De olika delarna i modellen är: 1. Chock, 2. Defensivt beteende, 3. 
Erkännande och 4. Anpassning och förändring. 
 
Burnes (2000) använder sig av en modell i fyra faser och beskriver i varje fas den pro-
cess organisationen måste genomgå. Den första utforskande fasen innebär att företaget 
måste bestämma sig för vilken förändring som ska genomföras och i så fall avsätta en 
grupp ansvarig för denna. Den andra fasen, planeringsfasen, innebär att ansvariga måste 
samla information för att kunna ställa en riktig diagnos av problemet, samt utforma mål 
med förändringen och designa rätt åtgärder för att nå målet. Handlingsfasen, den tredje, 
implementerar ansvariga planen som utvecklades under den förra fasen. I denna fas är 
det meningen att organisationen ska förflytta sig från sin nuvarande position till den 
önskade. I denna fas genomförs även utvärderingar så att ansvariga ser att man är på rätt 
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spår. Den fjärde och sista fasen tar sin början så fort ansvariga ser att förändringarna har 
genomförts på ett bra sätt. Det ska säkerställas att förändringarna blir en del av organisa-
tionens vardag. Grundy´s (1993) teori ovan är av stor praktisk betydelse då tonvikten 
ligger på att den är oföränderlig när det gäller att prestationerna går ned under det att 
förändringen äger rum, att prestationsnedgången är kopplad till förändringen. I många 
fall har förändringen påbörjats med anledning av att öka prestationerna men själva för-
ändringen gör att prestationerna sjunker. Medan detta händer så sker det någonting 
med självkänslan och moralen inom organisationen rent generellt. Först så sveper det 
fram en känsla av uppåtgående och spänning just innan förändringsarbetet börjar. Men 
sen när förändringsarbetet breder ut sig så gör detta att det förstärker osäkerheten som 
sänker självkänslan på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. Detta kan leda till 
ett moraliskt sammanbrott. Detta moraliska sammanbrott utlöses ofta av ledningens be-
teende som bidrar till ökad osäkerhet och stress. Sänkningen av självkänsla och då även 
en sänkning av prestationerna är ett direkt resultat av dålig kommunikation från led-
ningens sida.  
 
Grundy (1993) speglar i figur 1 hur prestationer ökar och minskar över tid vid föränd-
ring. Den lodräta axeln visar om prestationerna är låga eller höga. Den vertikala axeln 
visar vid vilken tid rykten och tillkännagivanden sker. Figuren speglar prestation över 
tid och vad som påverkar denna, rykten och tillkännagivanden. 
 
  
Hög 

 
 
 
 
Prestation 
 

 
 

 
 
 
Låg 
 

 
Tid  

Figur 1. Förändringsdynamik. Två scenarion. Grundy (1993). Omarbetad. 
 
  
Scenario 1 präglas av en stor nedgång av prestation och det tar lång tid för ledningen 
att informera om stundande förändring. Den något låga nedgången av prestation just 
innan förändringen äger rum kan bero på rykten och fallet som sedan följer beror på 
implikationer av förestående förändring som dämpas något genom bristfällig kommu-
nikation. (Grundy, 1993) 
 
Scenario 2. I detta fall har ledningen varit tydliga i sin kommunikation med personalen 
och vid möten samlat alla för genomgångar. Notera att förändringen kungörs i stort 
sett vid samma tidpunkt som när ryktena börjar florera, för att minimera graden av osä-

Scenario 2 

Rykten Tillkännagivande 

Scenario 1 
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kerhet som uppstod i scenario 1. Viktigast av allt är att det i scenario 2 nås en högre 
position av prestation i slutet än innan förändringen initierades. (Grundy, 1993) 
 
Summan av figur 1 och de två olika scenariona blir enligt Grundy (1993) att prestatio-
nen påverkas negativt av förändring och i vissa fall i mycket stor utsträckning. Sänk-
ningen av prestationen kan variera enormt beroende på faktorer som till exempel kva-
liteten på kommunikationen.     
 
Balogun och Hailey (2004) använder en liknande modell som Grundy (1993) för att 
beskriva den process vilken individer går igenom under förändringsarbete. Den indivi-
duella vägen i den modellen består av tre områden: släppa det som varit, anpassa sig till 
förändringen och fortsätta framåt. Författarna menar att anställda går igenom sju olika 
steg. Steg ett som innebär att individer upplever en shock när de insett att en förändring 
är nödvändig och deras självförtroende får sig en törn eftersom de då måste göra saker 
annorlunda mot för vad de brukar. Steg två, förnekelse, är ett steg där individer försöker 
rationalisera förändringarna som att de inte berör dem. Individerna försöker intala sig 
att den nya rollen inte kommer att innebära någon större förändring mot den nuvaran-
de rollen. Som ett resultat av detta stiger individernas självförtroende igen men förne-
kelsen kan göra så att de inte utvecklas. När de nu försöker infria kraven på den nya 
rollen som de hade på den gamla uppstår en prestationsnedgång. För att flytta sig till 
steg tre, medvetenhet, måste individerna utveckla en medvetenhet för behovet av för-
ändring. När de utvecklar denna medvetenhet så sjunker självförtroendet igen då indi-
viderna inser att de inte är tillräckligt kunniga på den nya rollen. Steg fyra innebär att de 
kan acceptera behovet av att släppa det som varit för att kunna ta i bruk nya attityder 
och beteenden. Steg fem, identifierar och testar de nya beteenden för att mot slutet av 
steg fem ha ökat sitt självförtroende. Steg sex, sökning, innebär att de efter att ha provat 
olika beteenden och attityder nu vet vilken eller vilka som fungerar. Steg sju, integra-
tion, innebär att individen integrerar nya beteenden i vardagsarbetet. Det verkar som 
att det under steg sju är ett gap mellan hur individer ser på sin egen förmåga att prestera 
och förväntningarna som läggs på individen. 
 

2.1.2 Motstånd till förändring 

Genomförandet av förändring innebär vanligtvis att individen upplever störningar, ett 
avbrott eller ett obehag. Individen kanske måste inskaffa nya kunskaper för att klara av 
nya arbetsuppgifter, jobba i en omarbetad roll eller i en helt ny, erhålla lön och andra 
förmåner under andra premisser eller kanske få ansvar för en större/mindre budget. 
(Mabey, 2004) 
 
Enligt Mabey (2004) så har flera olika författare identifierat olika orsaker till varför led-
ningen möter motstånd vid genomförandet av förändring. Gemensamt för dessa orsaker 
är att de alla berör förlust, som exempelvis upplevd känsla av förlust av kontroll, förlo-
rad säkerhet och förlorat ansikte. Förändring genomförd av andra känns snarare hotfullt 
än spännande. Borttagandet av val leder till en känsla av maktlöshet, vilket kan resultera 
i stress och ett defensivt beteende. Kommunikation i rikliga mängder om den förestå-
ende förändringen kan hjälpa till att motverka dessa känslor. Kotter (1996) menar att 
ledningen oftare möter motstånd om det är en ensam ansvarig som ska genomföra för-
ändringen än om det är en hel grupp. Ensam, oavsett hur kompetent och karismatisk 
personen än är, har personen i fråga inte de tillgångar som behövs för att övervinna 
tradition och motstånd. Stewart (1985) menar att förändring stressar människan. Stress 
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uppkommer när det misstämmer mellan uppgiften, personen och dennes motivation. 
Förändringsstressen uppkommer för många från den ökande oklarheten i förändringssi-
tuationen och den ökade risken det innebär för individen. De individuella reaktionerna 
enligt författaren omfattar agitation, lägre uppmärksamhet, ökad frånvaro och sjukdom, 
aggressivt eller impulsivt uppträdande och depression. I en grupp under stress blir män-
niskor lättare sårade och den blir ofta impulsiv. En annan nackdel är att gruppen försö-
ker kontrollera oklarheten genom att begränsa sina mål och metoder till att omfatta 
bara de som lätt och klart kan definieras. 
 
Om förändringen är mer omfattande är det mer sannolikt att motstånd uppstår efter-
som gamla värderingar och metoder blir ifrågasatta. Det kommer att finnas passivt mot-
stånd, motstånd som inte kommit till ytan utan gror med tiden. Motstånd kan uppstå 
relativt snabbt då rykten sprids och anställda inom hela organisationen pratar. Det är för 
ledningen bra mycket lättare att genomföra förändringen om motståndet kan minime-
ras, vilket kan åstadkommas genom noggrann planering och vetskap om att motstånd 
kommer att uppstå. (Mabey,  2004)  
 
Balogun och Hailey (2004) påpekar att en organisation förändras endast om individerna 
inom den förändras. Individer inom en organisation blir ofta behandlade som någon-
ting passivt som snällt ska följa med i förändringen när ledningen genomför den. 

 

2.2 Företagsförvärv 
Företagsförvärv innebär att ett företag köper upp ett annat vilket gör att förvärvet är 
synonymt med förändring. En av de mest traumatiska typer av organisatoriska föränd-
ringar är just företagsförvärv. (Nikandrou med flera, 2000)  
 
Cartwright och Cooper (1996) beskriver företagsförvärv utifrån affärsverksamheter och 
de menar att ett förvärv kan falla under en av fyra kategorier. Dessa kategorier är verti-
kala, horisontala, konglomerat och concentric. De förvärv av vertikal karaktär involve-
rar kombinationen av två organisationer som ligger stegvis inom samma industri till ex-
empel en  tillverkare köper upp leverantörföretag eller återförsäljare. Horisontella för-
värv involverar kombinationen av två liknande organisationer inom samma industri. 
Konglomerat refererar till en situation där det köpta företaget kommer från en helt an-
nan industri. Concentric förvärv, där ligger den uppköpta organisationen inom ett to-
talt okänt område men till viket det köpande företaget vill expandera.  
 
Enligt Pritchett (1997) går det att identifiera fyra distinkta kategorier av förvärv. Dessa 
fyra typer av förvärv är räddningar, samarbeten, strid situationer och raider. Kategorin 
räddningar faller inom den mest samarbetsvilliga typen av gränssnitt mellan köpare och 
säljare medan raiden är den mest fientliga. Räddningskategorin innebär att ett företag 
av olika anledningar söker hjälp, därför är det köpande företaget välkommet men fort-
farande finns en viss skepsis. Att bli räddad är enligt författaren det bättre alternativet att 
välja bland pest och kolera. Sannolikt skulle företaget inte välja detta om bättre alterna-
tiv fanns. Den största procenten av alla förvärv faller inom kategorin samarbete. Ett fö-
retag vill köpa och det andra företaget vill sälja eller övertalas att sälja så att båda orga-
nisationerna samlas runt förhandlingsbordet på basis av sina egna villkor. 
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Stridsituationen uppstår då endast ett av två företag har starka intressen att genomföra 
en affär eller att de har olika syn på innehållet eller hur affären ska genomföras. Ofta är 
det säljande företaget tvungna att överge sin försvarande position och tvungna att sälja. 
Under dessa förutsättningar kan förhandlingarna bli väldigt aggressiva. Förmodligen vill 
ingen välja raiden, författaren menar att ledningen som ska köpa gillar jakten och spän-
ningen att till slut lyckas överta det andra företaget, men allt som oftast slutar detta ego-
istiska sätt med att det inte blir en lyckad sammanslagning.  
 

2.2.1 Problem vid företagsförvärv 

Enligt Cartwright och Cooper (1996) består förvärvsprocessen av fyra steg. Steg ett 
präglas av misstro och förnekelse, men den första reaktionen är ofta extrem chock. In-
dividen kan inte tro att förvärvet ska genomföras. Även när uppgörelsen är bekräftad 
försöker individerna att intala sig själva att ingenting kommer att förändras. Steg två, då 
förändringen blivit en verklighet för de inblandade, ersätts chocken och tvivlet av ilska 
och misstro gentemot de drivande krafterna av förvärvet. Under steg tre vänds ofta ils-
kan inåt. Individen blir arg på sig själv för att den har lagt ned så mycket av sin tid på 
organisationen. Individen blir ofta orolig att just dennes kompetens inte ska vara be-
hövd i den nya organisationen. I slutet av steg tre kan individen uppleva depressioner. 
Steg fyra innebär att individen äntligen accepterar den nya situationen. Scenariot där 
företag slås samman är enligt Pritchett (1997) oerhört förutsägbart i termer av psykolo-
giska dynamiker som uppstår. Det hjälper enligt författaren om inblandade parter är 
medvetna om vad som kan hända, vilket gör att de är bättre förberedda på situationer 
som uppstår. Den första större dynamiken som uppstår är att de skakningar som drar 
genom organisationen när den blir uppköpt är inget unikt fenomen, det är bara den 
mänskliga faktorn och eftersom organisationer är uppbyggda av människor kan led-
ningen med största sannolikhet misstänka någon form av rektion från de anställda. 
Bland de reaktioner som kan uppstå är oklarhet, minskat förtroende och självbevarelse-
drift. Oklarheten uppstår enligt författaren vid tillkännagivandet av en framtida sam-
manslagning. Under denna period är det fler frågor än vad det finns svar till.  Perioden 
lider brist på klarhet i den mening att anställda inte vet vad som ska hända med företa-
get eller vilka fler överraskningar som väntar eller vilka roller anställda ska eller inte ska 
spela i framtiden.  
 
Den andra större dynamiken är minskat förtroende eftersom tillkännagivandet gör in-
blandade parter mer misstänksamma och rädda. Här beskrivs chocken av tillkännagi-
vandet som en orsak och anställda har svårt att lita på ledningen då de inte varit öppna 
och ärliga om sammanslagningen, kan anställda då verkligen lita på ledningen i andra 
frågor? Den tredje större dynamiken, som är en följd av minskat förtroende, är självbe-
varelsedrift. Ju mindre förtroendet är för ledningen desto tydligare framträder självbe-
varelse beteendena. Tydligast syns det bland personer som är mer karriärmänniskor än 
andra. Enligt Pritchett (1997) är det intressant att se hur olika människor gör för att 
skydda sig själva. Vissa inleder aggressiva attacker för att nå positioner inom företaget 
som innebär mer makt och inflytande. Andra ligger lågt till röken har lagt sig och först 
då försiktigt börjar agera. Den tredje kategorin inser att det inte är någon ide och där-
för inte agerar. Enligt Cartwright och Cooper (1996) så är mänskliga faktorer de som 
oftast hålls som ansvariga då företagsförvärv misslyckas. Kleiner och Nguyen (2003) på-
pekar att en lyckad sammanslagning av organisationer har ett direkt samband med kva-
liteten på planeringen. Organisationer spenderar allt för lite tid till att analysera och 
förutspå framtida integrations frågor. 
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Enligt Pritchett (1997) är negativa effekter vid sammangåenden att förtroende nivån 
bland anställda sjunker och de börjar agera egoistiskt. Kommunikationskanalerna matas 
med mindre och mindre input och data som cirkulerar kommer med största sannolik-
het att filtreras bort. Det verkar som att allt fler har en ökad aptit på information under 
sammanslagningar men att få är villiga att föra den vidare. Rykten blir snabbt det som 
fyller det tomrum av information som skapas.  
 
Engagemanget för företaget och jobbet förloras lätt då företagets mål grumlas under pe-
rioden som följer efter sammanslagningen.  Anställda upprätthåller sällan en stark driv-
kraft att jobba när målen är höjda i dunkel. En annan negativ effekt är att anställda 
hoppar av, mycket beroende på hur sammanslagningen gått till, genom samarbete eller 
genom våld.  En annan orsak som gör att anställda hoppar av är den intensiva oro som 
sammanslagningen genererar. (Pritchett, 1997) 
 
Ett annat problem, enligt Pritchett (1997), vid företagsförvärv är att produktiviteten 
påverkas i negativ mening och självbevarelsen bland anställda gör att de blir mindre 
och mindre benägna att ta risker och ta mindre riskfulla beslut. Det som händer är att 
anställda genomgår en ”vänta och se” attityd där de är mer villiga att göra ingenting än 
att göra det fel. Delar av produktivitetssänkningen kan hänföras till folks motstånd till 
förändring. Anställda inom organisationen kanske inte vet vilka förändringar som är 
nödvändiga. Författarna hävdar här att det är ett gott exempel där kommunikations-
processen har havererat.  
 
Kleiner och Nguyen (2003) menar att förseningar i kommunikationen kan resultera i 
fientligheter och motstånd till sammanslagningen, vilket gör att efterföljande kommu-
nikationsprocesser svåra. Det kan även vara så att ledningen medvetet håller inne med 
informationen kring sammanslagningen därför att de är rädda för en reducering av pro-
duktivitet, stor osäkerhet och spekulation. 
 
 

2.3 Kommunikation 
Enligt Miyashiro (1996) spelar kommunikation en betydande roll vid förändringsarbe-
te, inte bara i inledningsskedet utan genom hela processen i form av återkoppling hur 
förändringen fortlöper. Enligt Kotter (1996) så är en stor förändring omöjlig att 
genomföra om personalen inte är villiga att hjälpa till.  Personer är inte villiga att göra 
uppoffringar, även om de är missnöjda med nuvarande situation, om de inte tror att en 
förändring är möjlig och att de tjänar något på den. Utan trovärdig kommunikation, 
och massor av den, kommer ansvariga aldrig att få personalen med sig. 
  
En enkel kommunikationsprocess, enligt Flaa med flera (1998), har två deltagare, av-
sändaren och mottagaren. Utgångspunkten för kommunikationsprocessen är att avsän-
daren har ett budskap denne önskar förmedla till mottagaren. Avsändaren måste därför 
uttrycka det han menar så exakt som möjligt genom att formulera budskapet i tal, skrift 
eller på annat sätt. Denna övergång från den ursprungliga meningen till formuleringen 
brukar kallas för kodning, dvs. översättning till allmänt kända symboler. Nästa steg är 
förmedlingen av det materialiserade budskapet, av symbolerna, till mottagaren. Den här 
förmedlingen brukar kallas för överföring och sker genom olika kanaler. Till sist ska 
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mottagaren tolka de signaler som denne mottagit. I sig är dessa signaler inget annat än 
ljudvågor eller krumelurer på ett papper. Meningsaspekten kommer fram först när 
mottagaren lägger in något i signalerna. Denna del av processen brukar kallas för av-
kodning, dvs. översättning från allmänt kända symboler. Kommunikationsprocessen el-
ler budskapsförmedlingen består alltså av följande delar: 

1. Det som avsändaren vill uttrycka.  
2. Det som avsändaren faktiskt uttrycker. 
3. De signaler som når fram till mottagaren. 
4. Den mening som mottagaren lägger i de mottagna signalerna. 

 
Övergången från del 1 till 2 kallas kodning, övergången från del 2 till 3 kallas överfö-
ring och från del 3 till 4 för avkodning. Hela processen kallas för förmedling enligt Flaa 
med flera, (1998).  
   

2.Kodning Kanal 3.Avkodning 4.Mottagare 1.Sändare 

Feedback 

 
Figur 2. En enkel kommunikationsprocessmodell enligt Larsson (1997). Omarbetad. 
 

2.3.1 Vertikal kommunikation 

Enligt Flaa med flera (1998) så är den vertikala kommunikationen den viktigaste typen 
av kommunikation. Nedåtgående information är exempelvis order, instruktioner och 
riktlinjer medan uppåtgående information ofta förekommer i form av rapporter, syn-
punkter och kritik. Författarna har gjort en åtskillnad mellan uppgiftsorienterad och or-
ganisationsorienterad information.  Enligt Wilderom (1991) kan uppåtgående kommu-
nikation vara ett dilemma för anställda, å ena sidan vet de om att företaget mår bättre 
om chefer är välinformerade om problem och möjligheter på en lägre nivå i företaget, 
samtidigt som de är rädda för att på så vis skapa mer jobb åt dem själva eller helt förlora 
de samma. Stevens och Hisle (1996) påpekar att farligheten med nedåtgående kommu-
nikation är antal nivåer den ska passera i organisationen, ju fler desto mindre är sanno-
likheten att informationen är intakt och att tonen och sammanhanget inte är det sam-
ma som ursprunget. Problemen författarna behandlar när det gäller uppåtgående kom-
munikation är svårigheter för ledningen att förstå varför vissa beslut måste tas och att ju 
fler nivåer informationen måste passera ju oftare skapar det problem och att ledningen 
inte förstår de problem anställda på en lägre nivå upplever. 
 
Uppgiftsorienterad information omfattar de upplysningar som de anställda har behov av 
för att kunna utföra sina konkreta arbetsuppgifter. Organisationsorienterad information 
handlar om informationer som inte bara har relevans för utförandet av arbetet utan som 
också gäller mer generella frågor. Det kan exempelvis gälla upplysningar om organisa-
tionens målsättningar, resurser, problem och framtida utveckling. Det råder ofta ett in-
timt samband mellan dessa två typer av information. (Flaa med flera, 1998) 
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Enligt Robbins (1998) delas vertikal kommunikation in i nedåtgående kommunikation 

2.3.2 Formell och informell kommunikation 

formell kommunikation och enligt 

id informell kommunikation kommunicerar aktörerna direkt och utanför det formel-

och uppåtgående kommunikation. Den nedåtgående informationen går från en del av 
en grupp eller organisation till en lägre del. Oftast tänker vi på ledningen som informe-
rar sina anställda. Den uppåtgående informationen går från en lägre del av organisatio-
nen till en högre. Denna kommunikationstyp håller oftast ledningen up to date med 
hur de anställda känner om jobbet sitt men även hur saker och ting kan förbättras. Det 
blir en form av feedback. Kotter (1996) ser kommunikation vid en förändring som en 
stor svårighet då det oftast blir envägskommunikation och anställda känner sig åsidosat-
ta. Författaren förespråkar tvåvägskommunikation eftersom ansvariga för förändringen 
då kan hjälpa personal få svar på sina frågor.  
 

Kommunikation kan delas in i formell respektive in
Larsson (1997) så innebär formell kommunikation de kommunikativa aktiviteter som 
ledningen i en organisation föranstaltar om och som den förutsätter blir utförda. Den är 
beroende av organisationens struktur. Informell kommunikation är den interaktion 
som medarbetare av olika själ själva skapar bredvid den formella. Formell och informell 
kommunikation står i relation till varandra. Formella kanaler tillfredställer sällan helt 
personalens behov av information. Ju mindre de formella kanalerna lyckas tillgodose 
människor med relevanta budskap, desto mer utvecklas den andra formen – djungelte-
legrafen.  
 
V
la organisationsmönstret och de reglerade kanalerna. Enligt Flaa med flera (1998) så kan 
informell kommunikation äga rum både horisontellt, vertikalt och diagonalt. Horison-
tellt när exempelvis två underordnade tar kontakt med varandra direkt utan att följa sy-
stemets princip om kommunikation via överordnade. Diagonalt när exempelvis ledaren 
för avdelningen kommunicerar direkt med en underordnad på en annan avdelning. 
Vertikalt när exempelvis chefsledaren hoppar över ett led i linjen (avdelningsledaren) 
och kommunicerar direkt med en underordnad. Författarna lyfter fram två huvudskäl 
till varför informell kommunikation äger rum. För det första är informell kommunika-
tion ofta helt enkelt en nödvändighet för att arbetet ska kunna utföras. De formella ka-
nalerna kan inte täcka alla de informationsbehov som föreligger. Den icke- planerade 
och mer spontana utväxlingen av information fungerar således som olja i maskineriet. 
Det andra huvudskälet till förekomsten av informell kommunikation är mer av social 
karaktär. Människor har behov att etablera band, uttrycka känslor, ge ris och ros till 
varandra oberoende av regleringar och organisationskanaler. Sådana kontakter är vikti-
ga för att anställda ska kunna känna tillfredsställelse med jobbet och få motivation för 
arbetet. De påverkar alltså den totala effektiviteten inom organisationen. Informell 
kommunikation kan också ha dysfunktionella drag. Ett informellt informationsutbyte 
fungerar ofta selektivt och diskriminerande, exempelvis genom att vissa personer får 
mer information än andra. Innehållet i budskapet kan lätt förvrängas och bidra till miss-
förstånd och rykten. Och när exempelvis toppledaren tar direkt kontakt med arbetarna 
på golvet, kan det skapa missnöje och konflikter bland mellanliggande enheter. Samti-
digt som den informella kommunikationen ofta utgör ett värdefullt komplement till 
den formella, kan den likväl utgöra en potentiell störning. (Flaa med flera, 1998) 
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2.3.3 Kommunikationskanaler 

Varför väljer folk en kommunikationskanal framför en annan? Ett val framför ett annat 
kan bero på om meddelandet är rutinaktigt eller inte. Rutinmässiga meddelanden ten-
derar att vara rakt på sak och sakna tvetydighet. Meddelanden som inte är rutinmässiga 
är med största sannolikhet komplicerade och har potentialen att bli missförstådda. Che-
fer kan välja att kommunicera rutinmässiga meddelanden effektivt genom kanaler som 
till exempel rapporter, brev, PM utskick eller e-post. Om cheferna ska lyckas i sin 
överföring när det gäller icke rutinmässiga meddelanden så ska de välja en kanal som 
till exempel telefon eller ansikte mot ansikte samtal. (Robbins, 1998) 
 
Balogun och Hailey (2004) menar att det finns ett brett urval av kommunikationskana-
ler att tillgå under förändring. Det finns även ett antal informella kanaler som till ex-
empel samtal över en lunch eller vid kaffeapparaten på jobbet. Enligt författarna så är 
nyckeln till att välja kommunikationskanal att välja en som passar mottagarnas behov 
och målet med kommunikationen. För att uppnå effektiv kommunikation enligt Kot-
ter (1996) ska flera olika verktyg används: stora gruppmöten, PM, tidningar, planscher 
och personliga samtal. Författaren menar att om samma meddelande kommer till per-
sonalen från många olika håll är sannolikheten större att informationen uppfattas och 
blir ihågkommen. Enligt Klein (1996) så har personlig kommunikation störst påverkan 
än någon annan kommunikationskanal. Att just den kanalen har störst påverkan har att 
göra med dess omedelbarhet, du ställer en fråga och kan omedelbart få ett svar. Denna 
form av tvåvägskommunikation uppmuntrar att personerna involveras i kommunika-
tionsprocessen och den ökar sannolikheten att sändaren och mottagaren uppfattar 
meddelandet på likartat sätt. En av de största fördelarna med personlig kommunikation 
är att deltagarna har möjlighet att uppfatta icke- verbal kommunikation så som exem-
pelvis kroppsspråk och emotioner. Detta tillägger rikedom till förståelsen av det som 
ska kommuniceras och i annat fall inte skulle ha kommit fram.  
 
Även Parkinson och Rowe (1979) anser att ansikte mot ansikte metoden är den klart 
effektivaste metoden för att sprida information vidare, oavsett om det sker på tuman-
hand eller inför en församling av människor. Men författarna anser dock att denna me-
tod endast är så effektiv som den person som utövar den. Dålig personlig kommunika-
tion medför att budskapet inte tas emot och kommunikationen berövas effektiv aukto-
ritet i framtiden. 
 

2.3.4 Kommunikationsproblem 

Vi är inte alltid så duktiga på att uttrycka vad vi menar och vi är heller inte alltid så 
duktiga på att förstå andra. Vår egen personlighet spelar in både när vi överför och när 
vi mottar information. Eftersom det viktiga inte är det som faktiskt sägs utan innebör-
den av det som sägs, kommer det också in en tolkningsfas där tolkarens personliga upp-
fattning är av betydelse. Organisationens storlek är av betydelse när det gäller informa-
tionsdelgivning/spridning, ju fler led som informationen ska passera genom desto fler 
blir möjligheterna till förvrängningar och missförstånd. (Flaa med flera, 1998)  
 
Enligt Robbins (1998) så är ett annat stort problem för effektiv kommunikation är att 
vissa personer upplever det som svårt och stressfullt att kommunicera, både muntligt 
och skriftligt. Filtrering beskrivs av Robbins (1998) som av sändaren manipulerad in-
formation för att informationen ska ses som mer betydelsefull av mottagaren. Till ex-
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empel, när en mellanchef berättar för sin chef vad chefen vill höra, då har mellanchefen 
gjort sig skyldig till filtrering av information. Selektiv perception beskrivs av Robbins 
(1998) som att mottagaren i en kommunikationsprocess selektivt väljer ut vad han eller 
hon vill se och höra utifrån behov, motivation, erfarenhet, bakgrund och andra person-
liga egenskaper.  
 
Mottagarna i kommunikationsprocessen projekterar även sina intressen och förvänt-
ningar i kommunikationen när de avkodar meddelandet. När personer känner sig ho-
tade och osäkra så tenderar de att agera på olika sätt så att förmågan att uppnå gemen-
sam förståelse reduceras. Det innebär att personerna lägger sig på försvar och attackera 
andra verbalt, sarkastiska kommentarer, fördömande och ifrågasätter andra personers 
motiv. (Robbins, 1998) 
 
Ett annat problem som Kotter (1996) behandlar är att kommunikation kostar. Många 
organisationer idag spärrar vettiga kommunikationskanaler med att tillfredsställa någons 
ego eller på annat vis med tidsödande och oviktig information. Ungefär tio procent av 
de personliga samtal som förs handlar om sport och väder och organisationens tidning 
är utfyllnad och/eller propaganda.  
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3 METOD 

3.1 Forskningsansats 
Hur forskare ska relatera teori och verklighet är enligt Patel och Davidson (1994) ett av 
de verkligt centrala problemen inom allt vetenskapligt arbete. Författarna anger två al-
ternativa arbetssätt som teoriproduktionen kan bedrivas på, induktion och deduktion. 
Det induktiva arbetssättet innebär att upptäckandets väg följs. Forskaren studerar forsk-
ningsobjektet, utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare vedertagen teori, 
och utifrån den insamlade informationen, empirin, formulera en teori. Det omvända 
förhållandet gäller om forskaren arbetar deduktivt. Det deduktiva arbetssättet enligt Pa-
tel och Davidson (1994) beskrivs som bevisandets väg. Ett deduktivt arbetssätt känne-
tecknas av att forskaren utifrån allmänna principer och befintliga teorier drar slutsatser 
om enskilda företeelser. Enligt Backman (1998) innebär det deduktiva förhållningssättet 
att tyngdpunkten ligger på begreppsplanet d.v.s. från begreppsliga formuleringar i form 
av teorier, frågeställningar och hypoteser. Det induktiva förhållningssättet innebär att 
forskaren istället börjar med empirin, samla in data, för att därefter (ofta samtidigt) for-
mulera begrepp i form av hypoteser eller teorier. Jag har i denna uppsats utgått från be-
fintliga teorier om förändring, företagsförvärv och kommunikation för att teoretiskt 
kunna visa på den komplexa situation som uppstår vid företagsförvärv. Sedan har jag 
jämfört teorin med empirin, vilket enligt Patel och Davidson (1994) och Backman 
(1998) kallas för den deduktiva ansatsen. Därefter har jag analyserat och dragit slutsatser 
som baseras på mina iakttagelser av fenomenet. 
 
Backman (1998) menar att verkligheten är en individuell, social och kulturell kon-
struktion, där intresset förskjuts mot att studera hur människan uppfattar och tolkar den 
omgivande verkligheten, inte som i den naturvetenskapliga traditionen hur man obser-
verar, registrerar och ”mäter” en mer eller mindre given verklighet. Ett kvalitativt för-
hållningssätt innebär att forskaren intresserar sig för hur individen upplever och tolkar 
sin verklighet.  Enligt Patel och Davidson (1994) bör forskare använda sig av en kvali-
tativ ansats om problemet handlar om att tolka och förstå t.ex. människors upplevelser. 
Metoden kännetecknas av närhet till den källa forskaren hämtar sin information ifrån. 
Enligt Backman (1998) kännetecknas kvalitativa metoder av att de inte använder sig av 
siffror eller tal. De resulterar i verbala formuleringar, skrivna eller talade. Dessa utsagor 
sker verbalt och instrumentet består av det traditionella ”ordet”. Jag bedömde således 
att det var mest lämplig att använda det kvalitativa förhållningssättet då syftet med den-
na uppsats syfte är att studera flödet av kommunikation i ett företag inblandat i ett före-
tagsförvärv, inom byggsektorn. Då fokus ligger på att beskriva problemets breda kom-
plexitet och jag vill belysa de förhållanden som tillsammans påverkar kommunikationen 
vid företagsförvärv har jag genomfört fyra stycken personliga intervjuer. Den empiriska 
undersökningen är alltså uppbyggd på dessa fyra intervjuer. Att träffa respondenterna 
personligen ansåg jag skulle leda till en bättre dialog än att genomföra dem per brev el-
ler telefon. 
 

3.2 Undersökningsansats 
Fallstudier är en beteckning som innebär att undersökningarna utförs på en mindre av-
gränsad grupp. Ett ”fall” kan vara en individ, en grupp individer, en organisation eller 
en situation. Vid fallstudier utgår vi från ett helhetsperspektiv och försöker få så täckan-
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de information som möjligt. Fallstudier kommer ofta till användning när vi vill studera 
processer och förändringar. (Patel och Davidson, 1994)  
 
Enligt Backman (1998) kan en fallstudie ha olika avsikter. Den kan vara beskrivande, 
förklarande eller undersökande. Enligt Patel och Davidson (1994) är beskrivande un-
dersökningar beskrivningar av förhållanden som har ägt rum eller beskrivningar av för-
hållanden som existerar just nu. Vid beskrivande undersökningar begränsar forskaren 
sig till att undersöka några aspekter av de fenomen forskaren intresserar sig för. De be-
skrivningar forskaren gör är av dessa aspekter är detaljerade och grundliga. 
 
Jag har valt att i min studie använda mig av fallstudie som undersökningsstrategi då jag 
söker en djupare förståelse för de komplexa situationer som uppstår i samband med fö-
retagsförvärv. Även det faktum att jag inriktar mig på ett fåtal specifika undersöknings-
objekt gör att jag anser fallstudien som den mest lämpade strategin. 
 

3.3 Undersökningsorganisation 
Det fallstudieföretag som arbetet baseras på är Bergnäsets ställningsmontage AB. Den 
empiriska studien grundas på ett ledar- och ett medarbetarperspektiv. Jag har genom-
fört fyra stycken intervjuer där personal från fyra olika arbetsområden, ledare, montör, 
chaufför och lager, har medverkat. Anledningen till att olika delar av företaget har in-
tervjuats är att jag på så sätt lättare kan se flödet av kommunikation inom företaget. 
Mitt val av Bergnäsets ställningsmontage AB grundar sig på att det är ett dotterbolag till 
byggföretaget NCC och att jag innan uppsatsens början visste att de har genomgått två 
förvärv. En annan stor anledning till att jag valde just  Bergnäsets ställningsmontage AB 
var närheten till studieobjektet och att jag har en gedigen bakgrundsinformation om 
företaget eftersom jag själv jobbat där under perioder.  
 

3.4 Litteraturstudie och datainsamlingsmetod 
Jag genomförde litteraturstudien innan min empiriska undersökning för att skapa en 
teoretisk förståelse och referensram som lämpade sig för mitt valda problemområde, 
kommunikation vid företagsförvärv. Källorna hittade jag på Luleå tekniska universitets 
bibliotek men även Luleå stads bibliotek. Jag har läst vetenskapliga böcker och artiklar. 
Jag har använt mig av databaser, Business Source Elite och Emerald fulltext för att på så 
sätt finna lämpliga artiklar till mitt valda ämnesområde. Sökord har varit: Change 
Communication och olika kombinationer därav, kommunikation, företagsförvärv, för-
ändringsarbete och samma ord på engelska. Jag har använt mig av Bergnästes ställ-
ningsmontage AB:s hemsida för att finna lite bakgrundinformation om företaget. Den 
datainsamlingsmetod som jag har använt mig av är personliga intervjuer. Jag konstrue-
rade en intervjuguide som jag använde mig av under intervjuerna. De personliga inter-
vjuerna som jag gjorde gav mig stor flexibilitet i frågeställningarna och möjlighet för 
mig att ställa följdfrågor om det uppstod några oklarheter under intervjun. De personli-
ga intervjuerna tog mellan trettio och sextio minuter att genomföra. Jag avsåg att 
genomföra mitt urval genom att slumpmässigt plocka ut ett antal intervjupersoner med 
någon form av slumptabell. Det var dock ej praktiskt genomförbart då främst persona-
len inte jobbar på samma ställen men även ledarna reser mycket. Därför valde jag ut re-
spondenter som var anträffbar under de dagar jag valde att genomföra intervjuerna.  
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3.5 Validitet och reliabilitet 
Att inhämta information om saker och ting är enligt Patel och Davidson (1994) någon-
ting vi gör dagligen. Om vi vill veta hur mycket vi väger stiger vi upp på en våg. Vi 
vet då att vi faktiskt får information om vikten och i de flesta fall vet vi också hur 
mycket fel vågen kan slå. När vi själva konstruerar de instrument vi använder för att 
samla information uppstår problemet att vi inte på samma självklara sätt vet att vi får in-
formation om just det vi vill. Inte heller vet vi hur pass säker informationen är. Denna 
problematik ovan har sina rötter i principer om mätning även om vi inte avser att mäta 
någonting i egentlig bemärkelse, måste vi på något sätt försäkra oss om att vi vet vad vi 
gör. Dels måste vi veta att vi undersöker det vi avser att undersöka, det vill säga vi mås-
te veta att vi har god validitet. Dels måste vi veta att vi gör det på ett tillförlitligt sätt, 
det vill säga vi måste veta att vi har god reliabilitet.  
 
Validiteten (att jag mäter rätt saker) i mitt fall kan betecknas av hur väl jag lyckats med 
att mäta det jag avsett att mäta, det vill säga hur kommunikationsflödena varit under 
företagsförvärvets gång samt vad som påverkat kommunikationen. En bra utformning 
av intervjuguiden, som svarar mot syftet kan höja validiteten, därför har jag konstruerat 
en intervjuguide efter relevanta teoriavsnitt rörande förändring, förvärv och kommuni-
kation. Jag har exempelvis haft i åtanke att mina respondenter kommer från skilda delar 
av organisationen och försökt undvika fackspråk etcetera. 
 
För att höja reliabiliteten (att jag mäter på rätt sätt, har rätt verktyg) har jag försökt mi-
nimera störande moment som om möjligt kan påverka mig och respondenterna. Mo-
biltelefoner har varit avstängda och vi har under intervjuerna suttit instängda i de loka-
ler där intervjuerna ägde rum. Jag utgick från frågeformulären vid intervjun och note-
rade stödord om de saker vi diskuterade. Senare har jag låtit intervjuobjekten läsa ige-
nom en skriftlig sammanfattning av intervjun för godkännande. Jag har försökt att vara 
neutral under intervjuerna men är medveten om att jag kan ha påverkat respondenter-
na på ett omedvetet sätt genom att ställa ledande frågor. Respondenterna fick inte i 
förväg se mina frågor. Det enda respondenterna i förväg fick veta var inom vilket om-
råde jag skulle ställa frågor och vilken typ av frågor 
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4 EMPIRI 
Detta avsnitt redovisar materialet från de respondenter som deltagit i studien. Materia-
let redovisas anonymt som Person A, B, C och D. När det gäller själva köpet och de-
taljerna kring köpet är det bara Person A som är riktig insatt vilket innebär att de övri-
ga personerna inte förekommer ofta i de avsnitten. Empirin kommer att inledas med 
en presentation av företaget för att därefter redovisas i tre ”block”. Dessa tre block är 
Allmänt och två olika förvärv.  Då de olika personerna inte tycker något kommer det 
inte att nämnas. All bakgrundsinformation har jag erhållit av Person A. 

 

4.1 Presentation av fallstudieföretaget 
Bergnäsets ställningsmontage AB är ett företag som i huvudsak sysslar med olika service 
uppdrag åt industri- och entreprenadföretag samt uthyrning av de flesta i marknaden 
förekommande ställningsfabrikat. De utför även transporter av containers och man-
skapsbodar med sina kranbilar som är stationerade i Luleå.  
 
Företaget startades 1978 med fyra årsanställda och idag är de ca 80 årsanställda med yr-
kesbevis och kompetensbevis. Vidareutbildning av personalen sker kontinuerligt efter-
som kraven på de arbeten de utför hela tiden skärps. De är ett av STIB auktoriserat 
ställningsföretag med dokumenterad kvalitetsplan. Detta borgar för smidighet och 
funktion i deras åtaganden, samt att de kan garantera hög kvalitet och leveranssäkerhet 
vid stora som små projekt.  
 
Bergnäsets ställningsmontage AB:s huvudkontor är beläget på industriområdet Kallax 
Företagsstad i Luleå. Där finns även deras huvudlager med ställningsmaterial, där de 
genomför alla större underhållsreparationer och genomgångar av material och maski-
ner. Deras kranbilar för specialtransporter och våra BDX anslutna traktorer utgår även 
dem från huvudkontoret. Bergnäsets ställningsmontage AB har underhållsavtal med 
samtliga större industrier i sitt verksamhetsområde. Vid större ny- och ombyggnads 
samt reparationsarbeten inom industrin är de vanligtvis anlitade.  
 
De intervjuer jag genomfört har varit med fyra stycken personer inom företaget med 
olika arbetsuppgifter.  

 

4.2 Allmänt 
De områden som behandlas under allmänt rör kommunikation och hur den uppfattas. 
Kommunikationen som behandlas under detta avsnitt rör inte någon viss förändring 
utan är mer av daglig karaktär.    

4.2.1 Den dagliga kommunikationen 

I den dagliga kommunikationen använder sig inte personalen av E-post. Telefonen är 
den kommunikationskanal de använder sig mest av. Person B, C, och D tycker att 
kommunikationen inom BSM fungerar bra och har ingenting att anmärka. De har 
möte varje vecka. Person B tyckte det var smålöjligt till en början, då den nya Vd:n in-
förde dem, men insåg efterhand att det var bra att få information om vad som händer 
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och sker på andra arbetsställen. Person B, C och D tycker att möjligheterna till feed-
back är goda främst då på veckomötena. Men Person B och Person D poängterar även 
vikten av att de som jobbar på huvudkontoret i Luleå även har möjlighet till feedback i 
fikarummet.   
 
Person A:s dagliga kommunikation sker främst med koncernen och kommunikations-
kanalen det sker genom är främst telefonsamtal eller via E-post. När det gäller kom-
munikationen med de anställda ser Person A veckomailet som en bra kanal för att spri-
da information om vad som händer inom de olika arbetsplatserna. På senare tid har 
dock veckomailet legat i träda av olika anledningar men Person A påpekar vikten av att 
åter komma igång med att skriva det. Hemsidan är ett verktyg som används mer som 
en källa till att se vem anställda pratar med när de ringer huvudkontoret i Luleå. Ge-
nom att Bergnäsets ställningsmontage sträcker sig från Kiruna i norr till Frövi i söder är 
det svårt för individer inom organisationen att känna igen personer på andra orter. An-
ställda som ringer kan på så vis koppla ett ansikte till rösten, det blir mer personligt. En 
annan kommunikationskanal som Bergnäsets ställningsmontage AB använder sig av är 
kvartalsmöten. Dock så omfattar den formen bara vissa delar av verksamheten, det är 
endast personal från den närmaste omgivningen som deltar på dessa möten. Kvartals-
mötena anordnas inte under arbetstid vilket innebär bekymmer då personal inte vill 
spendera sin fritid på möten och om det anordnas på arbetstid förlorar företaget in-
komst. Som det är nu anordnas dessa möten mot slutet av dagen under arbetstid. Berg-
näsets ställningsmontage AB använder sig av medarbetargrupper som består av en re-
presentant från varje arbetsställe. De personerna representerar varje arbetsställe vid mö-
ten med chefer och ledning vid exempelvis löneförhandling. Via den kanalen får både 
ledning och anställda en möjlighet att kommunicera. Det är möjligt för gruppen att 
kalla till möte om de anser att så krävs. Telefonmöten är också en möjlig kanal att an-
vända sig av då det är långa avstånd mellan de olika arbetsställena.  
 
 
4.2.2 Hur uppfattas kommunikationen  
Möjligheten, enligt Person A, för anställda och han själv att ventilera åsikter är god, 
främst genom kvartalsmötena där närvarande får och har möjlighet att säga vad de 
tycker. Många är det också som ringer Person A för att höra efter om viss information 
är riktig. Person A anser att ”det förs en vettig kommunikation på Bergnäsets ställ-
ningsmontage AB” och det har av ledning och anställda inte framkommit någon avvi-
kande åsikt. Person B tycker att möjligheterna till feedback är goda främst då på 
veckomötena. Men han poängterar även vikten av att de som jobbar på huvudkontoret 
i Luleå även har möjlighet till feedback i fikarummet. Person C menar att ingen är 
rädd för att lyfta fram det som är fel och konstaterar att ansvariga lyssnar och försöker 
om möjligt göra något åt problemet. 
 
 
4.2.3 Kommunikationsvägar 
När det gäller den dagliga kommunikationen sker den med hjälp av arbetsledaren som 
då har ansvaret över sin del av verksamheten. Person A berättar att han använder sig av 
dem om det är någon information som behöver spridas. Är det viktigare saker som det 
ska informeras om till exempel ändring av någon lag, som har betydelse för de anställ-
da, sker den inte bara genom arbetsledaren utan även på kvartalsmötet.  
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Ryktesspridning är en källa till bekymmer och som Bergnäsets ställningsmontage AB 
tas på största allvar. Det är någonting de försöker minimera. Många fall av skvaller som 
Person A varit med om har många gånger varit rent nonsens och han har lätt kunnat 
avfärdas. Andra gånger har det varit mindre lätt att avfärda dem som nonsens till exem-
pel om det gått rykten om att en anställd har alkoholproblem eller andra privata pro-
blem som påverkar jobbet. Då har Person A eller den anställdes chef/arbetsledare varit 
tvungna att ta reda på sanningen, vilket i sig inte varit lätt, för att sedan göra någonting 
åt det.  
 
Person A säger att han på sin position dagligen får mängder av information och måste 
sålla bland information som är mer eller mindre viktig eller rätt/felaktig och utifrån det 
agera. Han är tvungen att lyssna av för att senare kolla upp, en del gånger enligt lag. 
 
 

4.3 Förvärv 1 (Siab) 
Siab hade en ambition att bygga upp sin verksamhet till att bli mer komplett.  Tanken 
var att de genom Bergnäsets ställningsmontage AB tidigt skulle kunna nå marknaden. 
Siab ville åt industrijobb och deras strategi var att bygga en verksamhet som sträckte sig 
från Skutskär i söder till Haparanda i norr. De ville köpa upp andra företag som låg 
inom deras verksamhetsområde. Ägarna av Bergnäsets ställningsmontage AB ville före-
gå Siab och gick därför till dem med en förfrågan om de vill köpa. Ägarna insåg att de 
skulle ha haft svårt att konkurrera med Siab, som med största sannolikhet skulle ha tagit 
marknadsandelar, så de bjöd ut till försäljning istället.  
 
Närvarande på mötena vid köpet var en arbetsgrupp Siab tillsatt för att genomföra kö-
pet och ägarna som skulle sälja. Närvarande var även en person som skulle tillträda som 
VD och fungera som en länk mellan Siab och Bergnäsets ställningsmontage AB. Efter-
som ägarna tidigare köpt upp och sålt verksamheter ansåg de sig inte behöva extern 
hjälp vid möten och att det vid den här typen av köp är köparen som konstruerar kö-
peavtalen så den delen av köpet behövde ägarna inte fundera så mycket kring.  
 
Person A var den av ägarna som drev försäljningen framåt. Person A ansåg att Bergnä-
sets ställningsmontage AB vid den tidpunkten var ett bra bolag. Bra avkastning till 
ägarna, en ren guldgruva enligt honom själv, men samtidigt fanns en hotbild främst då 
från Siab som enligt Person A skulle ha tagit marknadsandelar av dem och det skulle på 
längre sikt kunna ha inneburit sämre tider för bolaget. Person A ansåg även att det var 
rätt tidpunkt på så sätt att om bolaget går dåligt ligger banken en i hasorna och då vill 
ingen intressent köpa. Går företaget alldeles för bra så är det ingen som har råd att 
köpa. Det var alltså enligt Person A ett optimalt läge att sälja av företaget. Ägarna kun-
de även visa på framtida projekt. Kulsinterverket i Kiruna var ett projekt, som då skulle 
bli det största projektet i Bergnäsets ställningsmontage AB:s historia. Allt som saknades 
vid Siabs övertagande var en namnunderskrift. 
 

4.3.1 Största förändringarna 

En förutsättning för att ägarna skulle sälja enligt Person A var att de skulle kunna fort-
sätta med sin verksamhet som tidigare, bara själva ägandet skulle vara annorlunda. De 
skulle få fortsätta att använda sig av namnet Bergnäsets ställningsmontage AB som är väl 
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inarbetat. Ingen reklam skulle göras om att de har bytt ägare, främst för att de utför 
jobb åt många olika företag. De ville inte göra en onödigt stor grej av att det för vissa 
bolag blev ett konkurrerande bolag de beställde tjänster av.  
 
Första halvåret skedde inga större förändringar vad gäller den dagliga driften utan de 
hade fortfarande egen kontroll över ekonomi och administration och på så sätt ingen 
koppling till koncernen. 10 jan -97 ägdes de av Siab. Efter semestern ägdes Bergnäsets 
ställningsmontage AB av NCC. De intervjuade upplevde ingen större förändring annat 
än att en VD tillsattes och blev högste chef. 
 

4.3.2 Kommunikationskanaler 

Kommunikationskanalerna som användes vid Siabs övertagande handlade främst om 
möten men även telefonsamtal. Leverantörer och beställare fick utskick om de ändrade 
förhållandena. Anställda hade givetvis en del frågor vilka besvarades. Person A anser att 
det framkom på ett tydligt sätt att den information som gavs var lagom. Eftersom det är 
viktigt att informera om händelsen och samtidigt kunna presentera nye Vdn´s ansikte 
valde de personliga möten. Person B bekräftar att nye Vd:n först besökte företaget för 
att informera om förvärvet. Senare kallades det till ett möte för mer utförlig informa-
tion. Person D minns att hans första möte med VD:n ägde rum på Nordkalotten Ho-
tell i Luleå. 
 
Informell kommunikation förekom endast i liten omfattning och då främst i initialske-
det då de gamla ägarna skulle sälja.  Eftersom ägarna inte ville avslöja sina planer var det 
inte möjligt att kommunicera via de formella kanalerna. Då skulle det ha varit möjligt 
för anställda att komma åt den informationen. Var de övriga delägarna beredda att sälja? 
var frågor som enligt Person A ställdes initialt. Medarbetarna menar att det bland de 
anställda pratades en del angående köpet och hur det skulle bli framöver. 
 
Den nye Vd:n var tillsatt för att övervaka Siabs investering, Bergnäsets ställningsmonta-
ge AB. Personliga möten ansågs vara den viktigaste kanalen för information. Folk vet 
och ser vem det är som svarar på frågorna. 
 

4.3.3 Hur uppfattades kommunikationen?  

Person A tycker att Siab var oerhört tydliga i sin kommunikation/avsikt med Bergnä-
sets ställningsmontage AB. De hade redan från början en tydlig plan. Kommunikatio-
nen som följde när köpet väl gått igenom var bara material som bekräftade det som av-
talats om tidigare vid förhandlingarna. Missförstånden minimerades enligt Person A ge-
nom den arbetsgrupp inom Siab, som var ansvariga för köpet, var lättillgängliga och 
genom att de alltid stod till de gamla ägarnas förfogande kunde misstagen minimeras. 
De förde en öppen dialog med den gruppen. De intervjuade tycker även de att led-
ningen inte kunde eller skulle ha gjort någonting annorlunda då risken för ryktessprid-
ning skulle ha varit betydande. 
 
Ryktesspridningen vid köpet klarade de sig utan då ingen information läckte ut. De 
lyckades som Person A beskrev det ”hålla locket på”. Risken ansåg han vara när det väl 
blir offentligt att det då kommer som en chock för de anställda. Men det går ju inte att 
förutse hur de anställda reagerar innan, utan det såg de gamla ägarna först efteråt. I det 

 20



 Empiri 

här fallet blev inte reaktionerna chockartade utan ganska sansade. Givetvis ställdes en 
mängd frågor främst rörande situationen för de anställda och hur det skulle gå och vad 
som skulle hända med dem. Person B berättar att han kände en stor osäkerhet till en 
början då Bergnäsets ställningsmontage AB ”varit som ett familjeföretag för att gå mot 
någonting stort och okänt”.  Tiden runt förändringen var väldigt oroligt, säger Person 
C. Vad kommer att hända? Tiden vid förändringen präglades av osäkerhet under en 
längre tid trots ledningens, enligt honom, tydliga och klara information. Person D var 
inte orolig över sin situation fräst på grund av sin arbetssituation – för honom skulle 
det inte bli svårt att hitta ett nytt jobb om så krävdes. 
 
Kommunikationen mot de anställda skötes så att Person A initialt ringde runt till de 
olika arbetsställena för att informera arbetsledarna om vad som ägt rum. Därefter reste 
Person A och den nytillsatte Vd:n runt bland arbetsställena för att informera och svara 
på frågor. Person A menar att ägarnas intresse vid köpet att bevara Bergnäsets ställ-
ningsmontage AB som det var och de ville trygga framtiden för både företaget och de 
anställda gjorde att anställda inte upplevde tiden efter köpet som speciellt oroligt eller 
besvärande på något sätt. Ägarna kunde visa svart på vitt att de även tänkt på de anställ-
da vid förhandlingarna. 
 
Person A tycker att de gamla ägarna och Siab gjorde helt rätt vid genomförandet av 
förändringen, som speglades av mycket hysch-hysch. Inget sades om en eventuell för-
säljning. Ingenting kom heller ut och orsakade ryktesspridning. När så affären blev 
känd informerades anställda om den nya situationen.  
 
Person A avslutar med att säga att han inte ser hur Siab kunde ha gjort någonting an-
norlunda. Han tycker att hela upplägget/processen var bra, ägarna fick gehör för sina 
synpunkter. De intervjuade tycker även de att ingenting kunde ha gjorts annorlunda. 
 
Möjligheten för ägarna att ventilera åsikter mot Siab var enligt Person A god då han 
med sin erfarenhet ansåg att Siab var unikt i den bemärkelsen att beslutsmöjligheterna 
var flyttade neråt i organisationen, decentraliserade. Annat var det när NCC kom med 
i bilden då det enligt Person A var fråga om att visa med hela handen och peka. Allt 
styrdes med järnhand från huvudkontoret i Göteborg. 

 

4.4 Förvärv 2 (NCC) 
Själva förvärvet mellan Siab och NCC gick över Bergnäsets ställningsmontage AB:s 
huvuden. De hade ingenting att säga till om och var inte medvetna om att NCC var 
nya ägare förrän övertagandet var ett faktum sommaren -97. Person B säger att han 
fick reda på förvärvet genom Nordnytt (TV). 
 

4.4.1 Största förändringarna  

Den allra största omställningen när NCC blev huvudägare var främst på den administ-
rativa sidan. Från att ha varit ett småföretag till att involveras i ett stort byggföretag gick 
inte helt smärtfritt enligt Person A. Från att ha använt sig av ett eget ekonomiskt och 
administrativt system till att integreras i NCCs ekonomiska system var svårt då byggfö-
retag ser helt annorlunda ut än vad småföretag gör. Olika kostnadsställen infördes vilket 
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innebar att olika konton sattes upp för olika arbetsställen. Tidigare fördes manuella la-
gerlistor men sedan förvärven har listorna förts in på dator säger Person B. 
 
Efter cirka ett år så bytte NCC till ett nytt ekonomiskt system som omarbetades och 
anpassades för just den organisationen. Det nya systemet kunde inte användas av Berg-
näsets ställningsmontage AB och det gjorde att ansvariga för systemet var tvungna att 
kompromissa hur systemet på Bergnäsets ställningsmontage AB skulle se ut gentemot 
NCC och dess redovisningssystem. Detta var enligt Person A ingen lätt period i Berg-
näsets ställningsmontage AB:s historia och krävde mycket och hårt jobb. Svårigheten 
var själva anpassningen till NCC. Personerna C och D menar att kontrollen över mate-
rial och dylikt blivit hårdare sedan införandet av olika kostnadsställen. 
 
NCC använde sig även av ett administrativt system där varje arbetsprojekt redovisar 
sina egna siffror. Detta gjorde att arbetsledare på Bergnäsets ställningsmontage AB var 
tvungna att sitta framför datorn mer än de önskade. Andra problem Person A såg med 
detta arbetssätt var att Bergnäsets ställningsmontage AB förlorade kompetent personal 
inom ställningsbyggande till att sitta framför datorn. Person A sa ”pekfingervalsa när de 
kommer till sin rätt med ett järnspett i handen, det är för mig obegripligt”.  Tron på 
data har enligt Person A varit för hög. Det går inte att tvinga folk att börja arbeta med 
dator. Personerna B och C berättade att de tror företaget skulle ha klarat sig lika bra 
utan datorerna. 
 
Den största omställningen enligt Person B och C var de större resurserna bakom före-
taget. Det blev lättare att skaffa hjälpmedel som exempelvis kranbil. Det satsades mer på 
utbildning av personalen, men Person C är osäker på om det var företaget i sig eller 
krav utifrån som gjorde att det satsades mer. Nackdelarna enligt Person C var att det 
infördes klädkonton där varje person fick en viss summa per år att köpa arbetskläder för 
och översteg du denna summa så drogs överdelen från din lön. Person C anser även att 
datoriseringen medförde mer arbete än tidigare, då framförallt på lagersidan, där allt 
material som skulle användas redovisas minutiöst. För Person D skedde ingen större 
förändring mot för hur det var tidigare, inte vad han kan erinra sig i alla fall. 
 

4.4.2 Kommunikationskanaler 

När det gäller kommunikationen var det ingen skillnad annat än till vem eller vilka de 
kommunicerar med. Tidigare vände sig Person A till Ålgatan (Siab) för att senare vända 
sig till Göteborg där NCC har sitt huvudkontor. Det enda som egentligen hände i in-
formationsväg var att Vd:n i organisationen berättade vad som hänt och till vem Person 
A i fortsättningen skulle vända sig till. Utskick med E-post bekräftade vad Vd:n sagt. 
Kontakten mellan NCC och Bergnäsets ställningsmontage AB sker mestadels genom 
telefon och med olika personer beroende på vem i organisationen du frågar. Person B, 
C och D har ingen kommunikation alls med NCC. 
 
Person A tror att många av de problem som diskuteras om i litteraturen att en stor or-
ganisation kan få problem med missförstånd i kommunikationen, minimerades genom 
att de från början då Siab köpte värnade om att fortsätta att vara egna.  
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4.4.3 Hur uppfattades kommunikationen?  

Ingen kommunikation gavs i förväg till personal på Bergnäsets ställningsmontage AB. 
Den kommunikation som skedde efter NCCs övertagande var enkelriktad det vill säga 
att NCC informerade Bergnäsetsställningsmontage AB om vad som skulle göras och 
hur. Extern kommunikation undveks då de inte ville basunera ut att de numera ägdes 
av NCC. Bergnäsets ställningsmontage AB fortsatte sin policy att de skulle fortsätta 
vara Bergnäsets ställningsmontage AB.  
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5 ANALYS OCH SLUTSATSER 
 

5.1 Analysmodell 
Jag har valt att analysera materialet i min uppsats utifrån en analysmodell som presente-
ras nedan, se figur 3. Anledningen till detta är att det underlättar möjligheten att sortera 
insamlat material och koppla den till relevant teori. Analysmodellen är ett stöd för att 
strukturera och analysera insamlad data för att kunna svara på syftet. Jag kommer att 
ställa teorier om förändring, förvärv och kommunikation med motsvarande i empirin 
för att kunna visa på syftet. 
 

 
Figur 3. Analysmodell. Egen modell 

 

5.2 Förändring 

5.2.1 Förändringsprocessen 
Förändringsprocessen kan beskrivas utifrån tre steg (Balogun och Hailey 2004, Klein 
1996). De tre stegen är tina upp, förflytta sig och åter frysa. Kotter (1996) har en annan 
beskrivning av samma filosofi men i dessa tre steg har han tagit fram en åttastegsmodell 
som ska följas för att nå de olika stegen och därmed en lyckad förändring. Upptinings-
fasen handlar om att göra anställda i en organisation redo för en förändring genom att 
göra dem medvetna om att en förändring verkligen behövs. Förflyttningen är när or-
ganisationen genomför de förändringar som behövs och åter frysa innebär en förank-
ring av förändringarna genom hela organisationen för att försäkra sig om att anställda 
inte faller tillbaka i gamla vanor. 
 

TEORI EMPIRI 
Förändring 
▪ Processen 
▪ Motstånd 
 
 
Förvärv 
▪ Processen 
▪ Problem 
 
 
Kommunikation 
▪ Vertikal  
▪ Formell/Informell 
▪ Kanaler 
▪ Problem 

 

Förändring 
▪ Vilken typ av förändring? 
▪ Vilka faser/Hur ser processen ut…. 
▪ Största förändring 
 
Förvärv 1 - Siab 
Förvärv 2 – NCC 
▪ Beskrivning av dessa förvärv 
▪ Problem 
 
Kommunikation 
▪ Vilka kanaler? 
▪ Hur uppfattades kommunikationen? 
▪ Vertikal kommunikation 

SYFTE 
 

 
 
 

 
Flödet av kommu-
nikation och fakto-
rer som påverkar 
kommunikationen 
vid företagsförvärv. 
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En förutsättning för att ägarna skulle sälja till Siab enligt Person A var att de skulle 
kunna fortsätta med sin verksamhet som tidigare, bara själva ägandet skulle vara annor-
lunda. De skulle få fortsätta att använda sig av namnet Bergnäsets ställningsmontage AB 
som är väl inarbetat. Ingen reklam skulle göras att de har bytt ägare, främst för att de 
utför jobb åt många olika företag. Ägarna valde att inte informera personal innan köpet 
var klart för att de inte ville skapa ryktesspridning. Enligt Person A lyckades de ”hålla 
locket på” och ingen information läckte ut. Närvarande på mötena vid köpet var en 
arbetsgrupp Siab tillsatt enkom för detta köp och den person som det var tänkt skulle 
fungera som en länk mellan Siab, Bergnäsets ställningsmontage AB och ägarna som 
skulle sälja. Eftersom ägarna tidigare köpt upp och sålt verksamheter ansåg de sig inte 
behöva extern hjälp vid möten och att det vid den här typen av köp är köparen som 
konstruerar köpeavtalen så den delen av köpet behövde ägarna inte fundera så mycket 
kring.  
 
NCCs köp av Siab var något Bergnäsets ställningsmontage AB inte kunde påverka utan 
var tvungen att finna sig i. 
 

5.2.2 Vilka var de största förändringarna?  

Organisatorisk förändring enligt Flaa med flera (1998) innebär att någonting ändras och 
att det i många fall innebär nytänkande för personal och ledning. Förändring kan hand-
la om att uppgifter, teknik och/eller mål och strategier ändras. Förändring kan även 
handla om organisationens struktur, vilket innebär förändringar i hur arbetsuppgifter 
delas upp eller samordnas. Det kan även innebära hur ledningen kontrollerar och styr i 
en organisation. 
 
I fallet när Siab köpte Bergnäsets ställningsmontage AB så blev förändringarna inte så 
stora annat än ett ägarbyte. De skulle fortsätta med sin verksamhet som tidigare med 
egen kontroll över ekonomi och administration och på så vis ingen koppling till Siab. 
Första halvåret skedde inga större förändringar vad gäller den dagliga driften utan de 
hade fortfarande egen kontroll över ekonomi och administration och på så sätt ingen 
koppling till koncernen. 
 
Den största förändringen när NCC blev huvudägare var främst på den administrativa 
sidan. Den största omställningen var att gå från ett småföretagande till att involveras i 
ett stort byggföretag och dess ekonomisystem. Förutom ekonomisystemet använde 
NCC sig av ett system där varje arbetsledare redovisade sina egna siffror. Detta med-
förde för Bergnäsets ställningsmontage AB att arbetsledarnas kompetens åsidosattes av 
arbetsuppgifter i form av dataarbete.  För Person C handlade förändringarna om större 
resurser i form av kranbil men även att det infördes klädkonton, vilket betecknas som 
negativt. 
 

5.3 Förvärv 

5.3.1 Förvärvsprocessen 

Enligt Pritchett (1997) går det att identifiera fyra distinkta kategorier av förvärv. Dessa 
fyra typer av förvärv är räddningar, samarbeten, strid situationer och raider. Den största 
procenten av alla förvärv faller inom kategorin samarbete. Ett företag vill köpa och det 
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andra företaget vill sälja eller övertalas att sälja så att båda organisationerna samlas runt 
förhandlingsbordet på basis av sina egna villkor. Cartwright och Cooper (1996) beskri-
ver företagsförvärv utifrån affärsverksamheter och de menar att ett förvärv kan falla un-
der en av fyra kategorier. Dessa kategorier är vertikala, horisontala, konglomerat och 
concentric. Horisontella förvärv involverar kombinationen av två liknande organisatio-
ner inom samma industri. 
 
Siab hade en ambition att bygga upp sin verksamhet och tanken var att de genom 
Bergnäsets ställningsmontage AB tidigt skulle kunna nå marknaden. Siab ville åt indu-
strijobb och deras strategi var att bygga en verksamhet som sträckte sig från Skutskär i 
söder till Haparanda i norr. De ville köpa upp andra företag som låg inom deras verk-
samhetsområde. Ägarna av Bergnäsets ställningsmontage AB ville föregå Siab och gick 
därför till dem med en förfrågan om de vill köpa. Ägarna insåg att de skulle ha haft 
svårt att konkurrera med Siab, som med största sannolikhet skulle ha tagit marknadsan-
delar, så de bjöd ut till försäljning istället. Intervjuade kan inte svara på varför NCC 
köpte Siab då köpet skedde över Bergnäsets ställningsmontage AB:s huvuden. 
 

5.3.2 Problem vid förvärven 

Kleiner och Nguyen (2003) påpekar att ett lyckat sammangående av organisationer har 
ett direkt samband med kvaliteten på planeringen. Organisationer spenderar allt för lite 
tid till att analysera och förutspå framtida integrations frågor. Enligt Pritchett (1997) är 
en annan negativ effekt att anställda hoppar av, mycket beroende på hur sammanslag-
ningen gått till, genom samarbete eller genom våld.  En annan orsak som gör att an-
ställda hoppar av är den intensiva oro som sammanslagningen genererar.  
 
Siab hade redan från början en tydlig plan. Missförstånden minimerades enligt Person 
A genom den arbetsgrupp inom Siab, som var ansvariga för köpet, var lättillgängliga 
och genom att de alltid stod till de gamla ägarnas förfogande kunde misstagen minime-
ras. De förde en öppen dialog med den gruppen. Person B tycker även han att led-
ningen inte kunde eller skulle ha gjort någonting annorlunda då risken för ryktessprid-
ning skulle ha varit betydande. Risken ansåg han vara när det väl blir offentligt att det 
då kommer som en chock för de anställda. Men det går ju inte att förutse hur de an-
ställda reagerar innan, utan det såg de gamla ägarna först efteråt. I det här fallet blev inte 
reaktionerna chockartade utan ganska sansade. Givetvis ställdes en mängd frågor främst 
rörande situationen för de anställda och hur det skulle gå och vad som skulle hända 
med dem. 
 
 

5.4 Kommunikation 

5.4.1 Vilka kommunikationskanaler användes? 

Enligt Robbins (1998) tenderar rutinmässig kommunikation att vara rakt på sak och 
sakna tvetydighet. Meddelanden som inte är rutinmässiga är med största sannolikhet 
komplicerade och har potentialen att bli missförstådda. Chefer kan välja att kommuni-
cera rutinmässiga meddelanden effektivt genom kanaler som till exempel rapporter, 
brev, PM utskick eller e-post. Om cheferna ska lyckas i sin överföring när det gäller 
icke rutinmässiga meddelanden så ska de välja en kanal som till exempel telefon eller 
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ansikte mot ansikte samtal. Parkinson och Rowe (1979) anser att ansikte mot ansikte 
metoden är den klart effektivaste metoden för att sprida information vidare, oavsett om 
det sker på tumanhand eller inför en församling av människor. För att uppnå effektiv 
kommunikation enligt Kotter (1996) ska flera olika verktyg används: stora gruppmö-
ten, pm, tidningar, planscher och personliga samtal. Författaren menar att om samma 
meddelande kommer till personalen från många olika håll är sannolikheten större att 
informationen uppfattas och blir ihågkommen. 
 
Kommunikationskanalerna som användes vid Siabs övertagande handlade främst om 
möten men även telefonsamtal. Leverantörer och beställare fick utskick om de ändrade 
förhållandena. Eftersom Person A ansåg att det var viktigt att informera om händelsen 
och samtidigt presentera den nya Vd:n så ansåg de att personliga möten var att föredra. 
Telefonen är även den en vanlig kommunikationskanal för att kommunicera, både i 
den dagliga driften men även under förändringarna som förvärven medförde. När det 
gäller kommunikationen vid NCCs övertagande var det ingen större skillnad än till 
vem eller vilka de kommunicerar med. Det som hände i informations väg var att Berg-
näsets ställningsmontage AB:s Vd berättade vad som hänt och utskick med E-post be-
kräftade vad som sagts. Den dagliga kommunikationen präglas av telefonsamtal och 
personliga möten då mellan chefer och anställda. Veckomail, kvartalsmöten, andra mö-
ten, hemsidan är andra kanaler som används i den dagliga kommunikationen. 
 

5.4.2 Hur uppfattades kommunikationen? 

Enligt Flaa med flera (1998) är vi inte alltid så duktiga på att uttrycka vad vi menar och 
vi är heller inte alltid så duktiga på att förstå andra. Vår egen personlighet spelar in både 
när vi överför och när vi mottar information. Eftersom det viktiga inte är det som fak-
tiskt sägs utan innebörden av det som sägs, kommer det också in en tolkningsfas där 
tolkarens personliga uppfattning är av betydelse. 
 
Person A menar att Siab var tydliga i sin kommunikation med Bergnäsets ställnings-
montage AB och dess ägare. Kommunikationen som följde när köpet väl var i hamn 
var bara av bekräftande natur. Person A påpekar vikten av att gruppen Siab tillsatt vid 
förhandlingarna var tillgängliga och öppna för feedback. De intervjuade anser att led-
ningen inte skulle ha gjort någonting annorlunda när det gäller kommunikationen. De 
inser vikten av hemlighetsmakeriet vid Siabs förvärv, då spridning av information med 
största sannolikhet skulle ha satt i gång ryktesspridning. Reaktionerna bland de anställ-
da var, enligt Person A, inte chockartade utan ganska sansade med lite prägel av osä-
kerhet, vilket bekräftas av de övriga intervjuade. När det gäller uppfattningen av kom-
munikationen från NCC vid dess övertagande kan ingenting sägas då förvärvet skedde 
över huvudena på Bergnäsets ställningsmontage AB. Men Person B menar att företaget 
blivit mer öppet sedan NCC tog över ägandet i den meningen att resultat redovisas till 
de anställda, vilket ägarna inte gjorde i samma utsträckning tidigare. Intervjuad personal 
menar att ledningen har varit tydlig i sin kommunikation och att de inte ser hur de 
kunde ha gjort annorlunda. Alla intervjuade anser att förvärvet genomförts till belåten-
het även om det fanns ett visst mått av osäkerhet med i bilden. 

5.4.3 Vertikal information 

Enligt Flaa med flera (1998) så är den vertikala kommunikationen den viktigaste typen 
av kommunikation. Nedåtgående information är exempelvis order, instruktioner och 
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riktlinjer medan uppåtgående information ofta förekommer i form av rapporter, syn-
punkter och kritik. 
 
Möjligheten för ägarna att ventilera åsikter mot Siab var enligt Person A god då han 
med sin erfarenhet ansåg att Siab var unikt i den bemärkelsen att beslutsmöjligheterna 
var flyttade neråt i organisationen, decentraliserade. Annat var det när NCC kom med 
i bilden då det enligt Person A var fråga om att visa med hela handen och peka. Allt 
styrdes med järnhand från huvudkontoret i Göteborg. De anställda ansåg att informa-
tionen som gavs i inledningsskedet i form av möten, utskick och telefonsamtal gjorde 
att de kände sig någorlunda säkra på vad förändringen skulle innebära för just dem. An-
ställda gavs under mötena möjlighet att fråga ledningen om det var något de undrade 
över, tvåvägskommunikation. 
 

5.5 Slutsatser 
I detta kapitel avser jag föra en avslutande diskussion kring denna studie. Diskussionen 
förs främst kring de tre ”blocken”, förändring, förvärv och kommunikation, jag har 
valt för att söka svar på mitt syfte. Syftet med denna uppsats är att studera flödet av 
kommunikation i ett företag, inblandat i ett företagsförvärv inom byggsektorn. Fokus 
ligger på att beskriva problemets breda komplexitet och vill därför belysa de förhållan-
den som tillsammans påverkar kommunikationen vid företagsförvärvet.  
 

5.5.1 Förändringen 

Balogun och Hailey (2004) menar att förändringar är en smärtsam och svår upplevelse 
för både organisationen som den enskilde individen. Enligt Mabey (2004) innebär ge-
nomförandet av en förändring vanligtvis att individer upplever störningar, avbrott eller 
obehag. Det kan även innebära att individen kanske måste inhämta nya kunskaper för 
att klara av nya arbetsuppgifter. 
 
Empirin visar att förändringen var mer omfattande för ledarna än den var för persona-
len då det främst var det administrativa systemet som fick genomgå större förändringar. 
Systemet passade inte att användas på Bergnäsets ställningsmontage AB och det gjorde 
att ansvariga för systemen var tvungna att kompromissa hur deras system skulle se ut 
gentemot NCC och dess redovisningssystem. Enligt Person A var detta en svår period i 
företagets historia. Förändringarna som personalen upplevde var av mindre komplex 
natur som till exempel att klädkonton infördes. För arbetsledarna innebar det att nya 
kunskaper var tvungna att inhämtas då de skulle sitta framför datorn mer sen de införde 
olika kostnadsställen.  
 
Förändringen blev större vid förvärv 2 (NCC-Siab) främst administrativt, då nya sy-
stem skulle anpassas till varandra, än vad den blev vid förvärv 1(Siab-Bergnäsets ställ-
ningsmontage AB). 
 

5.5.2 Förvärvet 

Enligt Cartwright och Cooper (1996) innebär horisontella förvärv att två liknande or-
ganisationer inom samma industri går samman och enligt Pritchett (1997) faller de fles-
ta förvärv under kategorin samarbete, vilket innebär att ett företag vill köpa och de 
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andra sälja eller övertalas att sälja så att båda parter samlas runt förhandlingsbordet på 
basis av sina egna villkor.  
 
Siab hade en ambition att bygga upp sin verksamhet och tanken var att de genom 
Bergnäsets ställningsmontage AB tidigt skulle kunna nå marknaden. Siab ville åt indu-
strijobb och deras strategi var att bygga en verksamhet som sträckte sig från Skutskär i 
söder till Haparanda i norr. De ville köpa upp andra företag som låg inom deras verk-
samhetsområde. Ägarna av Bergnäsets ställningsmontage AB ville föregå Siab och gick 
därför till dem med en förfrågan om de vill köpa. Ägarna insåg att de skulle ha haft 
svårt att konkurrera med Siab, som med största sannolikhet skulle ha tagit marknadsan-
delar, så de bjöd ut till försäljning istället.  
 
Bergnäsets ställningsmontage AB hade ingenting att säga till om när NCC övertog 
Siab. Det gick över deras huvuden.  
 

5.5.3 Kommunikation  

Enligt Kotter (1996) så är en stor förändring omöjlig att genomföra om personalen inte 
är villig att hjälpa till.  Utan trovärdig kommunikation, och massor av den, kommer 
ansvariga aldrig att få personalen med sig. Kotter (1996) ser kommunikation vid en för-
ändring som en stor svårighet då det oftast blir envägskommunikation och anställda 
känner sig åsidosatta. Författaren förespråkar tvåvägskommunikation eftersom ansvariga 
för förändringen då kan hjälpa personal få svar på sina frågor. 
 
De två förvärven är mycket olika i form av inflytande vilket kan ha spelat en avgörande 
roll för kommunikationen. Om förvärv 1 (Siab-Bergnäsets ställningsmontage AB) 
speglades av tvåvägskommunikation så speglas förvärv 2 (NCC-Siab) nästan bara av 
envägskommunikation utifrån Bergnäsets ställningsmontage AB:s  synvinkel. Kommu-
nikationskanalerna som användes vid Siabs övertagande handlade främst om möten 
men även telefonsamtal. Leverantörer och beställare fick utskick om de ändrade förhål-
landena.  
 
Anställda hade givetvis många frågor när köpet offentliggjordes men svaren gjorde att 
det inte blev till ett problem. Jag tror att detta har mycket att göra med att de förra 
ägarna stannade kvar inom organisationen. Anställda såg detta som ett gott tecken för 
framtiden då de stannade kvar, de såg att ägarna inte lämnade ett sjunkande skepp. 
 
Många gånger spelar avstånden mellan arbetsställena en stor roll. Det är inte alltid möj-
ligt för inblandade personer att träffas i personliga möten även om det är att föredra. 
Veckomötena och veckobrevet som i dagsläget ligger i träda, anses vara viktiga kom-
munikationskanaler för att sprida information. Detta för att anställda och annan perso-
nal i de södra delarna ska veta vad personalen i de norra delarna av företaget gör och 
tvärtom. Möjligheten för feedback inom företaget är god. Det är främst på möten som 
möjligheter att ventilera åsikter finns men även lite mer informellt under fikapauser.  
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5.6 Avslutande diskussion 
Idag är företagsförvärv vanliga. Många företag vill komma åt nya marknader där de ser 
en potential att utvecklas och därför väljer att bredda och utöka sin verksamhet. En del 
företag är oroliga inför framtiden och ser förvärv som ett sätt att rusta sig inför framti-
den. 
 
Om ett förvärv ska lyckas beror helt på kvalitén av planeringen inför förvärvet. Bra 
planering innehåller bra kommunikation, som spelar en viktig roll i om företagsförvärv 
ska lyckas. Rätt kommunikation resulterar i färre problem, som exempelvis prestations-
sänkningar och rykten och skapar bättre förståelse varför förändringen ska genomföras. 
 
Intressant i denna undersökning har varit att när förra ägarna sålde Bergnäsets ställ-
ningsmontage AB så valde de att inte informera anställda innan affären var avklarad, 
vilket litteraturen starkt motsätter sig om de inte vill att problem ska uppstå. I detta fall 
uppstod inga problem orsakade av bristfällig kommunikation som kan ha att göra med 
att det var ett litet privatägt småföretag. Annat kunde det ha varit om det varit ett stör-
re bolag. Intressant är även att mycket av kommunikationen sköts via telefon och E-
post. Enligt litteraturen kan användandet av sådana kanaler orsaka problem i informa-
tionsöverföringen, vilket inte är fallet i denna undersökning. 
 
Fortsatta studier inom ämnesområdet kan vara att undersöka flödet av kommunikation 
ur köparens perspektiv eller att undersöka andra branscher än byggbranschen. 
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Bilagor 
 

BILAGOR 

Intervjuguide 
 
Allmänt 
 
Förändring 
Är Ställningsmontage AB ett företag som ständigt förändras? 
Vilka förändringar är mest vanliga? 
Sker kontinuerliga förändringar eller sker inga för att senare en stor förändring genom-
förs? 
 
Kommunikation 
Vilka typer av kommunikationskanaler används mest idag? Mot anställda och ledning 
 - Hur upplever Ni den dagliga kommunikationen med ledning och  
    anställda? 
 - Ska man göra på något annat sätt? 
Vilken typ av information (viktig/oviktig) skickas med vilken kanal? 
Ryktesspridning? Relationen rykten - tillkännagivande 
Möjlighet att ventilera åsikter? Feedback 
 
Siab (Förvärv 1) 
 
Förändring 
Vilken typ av förändring? 
Hur gick den till? Vilka tog första initiativet? 
Vilken var den största omställningen? Arbetssätt, rutiner. 
Reaktioner mot förändringen?  Prestationer, maktkamper,  
Skulle ledningen ha gjort annorlunda i genomförandet av förändringen? 
  
Kommunikation 
Vilka typer av kommunikationskanaler användes? E-post, brev, telefon, muntligt. 
Tidpunkter för kommunikation i förhållande till förändringen och dess genomförande? 
Hur lång tid innan förändringen informerades Ni? 
Hur upplevde Ni kommunikationen? Överflödig/knapphändig 
Vilken typ av information (viktig/oviktig) skickas med vilken kanal? 
Vilken typ av kommunikationskanal ansåg Ni vara den mest informativa? 
Ryktesspridning? 
Relationen rykten - tillkännagivande? 
Vilka var närvarande på mötena? Kategorier ex anställda/chefer/ledning/externa, som 
rådgivare. 
Hur tydliga var de i sin kommunikation? Initialt, under förändringen, efteråt. 
Missförstånd i kommunikationen? Problem, stor organisation 
Informell kommunikation? Omfattning i förhållande till de vanliga vägarna. 
Möjlighet att ventilera åsikter? 
Möjlighet till feedback? 
Hur skulle Ni vilja att ledningen agerat? 
Strategier? Kanal, information. 
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 Bilagor 

 
NCC (Förvärv 2) 
 
Förändring 
Vilken typ av förändring?  
Hur gick den till? Vilka tog första initiativet? 
Vilken var den största omställningen? Arbetssätt, rutiner.  
Reaktioner mot förändringen?  Prestationer, maktkamper,  
Skulle ledningen ha gjort annorlunda i genomförandet av förändringen? 
 Skillnader i förändring mellan förvärven? 
 
Kommunikation 
Vilka typer av kommunikationskanaler användes? E-post, brev, telefon, muntligt. 
Tidpunkter för kommunikation i förhållande till förändringen och dess genomförande? 
Hur lång tid innan förändringen informerades Ni? 
Hur upplevde Ni kommunikationen? Överflödig/knapphändig 
Vilken typ av information (viktig/oviktig) skickas med vilken kanal? 
Vilken typ av kommunikationskanal ansåg Ni vara den mest informativa? 
Ryktesspridning? 
Relationen rykten - tillkännagivande? 
Vilka var närvarande på mötena? Kategorier ex anställda/chefer/ledning/externa, som 
rådgivare. 
Hur tydliga var de i sin kommunikation? Initialt, under förändringen, efteråt. 
Missförstånd i kommunikationen? Problem, stor organisation 
Informell kommunikation? Omfattning i förhållande till de vanliga vägarna. 
Möjlighet att ventilera åsikter? 
Möjlighet till feedback? 
Hur skulle Ni vilja att ledningen agerat? 
Skillnader i kommunikation mellan de två förvärven? Upplevda/faktiska 
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