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Sammanfattning 
Företagsuppköp är idag en mycket vanlig strategi för företag. Förr var huvudsyftet ofta att 
spara pengar, medan det idag är ett sätt att snabbt växa. Problem har dock uppmärksammats i 
samband med dessa affärer och någonstans mellan 50-80 procent av affärerna misslyckas 
ekonomiskt. En bidragande orsak till detta är att personalen inte känner sig delaktiga i affären 
och därför motarbetar den. Vi ville i denna uppsats titta på vad man kan göra för att snabbare 
få med sig personalen i det uppköpta företaget. De slutsatser vi kommit fram till är att 
personalen har ett stort behov av att få veta vad förändringarna innebär och hur detta kommer 
att påverka dem själva. Genom att ledningen tidigt klarar ut detta och sedan kontinuerligt 
informerar har man kommit en god bit på vägen att få de anställda att anamma det nya 
företaget. Under tiden för integrationen behöver personalen få lugn och ro. Detta kan lösas 
genom att företaget anpassar sitt ledarskap och tar hänsyn till de stressorer som är speciellt 
vanliga vid företagsuppköp. 
 
 
Sökord: Organisationsförändring, Uppköp, Företagsfusioner 
 



Abstract 
Acquisitions are a common strategy for companies today. Historically the aim with 
acquisitions was to reduce costs, today it is a way for companies to grow faster. Problems 
have, however, been acknowledged in connection with acquisitions; somewhere between 50-
80 percent fail in economic terms. One contributing factor for this is that employees do not 
feel part of the new company structure and therefore work against it. The purpose of this 
dissertation is to investigate what can be done in order for employees to accept the new 
company structure more readily. The conclusions we have reached are that employees need to 
know what the changes involve and what impact it will have on them. If the management 
inform employees about this early, and then continue to do so throughout the acquisition 
process, the management will have come some way to ensure that employees are more likely 
to accept the new company structure. During integration, employees need stability. This can 
be achieved if the company ensures that the management is adapted to pay attention to stress 
factors that are especially common with acquisitions.  
 
Keywords: Organizational change, Merger, Acquisitions
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1. Inledning 
Företagsköp och fusioner har de senaste 15 åren varit en mycket vanlig strategi både i Sverige 
och utomlands, något som sannolikt kommer att hålla i sig. Stora problem har dock 
rapporterats både av forskare och av praktiker i samband med dessa uppköp/fusioner 
(Kleppestö, 1993). Studie efter studie visar att uppköp och fusioner oftare minskar värdet av 
företaget än ökar det. Detta beror oftare på hur själva fusionen/uppköpet genomförs, än att det 
skulle vara ett dåligt beslut från början (Habeck et.al, 2000). Enligt Cartwright & Cooper 
(1996) misslyckas över 50 procent av alla uppköp finansiellt. Det finns flera orsaker till detta 
såsom felaktig strategi och felaktiga grunder för uppköpet (Ibid., Kleppestö, 1993). Erfarenhet 
av fusioner och sammanslagningar har dock, tvärtemot vad man kan förvänta sig, visat sig ha 
mindre betydelse. Detta kan ha flera orsaker. Dels är det individer som genomför affären, och 
även om företaget kan ha erfarenhet av fusioner/företagsköp så har sällan de enskilde någon 
större erfarenhet, vilket beror på att den enskilde inte hinner med så många affärer av denna 
typ under sin karriär. Dessutom får de som gjort en dålig affär (och dessa är, som redan 
nämnts, i majoritet) sällan en andra chans (Cartwright & Cooper, 1996). En annan, och 
viktigare orsak till varför erfarenhet inte har haft så stor betydelse är att den ena 
fusionen/övertagandet är sällan den andra lik. Detta beror mycket på att ett företags kultur kan 
passa bra att slå ihop med vissa företagskulturer, men passar inte alls tillsammans med andra 
(Ibid.). Sherman (1998) anser att redan när man räknar på om uppköpet kan löna sig, d.v.s. 
redan innan köpet, ska ta med de kulturella skillnaderna mellan företagen som en parameter. 
Till skillnad från Cartwright & Cooper, som anser att man måste få de anställda vid det 
uppköpta företaget att vilja anamma det uppköpande företagets kultur, anser Sherman (1998) 
att det gäller att hitta vägar för att kombinera de båda kulturerna. Görs inte detta riskerar man 
att det uppköpta företagets anställda minskar sin produktivitet, vilket i sin tur kommer att 
påverka resultatet. Detta kan vara en process som det tar flera år att komma till rätta med, 
något som ytterligare pekar på vikten att ta med det redan vid köpet.  
 
Det finns alltså goda skäl att ta hänsyn till personalen vid fusioner/uppköp. Det finns dock fler 
problem att brottas med än enbart företagskultur. Enligt Haslebo & Nielsen (1998) är det en 
utbredd uppfattning inom organisationer att förändringar är ett problem. Kritiken är bl.a. att 
medarbetarna inte är ”förändringsberedda” och att ledarna måste lära sig ”förändringsledning” 
så att de blir bättre på att få människor att förändras i enlighet med nya strukturer, 
målsättningar och företagskulturer. När stora strukturella förändringar görs kommer 
personalen alltid att känna ett visst mått av osäkerhet. I detta sammanhang kommer med all 
sannolikhet personalen på alla nivåer att känna obehag inför det okända. Vad kommer detta 
att innebära för mig? Får jag behålla arbetet? (Sherman, 1998, Cartwright & Cooper, 1996) 
Det är därför enligt Sherman (1998) mycket viktigt att så fort affären är känd, snabbt klargöra 
vad man har för avsikt och hur det kommer att påverka arbetsplatsen. Underlåter man att göra 
detta är risken stor att det blir som när man försöker tvinga på någon sin egen företagskultur; 
minskad produktivitet. 
 
Vi är därför intresserade av att undersöka vad man kan göra för att förenkla övergången för de 
anställda vid företagsuppköp så att de lättare kan acceptera sin nya situation. Syftet är att 
identifiera viktiga faktorer som leder till en smidigare övergång för personalen vid ett 
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företagsuppköp. För att besvara syftet har vi valt att titta på TietoEnators övertagande av 
Ericssons kontor i Luleå och speciellt studera vad som upplevdes som bra respektive mindre 
bra. Detta underlag ska sedan, tillsammans med befintlig teori, ligga till grund för att utarbeta 
riktlinjer för vad man bör tänka på när det gäller personalfrågor vid företagsförvärv. 
 
I det följande kapitlet kommer vi att beskriva de vetenskapliga synsätt och metoder vi använt 
för att samla in och bearbeta data. Därefter följer en presentation av företaget samt det 
empiriska materialet från intervjuer och enkäter. Vidare redovisar vi de teorier som var 
applicerbara på vårt empiriska underlag. Sedan presenterar vi vår analys med påföljande 
diskussion. Slutligen presenteras våra slutsatser. 
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2. Metod 
I detta kapitel motiverar vi de val av metoder som ligger till grund för denna uppsats samt 
beskriver tillvägagångssättet vid insamlandet och analysen av data  

2.1 Forskningsansats   
Patel & Davidson (1994) tar upp två viktiga vetenskapliga förhållningssätt, positivism och 
hermeneutik, som de anser vara varandras motpoler. Ett positivistiskt synsätt försöker förklara 
och verifiera företeelser och passar bra till kvantitativa och statistiska undersökningar. 
Hermeneutiken däremot syftar till att tolka och försöka förstå snarare än att mäta (Lundahl & 
Skärvad, 1999). Då vi hade för avsikt att genomföra ett antal intervjuer inom vårt 
undersökningsområde, och där försöka förstå hur de intervjuade såg på sin verklighet anser vi 
att det är naturligt att vi har ett hermeneutiskt synsätt till vår forskning.  
  
När man har ett hermeneutiskt synsätt är det vanligt att man använder sig av en kvalitativ 
metod för inhämtning och bearbetning av data. Till skillnad från det kvantitativa 
angreppssättet, där datainsamlingen är mer formaliserad och innebär mätningar av olika slag, 
så vill man vid kvalitativ ansats försöka analysera helheten av de fenomen man studerar (Patel 
& Davidsson, 1994, Merriam, 1994). Vidare menar Merriam (1994) att verkligheten är en 
mycket subjektiv historia som behöver tolkas snarare än mätas. Detta ansåg vi stämde väl 
överens med det faktum att våra insamlingsmetoder till största del bestod av människors 
upplevelser, erfarenheter och förståelse.  
 
Utöver intervjuer hade vi även med en enkätundersökning. Intervjuerna och enkäterna anser 
vi berikade varandra och gav oss en bättre helhetsbild. Till skillnad från intervjuer som är 
svåra att använda vid en kvantitativ undersökning kan enkäter användas både när man gör en 
kvalitativ och en kvantitativ undersökning. Repstad (1999) menar att det som skiljer en 
kvalitativ metod från en kvantitativ metod, är att i en kvalitativ metod saknas det systematiska 
bruket av siffror som hjälpmedel för analysen. Men även om det är själva texten som är det 
intressanta i en kvalitativ metod är det svårt att komma ifrån mängdangivelser, såsom ”de 
flesta anser…” eller ”två respondenter av 3 anser…”(Ibid). Detta är något som vi anser 
stämmer väl med vår analys. Texten är det intressanta, men siffror hjälper oss att tolka och få 
en bättre helhetsbild. Vi anser dock att vi lyckats med Repstads (1999) definition att inte 
systematiskt använda siffror i analysen. 
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Vid en kvalitativ studie är det särskilt viktigt att redogöra för sitt tillvägagångssätt, eftersom 
tillvägagångssättet onekligen påverkar resultat. Enligt Patel & Tebelius (1987) görs 
kvalitativa undersökningar på djupet i ett visst sammanhang, vilket gör dem svåra att upprepa. 
Redogörelsen av tillvägagångssättet ger här läsaren en möjlighet att bedöma 
vetenskapligheten i studien. Dessutom finns det ingen bestämd metod för hur man gör en 
kvalitativ bearbetning, något som gör det ännu viktigare att redovisa hur man kom fram till 
sitt resultat (Patel & Davidsson, 2003). Detta är något som Patel & Tebelius (1987) kallar för 
trovärdighet och rimlighet. För att läsaren ska kunna bedöma trovärdigheten i materialet 
måste forskarens perspektiv och förfaringssätt presenteras. Med rimlighet menas här att 
forskaren ska kunna visa på graden av rimlighet i information och tolkningar. Detta uppnås 
genom att forskaren visar att resultatet är applicerbart i flera situationer och att de bygger på 
ett rikt material. För att uppnå detta har vi i avsnitt 2.2 och 2.3 ingående presenterat hur vi gått 
tillväga för att nå de resultat som vi presenterar i slutkapitlet. 
 

2.2 Datainsamling  
Eftersom vi när studien startade hade ganska vag uppfattning om vilka problemen var och 
därmed vilka teorier som kunde bli lämpliga, valde vi att starta med datainsamlingen. Vi 
avsåg att därefter analysera materialet och utifrån vad analysen gav, välja ut teorier för att 
förklara och komplettera det empirin visade på. Vi startade med att sätta upp en preliminär 
frågeställning för att ha något att utgå ifrån. Utifrån denna frågeställning började vi sedan 
arbetet som beskrivs nedan. Detta tillvägagångssätt har fungerat bra. Man ska alltid i 
kvalitativa undersökningar vara beredd på att ompröva såväl problemställning, metoder och 
angreppssätt (Lundahl & Skärvad, 1999, Merriam, 1994, Patel & Davidsson, 2003). Vi har 
varit tvungna att ändra problemställning, men detta var oproblematiskt då vi hade mental 
förberedelse på att detta kunde komma att ske.  
 
I datainsamlingen finns det en mängd olika tekniker att välja på. Exempel på detta kan vara 
observationer, tester, enkäter eller intervjuer. (Lundahl & Skärvad, 1999) Nedan kommer vi 
att beskriva de sätt vi har använt oss av i denna undersökning, d.v.s. intervjuer och enkäter. Vi 
börjar dock med att beskriva fallstudie, som vi ansåg bäst passade vår forskningsansats.  

2.2.1 Fallstudie 
En fallstudie är en undersökning av en specifik företeelse, t.ex. ett program, en händelse eller 
en person. Detta avgränsade system väljs för att det är intressant eller för att det utgör någon 
form av hypotes (Merriam, 1994). Genom att studera denna företeelse i sin realistiska miljö 
kan man genom att studera en liten del beskriva den stora verkligheten. Fallstudien är 
användbar oavsett om man antar ett positivistiskt/hermeneutiskt synsätt och oavsett vilken 
metod man använder. Enligt Lundahl & Skärvad (1999) genomförs fallstudien oftast med 
hjälp av flera olika datainsamlingsmetoder, såsom genomgång av skriftligt material, 
intervjuer, enkäter, protokoll, utredningar m.m. Detta förfaringssätt kallas för triangulering. 
Alla metoder för datainsamling har sina styrkor och svagheter. Genom att kombinera flera 
metoder för datainsamling, kompletterar de varandra och kan därmed ge ett bredare 
dataunderlag och en säkrare grund för tolkningen (Merriam, 1994, Patel & Tebelius, 1987, 
Repstad, 1999). 
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Vi kom att använda oss av Merriams (1994) inriktning på fallstudier som är av kvalitativ art, 
där man inriktar sig mer på insikt, upptäckt och tolkning än på hypotesprövning. Valet var 
bäst lämpat då syftet var att gå på djupet i en given unik situation. Vårt val att använda oss av 
både intervjuer och enkäter gjordes för att vi på detta sätt hoppades få ett bredare perspektiv 
på undersökningen. Intervjuer har fördelar såsom att det är möjligt att få svar utvecklade och 
att man hör, och oftast ser, personen man talar med. Detta gör att man får med inte bara vad, 
utan också hur respondenten svarar. Respondentens kroppsspråk kan även det vara värdefullt 
att få med (Patel & Davidsson, 2003). Nackdelarna med intervju är att det är tidskrävande och 
det är inte säkert att den man intervjuar står för vad majoriteten tycker (Repstad, 1999). 
Enkäter har den fördelen att man kan se vad det stora flertalet tycker. Man har dock inte 
möjlighet att se vilka bakomliggande orsaker som gör att respondenten svarar som den gör. 
Det är också möjligt att respondenten inte förstår frågan, något som heller inte framkommer i 
svaren (Patel & Davidsson, 2003). Med tanke på ovanstående text anser vi att intervjuer och 
enkäter kompletterar varandra bra. I enkäterna ser vi tendenser på vad massan tycker och kan 
i intervjuerna få kompletterande uppgifter på varför det är så. Omvänt kan vi se om en 
respondents svar på en fråga liknar det vi fått via enkäten, eller om den intervjuade har en 
extrem åsikt. 

2.2.2 Val av företag 
Eftersom en av författarna tidigare arbetat i den uppköpta organisationen och hade kontakter 
där, var det naturligt att undersöka möjligheterna till en studie vid kontoret. Efter ett 
förutsättningslöst samtal med en av avdelningscheferna blev vi varse om att klimatet på 
företaget inte var optimalt. Det framgick att många var missnöjda med sin situation och 
fortfarande ansåg sig vara Ericssonanställda. Detta tyckte vi verkade intressant och tog 
kontakt med personalledningen vid kontoret. Man var i ledningen medveten om att alla inte 
var nöjda med sin situation efter att TietoEnator köpt kontoret och hade själva tänkt starta en 
studie för att ta reda på vad personalen inte var nöjd med. Vi fick därför erbjudandet att göra 
en studie för att titta på dessa problem. 

2.2.3 Intervju 
Med intervjuer menar man vanligtvis sådana som är personliga, d.v.s. att intervjuaren träffar 
intervjupersonen och genomför intervjun. Enligt Merriam (1994) finns det tre sätt att 
strukturera intervjuer på. Dessa spänner från samtalsliknande intervjuer till intervjuer som har 
en mycket fast struktur, som närmast kan liknas vid enkäter. När man använder sig av 
samtalsliknande/ostrukturerade intervjuer innebär det att man själv formulerar frågorna under 
intervjun, något som också kallas explorativ intervju. Denna typ av intervju används oftast när 
forskaren inte vet tillräckligt mycket om en företeelse för att kunna ställa relevanta frågor. 
Med det tillvägagångssättet anser vi att det skulle vara för stor risk att missa något. I de 
strukturerade intervjuerna bestämmer man i förväg vilka frågorna ska vara och i vilken 
ordning dessa ska komma (Merriam, 1994). Detta anser vi skulle göra intervjun för styrd och 
lik den enkätundersökning som också gjordes. Vi valde istället ett tredje alternativ, som är en 
blandning av ostrukturerade och strukturerade intervjuer, en så kallad semistrukturerad 
intervju. En sådan intervju styrs av ett antal frågor eller frågeställningar som ska utforskas, 
där varken ordalydelser eller ordningsföljden är bestämd i förväg. Denna slags intervju gör 
det möjligt för forskaren att ge an på situationen som den dyker upp (Merriam, 1994). Vi 
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anser att den semistrukturerade dialogen med respondenten gav oss ett större spektrum av 
problemområdet då både vi och respondenten inte var låsta vid frågor och svar, utan kunde 
spinna vidare på föregående frågor oavsett om de finns nedskrivna som frågor eller inte. 
Nackdelen med detta var dock risken att det skulle svårare att utvärdera. Vi tror dock att 
fördelarna är större än nackdelarna med detta angreppssätt. 
 
Vi startade med att utifrån det besök vi gjort (se kap. 2.2.2) och den preliminära frågeställning 
vi hade satt upp, ta fram frågor till intervjun. Genom brainstorming kom vi fram till en mängd 
frågor som vi sedan försökte gruppera efter vilket problemområde de tillhörde. De första 
frågorna bör vara av neutral karaktär (Patel & Tibelius, 1987), vilket i vårt fall innebar att vi 
frågade efter antal år vid kontoret, huvudsakliga arbetsuppgifter e.t.c. Efter de inledande 
frågorna fick respondenten ”huvudfrågan” där vi hoppades att vi skulle få mycket 
uttömmande svar. De efterföljande frågorna var i huvudsak till för att kontrollera att vi fick 
med allt som vi trodde oss behöva. Dessutom valde vi att lägga till ett antal frågor från 
enkäten, för att om möjligt kunna få en utförligare bild av varför de svarade som de gjorde på 
dessa frågor (se bilaga 2, Intervjuguide) 
 
Vi intervjuade tre personer inom organisationen. Vår ambition var att intervjua anställda som 
inte arbetade på samma avdelning och inte hade samma arbetsuppgifter, för att få ett så brett 
spektrum av åsikter som möjligt. Detta uppnådde vi genom att låta tre avdelningschefer välja 
ut en respondent var. Det finns dock en risk, även om den inte är stor, med att låta någon från 
företaget välja ut respondenter och det är att man från företagets sida väljer ut sådana som 
man förväntar sig ska svara på ett visst sätt (Repstad, 1999). Vi tror dock inte att så var fallet 
här, då även de chefer som valt ut respondenter hade blivit utsatta för bytet av arbetsgivare 
och inte hade något att vinna på att försöka manipulera vår undersökning. 
 
Patel & Tebelius (1987) betonar betydelsen av att de personer som ska ingå i undersökningen 
är väl förberedda. Det innebär bl.a. att man ska ge respondenterna korrekt och tydlig 
information om syftet med undersökningen men även hur resultaten kommer att presenteras 
och användas. För att förbereda våra respondenter gav vi dem tillgång till frågorna samt syftet 
med undersökningen dagen innan själva intervjun.  På detta sätt tror vi att vi fått mera 
genomtänkta svar. Tidpunkt och plats för intervjun bestämdes helt och hållet av respondenten. 
Själva intervjun genomfördes genom att vi bestämde oss i förväg för att en av författarna 
skulle hålla i själva intervjun, medan den andre förde stödanteckningar. Vi spelade, med 
respondenternas tillstånd, in intervjuerna på band för att inte behöva föra anteckningar. På 
detta sätt kunde vi koncentrera oss på vad respondenten sa, vilket är något som Repstad 
(1999) anser vara viktigt. Detta underlättade dessutom vårt analysarbete (se avsnitt 2.3). 
Enligt Repstad (1999) finns dock en risk med att använda bandspelare och det är att 
respondenten blir hämmad. Detta var något vi också upplevde hos en av respondenterna. 
Repstads (1999) recept för att lugna respondenten är bl.a. att man betonar att banden kommer 
att behandlas konfidenciellt och inte kommer att bli publika, vilket var det som fick vår 
respondent att gå med på att använda bandspelaren. 
 
Ordningen på frågorna skiljde sig något åt mellan intervjuerna då vi efter varje intervju 
märkte att en viss fråga passade bättre att ha efter den och den frågan o.s.v. detta är även 
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något som både Repstad (1999) och Patel & Davidsson (2003) trycker på. Den slutgiltiga 
frågeordningen finns i bilaga 2 – Intervjuguide. Även följdfrågor var något som skiljde sig åt 
mellan intervjuerna. Detta är naturligt då det inte på förhand går att säga vad som behöver 
förklaras mer. Intervjuernas längd varierade mellan fyrtio och femtio minuter.  
 
Efter att samtliga intervjuer var genomförda startade vi det mödosamma arbetet att 
transkribera intervjuerna från band, via dator, till utskrifter på papper. Huvudregeln när man 
skriver ut är att allt ska med ordagrant, men man kan redan här börja viss redigering och till 
och med bara välja ut vissa delar som man tycker är intressanta. Hur man slutligen väljer att 
göra bestäms mycket av hur mycket resurser man har till sitt förfogande (Repstad, 1999). Vi 
valde att skriva ut allt ordagrant, detta av två skäl: vi hade ett litet antal intervjuer att skriva ut 
och i detta läge visste vi inte vad som skulle komma att bli intressant för rapporten. Dessa 
utskrifter har vi sedan analyserat. Hur vi gick tillväga för att analysera presenteras i avsnitt 
2.3.  

2.2.4 Enkäter 
Anledningen till att vi även använde oss av en enkät är tvådelad: Dels för att komplettera 
intervjuerna och dels för att företaget hade önskemål om en enkätundersökning. Frågorna i 
enkäten är unika för denna, med undantag av ca 5 frågor som finns med i både enkäten och 
intervjuerna. 
 
Enkätens utformning började med att en person ur företagets ledning skickade oss ett antal 
allmänna frågeställningar som vi sedan, tillsammans med frågor vi själva hade skapat, 
arbetade om till enkätfrågor. Efter detta skickade vi frågorna tillbaka till företaget som ansåg 
att vi borde ha fler öppna svarsalternativ. Efter ytterligare en redigering blev resultatet 19 
frågor med fasta svarsalternativ samt 6 följdfrågor av öppen karaktär (se bilaga 1, Enkät). 
Patel & Davidsson (2003) menar att när man tar fram frågor till enkäter så måste man tänka 
på två saker. Dels grad av standardisering, vilket innebär hur man utformar frågorna och 
deras inbördes ordning. Dels grad av strukturering, vilket innebär hur pass fritt respondenten 
tillåts svara på frågorna. Vår enkät hade hög grad av standardisering och hög grad av 
strukturering när det gäller de 19 frågorna med fasta svarsalternativ och lägre grad av 
strukturering när det gäller de öppna svarsalternativen. Vi hade i samband med enkätens 
utformning själva fyllt i enkäter i ett annat sammanhang. Det vi reagerade på där, och som vi 
tog fasta på i vår egen enkät var att alltid ge respondenten ”en utväg”. Ett exempel på detta 
kan vara ”finns gud?”. Detta är en ja/nej-fråga, men det finns troligen de som vill svara ”vet 
inte” eller ”inte säker”. Vi försökte i största möjliga mån att anamma detta i vår egen enkät. 
När man utformar en enkät är det vanligt att man börjar och slutar med neutrala frågor (Ibid). 
Då vi inte hade för avsikt att ställa några direkt neutrala frågor, såsom ålder och kön, så 
inskränkte sig detta till att vi frågade om respondenten hade varit anställd vid kontoret vid 
tiden för övertagandet. Då vi endast ville ha svar från dem som var med vid övertagandet, fick 
de som svarade nej på första frågan instruktionen att inte fylla i fler svar. Som avslutning hade 
respondenten möjlighet att lägga till sådant som denne ansåg att vi borde ha frågat efter. 
 
Enkät förknippas ofta med formulär som skickas per post, men kan också ske på så sätt att 
intervjuaren tar med sig formuläret och besöker den person som ska besvara dem, och kan då 
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hjälpa till och förtydliga om så behövs (Patel & Davidson, 1994). Att besöka företaget och gå 
runt till samtliga anställda var dock uteslutet med de tidsramar vi hade. Vi valde istället ett 
alternativ som kan sägas vara en variant av ”enkät per post”, d.v.s. att använda oss av en 
webbaserad enkät som ett komplement till intervjuerna. Med hjälp av de frågor vi hade skapat 
(se ovan) tillverkade vi en webbenkät som placerades på en privat webbserver.  Skälen till att 
använda webbenkät var två: Dels skulle det gå fortare att få in respondenternas svar och dels 
visste vi att samtliga anställda vid företaget hade tillgång till en dator, vilket gjorde det 
enklare för respondenterna att svara (inga papper som måste fyllas i och postas). Vår 
förhoppning var därför att vi skulle få en högre svarsfrekvens än om vi använde en vanlig 
enkät på papper.  
  
Enligt Patel & Davidson (2003) är det viktigt att klargöra syftet med enkäten för respondenten 
och om möjligt att försöka relatera syftet till individens egna mål. Detta löste vi genom att i 
ett e-mail presentera oss och vad vi hade för avsikter med enkäten. I samband med enkätens 
utformning och utskick, är det av stor betydelse att understryka anonymiteten för 
respondenterna (Ibid.). Att respondenterna fick vara anonyma var något som vi tryckte på i 
ovan nämnda e-mail. Anonymiteten garanterades av att enkätens svar skickades till vår 
privata webbserver, som i sin tur skapade ett e-mail som skickades till oss. På detta sätt kom 
alla svar från en och samma avsändare – webbservern.  
 
Länken till enkäten skickades till samtliga vid företagets Luleåkontor via e-mail. Som väntat 
fick vi en stor samling svar de två första dygnen. Därefter mattades svarsfrekvensen av rejält. 
Sju dagar efter det första utskicket skickades därför en påminnelse ut, vilket gav ytterligare ett 
antal svar. Den slutliga svarsfrekvensen stannade vid ganska exakt 50 procent, av 161 möjliga 
svar fick vi in 80. Av dessa var 78 anställda vid kontoret vid tiden för försäljningen.  
 
Enkätsvaren matades in i ett kalkylark allteftersom svaren kom in. Främst var vi i detta skede 
intresserade av vad respondenterna hade svarat på de frågor vi hade av öppen karaktär, då vi 
såg en möjlighet att kunna använda dessa frågor under de stundande intervjuerna och om 
nödvändigt kunna fråga om saker som framkommit i enkäten som vi ville få förklarade mer 
utförligt. 
 

2.3 Analysmetod  
Vi har, som redan nämnts, gjort en kvalitativ undersökning och detta kräver en kvalitativ 
analys. Syftet med denna är att få en djupare kunskap och förståelse i det ämne man 
undersöker (Patel & Davidsson, 2003). Denna analys blir ofta väldigt personlig då det 
vanligtvis är samma person som samlat in data som också gör systematiseringen (Repstad, 
1999). Vidare blir materialet vid en kvalitativ undersökning ganska omfattande, vilket gör att 
analysen är både tids- och arbetskrävande (Patel Davidsson, 2003). I vårt fall rörde det sig om 
25 sidor intervjuutskrifter och 80 enkätsvar. Vid kvalitativa undersökningar är det bra att 
genomföra löpande utvärdering av insamlat material (Ibid). Merriam (1994) menar att detta är 
en av de viktigaste skillnaderna mellan en kvalitativ och en kvantitativ undersökning. Genom 
en fortlöpande utvärdering kan man få idéer om hur man ska gå vidare och om man behöver 
justera något i sin undersökning. Detta var något som vi tog fasta på. Enkäterna utvärderades 
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och sammanställdes i takt med att de strömmade in och efter varje genomförd intervju 
lyssnades banden igenom och stödanteckningar fördes. Dessa stödanteckningar var till hjälp 
vid analysen. 
 
Analys innebär att man försöker få struktur och ordning på data i syfte att underlätta tolkning 
av densamma. Tolkning innebär i sin tur att man att man värderar i förhållande till de 
frågeställningar och teorier man har (Repstad, 1999). Analysen bör göras så fort som möjligt 
efter genomförd insamling, då man fortfarande har det i färskt minne (Patel & Davidsson, 
2003). I vårt fall gjordes analysen efter att alla tre intervjuerna var klara, vilket var mellan 6 
och 1 dag efter genomförd intervju. Vi startade vår analys med att transkribera banden till 
pappersutskrifter ordagrant. Vi fortsatte därefter med att skapa ytterligare ett dokument utifrån 
intervjuerna. I detta dokument klippte vi in svaren från varje intervju under de frågeställningar 
där de hörde hemma (i den mån det var möjligt), något som även kallas klustring (se t.ex. 
Merriam, 1994, Patel & Davidsson, 2003). Efter detta började vi jämföra de intervjuade 
inbördes och enkätens öppna frågor med varandra. Vi kände ganska snart att vi, för att få den 
struktur och ordning som analys innebär (se ovan), behövde kategorisera svaren för att göra 
det lättare att utvärdera. Detta arbete innebär enligt Merriam (1994) att man letar efter 
regelbundenheter och företeelser som förekommer i informationen. Att sedan utveckla 
kategorier ur dessa regelbundenheter är till stor del fråga om ”intuitiva processer” (Ibid). Efter 
ett flertal genomläsningar började vi känna att vi kunde gruppera ihop olika delar med 
varandra och efter ytterligare lite pusslande kom vi fram till fyra kategorier. Detta 
förfaringssätt ges stöd för av Patel & Davidsson (2003). De menar vidare att när man kommit 
fram till vilka kategorier man vill ha med, gäller det att hitta bra benämningar på de olika 
kategorierna. Detta visade sig vara svårare än väntat. Vi hoppas dock att det med hjälp av 
definitionerna vi ger på varje kategori, ska vara klart för läsaren vad vi menar. De kategorier 
vi till slut kom fram till var Information, Integration, Kultur och Inställning (se avsnitt 3.2 
Kategorier för hur vi definierar dessa). I Empirikapitlet är varje intervju och 
enkätsammanställningen presenterad med hjälp av dessa kategorier. I analyskapitlet har vi 
sedan använt kategorierna som rubriker och klustrat svaren från samtliga respondenter under 
respektive kategori. Detta ansåg vi var ett enkelt sätt att analysera på och vi menar att det även 
underlättar läsningen av rapporten. 
 

2.4 Applicerbar teori och litteraturstudie 
När vi var klara med att analysera vårt datamaterial var det dags att bestämma sig för vilka 
teorier som var applicerbara. Med hjälp av resultatet från analysen av empirin kunde vi se att 
vi behövde teori inom framförallt två huvudområden: företagsuppsköpsteori, för att vi tyckte 
oss behöva lite bakgrund till att sådana här affärer uppstår överhuvudtaget.  
Organisationsförändring, för att det är det som det framförallt handlar om. 
Organisationsförändring har vi sedan benat ner till delområdena företagskultur, information, 
synkronisering samt vanliga problem vid organisations-förändring. 
 
Utifrån de två huvudområdena började vi att söka i litteraturen. Vi sökte främst efter litteratur 
inom områdena organisationsförändring, organisationskultur, företagsuppköp/fusioner och 
förändringsarbete. Vi läste även ett antal aktuella artiklar och böcker inom ekonomi och 
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systemteori. Dessa hämtades från Luleå Tekniska Universitetsbiblioteks databaser, främst från 
Academic/Business Search Elite (Ebsco), Emerald Fulltext, men även från sökmotorerna 
Lucia och Libris. De sökord vi främst använde oss av, och som gav bäst respons var: mergers, 
acquisitions, organisationskultur, uppköp, fusioner, organisationer, organisationsförändring 
och kultur. Artiklarna vi fann gav oss dessutom uppslag på artiklar genom de referenser de 
hänvisade till. Det material vi fann som var applicerbart på ämnet är den litteratur som vi 
refererar till och som finns med i referenslistan. 
 
Litteraturstudien mynnade ut i ett teoretiskt ramverk som presenteras i kapitel fyra. Med hjälp 
av ramverket kunde vi diskutera/tolka resultatet av analysen och dra ett antal slutsatser.  
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3. Empiri 
I detta kapitel kommer vi att redovisa vårt insamlade datamaterial. Vi börjar med en kort 
beskrivning av det undersökta företaget, därefter redovisar vi sammanställningarna av de 
intervjuer och den webbenkät som utförts.  
 

3.1 TietoEnator 
TietoEnator är med sina 14 000 anställda Nordens största företag inom IT-tjänster. Man 
profilerar sig starkt med en inriktning på olika branscher där de viktigaste är bank och finans, 
telekom och media, offentlig sektor och vård samt energi och skog (TietoEnator1, 2004). Den 
största delen av TietoEnator är konsultverksamhet men man har även en del egen 
produktutveckling i form av standardsystem. T.ex. är dotterbolaget TietoEnator Resource 
Management den ledande leverantören av personalsystem i Sverige och Norden (Danielsson, 
2004). Företaget har inte valt att etablera sig utomlands i någon större utsträckning, men finns 
ändå representerat i över 20 länder. Detta beror på att man följer med sina kunder när dessa 
väljer att starta verksamhet utomlands (Ibid). 

3.1.1 Kontoret i Luleå 
Kontoret i Luleå startades 1982 av Ericsson och Programator. Från början var det nya 
företaget med namnet Erisoft ett konsultbolag som i huvudsak sysslade med att ta fram 
militära applikationer. Efterhand utvidgades arbetet till även civila applikationer och bl.a. 
Ericssons GSM-bastationer har fått (och får fortfarande) delar av sin programvara från Erisoft. 
1992 köpte Ericsson ut Programator och stod därmed som ensam ägare till hela Erisoft som 
nu även startat verksamhet i Skellefteå och Umeå. Bortser man från den militära delen av 
Erisoft var huvudägaren Ericsson vid denna tid i princip den enda kund man hade. År 2002 
slogs samtliga dotterbolag i Sverige ihop med huvudbolaget och Ericsson Sverige AB 
bildades. Därmed försvann namnet Erisoft och kontoret var nu helt integrerat i Ericsson. 
 
I september 2002 såldes Ericssons kontor i Luleå, Umeå, Skellefteå och Karlstad till 
TietoEnator, vilket innebar att 860 anställda, varav 180 i Luleå, fick ny arbetsgivare. Affären, 
med en köpeskilling på 500 miljoner kronor, kallades ett ”partnerskapsavtal” som innebar att 
TietoEnator skulle ta över verksamheten vid kontoren samtidigt som Ericsson lovade att köpa 
tillbaka konsulttimmar motsvarande samtliga anställda under en treårsperiod. Ericssons motiv 
var att ”Försäljningen är ett led i vår övergripande strategi att konsolidera och effektivisera 
vår utvecklingsverksamhet” samtidigt som TietoEnator hade som motiv att ”Detta avtal 
innebär ett nytt strategiskt samarbete med Ericsson som redan är en viktig kund, och det 
öppnar också möjligheter till att återanvända kompetensen i samarbeten med andra kunder.” 
Vi ser Ericsson som en långsiktig partner och det nya avtalet stärker TietoEnators position 
som den ledande tjänsteleverantören inom forskning och utveckling för mobil tele- och 
datakommunikation” (TietoEnator2, 2004). 
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3.2 Kategorier 
De kategorier vi valt att använda vid analysen av både intervjuer och enkätsammanställningen 
kom till genom att vi såg ett behov av att kategorisera materialet (se kap 2, metod). Då dessa 
kategorinamn bara är ord när de är tagna ur sitt sammanhang och kan tolkas olika, börjar vi 
här med att förklara hur vi sett på ordens innebörd i detta sammanhang. 
 
Information 
Med information menar vi hur respondenterna har upplevt att de har blivit informerade om 
affären, om de anser sig ha fått tillräckligt med information, om de upplever att det saknas 
information, vem är det som delger information e.t.c. Vi är alltså inte ute efter information i 
meningen ”det är information som jag behöver för att kunna sköta mitt jobb”. 
 
Integration 
Med integration menar vi hur respondenterna upplevde kontorets övergång från ett Ericsson-
kontor till ett TietoEnator-kontor. Att byta arbetsgivare på det sätt som skett borde innebära 
förändringar såväl tekniskt som praktiskt. Allt från triviala saker som telefonnummer och 
visitkort, via olika system, såsom datorsystem och lönesystem till anställningsvillkor är saker 
vi lägger in under denna punkt. Kort och gott ”hur fungerade kontorets övergång från 
Ericsson till TietoEnator”. Även sådana saker som trivseln på arbetsplatsen och om man 
upplever att något förändrats ingår i denna kategori 
 
Kultur 
Alla företag har sin egen företagskultur. När en arbetsplats blir uppköpt är det naturligt att det 
blir kulturförändringar. Under denna kategori försöker vi samla sådant som hör hemma inom 
kulturen vid ett företag. Exempel på detta kan vara hur respondenterna upplever att normer 
och värderingar har ändrats eller om det är andra saker som kommit i fokus och är viktiga nu, 
jämfört med tiden innan uppköpet? Upplever respondenten att en ny kultur har införts? I så 
fall, hur märks det? 
 
Inställning 
Inställning är i detta fall den inställning som respondenten har till affären och till sin nya 
arbetsgivare. Exempel på frågeställningar kan vara om denna inställning ändrats något under 
det dryga år som kontoret tillhört TietoEnator? Hur upplevs ”tongångarna” på arbetsplatsen 
både historiskt och nu? Varför känner man som man gör? 

3.3 Intervjuer 
Nedan redovisas svaren på de tre intervjuer vi genomförde. Vi kommer att börja med att 
presentera respondenterna. I respektive respondents redovisning har vi sedan försökt att ta 
bort sådant som kan användas för identifikation. Dessa steg är tagna i syfte att värna 
respondenternas integritet och anonymitet. Varje respondents svar är kategoriserade i fyra 
kategorier, nämligen information, integration, kultur och inställning.  
 
Som redan nämnts i metodkapitlet, valdes tre respondenter ut av lika många avdelningschefer, 
för att få den spridning av arbetsuppgifter som vi eftersträvade (se kap 2). De personer vi fick 
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intervjua var två män och en kvinna. De hade arbetat 6, 10 respektive 18 år vid kontoret. 
Utbildningsmässigt var två civilingenjörer och en var systemvetare. Ingen av dem har bytt 
befattning p.g.a. ägarbytet (en respondent hade dock relativt nyligen bytt befattning, men 
alltså inte p.g.a. ägarbytet) Ingen hade någon chefsbefattning. Däremot hade man i vissa fall 
arbetsuppgifter med ansvar som kan sägas vara chefsansvar. 

3.3.1 Respondent A 
Information 
Respondent A:s första reaktion var lite chockartad. A anser att affären verkligen kom som en 
blixt från klar himmel. Att A inte fick veta något har A full förståelse för. Affärer av detta 
slag är känsliga saker. Det som A dock blev förvånad över var att Ericsson verkligen ville 
sälja ut delar av sin kärnverksamhet. Att sälja ut den militära delen av kontoret hade varit en 
sak men att sälja ut kärnverksamheten var en annan. Under den första tiden efter köpet var 
informationsspridningen bra men dog ut efter ett tag. Chefer informerade mest om hur mycket 
man debiterat och hur affärerna gick. Efterhand har man dock insett att man måste informera 
om projekten också, så nu fungerar informationsspridningen ungefär som innan köpet.  
 
Integration 
A anser att det har varit lite problem med integrationen, främst med datorsystem o.dyl. A har 
dock full förståelse för detta då det inte är helt lätt att slå ihop två företag, vare sig för säljaren 
eller för köparen. A anser dock att den stora mängd lösenord som blev följden när man 
ändrade i datorsystem borde kunna minskas. Det stora problemet är dock att kontoret blivit 
helt uteslutet ur Ericssons intranät. Detta anser A är mycket märkligt och något som man 
inom TietoEnator borde kräva att få tillbaka. ”Vi ska ju vara partners, som är att betrakta som 
en högre form av konsulter. Vanliga konsulter som arbetar inom Ericsson har fri tillgång till 
intranätet men vi är helt uteslutna. Det är för mig obegripligt”. Dessutom menar A att 
Ericsson själva inte vill att man ska agera som konsulter, utan mer som förut, säga ifrån, ha 
idéer, vara motsträviga och hjälpa till att komma framåt. Allt detta beror på att Ericsson, 
enligt A, vet att kontoret ÄR en viktig del av Ericssons basstationsutveckling. 
 
Den första tiden vid TietoEnator var det många som trodde att det skulle bli många nya jobb. 
Detta har inte infriats och A tror inte att det kommer att bli några heller på överskådlig tid. A 
anser att kontoret idag är helt integrerat med TietoEnator. Visserligen arbetar man med 
Ericsson, så Ericsson är inte helt borta men integrationen anser A är klar.  
 
Kultur 
Vad TietoEnator är, är för A dock inte helt klart. A menar att de flesta trodde att det fanns en 
Tieotoanda men att det efterhand har visat sig att så inte är fallet. Då TietoEnator består av ett 
antal fristående enheter tror A att någon riktig ”Tietoanda” inte finns. 
 
A:s politiska värderingar har till viss del ändrats efter affären. Tidigare ansåg A att man skulle 
låta näringslivet och facket tillsammans arbeta fram avtal om att t.ex. ta ut del av 
löneförhöjning som arbetstidsförkortning. Detta var saker som A uppskattade mycket under 
Ericssontiden och som försvann med TietoEnator som direkt höjde arbetstidsmåttet till 40 
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timmar igen från de 38 man hade innan. Detta skedde utan motsvarande löneförhöjning, vilket 
i praktiken innebar att man sänkte lönen för kontorets personal.  
 
Normerna anser A inte har förändrats speciellt mycket. I början trodde många att det skulle bli 
skillnad nu när alla blivit konsulter. Själv ansåg inte A att det skulle behöva bli någon skillnad 
då man trots allt skulle vara partners och inte renodlade konsulter. Snarare upplever A en 
skillnad i Ericssonpersonalens uppträdande. Många Ericssonanställda som A träffar har ändrat 
attityd sen uppköpet: ”jag vet inte om jag får diskutera detta med dig, du tillhör ju inte 
Ericsson” är en vanlig attityd som A anser att TietoEnator men främst Ericssons chefer måste 
ändra på. ”Vi är partners och inte konsulter. Ericssons personal måste lära sig skillnaden.” 
 
A anser att synen på de anställda och vad som är viktigt har ändrats. Nu är (debiterbar) tid 
viktigast, inte vad man faktiskt gör. Men A inser att man nu är ett tjänsteföretag och inte ett 
produktföretag. Som tjänsteföretag är det i första hand tid man köper, men A efterlyser mer 
intresse för att faktiskt göra något bra och inte bara producera debiterbar tid. 
 
A anser inte att TietoEnator har försökt införa sin företagskultur i någon större utsträckning. A 
menar att det märks mer när man lyssnar på högre chefer inom de bägge företagen. En 
Ericssonchef talar sig gärna varm om den senaste häftiga produkten eller en ny marknad, 
medan TietoEnatorchefen gärna pratar om att man köpt upp ett nytt företag och på det sättet 
ökat timbasen, det man kan tjäna pengar på. Detta får i vissa fall följder såsom att personalen 
förväntas arbeta så mycket som möjligt, även om det är många helger. Annars försvinner 
vinsten för den här perioden, något som A anser gör att personalen inte mår bra. A inser att 
man tjänar pengar per timme men efterlyser ett annat system för personalhantering. 
 
 
Inställning 
A tror att Ericsson gör ett misstag när de säljer ut delar av sin kärnverksamhet och önskar att 
denna affär var ogjord. Affären känns, enligt A, lite panikartad och inte ordentligt 
genomtänkt. A anser sig passa bättre i en produktorganisation där man arbetar med att ta fram 
och testa produkter som ligger i framkant och inte bara vara en resurs på ett resursbolag som 
TietoEnator. A anser att risken är stor att man i framtiden kommer att få fortsätta med det man 
gör nu, men då i ”maintenance”, d.v.s. man gör det kunden inte vill göra själva. På detta sätt 
tappar man chansen att få vara med och ta fram morgondagens produkter.  
 
A:s förväntningar på affären var i huvudsak negativa och har i allt väsentligt infriats. Om det 
inte har infriats så har det varit åt det positiva hållet. Som exempel fanns det chefer som 
tyckte att TietoEnator var för snälla mot kontorets personal när man bestämde sig för att 
behålla de extra ledigheter som man hade i avtalet under Ericssontiden. 
 
På frågan om hur ”korridorsnacket” går så anser A att inledningsvis var det mycket negativt 
prat, speciellt när man ändrade anställningsförhållandena. A menar att detta syns tydligt i den 
senaste ESS-testen. På frågan vad en ESS-test är svarar A att det är en enkätundersökning 
som görs varje år för att kontrollera hur de anställda upplever sin situation på arbetsplatsen. 
Denna enkät har använts sedan länge och A säger att under Ericssontiden var kontoret långt 
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över Sverigesnittet, men sedan TietoEnator tog över har kontoret ramlat ner under snittet. 
Själv svarade A mycket dåligt på förra undersökningen, men har nu gillat läget och börjat 
svara lite mer positivt än tidigare. Detta gäller dock inte kontorets övriga anställda. Sedan 
TietoEnator tog över har trenden varit spikrakt neråt. Detta har fått till följd att man tillsatt en 
projektgrupp som ska titta på vad som behöver göras. 
 
En sak som A tycker är positiv är att TietoEnator inte har försökt ändra på arbetsformer. Med 
detta menar A att man fått fortsätta arbeta som man gjorde innan affären, i väl utarbetade och 
fungerande system. Visserligen antas man nu vara på hugget och ”agera säljare”, men det 
anser A att man hade som uppgift även förut – att försöka ta hem intressanta jobb. 
 
Det bästa med TietoEnator anser A är att de har en bra ekonomi. Sen är det en annan sak hur 
man gjort för att ha det. Ryktet säger att man som kontor inte ska hamna sist i listan över 
lönsamma kontor för då är risken stor att man blir såld/kickad. Det sämsta med TietoEnator är 
att man är ett företag som säljer timmar inte produkter. 
 
A anser att bytet av arbetsgivare har varit negativt. Den försämring av anställningsvillkoren 
som blev följden av ägarbytet anser A är ett steg tillbaka. Det viktiga nu är att arbeta minst 40 
timmar i veckan, inte att man gör något bra. Tanken att de anställda nu ses som ”mantimmar” 
är för A frustrerande. A känner sig som TietoEnator. Varför kan inte respondenten riktigt 
svara på. 

3.3.2 Respondent B 
Information 
Den första reaktionen för B var att ägarbytet var positivt då B upplevde att man ”låg löst till”. 
Ericsson hade sedan tidigare aviserat neddragningar av antalet kontor och B var ”säker” på att 
Luleåkontoret skulle bli drabbat. TietoEnator blev därför en ”livlina” för både B och kontoret. 
Men även om B var positiv till ägarbytet var det faktum att man inledningsvis inte visste vad 
som skulle hända en källa till oro. Vad kommer att ändras?, på vilket sätt?, kommer 
TietoEnator att säga upp ännu fler? var exempel på frågor som B grubblade över. Alla dessa 
frågor, det okända, var det som B anser var det som skapade mest oro. Samtidigt upplever inte 
B att det var så traumatiskt, mest en lättnad att kontoret blir kvar. Även om B har förståelse 
för att en affär av denna typ måste hållas hemlig till den är klar tycker B att det känns som att 
man blivit lurad, att man bara är en liten pusselbit som man kan göra vad man vill med. B 
känner att även om man hade startat ryktesspridning genom att offentliggöra förhandlingarna 
innan affären var i lås, så hade B gärna velat veta tidigare. Vid offentliggörandet av affären 
tycker B att det saknades en ordentlig genomgång av vad TietoEnator är för företag. ”När vi 
gick från mötet hade jag tusen frågor och det var inte många som visste något om vad 
TietoEnator sysslar med”. B gjorde själv eftersökningar på vad TietoEnator arbetar med, 
bland annat genom artiklar i Computer Sweden och genom att surfa på Internet. Det som 
återkommer flera gånger är att B anser att man kunde ha informerat mer. Visst förekom det 
information men inte i den mängd som B anser behövdes. 
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Integration 
Den första tiden på TietoEnator kantades av mycket strul med olika systembyten. 
Telefonnummer byttes, nya datorsystem för tidsrapportering infördes. Många nya datorsystem 
med tillhörande användarnamn och lösenord gjorde första tiden till en fruktansvärd arbetsam 
tid då det vanliga arbetet dessutom krävde mycket tid. B menar att det var något man var 
tvungen att gå igenom och att det sköttes relativt bra. Lathundar och information underlättade 
en del även om det förekom den första tiden att man var tvungen att arbeta övertid p.g.a. 
problem med nya system. I det dagliga arbetet anser B att det inte hänt så mycket. Man 
arbetar mest som vanligt och mot samma kund. Skillnaden märks mest på att eftersom man nu 
är extern från Ericsson så har man inte tillgång till samma information som förut. Detta gör 
det svårare att arbeta och/eller gör att det tar längre tid än tidigare. Viss information som var 
självklar när man var en del av Ericsson, har kontoret överhuvudtaget inte tillgång till längre.  
 
B:s förväntningar på affären har inte infriats. B trodde att det nu skulle bli nya kunder, externa 
från Ericsson, nya projekt och fler roliga arbetsuppgifter. Detta har inte hänt, utan allt är 
precis som vanligt. Detta tror B har bidraget en del till eventuellt missnöje, då fler än B trodde 
att det skulle bli ändring. På frågan om B anser att kontoret är integrerat i TietoEnator nu 
svarar B JA. 
 
Kultur 
B anser sig inte ha bytt värderingar p.g.a. ägarbytet. Möjligen har kontakten med kunden 
blivit viktigare. Tidigare var kunden de operatörer som valde att köpa Ericssons utrustning. 
Dessa kunder hade man ingen kontakt med inom kontoret. Nu är kunden Ericsson och de 
forna kollegorna på Ericsson. Detta ställer nya krav på kontorets anställda, att kunna handskas 
med kunder.  
 
När det gäller normerna anser B att det inledningsvis var svårt att få grepp om hur man 
förväntas bete sig som konsult. Detta gjorde många med B osäkra i sin arbetsroll. Direktiv 
kom visserligen ut att man ”skulle vara som vanligt”. Viss utbildning har förekommit senare 
men inte alls på det sätt B trodde. B menar att det är på det sätt Ericsson vill ha det. Man vill 
inte ha ”ja-sägande” konsulter utan vill att kontorets anställda ska fortsätta vara som förut, och 
säga ifrån och ifrågasätta. Detta anser B gjorde det enklare att arbeta och tog bort många 
farhågor om att man som konsult bara har att göra vad kunden säger. Men fortfarande anser B 
att detta är något som kan bli bättre. Genom utbildning tror B att folk kommer att känna sig 
mer säkra i sin arbetsroll. Även om TietoEnator vill ha ett partnerskap med Ericsson så trycks 
det på att kontoret nu är konsulter och att som konsult måste man debitera. Detta var speciellt 
påtagligt i början innan folk vant sig och gjorde många irriterade. Ibland upplevde B att ”vi 
skiter i vad ni gör, hur ni mår och vad ni tycker, bara ni debiterar”. Även om detta är lätt 
överdrivet så var det så det kändes. 
 
B anser inte att det är någon skillnad i hur man fattar beslut nu jämfört med tidigare. Det som 
eventuellt har ändrats är på en högre nivå än vad B arbetar på. För dessa chefer anser dock B 
att arbetet ändrats. Förutom personalansvar är dessa även mer säljare med budgetansvar än 
tidigare. Dessutom anser B att det märks när man har möte med hela kontoret, där högsta 
chefen har ett betydligt större fokus på hur mycket man har debiterat. 
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B anser inte att det är någon skillnad i kulturen nu jämfört med tidigare och tycker att detta är 
bra. B tycker inte att man försökt införa någon ny kultur, ”eller så har man gjort det och så 
skickligt att vi inte märkt det”. Snarare ser B en brist av ny kultur, men tror att det kan vara 
medvetet att inte ändra för mycket på fungerande organisation. 
 
Inställning 
På frågan om hur B upplever ”tongångarna” idag på kontoret jämfört med Ericssontiden anser 
B att det beror på vilken tid man jämför med. Under den sista tiden på Ericsson gick det 
väldigt dåligt för Ericsson och det upplevde B gjorde arbetet sämre än det är nu. Men jämför 
man med tiden då kontoret gick under namnet Erisoft var det bättre förut. ”Erisoftkänslan” 
fanns på den tiden, mycket beroende på att det var ett mindre kontor då. B anser att det varit 
mycket gnäll i korridorerna p.g.a. alla förändringar, ”det och det har blivit mycket sämre”, 
men att det har planat ut med tiden. B tror att många fortfarande är missnöjda men att det i 
många fall har att göra med att man bestämt sig från början och inte klarar att ändra sig. Nu 
anser B att det har blivit mycket bättre stämning igen, dock inte lika bra som det var på 
Erisofttiden. Detta har kanske mycket att göra med vilka konjunktur det är. Under Erisofttiden 
var det uppåt och hittills med TietoEnator har det varit dåligt. 
 
På frågan vad som är bäst med TietoEnator är det spontana svaret att ”vi fick behålla jobbet”. 
B anser inte att detta är ett speciellt bra svar och fyller på med att B anser att TietoEnator har 
bra personalpolitik och att företaget försöker bjuda till. Som ett exempel nämner B den resa 
som gjordes till Göteborg till fest med kända artister och inkvartering på fint hotell samt den 
vid intervjuns tidpunkt stundande julfesten. 
 
På frågan om B ”känner sig som Ericsson eller TietoEnator” så blir svaret TietoEnator även 
om Ericsson ligger B varmt om hjärtat. B anser att Göteborgsresan, där man fick träffa många 
andra från TietoEnator, har varit en bidragande orsak till detta. Samtidigt skulle B om B fick 
välja helst gå tillbaka till tiden för Erisoft, alltså när kontoret var ett dotterbolag till Ericsson. 
Detta beror dels på att det då kändes som ett mindre företag och dels för att B anser att det 
känns bättre att säga att man arbetar för Ericsson än TietoEnator.  

3.3.3 Respondent C 
Information 
C hade redan innan affären blev känd funderat en del över hur det skulle gå med kontoret. 
Ericsson gick dåligt och många kontor hade redan blivit nedlagda. Det första C tänkte när 
affären blev känd var ”Flextronics”. (C menar här det faktum att Flextronics under 1990-talet 
vid ett flertal tillfällen köpte fabriker av Ericsson och kort efter övertagandet lade ner dessa). 
Kort efter övertagandet kom en informationsträff där representanter från båda företagens 
företagsledningar var på plats. Detta var något som C uppskattade mycket. Där försvann 
många av de frågor som C hade och C kände sig betydligt lugnare efter denna 
informationsträff.  
 
Även om C förstår att det är svårt att berätta om affären innan den är klar, tycker C att som 
anställd borde man ha fått veta något om affären tidigare än andra. Samtidigt tror C att detta 
skulle kunna skapa ryktesspridning som inte heller är bra. 
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Integration 
När det gäller integrationen i TietoEnator tycker C att det har gått relativt smidigt. Speciellt 
anser C att den praktiska sidan, såsom datorer och den vanliga arbetsmiljön har gått mycket 
smidigt. C anser inte att det hänt speciellt mycket på arbetsplatsen efter TietoEnators 
övertagande. ”Vi gör ju fortfarande vad vi gjorde innan.” Däremot anser C att chefer på nivån 
ovanför har fått delvis nya arbetsuppgifter, vilket bl.a. märks på att de talar om delvis andra  
saker nu. 
 
C anser att TietoEnator har förmedlat en bild av att de är väldigt glada över att få ha köpt 
kontoret och att kontoret i framtiden kommer att tillföra något till koncernen som helhet. 
Detta har skapat en positiv anda och gjort att C känner sig mer delaktig i TietoEnator. Man 
har dock, enligt C, inte nått riktigt ända fram i kampen om att få alla integrerade.   
 
Administrativt och chefsmässigt anser C att man är integrerad med TietoEnator, möjligen är 
några datorsystem inte fullt integrerade än, men det tror C beror mer på tidsbrist än att det 
skulle vara svårt att integrera.  
 
I samband med TietoEnators övertagande ändrades bl.a. anställningsvillkoren. C anser att det 
var mycket prat om att kontoret skulle ha de anställningsvillkor som gäller i 
konsultbranschen. Det mesta är som förut men det som är ändrat är uteslutande till det sämre. 
I de fall där konsultbranschen hade ett bättre avtal hänvisades till rådande konjunktur och att 
det skulle bli för dyrt att införa. Allt detta tycker C kunde ha skötts bättre från 
företagsledningens sida. 
 
C menar att man idag ibland är utestängd från möten man tidigare alltid var med vid. Detta 
gäller främst möten där man behandlar produkter och strategier för dessa. C poängterar dock 
att det alltid funnits möten som inte Luleåkontoret varit med vid och att man faktiskt är med 
på förvånansvärt många möten även nu, även om de som sagt blivit färre. 
 
Kultur 
C anser inte att TietoEnator har misslyckats helt med att införa sin företagskultur, men tycker 
samtidigt inte att den har tagit över den gamla kulturen från Ericsson-tiden. Detta anser C 
syns i hur man tycker och tänker och vad som är viktigt. C har hört talas om att det skulle 
finnas en Tietokultur och att man ska försöka få ut den i organisationen men anser inte att 
man har lyckats med det. 
 
C anser att allt tal om tidsdebitering och att kunna hantera kunder i sig inte är något nytt på 
kontoret. Från början när kontoret hette Erisoft var det ett konsultföretag. Redan då var det 
mycket viktigt att kunna debitera tid och att vårda kunder. C har dock full förståelse för att de 
som började vid kontoret på Ericsson-tiden har svårare att acceptera detta, då man på sin höjd 
var internkonsulter och inte hade alls lika stort fokus på tiden som nu.  
 
På frågan om värderingarna ändrats på grund av affären svarar C att ”de är i huvudsak 
desamma”. Det har alltid funnits en kund som förväntar sig att man gör ett bra jobb. Det anser 
inte C ändrats bara för att man blivit konsulter hos TietoEnator. Det som dock har ändrats är 
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det faktum att de nu har gått från ett produktföretag till ett tjänsteföretag och att de nu är i vad 
som skämtsamt kallas ”faktureringsbranschen”. Med detta menar C att det blivit viktigare att 
sälja sin tid. Samtidigt menar C att man måste göra kunden nöjd. Gör man inte det kommer 
man att tjäna pengar kortsiktigt, men på längre sikt kommer man att förlora kunder. 
 
Normerna har enligt C inte ändrats alls på den nivå där C befinner sig. Man arbetar som förut 
både internt och externt mot kund. Däremot har C uppfattningen att det ett steg högre upp i 
hierarkin har ändrats, då man nu har en säljorganisation, vilket man inte hade tidigare. 
 
C anser inte att ”hur man fattar beslut” har ändrats på grund av affären på sin nivå. Däremot 
högre upp, på ”linjen” är det ändrat. Nu är det betydligt kortare tid mellan beslut och 
genomförande, mindre konsensus och mer ”så här blir det”. Som exempel nämner C att under 
Ericssontiden kunde det utnämnas en ny chef i januari men som inte började på detta jobb 
förrän i juni. Idag är det ”tillsatt på fredagen och börjar på måndag” som gäller. Detta gäller 
chefer. Personalen flyttas inte omkring på detta sätt. 
 
På frågan vad som försvunnit från Ericsson och borde komma tillbaka igen svarar C att man 
borde börja arbeta mer med kvalitetsfrågor igen. Med detta menar C inte att man inte gör ett 
bra jobb idag, utan istället arbetet med ”hur ska vi förbättra oss”. C anser att det är på väg att 
införas igen och hoppas att det ska komma upp till minst den nivå man hade på Ericsson när 
det var som bäst. C poängterar att det även under den sista delen av Ericssontiden drogs ner 
på kvalitetsarbetet, men att det i samband med ägarbytet drogs ner ytterligare. 
 
Inställning 
C är positiv till övertagandet, vilket inledningsvis berodde på att C nu såg en chans för 
kontoret att överleva. Med tiden har också tanken på att man nu kanske får chansen till nya 
spännande jobb utanför Ericsson varit en bidragande orsak till att vara positiv. Det har inte 
hänt än, men C tror att det kan komma i framtiden även om det kommer att bli svårt. 
 
Korridorsnacket upplevde C som inledningsvis mycket och ganska negativt. Numera handlar 
det mycket om ifall det kommer att bli några nya jobb utanför Ericsson. Om det är positivt 
eller negativt prat i korridorerna beror enligt C på ”vilken sida man vaknat på”. 
 
C anser att de största skillnaderna mellan Ericsson och TietoEnator är att på produktbolaget 
Ericsson var det viktigaste att få fram en produkt så fort som möjligt, kosta vad det kosta vill, 
medan det på tjänsteföretaget TietoEnator är viktigast att sälja sin tid. På frågan om det stör C 
att det är så här nu menar C att det inte spelar någon roll. Så länge man får arbeta med något 
intressant och får uppskattning när det blir bra så spelar det ingen roll om man arbetar på ett 
produkt eller tjänsteföretag. 
 
Det bästa med TietoEnator är att de såg till att C fick behålla arbetet. Det sämsta har C svårt 
att precisera. Inte för att det är mycket som är dåligt utan för att det är i huvudsak småsaker 
som inte är bra. Det sämsta blir dock till slut att anställningsvillkoren blivit sämre och 
dessutom sämre än normala konsultvillkor. 
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Största bristen just nu anser C vara att det inte kommer några nya jobb förutom Ericsson samt 
att C anser att man nu inte har lika lång horisont som förut, d.v.s. att man optimerar för vinster 
på kort sikt. 
 
På frågan om C känner sig som Ericsson eller TietoEnator svarar C Ericsson. Samma jobb, 
samma kontor, samma medarbetare, samma mål o.s.v. gör att det är svårt för C att inte känna 
sig som Ericsson. C tror det blir svårt att känna annorlunda så länge man får vara med i 
utvecklingen av Ericssons produkter, men att övergången kommer att ske gradvis över en 
längre period. 
 
 C är glad att C tillhör TietoEnator idag och anser att koncernen verkligen trycker på att de är 
glada över affären. Samtidigt är C osäker på om bytet av arbetsgivare är positivt eller negativt 
på lång sikt. Det kan vara positivt om det blir nya jobb och man får vara med och ta fram nya 
produkter. Det kan också bli negativt om kontoret om några år får i uppgift att göra det som 
Ericsson själva inte vill göra, t.ex. förvalta och underhålla gamla system. 
C avslutar med att säga att det är rätt mycket ”business as usual”. 

3.4 Enkäter 
Som en del av vår undersökning användes en webbaserad enkät som skickades till samtliga 
anställda vid Luleåkontoret. Svarsfrekvensen var ganska exakt 50 procent, av 161 möjliga 
svar fick vi in 80. Av dessa var 78 anställda vid kontoret vid tiden för försäljningen.  
 
Frågorna i enkäten (se bilaga 1 - enkät) bestod av 19 frågor, där 6 av frågorna dessutom hade 
en del där man kunde kommentera sitt svar. Som redan nämnts, har vi grupperat frågorna i 
kategorier för enklare utvärdering (se avsnitt 3.2). Dessa kategorier är desamma som använts 
vid utvärderingen av intervjuerna, d.v.s. information, integration, kultur och inställning. Vad 
vi lägger för värderingar i respektive kategori framgår även det i kap 3.2. 
 
Eftersom vi endast ville att de som var anställda vid kontoret i Luleå vid tiden för 
TietoEnators övertagande skulle svara, var första frågan till för att skilja ut dem som inte var 
med. Endast de som svarade ”Ja” på denna fråga har svarat på de övriga frågorna.  
 
Var du anställd vid Ericsson i Luleå vid försäljningen?  
Ja  78  
Nej  2 
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3.4.1 Information 
Under denna katgori har vi samlat enkätfrågor som handlar om information före, under och 
efter TietoEnators övertagande av kontoret i Luleå. Flera respondenter har reagerat på att 
fråga 1-2 är svåra att svara på och menar att de ställdes inför fullbordat faktum när affären 
var klar (se avsnitt 3.4.5.). 
 
1. Anser du att du fick information i god tid om TietoEnators övertagande av verksamheten? 
Ja   56.4 % 
Nej  33.3 % 
Vet ej  10.3 % 
 
 
2. Anser du att du fick den information om affären som du ville ha? 
Ja  61.5 % 
Nej 29.5 % 
Vet ej    9.0 % 
 
3. Anser du att du fick veta tillräckligt om företaget TietoEnator innan själva övertagandet 
skedde? 
Ja  26.9 % 
Nej  66.7 % 
Vet ej    6.4 % 
 
4. Gjorde du själv egna efterforskningar om TietoEnator när du fick reda på affären? 
Ja  50.0 % 
Nej  48.7 % 
Ej svarat    1.3 % 
 
Sammanfattning: När det gäller information kan man konstatera att en majoritet ansåg sig ha 
fått tillräckligt med information och i tid, när det gäller själva affären. Samtidigt anser sig en 
majoritet inte ha fått tillräckligt med information om företaget TietoEnator, någon som hälften 
försökte åtgärda själva genom att söka information. 
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3.4.2 Integration 
Här har vi samlat frågor som handlar om kontoret i Luleås integration i TietoEnator. I dessa 
frågor ingår även trivsel på arbetsplatsen och om man upplever att arbetsplatsen blivit 
förändrad. 
 
5. Anser du att övergången till TietoEnator gick smidigt? 
Nej, mycket osmidigt      6.4 % 
Nej  23.1 % 
Ja  59.0 % 
Ja, mycket smidigt    6.4 % 
Vet ej    3.9 % 
Ej svarat  1.2 % 
 
6. Hur trivs du med din arbetssituation efter TietoEnator övertagande? 
Mycket sämre än förut 2.6 % 
Sämre än förut 21.8 % 
Ingen skillnad 61.5 % 
Bättre än förut 12.8 % 
Mycket bättre än förut 1.3 % 
 
7. Efter övergången till TietoEnator, har du upplevt någon skillnad i sättet att arbeta? 
Ja 53.8 % 
Nej 46.2 % 
 
8. Anser du att din arbetsplats har blivit bättre eller sämre sen TietoEnator tog över? 
Mycket sämre 1.3 % 
Sämre 25.6 % 
Ingen skillnad  59.0 % 
Bättre 10.3 % 
Mycket bättre 0.0 % 
Vet ej 1.3 % 
Ej svarat 2.6 % 
 
9. Anser du att dina arbetsuppgifter ändrats sedan TietoEnator tog över verksamheten? 
Ja, till det sämre 6.4 % 
Nej 84.6 % 
Ja, till det bättre 7.7 % 
Ej svarat  1.3 % 
 
Sammanfattning: nästan 2/3 ansåg att övergången till gick smidigt eller mycket smidigt. 
Nästan lika många anser inte att det är någon skillnad i vare sig hur man trivs eller om 
arbetsplatsen blivit bättre eller sämre. Drygt 10 procent har fått ändrade arbetsuppgifter p.g.a. 
affären men samtidigt anser drygt hälften att man arbetar annorlunda nu. 
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3.4.3 Kultur 
Under denna rubrik har vi samlat frågor som rör företagskultur. 
 
10. Anser du att TietoEnator aktivt verkar för att skapa en bättre arbetsplats? 
Ja 30.8 % 
Nej 38.5 % 
Vet ej 30.7 % 
 
11. Efter övergången till TietoEnator, har du upplevt någon skillnad i vårt sätt att ”vara”, 
d.v.s. ”vår kultur”? 
Ja 68.0 % 
Nej 32.0 % 
 
 
12. Känner du dig som TietoEnator eller som Ericsson? 
TietoEnator 62.8 % 
Ericsson 33.3 % 
Ej svarat 3.9 % 
 
13. Anser du att TietoEnator aktivt verkar för att du ska känna dig som en TietoEnator-
anställd? 
Ja 78.2 % 
Nej 14.1 % 
Vet ej 6.4 % 
Ej svarat 1.3 % 
 
14. Anser du att TietoEnator har försökt införa sin företagskultur på din arbetsplats? 
Ja 59.0 % 
Nej 20.5 % 
Vet ej 19.2 % 
Ej svarat 1.3 % 
 
Sammanfattning: Knappt 2/3 anser att TietoEnator försöker införa sin företagskultur på 
arbetsplatsen. Något fler, drygt 2/3 anser att TietoEnator har lyckats med detta. Närmare 80 
procent anser att TietoEnator verkar för att man ska känna sig som TietoEnator-anställd, 
samtidigt som knappt 2/3 känner sig som TietoEnator.  
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3.4.4 Inställning 
Under denna rubrik har vi samlat frågor som rör respondenternas inställning till sin nya 
arbetsgivare. 
 
15. Är det någon skillnad i din inställning till TietoEnator idag jämfört med vid övertagandet? 
Ja, mycket sämre 1.3 % 
Ja, sämre 12.8 % 
Nej, ingen skillnad 39.7 % 
Ja, bättre 44.9 % 
Ja, mycket bättre 1.3 % 
 
16. Om du idag fick välja TietoEnator eller Ericsson som arbetsgivare, vilken skulle du då 
välja? 
TietoEnator 52.6 % 
Ericsson 43.6 % 
Ej svarat  3.8 % 
 
17. Överväger du/har du övervägt att byta arbete p.g.a. TietoEnator övertagande? 
Ja 16.7 % 
Nej 82.0 % 
ej svarat 1.3 % 
 
18. Anser du att bytet av arbetsgivare har varit positivt eller negativt? 
Negativt 14.1 % 
Ingen skillnad 30.8 % 
Positivt 55.1 % 
 
Sammanfattning: Ca 40 procent har inte ändrat sin inställning till TietoEnator sedan affären 
blivit känd, men samtidigt menar 45 procent att de blivit mer positiva. Drygt hälften skulle 
idag välja TietoEnator som arbetsgivare om valet stod mellan TietoEnator och Ericsson. 
Knappt var femte respondent anger att de funderat över att lämna företaget, samtidigt som 
drygt hälften anser att ägarbytet varit positivt. 
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3.4.5 Redovisning av öppna enkätfrågor 
Till fem av frågorna fanns möjlighet att motivera sitt svar i egna ord. Dessutom var den sista 
frågan, ”Övriga kommentarer”, av öppen typ. Till skillnad från övrig delar har vi i denna del 
valt att inte använda de kategorier som vi satt upp. Detta beror dels på att vi vill ha kvar 
svaren under respektive frågeställning och dels för att varje kategori inte har en öppen fråga. 
Nedan redovisas de kommentarer som återkommer flera gånger bland enkätsvaren. 
 
Det var hög svarsfrekvens i de öppna frågorna. Endast 15 av 78 har inte nyttjat möjligheten att 
kommentera sina svar. Detta ser vi som ett tecken på att engagemanget trots allt är högt och 
att man vill få sin röst hörd. 
 
Anser du att övergången till TietoEnator gick smidigt?  
Den stora återkommande punkten är problem med datorer och datornätverk. Det har upplevts 
som mycket frustrerande att ha allt för många lösenord, inte komma åt den information man 
anser sig behöva och att datorverktyg som man måste ha i sitt dagliga arbete slutar fungera. 
Efter övergången till TietoEnator har kontoret inte längre tillgång till Ericssons interna 
telefon/email-katalog, vilket upplevs som negativt då det tar längre tid att få tag i rätt person 
på Ericsson när man har frågor/problem som man behöver lösa. Nya verktyg för bl.a. 
tidsrapportering, reseräkning och e-mail har upplevts som jobbigt då dessa har fungerat dåligt. 
Man upplever också att anställningsförhållandena har blivit sämre med bl.a. längre 
arbetsdagar, minskad möjlighet till reseersättning och sämre löneutveckling. 
 
 
Efter övergången till TietoEnator, har du upplevt någon skillnad i sättet att arbeta? 
Här är de flesta svaren inne på det faktum att man nu är konsulter mot sin gamla arbetsgivare 
med allt som detta innebär. Många anser att fokus har förflyttats från att göra ett bra arbete till 
att debitera tid och vara ”affärsmässig”. Detta förklaras i vissa fall med att ”vi har gått från att 
vara en produktorganisation till att vara ett tjänsteföretag”. Många upplever att det blivit 
viktigare att vara effektiv/lönsam nu än under Ericssontiden. Man upplever även att man har 
mindre att säga till om i det dagliga arbetet. Det finns en känsla av att arbetet har förändrats 
mer på chefsnivå i form av högre krav på ekonomi, lönsamhet och debiteringsgrad, än det 
gjort för de som arbetar i produktionen. 
 
Efter övergången till TietoEnator, har du upplevt någon skillnad i vårt sätt att ”vara”, 
d.v.s. ”vår kultur”?”  
Denna fråga har fått ganska likartade svar som frågan innan. De allra flesta pekar på att 
tidsdebitering har kommit i fokus på ett helt annat sätt än förut. Många har känslan av att det 
är viktigare att debitera timmar än att göra ett bra jobb. Kundrelationen till Ericsson har också 
blivit tydligare nu än när man var ett dotterbolag till Ericsson. Man upplever att man måste 
vara ”kundvårdande” mot sina gamla kollegor och att man måste tänka sig för hur/vad man 
säger till dessa. 
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Känner du dig som TietoEnator eller som Ericsson? 
Bland de som svarade TietoEnator var de vanligaste svaren att de helt enkelt är anställda av 
TietoEnator, inte Ericsson. Man blir dessutom påmind om det hela tiden då man numera är 
bortkopplad från Ericssons datornät. Många anser att det blivit mer ”vi och dom” i 
förhållandet till Ericsson, något man menar har gjort att man inte längre anser sig vara 
Ericsson. Det faktum att man nu är konsult mot Ericsson spelar även det in; man måste tänka 
mer på ”kundrelationer”. En del anser att det märks på forna kollegors inställning att man inte 
längre är kamrater utan mer ”de där konsulterna”. 
 
Bland de som svarade Ericsson var den förhärskande orsaken ”känsla”. Man har arbetat länge 
hos Ericsson, känner sig som en Ericsson-ingenjör snarare än konsult, är stoltare över ”att 
vara Ericsson” och ”Ericsson-kulturen sitter i blodet”. Samma arbetsuppgifter med samma 
arbetsplats och arbetskamrater tillsammans med det faktum att man bara arbetar mot Ericsson 
gör också att man har svårt att se sig själv som något annat än Ericssonanställd. Många menar 
dock att det kan bli ändring på det om och när man börjar arbeta mot andra företag. 
 
Anser du att bytet av arbetsgivare har varit positivt eller negativt?”  
Bland dem som svarade negativt var det många som ansåg att anställningsvillkoren har blivit 
sämre med TietoEnator. Även här tar man upp konsultrollen, fokuset på debitering och att 
vinst verkar vara viktigare än personalens trivsel, något som vissa menar är konstigt då 
personalen är den enda tillgång TietoEnator har.  
 
Bland de som svarade positivt var den absolut vanligaste orsaken att genom bytet har man fått 
behålla arbetet och att man slipper fler uppsägningshot, ”Bättre uppköpt än uppsagd”. 
De allra flesta är överens om att om man hade varit kvar i Ericsson så hade kontoret med stor 
sannolikhet blivit nedlagt helt. Många ser dessutom nya karriärmöjligheter genom att 
TietoEnator har ett bredare spektrum av arbetsuppgifter än Ericsson.  
 
Övriga kommentarer. Här kan du ta upp sådant som du anser vara relevant men som 
inte nämns i frågorna ovan 
Denna fråga är av naturliga skäl mångfacetterad. Många väljer att kommentera varför de 
svarat som de gör i de frågor som de inte hade möjlighet att kommentera i öppna svar. Andra 
har valt att lägga delar av eller upprepa sina svar på de öppna frågorna ovan. 
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4. Teori 
I detta kapitel presenterar vi vår teoretiska referensram. Vi börjar med att presentera 
företagsuppköpsteorier, där vi speciellt tittar på historik, motiv till att sälja/köpa samt vilka 
problem det finns idag med denna typ av affärer. Vi fortsätter sedan med att presentera 
teorier runt organisationsförändring, där vi speciellt tittar på organisationskultur, 
information, synkronisering/integration samt problem som kan uppstå vid 
organisationsförändringar. 

4.1 Företagsuppköp 
Uppköp och fusioner är idag en mycket vanlig affärstyp såväl i Sverige som resten av världen. 
Historiskt har populariteten av denna typ av affärer kommit och gått i vågor. På 1920-talet 
startade den första vågen, följt av en på 1960-talet och senare ytterligare en på 1970-talet. På 
1980-talet följde en ännu större våg av uppköp och hopslagningar för att i början av 1990-talet 
avta något. Från och med nu håller sig affärer av denna typ på en jämn och hög nivå och ses 
inte längre som en vågrörelse utan mer som en naturlig del i den alltmer globaliserade 
världsekonomin (Cartwright & Cooper, 1996).  
 
Självklart kan det finnas många motiv till att göra ett företagsköp eller fusion, men målet för 
företagen är alltid att hopslagningen/alliansen ska stärka ekonomin. Visserligen menar 
Cartwright & Cooper (1996) att motiven kan vara avarter som att helt och hållet vara att 
tillfredsställa en liten del individer som sitter på chefspositioner. Detta är något som har varit 
aktuellt inom företagsvärlden den senaste tiden, t.ex. inom företagen Enron och Skandia. 
Visserligen handlade det i dessa fall inte om företagsuppköp, utan påståenden om förskönande 
av bokslut och vidlyftiga fallskärmar, men det visar på att det kan finnas motiv som inte alltid 
är till företagets bästa. 
 
Numera är det sällan det handlar om att förbättra ekonomin genom synergieffekter, vilket har 
varit vanligt förut. Istället handlar det om att man vill växa, och det snabbaste sättet att göra 
detta är att köpa andra företag (Habeck et. al, 2000). Att köpa sig till storlek är dessutom ofta 
billigare än att låta sitt eget företag växa till motsvarande storlek (Sherman, 1998). Vad man 
hoppas på med denna typ av affär är att skapa en s.k. ”2+2=5 effekt” (Cartwright & Cooper 
1996). Detta gäller för både det köpande och det säljande företaget. Genom affären är tanken 
att båda parterna ska skaffa sig en bättre situation än den de skulle befinna sig i om de inte 
gjorde affären (Ibid).  
 
I takt med att många rapporter om misslyckande företagsuppköp dyker upp, har det förts fram 
ett antal försök att förklara dessa misslyckanden. En av de främsta orsakerna har visat sig vara 
svårigheten att integrera företag. Kleppestö (1993) menar att besvärliga integrationsprocesser 
inte bara förhindrar utvecklingen av identifierade synergipotentialer såsom ekonomiska 
fördelar med uppköpet, utan även hämmar det löpande arbetet i de ursprungliga 
organisationerna. 
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4.2 Organisationsförändring 
Förändringar sker hela tiden och det är naturligt. Det sker i alla samhällen, organisationer och 
arbetsmiljöer. Självklart så lämnar detta ingen oberörd eller opåverkad. Somliga hyser 
förhoppningar och andra farhågor. Det som dock är gemensamt är att man går från något känt 
till något okänt och otryggt. Detta är speciellt tydligt när stora strukturella förändringar görs 
på företag (Sherman, 1998).  Rubenowitz (1984) menar att medan företagsledningen strävar 
efter att förändringar ska öka effektiviteten och göra företaget framåtskridande, så ser de 
anställda till vad förändringarna kommer att innebära för honom som person. Enligt Jacobsen 
& Thorsvik (1998) har motstånd mot förändring ofta sitt ursprung i att individen försvarar 
något som är välkänt, något man anser vara rätt och riktigt. Detta motstånd måste bytas mot 
en nyfikenhet till det nya (Eriksson, 1998, Kitchen & Daly, 2002). 

4.2.1 Organisationskultur 
Sherman (1998) anser att man redan när man räknar på om ett uppköp kan löna sig, d.v.s. 
redan innan köpet, ska ta med de kulturella skillnaderna mellan företagen som en parameter. 
Till skillnad från Cartwright & Cooper (1996), som anser att man måste få de anställda vid det 
uppköpta företaget att vilja anamma det uppköpande företagets kultur, anser Sherman att det 
gäller att hitta vägar för att kombinera de båda kulturerna. Görs inte detta riskerar man att det 
uppköpta företagets anställda minskar sin produktivitet, vilket i sin tur kommer att påverka 
resultatet. Detta kan vara en process som det tar flera år att komma till rätta med, något som 
ytterligare pekar på vikten att ta med det redan vid köpet. 
 
Ytterligare ett synsätt ges av Habeck et. al (2000) som menar att det finns 3 grundstrategier 
för hur man löser kulturella problem efter uppköp: antingen kan man tvinga på den enas 
kultur på den andras personal, eller så kan man låta kulturerna fortsätta att finnas sida vid sida 
eller slutligen ta det bästa från de två och skapa en ny, bättre kultur. Det nya i detta synsätt är 
att man enligt Habeck et. al alltså inte måste slå ihop kulturerna med varandra. Vilken strategi 
man väljer beror på en mängd faktorer, men den måste väljas noggrant. Den enda strategi som 
alltid är fel är att ignorera problemet.  
 
Kulturkrockar förs enligt Kleppestö (1993) ofta fram som den viktigaste förklaringen till att 
ett företagsuppköp inte blev vad man tänkt sig. Men vad är då kultur? Kultur kommer av det 
latinska ordet cultura och betyder ”bearbetning”, ”odling” eller ”bildning” (NE, 1993). Det 
finns mängder med olika typer av kultur, såsom regional kultur, social kultur och etnisk 
kultur. Kulturbegreppet har p.g.a. sitt stora omfång och skiftande innehåll gett upphov till 
flera discipliner som tillämpar helt olika metoder (Ibid).  
 
Men vad är då organisationskultur? Olika discipliner som sociologi, företagsekonomi, 
antropologi1 och socialpsykologin2 har svårt att enas om en gemensam definition av 
begreppet. En orsak enligt Bang (1994) är att kultur är något immateriellt, något abstrakt, det 
är benämningen på ett eller flera fenomen som de flesta av oss känner till men som det är 

                                                 
1 Antropologi, läran om människans natur. 
2 Socialpsykologi, gren inom beteendevetenskaperna som studerar hur det sociala samspelet mellan individer 
fungerar och påverkar de inblandade. 
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svårt att ange exakt vad de består av. Enligt Andersson (1994) kan organisationskultur sägas 
vara en samlingsbeteckning för de dominerande värderingarna i en organisation. Dessa 
värderingar får då stöd i organisationen genom myter, anekdoter och historieberättande. En 
annan ansats som enligt Andersson (1994) är närmast socialpsykologi är Edgar H Schein 
(1985) tolkning. Denne definierar begreppet som ett slags mönster av antagande som har 
skapats eller utvecklats av en särskild grupp som efterhand har lärt sig att bemästra sina 
externa och interna anpassningsproblem. Detta menar Schein har betytt att ett visst socialt och 
kulturellt mönster växt fram i en organisation som resultatet av en omedveten 
inlärningsprocess. Schein betonar betydelsen som grundaren av organisationen har som bärare 
av kulturen inom denna att denne har spelat en mycket stor roll. Har grundaren som 
personlighet framstått som drivande och dynamisk, har han även haft rollen som 
kulturskapare och under den tid han verkat aktivt i organisationen även varit kulturbärare.  
 
Andersson (1994) anser att om man som organisationsforskare kan förstå kulturen inom en 
organisation, har man genom detta fått ett instrument som till stora delar kan förklara fenomen 
som ytligt sett förefaller obegripligt. En stark organisationskultur verkar även 
sammansvetsande och tjänar som en motivationsfaktor för verksamhetens bedrivande även 
under mycket dåliga förhållanden. Det finns dock en risk med för stark organisationskultur. 
Omvärlden är föränderlig och det måste även kulturen inom organisationen vara. Det som är 
suveränt idag kan vara förödande imorgon (Habeck et. al, 2000). Som exempel nämner Habek 
et. al IBM, vars företagskultur gjorde dem till ett av världens främsta företag. Samma kultur 
höll på att få företaget i konkurs när små persondatorer förstörde marknaden för stordatorer.  
 
Även om det idag finns många olika kulturdefinitioner så finner man att de flesta finns inom 
två områden: Antingen som kultur som system med gemensamma idéer, värderingar, 
uppfattningar och betydelser, d.v.s. kultur som kognitiva (tankemässiga) system. Eller så ser 
man på kulturbegreppet som observerbara objekt och händelser i grupp (Bang, 1994). 
Organisationsforskare har med antropologiska, sociologiska och socialpsykologiska begrepp 
när de försöker definiera organisationskultur och utgår i princip alltid från kultur som ett 
kognitivt system (Bang, 1994). Som avslutning vill vi här genom att citera Bangs definition 
klargöra hur vi definierar organisationskultur: ”Organisationskultur är den uppsättning 
gemensamma normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som utvecklas i en 
organisation när medlemmarna samverkar med varandra och omvärlden.”  

4.2.2 Information 
Information kan (nästan) aldrig bli för omfattande vid stora förändringar. Alla vill veta allt 
(Eriksson, 1998). Man bör dock tänka till på hur man väljer att sprida sin information. 
Informationen kan inte ges för tidigt. Ryktet är nästan alltid snabbare i alla fall. Det är därför 
bättre att ge den information man har, även om det är lite, t.ex. att man inte har någon ny 
information eller att man förväntar sig ett beslut inom en angiven tidsperiod. Det är viktigt att 
man kontinuerligt informerar. Går det för lång tid utan nya fakta kommer ryktesspridning 
garanterat att starta (Eriksson, 1998). 
 
Brist på information kan vara en bidragande orsak till motstånd mot förändring, man vet inte 
hur framtiden kommer att se ut. Brist på information finns dessutom med på Cartwright & 
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Coopers (1996) lista över de tio största stressorerna vid ett företagsuppköp. Detta får till följd 
att framtiden representerar en rädsla för det okända. Detta gäller särskilt för personer som har 
en låg förändringstolerans och en rädsla för det nya och det ovanliga. Dessa personer vet inte 
hur en omorganisation kommer att påverka dem och oroar sig för om de kommer att kunna 
leva upp till de nya krav som ställs (Bergman, 1995). Detta är något som även Eriksson 
(1998) trycker på. Många börjar oroa sig för att de saknar relevanta kunskaper, eller att de inte 
ska lära sig det nya tillräckligt fort. Tillsammans med det faktum att förändringar forceras 
fram utan en chans att få mogna, något som tar tid, skapar detta mycket stress. Rubenowitz 
(1984) anser att om de anställda inte får någon information om vad som kommer att hända vid 
en förändring, kommer han antagligen att lägga ner mycket tid och energi på att ta reda på i 
vilken utsträckning företagets planerade mål sammanfaller med hans egna. Detta istället för 
att lägga ner den energin på att medverka vid omställningen till det nya. Enligt Eriksson 
(1998) är behovet av trygghet extra stort i förändringsprocesser. Därför är det viktigt att 
betona kontinuitet, samtidigt som ledningen noggrant bör förklara det angelägna i de 
planerade förändringarna. Dilemmat för företagsledningen är att de oftast ligger ett steg före 
övriga medarbetare i arbetet. Diskussionen om förändringen har sedan länge pågått inom 
ledningen. Så när väl medarbetarna nås av fakta är ledningens arbete i princip avslutad. Detta 
kan leda till missförstånd och risk att man talar förbi varandra. Eriksson (1998) är av den 
meningen att, för att en förändringsprocess ska lyckas krävs ett yttre tryck för förändring, en 
tydlig och allmän delad syn, egen projektkapacitet för förändring och tydliga första steg så att 
alla förstår den utstakade riktningen. Vidare menar han att det är av vikt för ledningen att 
upplysa både mellanchefer, arbetsledare och medarbetare om motiven till förändringen. Det 
som är en logisk och naturlig bakgrund till förändringen för ledningen behöver inte vara det 
för övriga anställda. Detta är något som även Sherman (1998) och Haspeslagh & Jemison 
(1991) anser vara viktigt. Underlåter man att informera om vad man har för avsikt och hur det 
kommer att påverka arbetsplatsen är risken stor att man får en minskad produktivitet.  
 
Rykten förekommer i alla organisationer där förändring pågår. Oftast beror dessa rykten på 
oro, och är ett tecken på att den interna dialogen inför en förändring inte har varit bra. Rykten 
måste bemötas med information om vad som är sant och falskt, inte av tystnad. För att minska 
ryktesspridningen menar Eriksson (1998) att man måste sprida information tidigt och 
kontinuerligt. Man måste i detta arbete vara tydlig och anpassa sin information till varje 
situation, inte bara ge generell information som kanske inte gäller dem man informerar eller 
helt enkelt inte är överblickbar av en icke insatt. Informationen ska vidare innehålla fakta, och 
om information saknas så ska även detta informeras. Slutligen måste informationen 
presenteras på ett sådant sätt att mottagaren inte behöver gissa, eller dra egna slutsatser som 
många gånger kan bli felaktiga. 

4.2.3 Synkronisering/integration 
Uppköp (och fusioner) skiljer sig från andra typer av stora företagsförändringar på 
huvudsakligen tre sätt: dels med vilken hastighet förändringarna sker, dels storleken på 
förändring samt den stora osäkerhet som den utgör för de inblandade (Cartwright & Cooper, 
1996).  
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Det som tyvärr alltför ofta glöms bort vid uppköp är de psykologiska effekterna på personalen 
av en sådan affär (Cartwright & Cooper, 1996). Haspeslagh & Jemison (1991) menar att det 
finns tre viktiga områden som ofta leder till misslyckande i dessa typer av affärer: 
 

- Determinism, vilket innebär att man fortsätter hålla fast vid de mål man hade vid 
affären, även om omvärlden förändras 

- Value destruction, vilket innebär att personalen själva, främst vid det uppköpta 
företaget, förlorar på uppköpet 

- Leadership vacuum, vilket innebär att man missar att ändra sitt ledarskap till de nya 
förhållanden som gäller efter affären 

 
Som synes är två av dessa områden direkt kopplade till personalen. Genom att personalen 
själva förlorar på affären är det viktigt att man har ett ledarskap som tar hänsyn till detta. Det 
personalen förlorar kan vara av både ekonomisk och psykisk karaktär. Ekonomiskt visar sig 
detta genom att t.ex. jobb försvinner eller att anställningsvillkor ändras. Psykiskt visar det sig 
genom rykten, föreställningar, beslut och handlingar (verkliga eller inbillade) som direkt 
påverkar den enskildes vardag. Exempel på detta kan vara försämrade karriärmöjligheter och 
den status som kommer med att tillhöra en viss organisation försvinner. Detta menar 
Cartwright & Cooper (1996) kan skapa en känsla av förlorad lojalitet och engagemang mot 
den gamla organisationen då det ofta upplevs som om ens företagsidentitet går om intet. 
Dessa försämringar skapar en känsla av osäkerhet och rädsla som kan få stor påverkan på 
viljan och förmågan att samarbeta. Även Buono och Bowditch (1989) tar i sin artikel ”The 
Human Side of Mergers and Acquisitions” upp detta. De menar att reaktionerna blir osäkerhet 
och ångest, sorg och saknad och reducerat förtroende, där mycket tid och många samtal 
kretsar kring kombinationen och att de anställda är mycket självcentrerade. Sammantaget 
innebär detta att de som ska se till att affären blir ökat värde i företaget får sitt eget värde 
minskat (Haspeslagh & Jemison, 1991). Utan ett bra ledarskap som tar hänsyn till de nya 
villkor som företaget lever under, blir det som redan nämnts svårt för affären att lyckas. 
Genom att de högre cheferna förklarar syftet med affären och vad man har för mål med den 
kan man få de anställda att förstå och ansluta sig till meningen med affären och se sin roll i 
den. Utan denna förståelse kommer de anställda inte att acceptera sin nya situation och risken 
finns att de återgår till tidigare beteenden (Haspeslagh & Jemison, 1991).   
 
Ett annat fenomen som Haspeslagh & Jemison (1991) sett i sina undersökningar är att efter 
affären började cheferna fokusera på prestation och delegerade ledarskapet till lägre chefer. 
Detta beror enligt Haspeslagh & Jemison bl.a. på att när man gjorde affären hade man ett 
antal (ekonomiska) mål uppsatta och nu måste man leva upp till dessa mål. Dessutom fanns 
inga riktlinjer för ledarskap och hur man skulle integrera det uppköpta företaget med i planen 
när man gjorde affären, utan detta sköts upp till affären var klar. Även detta föll då på lägre 
chefer som inte varit med och förhandlat fram affären och som många gånger själva var 
utsatta för förändringar. Cartwright & Cooper (1996) menar att detta är mycket vanligt. Att få 
själva affären i hamn är så viktigt och så mycket energi läggs ner på detta, att när affären väl 
är i hamn finns det ingen energi kvar att lägga på själva integrationen. 
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Uppköp är stressande för människor. Stress, och då speciellt arbetsrelaterad, är också en 
mycket vanlig orsak till sjukdomar som kostar mycket pengar för samhället (Cartwright & 
Cooper, 1996). Stress orsakas främst genom stora förändringar, avsaknad av kontroll och hög 
arbetsbelastning. Cartwright & Cooper (1996, s42) har satt upp en lista med de tio vanligaste 
stressorerna vid uppköp. Dessa är:  
 

- Identitetskris 
- avsaknad av information 
- rädsla för att förlora jobbet 
- försämrade karriärmöjligheter 
- omlokalisering av arbetsplatsen  
- minskad makt/status/prestige 
- ändringar i regler och procedurer 
- nya kollegor och chefer 
- tvetydiga rapportsystem/roller/procedurer 
- devalvering av kunskaper 
- person/kultur-krockar 
- ökad arbetsbelastning 

 
Alla dessa punkter är var för sig stressande för människor. Det värsta vid ett uppköp är enligt 
Cartwright & Cooper (1996) att alla dessa faktorer kan komma att påverka personalen på en 
gång. 
 

4.2.4 Problem vid organisationsförändring 
Eriksson (1998) anser att motståndet mot förändring är störst i början. Vid denna tid vet man 
vad man har, men inte vad man får. De flesta strävar därför efter att behålla det gamla, att 
förändringarna ska bli så små som möjligt. Efter att förändringsarbetet pågått en tid upplever 
de flesta kaos. Det finns ingen trygghet från förr att luta sig emot, samtidigt som den nya 
verkligheten ännu bara finns i visionerna. Efterhand ökar villigheten till förändring och när 
man börjar närma sig slutet på förändringarna är det vanligt att villigheten ökar för att komma 
till avslut. Då strävar medarbetarna åter efter att finna stabilitet, nu i det nya. Detta har 
Cartwright & Cooper (1996) utvecklat när de citerar Mirvis (1995) som menar att den 
psykiska påfrestningen på personalen vid företagsuppköp kan delas in i fyra faser: Det första 
fasen är disbelief and denial. Det kännetecknas av en inledande chock, följt av förnekelse 
även fast affären är offentlig och klar ”Det kommer inte att hända”. I den andra fasen, anger 
through rage and resentment, byts förnekelsen mot ilska, vrede och bitterhet över de som man 
utser som syndabockar, t.ex. den gamla ledningen ”vi har blivit utsålda!”. I tredje fasen, 
emotional bargaining beginning in anger and ending in depression, börjar man känna rädsla 
för framtiden och man börjar nostalgiskt tala om gamla tider samtidigt som man funderar på 
om man ska klara av de nya krav som kommer att ställas i den nya organisationen. I värsta fall 
leder detta till depressioner. Slutligen i fjärde fasen, acceptance, börjar man acceptera sin 
situation och att det gamla är borta och nu gäller något nytt. Stannar individen i något av 
dessa steg utan att komma vidare kommer detta leda till oproduktivt beteende och i värsta fall 
att man slutar vid företaget. Även om det inte finns vetenskapligt belagt att så är fallet, menar 
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Cartwright & Cooper (1996) att ju längre man arbetat vid det gamla företaget och ju mer 
känslomässigt hängiven man är, desto svårare är det att komma igenom alla faser ovan. 
 
Oftast betyder förändring också att man omorganiserar ett stabilt mönster av makt och 
inflytande. Enligt Jacobsen & Thorsvik (1998) kan då en förändring leda till att man blir 
sittande mindre centralt i informationsflödet i organisationen, att man förlorar rätten att delta i 
olika beslutsgrupper, eller att man måste lämna ifrån sig befogenheter. Den som förlorar makt 
motsätter sig ofta förändring. Vidare anser Jacobsen & Thorsvik (1998) dessutom att 
organisationsförändringar kan medföra att social band bryts. Kontakten med forna kolleger 
som man arbetat med länge kan försvinna och man blir tvungen att arbeta med personer som 
man i bästa fall inte vet någonting om och i värsta fall ”inte tål att se”.  
 
Vid uppköp och sammanslagningar är det vanligt att man rationaliserar personalen. Detta kan 
skapa en ökad arbetsbelastning på de som blir kvar, vilket i sin tur gör att fler slutar på 
frivillig väg p.g.a. missnöje med den nya arbetssituationen. Detta ökar arbetsbördan 
ytterligare på en redan hårt ansträngd personal. När personalen ser kompetent och erfaren 
personal sluta kan det komma att bli förödande för företaget. (Cartwright & Cooper, 1996). 
  
Genom att individerna själva upplever ett förändringsbehov minskar ofta motståndet mot 
förändringen. En förutsättning är dock att organisationen löpande informerar medarbetarna 
om dess omvärld och marknad. En annan viktig faktor enligt Eriksson (1998) för att minska 
motståndet är att individerna upplever trygghet i förändringsarbetet och upplever möjligheter 
att påverka processen. Den bästa förutsättningen för framgångsrikt förändringsarbete finns 
självfallet när individerna ser förändringen som en möjlighet att själva lära nytt och genom 
egen involvering vidga sin kunskap och erfarenhet (Eriksson, 1998). 
 
Enligt Eriksson (1998) kan ett sätt att underlätta förändringsprocessen vara, att utarbeta en 
särskild kommunikationsplan för ett större förändringsarbete, som skiljs från det löpande 
arbetet i företaget. Exempel då sådana kommunikationsplaner kan vara lämpliga är vid större 
förvärv, en ny affärsplan eller affärsinriktning. Något som ofta glöms bort i denna plan är hur 
man ska informera kunder och samarbetspartners. Genom att föra in i planen hur man ska 
hålla sina kunder och partners underrättade om vad som händer, undviks risken för att de 
tappar tilltro till företaget. Eriksson anser att inget företagsköp är det andra likt. Erfarenhet är 
därför den bästa metoden att lära. Men det är sällan det ges så många tillfällen att öva en 
sådan situation. Beslut måste tas när situationen plötsligt uppstår.  
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Nedan presenterar Eriksson ett antal punkter som kan tjäna som utgångspunkt för egna 
anpassade åtgärder. 
 

– Hur ska interna kanaler beakta den förändrade tyngdpunkten i verksamheten? 
– Hur kan medarbetarna vid det uppköpta företaget fås att trivas i den nya 

företagskulturen? 
– Vilka positiva erfarenheter kan vi ta till oss när det gäller det uppköpta företagets 

kultur, kommunikationsstrategi, planeringsmetoder och kanaler? 
– Hur kan vi samordna den externa kommunikationen under ett gemensamt nytt namn 

utan att marknaden och övriga intressenter känner sig vilsna? 
– I vilken utsträckning ska produktnamn och produktdesign göras enhetliga och hur 

snabbt ska det ske? 
 
Ännu finns inga säkra tekniker att genomföra förändringar. Man bör noggrant analysera 
nuläget, definiera vilka mål man har, risker för konflikter etc. så att man är beredd på vad som 
kan hända. Får man för mycket konflikter finns risk för att förändringsprocessen hämmas. Det 
är svårt att styra förändringar så att man bara får fram önskade effekter. Detta är svårt redan 
på individnivå och är ännu svårare på organisationsnivå. (Lennér-Axelson & Thylefors, 1983) 
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5. Analys och Diskussion 
I detta kapitel kommer vi att redovisa vår analys och diskussion. För tydlighetens skull 
använder vi oss av samma kategorier som vi gjorde i kap 3 –empiri och som beskrivs i kap 2 –
metod. Inom varje kategori kan det finnas en eller flera olika delkategorier. Inom varje 
delkategori börjar vi alltid med att presentera empirin. Därefter följer teori och vår 
diskussion. I slutet av varje kategori finns de delslutsatser vi dragit. 
 

5.1 Information 
Alla de tre intervjuade har full förståelse för att de inte fick veta något innan affären var i 
hamn, något som drygt 50 procent av enkätrespondenterna också ansåg. De intervjuade menar 
dock att man som anställd borde ha kunnat få information om affären tidigare än övriga 
världen. Viss känsla av att ha blivit ”lurad” finns också.  
 
Inledningsvis upplevdes mängden information som för liten av de intervjuade, speciellt 
framhölls avsaknaden av information om TietoEnator. Detta är något som inte märks i 
enkäten där nästan 2 av 3 ansåg att mängden var tillräcklig. När det gäller mängden 
information om TietoEnator är man dock överens, 2 av 3 i enkäten ansåg att de fick för lite 
information om själva företaget. Den informationsträff man hade kort efter att affären blev 
känd, med representanter från båda företagen och kontorets ledning, var dock uppskattad och 
svarade på många av de frågor som respondenterna hade. 
 
Alla de intervjuade upplevde någon form av oro över affären i samband med att den blev 
känd. Oron tog sig bara olika uttryck. I A:s fall med chock över att Ericsson valt att sälja ut 
kärnverksamhet, i respondent B:s fall med oro inför den okända framtiden, och i C:s fall 
genom att direkt få negativa tankar om stundande nedläggning. 
 
Brist på information kan vara en bidragande orsak till motstånd vid förändringar. Denna brist 
på information får, enligt Bergman (1995), till följd att personalen känner otrygghet och 
rädsla för framtiden, vilket enligt Cartwright & Cooper (1996) skapar mycket stress. 
Rubenowitz (1984) framhåller att om de anställda inte får någon information kommer de att 
lägga ner mycket tid på hur de planerade målen i ändringarna stämmer med deras egna, 
istället för att medverka vid omställningen. Problemet för ledningen, menar Eriksson (1998), 
är att de ofta känner till förändringen långt i förväg, vilket gör att när medarbetarna ställs inför 
fullbordat faktum är ledningens arbete i princip slut. Detta kan leda till missförstånd i 
kommunikationen mellan ledning och anställda. Eriksson menar vidare att man inte kan 
informera för mycket. Det man dock bör tänka på är hur man informerar. Eriksson (1998), 
Sherman (1998) samt Haspeslagh & Jemison (1991) anser alla att det är oerhört viktigt för 
ledningen att informera och framförallt motivera all personal, såväl mellanchefer som 
arbetsledare och medarbetare om motiven till förändringen. Det som är naturligt och självklart 
för ledningen behöver inte vara det för de anställda. Görs inte detta, menar Haspeslagh & 
Jemison (1991) att risken är stor att de anställda inte accepterar sin nya situation. Eriksson 
(1998) menar vidare att det är viktigt att kontinuerligt informera medarbetarna om hur arbetet 
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går. Vi kan konstatera att TietoEnator verkar ha haft delar av ovanstående i åtanke när de kort 
efter affärens tillkännagivande hade en informationsträff. Denna verkar ha slagit väl ut då 
många frågor blev väl besvarade. Men i vår enkätundersökning framgår det att 1 av 3 
fortfarande känner sig som Ericsson över ett år efter bytet av arbetsgivare. Vi menar, likt 
Eriksson, att man måste fortsätta informera och motivera personalen även efter den första 
tiden. Genom denna kontinuerliga process tror vi att man snabbare får med sig även den sista 
tredjedelen, samtidigt som man förebygger den otrygghet och stress som det okända står för. 
 
När det gäller den första reaktionen hos de intervjuade så anser vi att man kan se direkta 
kopplingar till det Cartwright & Cooper (1996) tar upp när de citerar Mirvis (1995). Mirvis 
menar att man kan dela in den psykiska påfrestningen i fyra faser. Den första, denial and 
disbelief, kännetecknas av chock, något som var just en av de intervjuades första reaktion. De 
andra anser vi bara uttrycker sin chock med andra ord. Mirvis teorier visar att detta är en 
fullständigt normal reaktion. Normalt tror vi att affärer av den här storleken brukar föregås av 
någon sorts ryktesspridning eller information, som gör personalen varse om vad som är på 
gång. I detta fall kom försäljningen av kontoret som en blixt från klar himmel, vilket 
förmodligen gjorde chocken ännu större. 
 
Den slutsats vi kan dra av detta är att informera – ofta och mycket. Vi anser att man måste 
informera kontinuerligt under hela förändringsprocessen. Genom att informera minskar man 
personalens stress över hur det kommer att påverka dem. Detta sparar dessutom tid då 
personalen slipper söka informationen själv. Brist på information kan också leda till att man 
får svårare att motivera personalen till förändringarna 

5.2 Integration 
Integrationen anses av de intervjuade ha gått relativt smidigt, något som även syns i enkäten 
där närmare 2 av 3 tycker att det gått smidigt eller mycket smidigt. Den första tiden var dock 
mycket arbetsam och frustrerande med många nya användarnamn/lösenord som gjorde det 
svårt att vara produktiv, vilket även syns i enkätens öppna svar där många trycker på just 
detta.  
 
Detta bekräftas av Eriksson (1998) som menar att när förändringsarbetet har pågått ett tag 
upplever de flesta kaos. Ingenting fungerar och man har inget av det gamla att luta sig mot, 
vilket skapar stress. Gamla vanor ska helt plötsligt bytas ut mot nya. Även i detta fall där 
arbetsuppgifterna i huvudsak är desamma, upplever de anställda att det har varit en arbetsam 
tid att ställa om. Detta ser vi som fullt normalt och något som man måste gå igenom. Det vi 
tror att man kan göra från arbetsgivarens sida i denna fas av integrationen är att inte ställa för 
höga krav på produktivitet utan ha ett mer stöttande ledarskap.  
 
Tanken på att TietoEnators övertagande skulle ge många nya jobb, externt från Ericsson, har 
inte infriats och har varit/är en källa till missnöje. Detta är något som alla respondenter gärna 
ser ska hända i framtiden. Att man skulle få nya jobb, externt från Ericsson, är något som 
TietoEnator har tryckt på ända sedan affärens början. Vi fick under intervjuerna uppfattningen 
att man överlag såg fram emot dessa nya uppgifter. Detta är något som Eriksson (1998) menar 
är en bra grund för förändringsarbete. Genom att de anställda ser förändringen som en 
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möjlighet att lära nytt kommer dessa att vara mer villiga till förändringar. Vi får dock en 
känsla av att de anställda har för höga förhoppningar, och vill att det ska hända saker ”över en 
natt”. En del av ”korridorsnacket” misstänker vi har gjort ”en höna av en fjäder”. Det mest 
effektiva sättet att få bukt på ryktesspridning är enligt Eriksson (1998) att informera, och att 
göra det kontinuerligt. Denna information bör presenteras på ett sätt som gör att mottagaren 
inte behöver dra slutsatser eller gissa själv, något som ofta kan bli fel. Dessutom bör den 
utformas så att den passar mottagaren. Beroende bl.a. på person och vilken befattning man 
har, har man olika behov av information. T.ex. en ekonom letar förmodligen efter andra saker 
än en systemutvecklare. 
 
De intervjuade anser inte att det blivit några ändringar i det dagliga arbetet. Det mesta är sig 
likt, samma arbete, samma arbetskamrater, o.s.v. Detta är något som inte syns i enkäten, där 
drygt 50 procent ansåg att det hade blivit skillnad i sättet att arbeta. I enkätens öppna svar 
uttrycks detta i termer som att ”man gått från ett produktbolag till ett tjänsteföretag”, ”fokus 
har flyttats från att göra ett bra arbete till att debitera tid” och ”att det har blivit viktigare att 
vara produktiv/lönsam”. Enkäten visar även att man anser att man fått mindre att säga till om i 
det dagliga arbetet. 
 
Haspeslagh & Jemison (1991) menar att det finns tre viktiga områden som ofta glöms vid 
företagsuppköp. Två av dessa, value destruction och leadership vacuum, är direkt kopplade 
till personalen. Value destruction innebär att personalen själva förlorar på affären antingen 
psykiskt eller ekonomiskt. Psykiskt genom verkliga eller inbillade rykten, föreställningar och 
handlingar och ekonomiskt genom uppsägningar och/eller att anställningsvillkor ändras. 
Leadership vacuum innebär att man inte ändrar sitt ledarskap till de nya förhållanden som 
gäller efter affären. Affären gjordes i syfte att företagen ska vinna på det. Det paradoxala är 
att de som ska se till att det blir den vinst man tänkt sig, själva är förlorare. Detta kan skapa 
stort motstånd mot förändring. En annan viktig faktor för att minska motstånd mot förändring 
är enligt Eriksson (1998) att de anställda upplever trygghet och möjligheter att påverka 
processen.  
 
Här anser vi att det finns en stark koppling mellan den psykiska delen av value destruction 
och de uttalande respondenterna gör. Med viss känsla av bitterhet menar man att det har blivit 
viktigare att debitera än att göra ett bra jobb. Detta tror vi bara är ett sätt att visa sitt missnöje 
över sin nya situation. Man upplever även att man fått mindre att säga till om, vilket ännu 
tydligare är en del av psykisk value destruction. Vi menar att man ska ta hänsyn till detta och 
inte ha för hög ändringstakt. Ett bra sätt att komma tillrätta med detta menar vi är att försöka 
involvera personalen, då dessa med all sannolikhet kommer att vara mer förändringsbenägna 
om de själva har varit med och tagit fram förändringarna. Ett sätt att få mer engagemang från 
personalen kan vara att hitta fördelar för dem med förändringen och sedan se till att alla inser 
detta. 
 
Alla respondenter anser unisont att det skett en förändring av arbetsuppgifterna hos cheferna. 
Förut hade dessa i första hand personalansvar. Numera anser man att en större del av 
chefernas tid går till budgetarbete, tidsdebitering e.t.c.  
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Haspeslagh & Jemison (1991) menar att många chefer fokuserar på prestation och att leva upp 
till uppsatta mål efter genomfört förvärv. I detta arbete glöms dock bort hur man ska nå dessa 
mål och vilka riktlinjer man ska ha på sitt ledarskap. Detta delegeras till lägre chefer som inte 
har varit med och genomfört affären och som många gånger själva är utsatta för förändringar. 
Vi menar att det kan vara orsaker som dessa som kan ha påverkat hur medarbetare ser på sina 
chefer. Det ”eviga tjatet om att debitera” som många upplever kan även detta ha med dessa 
problem att göra. Cheferna gör sitt bästa för att nå de ekonomiska målen. Man har dock från 
ledningshåll inte gett dessa chefer ovanstående riktlinjer och hur man ska förfara för att uppnå 
dessa mål. Detta tror vi får till följd att medarbetare upplever debiteringen som en negativ 
nyhet i sin vardag.  
 
Det har blivit svårare att arbeta då man numera inte har tillgång till Ericssons intranet, med all 
den information som behövs för att kunna arbeta effektivt. Detta upplevs som mycket 
störande och är något man vill ha tillbaka. Det faktum att enskilda konsulter har tillgång till 
intranätet men Luleå-kontoret som helhet inte har det, upplevs som mycket frustrerande då 
man hela tiden har fått höra att man är ”partners” snarare än konsult. Detta anser man vara en 
närmare relation än konsult och således borde man ha minst lika bra tillgång till intranätet 
som övriga konsulter. 
 
Vi anser att detta är ett tydligt exempel på vad Jacobsen & Thorsvik (1998) menar när de 
säger att förändring även omorganiserar mönster av makt och inflytande. Denna förändring 
kan leda till att man hamnar utanför informationsflödet i organisationen, att man förlorar 
rätten att delta i olika beslutsgrupper eller att man får lämna ifrån sig befogenheter. Vi tycker 
oss även i intervjuerna ana en viss bitterhet över att inte längre tillhöra Ericsson, något som 
Haspeslagh & Jemison (1991) menar är vanligt när man som arbetstagare tappar den status 
som kommer med att tillhöra ett visst företag. Visserligen menar Cartwright & Cooper (1996) 
att detta kan skapa känslor av förlorad lojalitet mot det gamla företaget, men detta är inte 
något vi har märkt under intervjuerna. Tvärtom pratar man gärna nostalgiskt om Ericsson-
tiden som en bra tid. Vi tolkar detta som att Ericsson fortfarande har högre status än 
TietoEnator vid kontoret. 
 
I samband med bytet av arbetsgivare förändrades anställningsvillkoren för kontorets anställda. 
Två av de intervjuade anser att det blev till det sämre.  Som exempel nämns att 
arbetstidsmåttet ändrades från 38 timmar i veckan tillbaka till 40 timmar i veckan utan 
löneändring, vilket i praktiken är en löneminskning. Överlag ändrades sådant som var bättre 
hos kontoret än hos den normale konsulten till det sämre. Det som var sämre hos kontoret fick 
vara kvar, med motiveringen att den rådande marknaden inte möjliggjorde höjning. Detta 
anser de intervjuade tillsammans med enkätens öppna svar, har bidragit till det missnöje med 
arbetsgivaren som har funnits och som i viss mån fortfarande finns. 
 
Även här kan man se tydliga kopplingar till Haspeslagh & Jemison (1991) teorier om ”value 
destruction”. Personalen fick längre arbetstid utan kompensation. När kontoret var ägt av 
Ericsson verkade facket för, och lyckades, med att få delar av löneförhöjningar i minskad 
arbetstid. När TietoEnator tog över kontoret och snabbt höjde arbetstidsmåttet igen, anser vi 
att det är självklart att personalen reagerar negativt. Personalen är kanske den viktigaste delen 
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av kontoret och egentligen kan man säga att det är den man köpt. Därför anser vi att man bör 
vara omtänksam om denna. Visst mått av ”value destruction” tror vi är omöjligt att undvika, 
men vi anser att man som företag bör vara försiktig med vad man försämrar och när man gör 
det. En förändring av detta slag innebär stor påfrestning på personalen psykiskt. Cartwright & 
Cooper (1991) har satt upp en lista med de tio största stressorerna vid förändringar. Var och 
en av dessa är i sig arbetsamma för personalen. Vid uppköp är det vanligt att personalen 
utsätts för alla dessa punkter på en gång. I vår undersökning finns endast två som vi med 
säkerhet kan säga att personalen inte utsatts för (omlokalisering och nya kollegor/chefer), men 
åtta stycken är illa nog. Eriksson (1998) menar att man måste få medarbetarna att uppleva 
trygghet i förändringsarbetet. Då menar vi att man, om man inte från företagets sida kan 
motivera varför man gör försämringen, bör gå fram försiktigt och inte ändra på saker som det 
är möjligt att vänta med. Kortsiktighet tror vi kan straffa sig i längden. Visserligen svarar över 
80 procent att de inte har funderat på att byta arbetsgivare och över hälften att bytet av 
arbetsgivare har varit positivt. Vi undrar dock hur dessa siffror hade sett ut om det hade varit 
en annan konjunktur vid tiden för affären.  
 
Av detta kan vi dra slutsatsen att man måste anpassa ledarskapet. Under den första tiden av 
förändringsarbetet upplever personalen kaos. Det är därför viktigt att inte ställa för höga krav 
på produktivitet under denna tid. Undvik också att ändra på saker som inte är akuta, såsom 
personalförmåner o.dyl. under denna period. Måste man ändra på saker som kommer att 
påverka personalen negativt är det viktigt att kunna motiver varför. Det är även viktigt att 
hitta fördelar för personalen. Genom att hitta dessa fördelar och tidigt presentera dem får man 
en personal som är mer välvilligt inställd till förändringen. En annan viktig sak är att anpassa 
information till mottagaren. När man informerar är det viktigt att man presenterar 
informationen på ett sätt som mottagaren kan ta till sig. Detta innebär att den ska vara 
heltäckande och inte lämna utrymme för tolkning, något som lätt gör att gör att den 
förvanskas. Den kan också behöva finnas i olika utformning utgående från vem som är 
mottagaren.  Ytterligare en sak som är viktig är att involvera personalen i förändringarna. 
När personalen varit med och tagit fram förändringarna kommer de med all sannolikhet att 
vara mer förändringsbenägna. Slutligen anser vi att det är viktigt att ta hänsyn till de tio 
största stressorerna som Cartwright & Cooper satt upp. Vid ett företagsuppköp är det 
ofrånkomligen så att personalen utsetts för stress. Genom att man vet vad som orsakar stress 
kan man undvika dessa eller åtminstone undvika att införa dem samtidigt. Detta skapar ett 
större lugn för personalen och skapar möjlighet för dem att snabbare och lättare finna sig 
tillrätta i den nya organisationen 

5.3 Kultur 
När det gäller kulturfrågan och om någon TietoEnator-kultur har införts på kontoret menar 
alla de intervjuade unisont att så inte är fallet. Snarare anser man att det är brist på ny kultur. 
Någon är inne på att man har försökt men inte lyckats hittills, medan någon annan menar att 
man kanske medvetet har undvikit att ändra för mycket i en fungerande organisation. På 
frågan om ”Tieotoanda” är det återigen så att de intervjuade inte anser att det finns någon 
sådan vid kontoret. Istället ifrågasätts om det verkligen finns något sådant med tanke på att 
TietoEnator är ganska löst sammansatt. Tittar man på enkäten får man en helt annan bild. 
Närmare 70 procent anser att det är skillnad i ”vår kultur” och nästan 60 procent anser att 
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TietoEnator har försökt införa sin kultur på kontoret. Tittar man på de öppna svaren i enkäten 
kan man se att många sätter likhetstecken mellan kultur och det faktum att man har större 
fokus på tidsdebitering. Detta är något som även de intervjuade tar upp. En av de intervjuade 
anser att vad som är viktigt har ändrats till att vara ”debiterbar tid” och att detta går ut över de 
anställda. Detta var speciellt påtagligt i början och en stor källa till irritation. Man upplevde 
att ingenting annat hade någon betydelse, bara debiteringen fungerade. Detta får dock kritik 
genom att en annan respondent menar att visserligen har det blivit viktigare att fakturera nu, 
men att det knappast är möjligt att bara fakturera utan att göra ett bra arbete. På kort sikt går 
det säkert, men vill man behålla kunder måste man även göra ett bra arbete.  
 
När det gäller kulturfrågan och hur man ska hantera den ger teorin flera olika lösningar. 
Cartwright & Cooper (1996) anser att man måste få de anställda vid det uppköpta företaget att 
anamma det nya företagets kultur. Sherman (1998) däremot menar man måste hitta vägar för 
att förena de två företagens kulturer med varandra. Habeck (2000) anser att det finns tre vägar 
att gå: De båda redan nämnda samt att inte röra kulturen alls. Vilket sätt man väljer är 
situationsanpassat, men det man kan säga är att det alltid är fel att ignorera problemet. Vi har 
funderat mycket på hur TietoEnator har gjort. Innan vi svarar på vad vi kommit fram till vill 
vi visa på hur vi funderat:  
 
Anledningen till att vi fått så stor spridning i vår intervju respektive enkätsvar på frågan om 
hur organisationskulturen ändrats tror vi kan bero på två saker. Dels beror det på att det finns 
många olika syner på vad detta är. Detta visas inte minst i teorin där olika discipliner, såsom 
socialpsykologi och företagsekonomi har delvis helt olika åsikter (Bang, 1994). Andersson 
(1994) menar att organisationskultur är en samlingsbeteckning för de dominerande 
värderingarna i en organisation. Schein (1985) däremot anser att kultur är ett mönster av 
antaganden som har skapats eller utvecklats av en särskild grupp som lär sig bemästra sina 
externa och interna anpassningsproblem. Dels beror spridningen helt enkelt på att TietoEnator 
saknar en tydlig kultur.  
 
För att återgå till TietoEnator och om hur TietoEnator har tacklat kulturproblemet så anser vi 
att det större fokuset på debitering kan anses vara ett försök till kulturförändring. Men vi tror 
inte att det skett explicit i syfte att ändra kulturen. Vi håller med de respondenter som menar 
att TietoEnator inte lyckats införa någon ny kultur på kontoret. Vi tror dock inte att 
TietoEnator har försökt i någon större utsträckning heller. Med de svar vi fått tror vi att det 
finns två möjliga svar: antingen har man gjort fel och helt enkelt inte brytt sig om problemet 
eller så har man medvetet valt att inte röra den kultur som finns vid kontoret.  
 
Konsultrollen var också en källa till oro, då man inledningsvis inte visste hur man skulle bete 
sig. Efterhand har det dock stått klart att man ”ska vara som vanligt”, vilket upplevs som 
lugnande. Det har visat sig att Ericsson inte vill ha ”ja-sägande” konsulter, utan tvärtom vill 
att kontoret ska ta en aktiv del i framtagandet av de produkter man är med och utvecklar. 
Detta är något som Ericsson och TietoEnator kallar för ett ”partnerskap”. De som nu verkar 
ha svårast att hantera detta partnerskap är de som är kvar inom Ericsson, främst i Kista. Dessa 
verkar känna osäkerhet när det gäller vad de får och inte får säga till kontoret i Luleås 
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personal. Detta har skapat en ”vi och dom” -känsla bland TietoEnator personal gentemot 
Ericsson. 
 
Både Bergman (1995) och Eriksson (1998) tar upp problematiken med personalens oro för om 
de ska ”räcka till” i den framtida organisationen. Många börjar fundera på om de saknar 
relevanta kunskaper och om de ska hinna lära sig det nya tillräckligt fort. På Cartwright & 
Coopers ”tio i topp” -lista över de största stressorerna finns även ”oro för att man innehar 
gammal kunskap som inte längre är nödvändig” med, något som också talar för det allvarliga i 
personalens oro. Vi anser, likt Eriksson (1998) och Rubenowitz (1984), att man från 
företagets sida tidigt ska klargöra på vilket sätt personalen kommer att påverkas i den framtida 
organisationen. I detta arbete, menar vi, ingår att förklara vad man förväntar sig av personalen 
i framtiden och hur företaget ska stödja personalen så att den kan leva upp till dessa 
förväntningar. Ett exempel skulle kunna vara att förmedla varför debitering är viktigt och hur 
företaget ska hjälpa personalen att göra detta smidigt. Enligt Eriksson (1998) är den bästa 
förutsättningen för ett framgångsrikt förändringsarbete att medarbetarna själva ser att det finns 
möjlighet till utveckling och att vidga sin kunskap och erfarenhet. Kan man förmedla detta så 
att alla förstår och tror på framtiden tror vi att halva slaget är vunnit. TietoEnator, tillsammans 
med Ericsson, verkar ha förstått personalens oro och gjort det man bör göra i dessa 
situationer: informera. Brist på information gör personalen oproduktiv, då mycket tid går åt att 
fundera på framtiden. Dessutom är risken stor att ryktesspridning startar (Ericsson, 1998).  
 
Vid stora omorganisationer menar Jacobsen & Thorsvik (1998) att risken för att sociala band 
bryts är stor. Detta är något vi anser är tydligt här. Helt plötsligt har forna kollegor blivit 
konsulter eller kunder, beroende på vilka ögon man tittar med. Att personalen vid Ericsson 
verkar ha svårare att tackla problemen än TietoEnators personal tror vi beror på det faktum att 
Ericssons personal inte har blivit utsatta för förändring i den utsträckning som TietoEnator-
personalen har. Därför ser man heller inte samma behov av att informera och motivera 
Ericssons personal som man gör med TietoEnator personal. Detta får till följd att personalen 
vid Ericsson upplevs ha problem. Vi menar likt Eriksson (1998) att det är viktigt för 
TietoEnator att även tänka på Ericssons personal när man informerar, d.v.s. ställa krav på att 
Ericssons ledning informerar sina anställda vad som gäller. 
 
Konsultrollen är dock inget nytt för kontoret menar en intervjuad. När det startades var det 
som ett konsultbolag som sålde sin tid och hade egna kunder att vårda. Den intervjuade menar 
att de som förmodligen har haft svårast att ta till sig konsultrollen är de som inte var med på 
den tiden. För de som var med borde det inte vara någon nyhet. Bland de öppna svaren i 
enkäten verkar denna tid vara bortglömd. Man menar här att man upplever att man måste vara 
”kundvårdande” mot sina gamla kollegor och att man måste tänka sig för vad man säger. 
 
Vi misstänker, likt det Cartwright & Cooper (1996) säger, att det tvärtom är de som var med 
på den tiden, och som därmed har många anställningsår, som har haft det svårast att klara av 
den nya situationen. Det är visserligen som Cartwright & Cooper poängterar så att detta inte 
är vetenskapligt bevisat, men vi anser att detta är högst troligt. Ju längre man arbetat på ett 
och samma företag desto mer känslomässigt engagerad hinner man bli. 
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Vad det gäller kulturfrågor menar vi alltså att man inte ska ignorera kulturfrågor. Det finns 
flera sätt att hantera kulturfrågan vid företagsuppköp. Det enda som garanterat är fel är att 
ignorera problemet. Vi har även kommit fram till att man tidigt måste klargöra hur 
personalen påverkas av affären. Här ingår att informera om vad man förväntar sig av 
personalen och hur företaget ska stödja densamma för att leva upp till dessa förväntningar. 
Slutligen anser vi att även här har information stor betydelse genom att man måste informera 
externt. Genom att informera sina partners/kunder/leverantörer om vad företagsuppköpet 
innebär, menar vi att man hjälper personalen i det dagliga arbetet då även externa intressenter 
vet vad som gäller. Detta minskar stressen på personalen och blir därmed, anser vi, en indirekt 
hjälp att integrera sin personal. 

5.4 Inställning 
Intervjuerna visar att korridorsnacket inledningsvis var mycket omfattande och mycket 
negativt. Detta gällde speciellt de försämrade anställningsvillkoren. Detta syns även i enkäten 
där de som ansåg att ägarbytet varit negativt hade som huvudskäl att anställningsvillkoren 
blivit sämre. Efterhand har ”korridorgnället” lagt sig, men många verkar fortfarande vara 
missnöjda. Orsaker till detta menar någon kan vara att man bestämt sig för att vara negativ 
och inte ge TietoEnator en chans.  
 
Eriksson (1998) menar att motståndet mot förändring är störst i början. Vid denna tid vet man 
vad man har men inte vad man får och det är en mänsklig inställning att hålla fast vid det som 
är känt och tryggt. Efterhand minskar dock motståndet allt eftersom de anställda tar sig 
igenom de faser som Mirvis (1995) har satt upp. Det alarmerande här kan vara att även om det 
inte klagas längre verkar missnöjet ligga och pyra. Risken finns att personal inte kommer till 
den fjärde fasen, acceptance, vilket leder till oproduktivt beteende och i förlängningen att man 
slutar vid företaget. 
 
Vi har redan i 5.2 – Integration tagit upp de försämrade anställningsvillkoren och vad de kan 
få för konsekvenser. Det vi ser här anser vi vara tydligt kopplat till ”value destruction” och 
dess subdel, ekonomisk förlust.  
 
Intervjuerna visar dock att det finns en positiv grundinställning till TietoEnator därför att man 
”räddade” kontoret. Två av tre tycker att det bästa med TietoEnator är just att man fick 
behålla arbetet. Detta är även en inställning som många hade i enkätundersökningen. Av de 
55 procent som tyckte att ägarbytet var positivt, angav många att orsaken var just det faktum 
att TietoEnator räddade jobben. Det sämsta med TietoEnator anser många vara att man är ett 
tjänsteföretag som säljer tid istället för produkter. Fokuset på debitering och vinst verkar vara 
viktigare än personalens trivsel, något man anser konstigt då den största tillgång TietoEnator 
har är personalen. 
 
Vi anser att TietoEnator hade en mycket bra utgångspunkt, som ”räddare i nöden” när man 
gjorde affären. Denna tillgång kan, om den används på ett positivt sätt, underlätta mycket i 
integrationen genom att personalen har en positiv inställning från början. Detta är helt i 
enlighet med Erikssons (1998) syn att genom att medarbetarna själva ser förändringen som 
positiv skapar man förutsättning för en lyckad integration. Tyvärr verkar inte personalen ha 
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upplevt detta. Att TietoEnator skulle anse det vara viktigare att debitera än att ta hand om sin 
personal ställer vi oss dock frågande till. Precis som respondenterna, anser vi att 
humankapitalet är den största, eller rent av enda tillgång man har. Att vårda denna måste vara 
att vårda sitt företag. Vi menar att även detta är ett utslag av ”leadership vacuum”. Cheferna 
har inte lyckats få ut budskapet till de anställda, något som bl.a. Haspeslagh & Jemison (1991) 
anser vara nödvändigt för att få de anställda med sig i förändringen. Detta menar vi, är en stor 
utmaning för cheferna; att motivera sin personal. Detta kräver dock riktlinjer och medel från 
företagets sida. 
 
Även om man är glad över att TietoEnator räddade arbetsplatsen och att man i vissa fall 
känner att TietoEnator satsar på kontoret så är man osäker inför framtiden. Inte för att bli av 
med arbetet, utan vad man ska göra i framtiden. Man ser en risk att det inte kommer att bli 
några nya jobb utöver de man får av Ericsson. Istället kommer man att få i uppgift att förvalta 
de system som man idag tar fram, d.v.s. ”göra det kunden inte vill göra själv”. Detta skulle 
innebära att man inte längre var med i ”teknikens framkant”, vilket är något som upplevs 
negativt. 
 
Vår uppfattning är att TietoEnator söker nya jobb till kontoret men att det går trögt. Man vet 
att Ericsson kommer att köpa tid av kontoret i tre år och under denna tid vet alla vad man ska 
göra. Efter detta är det nog för de flesta vid kontoret en dimridå framför framtiden. Detta är 
alltid en grogrund för rykten och vanföreställningar. Enligt Eriksson (1998) är det främsta 
vapnet mot detta information - ofta och mycket. Det går enligt Eriksson knappast att 
informera för mycket. Vad är på gång?, vad har vi för planer med kontoret i framtiden? Även 
om personalen har rätt i sina farhågor att få förvalta gamla system, behöver inte detta innebära 
att det inte blir nya jobb. Här anser vi att det återigen är ett bra ledarskap som är nödvändigt 
för att motivera medarbetare att tänka positivt. 
 
Bland de intervjuade känner sig två av tre som TietoEnatoranställda, medan den tredje i sinnet 
fortfarande är anställd av Ericsson. Som skäl till detta anger respondenten det faktum att allt 
är som det var förut och den täta kontakten med Ericsson. På sikt, när eventuella andra jobb 
dyker upp tror respondenten dock att TietoEnatorkänslan kommer att ta över. I enkäten kan 
man se nästan identiska siffror. 63 procent känner sig som TietoEnatoranställda medan 33 
procent är kvar hos Ericsson. Orsaker till att man i enkäten svarar TietoEnator är att man helt 
enkelt är anställd där. Många känner dock att det blivit en ”vi och dom” känsla gentemot 
Ericsson och detta har påverkat hur de känner för sin arbetsgivare. Även på frågan om man 
fick välja arbetsgivare idag väger TietoEnator över. Här är det dock inte lika säkert. 53 
procent svarar TietoEnator och 44 procent svarar Ericsson.   
 
Genom att de anställda upplever att man inte längre tillhör en organisation, i det här fallet 
Ericsson, upplever de en psykisk ”value destruction”. Detta kan enligt Cartwright & Cooper 
(1996) skapa en känsla av förlorad lojalitet då det upplevs som om ens företagsidentitet 
försvinner. Att man sen upplever en ”vi och dom” -känsla, bl.a. genom, som redan nämnts, att 
man upplever att Ericsson-personalen intar en avig inställning förstärker bara detta. Då tror vi 
att det är lättare att ta till sig TietoEnator som de upplever räddade jobben kvar. Dessa 
parametrar misstänker vi har snabbat upp processen att känna sig som TietoEnator-anställd. 
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Vi kan dock konstatera att bara drygt hälften av respondenterna skulle välja TietoEnator 
framför Ericsson idag. Vi tolkar detta som att det symbol/statusvärde för Ericsson som 
Cartwright & Cooper (1996) talar om, även om det blivit mindre, fortfarande är starkt vid 
kontoret.  
 
Här kan vi återigen konstatera att information är viktigt då vi anser att det är viktigt att 
informera – ofta och mycket. Vi menar att det inte går att informera för mycket. Även här ser 
vi att man måste Anpassa ledarskapet. Som redan nämnts bör man vänta med att förändra 
saker som inte är akuta, t.ex. anställningsvillkoren. Detta minskar stressen hos personalen. 
Slutligen kan vi återigen konstatera att det är viktigt att hitta fördelar för personalen. Om 
personalen själva ser förändringen som positiv skapar man förutsättning för en lyckad 
integration. Då motståndet är störst i början menar vi att man ska förmedla fördelarna så tidigt 
som möjligt för att minska oron och därmed motstånd hos personalen. 
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6. Avslutning  
I detta avslutande kapitel kommer vi utifrån de diskussioner som fördes i kapitel fem att 
presentera de slutsatser vi kommit fram till.  

6.1 Slutsatser    
Vi har i denna rapport varit intresserade av vad man kan göra för att förenkla övergången för 
de anställda vid ett företagsuppköp så att de lättare kan acceptera sin nya situation. Syftet med 
rapporten var att identifiera viktiga faktorer som leder till en smidigare övergång för de 
anställda i denna typ av affärer. Nedan följer de slutsatser, utformade som riktlinjer, som vi 
kommit fram till i studien och som vi anser vara viktiga:   
 

 Informera - ofta och mycket. Vi vågar påstå att människan överlag avskyr att inte veta. 
Denna rädsla för det okända anser vi bara kan bara åtgärdas på ett sätt -genom 
information. Vi menar att företaget kontinuerligt bör informera, även om man inte har 
någon information att ge. Att inte ha något att informera om är också information 

 
 Informera externt. Vi har i vår studie sett exempel på hur viktigt det är att även 

informera externa intressenter i form av kunder och partners. Genom att även dessa 
vet vad som gäller, slipper företagets personal kommentarer av typen ”jag vet inte om 
jag får berätta det för dig”. Därmed försvinner ett irritationsmoment från den egna 
personalen och man får indirekt hjälp att integrera sin egen personal 

 
 Anpassa informationen till mottagaren. När man informerar är det viktigt att man 

anpassar informationen till mottagaren. Det är sannolikt så att olika medarbetare letar 
efter olika saker i informationen. T.ex. en ekonom och en systemutvecklare tittar 
förmodligen efter olika saker i informationen de får av ledningen. Vi menar därför att 
när man informerar så bör man ta hänsyn till vem som är mottagaren. Finns det flera 
olika mottagare, bör informationen finnas i olika utföranden, anpassat för varje 
mottagare 
 

 Anpassa ledarskapet. Vid förändringar av denna storlek är det naturligt att det blir 
störningar och att personalen upplever kaos. Detta kaos skapar olust, rädsla och stress. 
När ett företag köper ett annat är det oundvikligt att det uppköpta företagets personal 
känner att de har förlorat på affären, antingen ekonomiskt eller psykiskt. För att hjälpa 
personalen under övergången till det nya företaget är det därför viktigt att ha ett 
ledarskap som är anpassat för situationen 

 
 Använd Cartwright & Coopers ”Stressorernas 10 i topp vid företagsuppköp”. Det är 

ofrånkomligen så att personalen utsätts för stress vid företagsuppköp. Genom att man 
vet vad som skapar stress för medarbetarna i denna situation, kan man undvika dessa 
eller åtminstone undvika att införa dem samtidigt. Detta skapar ett större lugn för 
personalen och skapar möjlighet för dem att snabbare och lättare finna sig tillrätta i 
den nya organisationen 
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 Involvera personalen i förändringarna. När dessa känner att de är delaktiga i processen 

är det betydligt enklare att få dessa att vilja vara med i förändringen. Kan man 
dessutom motivera varför man gör förändringarna har man ett betydlig bättre 
utgångsläge i sitt arbete 

 
 Hitta fördelar med förändringen för personalen. Utvärdera på vilket sätt personalen är 

vinnare och informera om detta. Genom att personalen ser att det finns möjlighet till 
utveckling och att vidga sin kunskap får man en personal som är mer välvilligt inställd 
till förändringen. Eftersom personalen oftast är mest motvilliga till förändring i början 
är det bra att utvärdera detta innan affären är officiell och tidigt peka på dessa fördelar 

 
 Ignorera inte kulturfrågor. Man kan välja ett antal olika sätt att hantera kulturen vid 

företagsuppköp. Det enda som alltid är fel är att ignorera problemet 
 

 Klargör hur personalen påverkas av affären. Vi anser att man tidigt ska klargöra för 
personalen hur de kommer att påverkas i den framtida organisationen. Här ingår att 
informera om vad man förväntar sig av personalen och hur företaget ska stödja 
densamma för att leva upp till dessa förväntningar. På detta sätt minskas den stress 
personalen utsetts för genom att de vet vilka ”spelregler” som gäller och vad de kan 
vänta sig av framtiden. Detta ger en mer förändringsmotiverad och produktiv personal 

 
De riktlinjer vi presenterar ovan är de som vår undersökning ger underlag till. Tilläggas ska 
att vi anser att dessa är av tre olika typer. För det första så är vissa av dessa riktlinjer, t.ex. att 
hitta fördelar för personalen, generellt tillämpbara vid allt förändringsarbete -inte bara vid 
företagsuppköp. För det andra kan riktlinjen vara densamma men innehållet olika. T.ex. 
ledarskapet, som förmodligen är olika vid ”vanligt” förändringsarbete och företagsuppköp. 
För det tredje så är vissa riktlinjer, t.ex. att inte ignorera kulturfrågor, väldigt specifika för 
företagsuppköp. Detta anser vi gör att riktlinjerna är användbara även vid ”vanligt” 
förändringsarbete. Vilka riktlinjer man väljer att arbeta med måste bestämmas utifrån de 
förutsättningar och mål man har med förändringen. 
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Bilaga 1 Webbenkätfrågor 

Var du anställd vid Ericsson i Luleå vid försäljningen?  
Ja  Nej 

Om du svarat Nej på frågan ovan så ska du inte fortsätta svara på frågorna nedan. Klicka 
endast på submit-knappen längst ner. 
 
 
1. Anser du att du fick information i god tid om TietoEnators övertagande av verksamheten? 
Ja   Nej   Vet ej 

2. Anser du att du fick den information om affären som du ville ha? 
Ja   Nej   Vet ej 

3. Anser du att du fick veta tillräckligt om företaget TietoEnator innan själva övertagandet 
skedde? 
Ja   Nej   Vet ej 

4. Gjorde du själv egna efterforskningar om TietoEnator när du fick reda på affären? 
Ja   Nej 

5. Anser du att övergången till TietoEnator gick smidigt? 
Nej, mycket osmidigt,   Nej,   Ja,   Ja, mycket smidigt,   Vet ej 
  
Om, nej, vad kunde gjorts bättre? 
 

6. Hur trivs du med din arbetssituation efter TietoEnator övertagande? 
Mycket sämre än före,   Sämre än före,   Ingen skillnad,   Bättre än före,   Mycket bättre än 
före 
 

7. Efter övergången till TietoEnator, har du upplevt någon skillnad i sättet att arbeta? 
Ja    Nej 
om ja, på vilket sätt? 
 

8. Anser du att din arbetsplats har blivit bättre eller sämre sen TietoEnator tog över? 
Mycket sämre,   Sämre,   Ingen skillnad,   Bättre,   Mycket bättre,   Vet ej 
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9. Anser du att dina arbetsuppgifter ändrats sedan TietoEnator tog över verksamheten? 
Ja, till det sämre,    Nej,    Ja, till det bättre 
 

10. Anser du att TietoEnator aktivt verkar för att skapa en bättre arbetsplats? 
Ja    Nej    Vet ej 

11. Efter övergången till TietoEnator, har du upplevt någon skillnad i vårt sätt att ”vara”, 
d.v.s. ”vår kultur”? 
Ja    Nej  
om ja, hur märks det (t.ex. är det andra saker som betonas än tidigare?) 
 

12. Känner du dig som TietoEnator eller som Ericsson? 
TietoEnator     Ericsson 
Varför? 
 

13. Anser du att TietoEnator aktivt verkar för att du ska känna dig som en TietoEnator-
anställd? 
Ja    Nej    Vet ej 

14. Anser du att TietoEnator har försökt införa sin företagskultur på din arbetsplats? 
Ja    Nej    Vet ej 

15. Är det någon skillnad i din inställning till TietoEnator idag jämfört med vid övertagandet? 
Ja, mycket sämre   Ja, sämre   Nej, ingen skillnad   Ja, bättre   Ja, mycket bättre 
 

16. Om du idag fick välja TietoEnator eller Ericsson som arbetsgivare, vilken skulle du då 
välja? 
TietoEnator    Ericsson 

17. Överväger du/har du övervägt att byta arbete p.g.a. TietoEnator övertagande? 
Ja    Nej 

18. Anser du att bytet av arbetsgivare har varit positivt eller negativt? 
Negativt    Ingen skillnad    Positivt 
om negativt eller positivt, på vilket sätt? 
 

19. Övriga kommentarer. Här kan du ta upp sådant som du anser vara relevant men som inte 
nämns i frågorna ovan 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Hur länge har du varit anställd hos Ericsson/TietoEnator? 
Berätta om ditt arbete och vad det går ut på. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
Innehar du någon form av chefsbefattning? 
 
Berätta hur du upplevde integrationen med TietoEnator 
 
Hur anser du att integreringen i TE fungerat? Vad var bra? Vad var dåligt?  
Var det något som kunde ha gjorts annorlunda vid informationen om övertagandet? 
Var det något som kunde ha gjorts annorlunda fram till övertagandet? 
Var det något som kunde ha gjorts annorlunda vid övertagandet? 
Var det något som kunde ha gjorts annorlunda efter övertagandet? 
Anser du att kontoret är helt integrerat med TE nu? 
Hur såg dina förväntningar ut när du först fick höra om affären? Har de infriats? 
 
Anser du att övergången till TietoEnator gick smidigt? Om nej, vad kunde gjorts bättre? 
 
Tror du att dina värderingar ändrats på grund av uppköpet? är det andra saker som du tycker 
är viktiga nu jämfört med tidigare? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför? 
 
Anser du att normerna på arbetsplatsen har ändrats sen uppköpet? D.v.s hur man förväntas 
bete sig? Finns det tydligt formulerade normer för t.ex. hur kommunikation ska ske  
 
Finns det någon skillnad i hur beslut fattas nu, jämfört med Ericsson-tiden? Om ja, på vilket 
sätt? Om nej, varför? 
 
Anser du att du har tillräckligt mycket inflytande över din arbetssituation eller känner du att 
du vill ha mer inflytande? Har detta ändrats sedan TE tog över? 
 
Hur upplever du att ”tongångarna” är på kontoret idag, jämfört med Ericsson-tiden?, är man i 
allmänhet positiv eller negativ, förekommer det mycket diskussioner?  
 
Anser du att det blivit skillnad på hur kontoret drivs/styrs sedan TE tog över? Hur? 
Arbetar ni annorlunda nu, jämfört med Ericssontiden? På vilket sätt? Trycks det på andra 
saker idag?  
 
Hur fungerar kontoret nu jämfört med Ericsson-tiden? 
 
Vilka är de största skillnaderna mellan TE och E///? 
 
Vad har inte blivit som du trodde? 
 
Vad är det bästa med TietoEnator? 
Vad är det sämsta med TietoEnator? 
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Vilken är den största bristen just nu? - vad tycker du att man ska göra åt det? 
 
Finns det något från Ericsson-tiden som har försvunnet och som borde komma tillbaka? 
 
Efter övergången till TietoEnator, har du upplevt någon skillnad i sättet att arbeta? 
Om ja, på vilket sätt? 
 
Efter övergången till TietoEnator, har du upplevt någon skillnad i vårt sätt att ”vara”, d.v.s. 
”vår kultur”? Om ja, hur märks det (t.ex. är det andra saker som betonas än tidigare?) 
 
Känner du dig som TietoEnator eller som Ericsson? 
Varför? 
 
Anser du att bytet av arbetsgivare har varit positivt eller negativt? 
 om negativt eller positivt, på vilket sätt? 
 
Är det något som du vill lägga till som vi inte har tagit upp under intervjun som du anser vara 
viktigt? 
 
 




