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Title: Employee’s experiences of a merger – a case study in Dell Technologies 

 

Background: Mergers and acquisitions are very common today in our world. It has 

become a prominent strategic tool for companies. The perception previously was that 

the integration process should be done slowly and carefully in order to avoid any 

mistakes. Nowadays that vision has changed and there is an understanding that 

companies should act fast in a competitive market. There are many things that can go 

wrong during a merger. A good communication strategy throughout the merger for all 

stakeholders is crucial for a successful integration. There are also human factors to 

consider. A merger can create personal stress for the employees as well as uncertainty. 

The employees can develop exhaustion from too many changes but also if the company 

cultures are very different difficulties can arise during the integration phase. Differences 

can also create value and competitive advantage through innovations. Dells acquisition 

of EMC was considered one of the biggest IT-mergers in history. This study aims to 

explore, from an employee perspective, how two large companies worked with the 

integration process.  

 

Purpose: To describe how employees experienced the merger in Dell Technologies 

during the integration phase. Also to identify a framework that can help to achieve a 

successful integration during a merger and to avoid failure that can result in employees 

leaving the company. The study aims to contribute with new insights and knowledge on 

how a merger is perceived by the employees. 

 

Method: A case study with qualitative research method was used in the study. Personal 

interviews were conducted with nine participants across different departments through 

the organization.   

 

Results, Conclusion: The integration was perceived differently by the participants, 

when it comes to the intensity but also the speed. The timeframe given for the 

integration was unrealistic and too short. Communication was very good and 

representing one unified company. Uncertainty was present at times, but it was dealt 

with through good cooperation and building trust in the organization, which is an 

important factor during change management. Perceptions were that there is still a lot of 

work left to conclude the merger, but the employees had a positive outlook on the 

future. 

 

Key Words: Mergers and acquisitions, employee perceptions, integration process, Dell 

Technologies. 



 

 

 

 

 

 

ii 

 

Sammanfattning 

Examensarbete, Kandidatuppsats, Företagsekonomi vid Linnéuniversitetet, 

organisation, Kurskod, VT 2017, 2FE95E 

Författare: Judith Sass 

Handledare: Siw Lundqvist 

Examinator: Leif Marcusson 

 

Titel: Anställdas upplevelser av en fusion – en fallstudie i Dell Technologies 

 

Bakgrund: I vår moderna tid är fusioner och förvärv vanligt förekommande. Det har 

blivit ett framträdande strategiskt verktyg för företag. Tidigare var uppfattningen att 

integrationen skulle genomföras långsamt för att undvika misstag. Numera har den 

visionen ändrats och man talar om hur viktigt det är för företag att agera snabbt på en 

konkurrensutsatt marknad. Det är mycket som kan gå fel vid en fusion. Därför är det 

viktigt att det finns en bra kommunikationsstrategi under fusionen för alla intressenter 

inom företagen. Den mänskliga faktorn får inte heller försummas, exempelvis kan en 

fusion medföra personlig stress hos de anställda och osäkerhet om framtiden. De 

anställda kan även känna utmattning vid en integration om det är för mycket 

förändringar eller om företagskulturerna är för olika kan svårigheter upplevas vid 

integrationen. Olikheter kan även skapa värde samt konkurrensfördelar genom att 

innovation kan främjas. Dells förvärv av EMC var en av de största IT-affärerna som 

hade gjorts någonsin. Den här studien utforskade hur de anställda upplevde 

integrationen av två stora företag. 

 

Syfte: Att beskriva hur de anställda upplevde fusionen på Dell Technologies under 

integrationsfasen för att därmed kunna hitta ett bra arbetssätt vid en fusion och undvika 

misslyckanden som resulterar i att medarbetare lämnar företaget. Bidra med ny kunskap 

om hur en fusion upplevs av de anställda. 

 

Metod: Arbetet bestod av en kvalitativ fallstudie inom olika avdelningar på företaget. 

Personliga intervjuer har gjorts med nio anställda. 

 

Resultat, slutsatser: Integrationen upplevdes olika av respondenterna, både intensiteten 

men också takten på den varierade. Det har framkommit att tidsplanen för integrationen 

var orealistisk och för kort. Kommunikationen var mycket bra och representerade ett 

enhetligt företag. Det fanns en del osäkerheter som kunde överbyggas genom tillit till 

organisationen, vilket var mycket viktigt för förändringsarbetet. Uppfattningen var att 

det var mycket arbete kvar med fusionen, men de anställda hade en positiv inställning 

till framtiden. 

 

Nyckelord: Fusioner och förvärv, anställdas upplevelser, integrationsarbete, Dell 

Technologies. 
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1 Inledning 

I vår moderna tid är fusioner och förvärv vanligt förekommande över hela världen. Det 

har blivit ett framträdande strategiskt verktyg för företag (Alaranta 2008). En 

sammanslagning av två företag förväntas generera stora fördelar för ägarna, som 

vanligen försöker att uppnå högre omsättning genom att kombinera båda företagen. 

Fusionens främsta mål blir också att nå ut till fler kunder och en bredare marknad men 

även att få kontroll över konkurrenter (Devos, Kadapakkam & Krishnamurthy 2008; 

Galbraith & Stiles 1984). Förväntningar kan vara att uppnå bättre effektivitet inom det 

nya företaget, det kan uppnås exempelvis genom att man fördelar sina resurser på ett 

annorlunda sätt än tidigare, genom en omorganisation av interna resurser. Galbraith och 

Stiles (1984) diskuterar strategi vid fusioner och menar att de är drivna av en önskan att 

ha relativ makt inom marknaden och kontroll över resurser. En svag position gör att 

företag ger sig in i expansionsstrategier. I studien som genomfördes av Devos, 

Kadapakkam och Krishnamurthy (2008), där man undersökte 264 fusioner, visade 

resultaten att i genomsnitt ökade det gemensamma kapitalvärdet av de två företagen, 

med endast tio procent. Ökningen berodde snarare på bättre resursallokering, fördelning 

av företagets egna resurser, än ett ökat marknadsinflytande.  

Fusioner inom offentlig sektor skiljer sig från privat sektor när det gäller 

motivation till fusionen. Exempelvis ligger det politiska beslut bakom offentliga 

fusioner istället för primära mål att tjäna pengar till ägarna, som det handlar om inom 

den privata sektorn. Lagar reglerar arbetsuppgifter av offentligt anställda samtidigt som 

man gör strikta kontroller av hur allmänna medel och resurser används (Lundqvist 

2012). Det finns en skillnad mellan fusioner och uppköp/förvärv. Inom en fusion har 

båda parterna beslutat att tillsammans kombinera styrkor och därmed föreligger en 

positiv association där alla är vinnare. Uppköp präglas mer av ett övertagande som kan 

vara fientligt (en förlorande part) eller om styrelsen har gett sitt godkännande av affären 

då är det ett vänskapligt övertagande. Även om styrelsen godkänt affären kan det vara 

så att det uppköpta företaget befinner sig i en förlorare – vinnare situation. Uppköp 

kallas oftast för fusion för att ses som positivt av alla involverade parter (Lundqvist 

2012).   

Det är mycket som kan gå fel vid fusioner. En för snabb integration kan leda till att 

integrationen misslyckas om de fusionerande företagens ledarstil, strategisk orientering 
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och prestation är väldigt olika men att de samtidigt riktar sig till liknande geografisk 

marknad och liknande kunder, visar en studie som gjordes av 232 fusioner (Homburg & 

Bucerius 2006). PricewaterhouseCoopers studie av 120 företag (21 % inom IT- 

branschen) menar att det är viktigt att integrationen går väldigt snabbt för att fusionen 

ska lyckas på lång sikt, men också att det finns en bra kommunikationsstrategi för alla 

intressenter inom företagen (Post-Merger Integration Survey 2010). Tidigare var 

uppfattningen att integrationsprocessen skulle genomföras långsamt och försiktigt för 

att undvika misstag. Numera har den visionen ändrats och man talar om hur viktigt det 

är för företag att agera snabbt på en konkurrensutsatt marknad, men även för att undvika 

höga kostnader som en utdragen integrationsprocess för med sig. Undersökningar som 

gjordes efter att fusioner har avslutats visar att många företagsledare (nio utav tio) 

önskade att de hade reagerat samt slutfört integrationen snabbare, så fort avtalen var 

slutna (Huang & Kleiner 2004).  

Maria Alaranta (2008) tar upp den mänskliga faktorn och talar om de anställda som 

kan känna utmattning vid en integration eftersom det är så mycket förändringar samt 

energi som läggs ner på integrationsarbetet, samtidigt måste cheferna kunna hantera 

medarbetarnas oro. Hon nämner också olika maktfrågor och tvister som kan uppstå om 

exempelvis vilket system från de två fusionerande företagen man ska välja att integrera. 

Dessa dispyter kan hjälpa till för att komma fram till gemensamma lösningar, även om 

de kan vara tidskrävande. Cheferna måste se till att inga parter blir fast i vi mot dem 

inställning. 

För att nämna ett annat hinder, så kan exempelvis företagskulturerna vara för olika 

så att svårigheter upplevs vid integrationen (Huang & Kleiner 2004; Marks & Mirvis 

2011). Det kan leda till att viktiga nyckeltalanger lämnar företaget för andra 

möjligheter, vilket ytterligare kan försvåra för integrationsprocessen. Ett exempel är 

Daimler Chrystler fusionen. John Brock, en ekonomi professor på Miami University 

menade att problemen uppstod eftersom Diamler Benz hade en hierarkisk struktur och 

att denna tvingades samman med en organisation som representerades av risktagande, 

företagsamhet och innovation med informella strukturer (Zhu 2014). Analyser förutsåg 

redan tidigt friktioner mellan amerikanska och tyska management team. Situationen 

ledde till att den unika kulturen hos Chrystler suddades ut och höga chefer lämnade 
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företaget innan fusionen ens genomfördes (ibid.). Det finns motsatta uppfattningar om 

inverkan av olikheter i företagskulturen. Stahl och Voight (2008) menar att olikheter 

också kan skapa värde samt konkurrensfördelar. Innovation och ny kunskap kan främjas 

genom att företagen får tillgång till varandras unika talanger (ibid.).  

För medarbetare såväl som chefer kan en fusion medföra mycket personlig stress, 

eftersom det är en störande händelse som även kan upplevas traumatisk. 

Integrationsprocessen är full av spänningar och osäkerhet, då oftast arbetsbelastningen 

ökar. Mycket krävs av de anställda för att kunna anpassa sig snabbt till beslut, nya 

riktlinjer och processer, nya kollegor med olika kulturell bakgrund, men även nya chefer 

som inte vet någonting om medarbetarnas tidigare arbete samt ambitioner. Framtiden 

förblir oförutsägbar, det finns inga garantier om anställningstrygghet, eller någon 

långsiktig visibilitet över karriärmöjligheter (Marks, Mirvis & Ashkenas 2017). De 

anställda har också viktiga frågor och funderingar över deras framtida ersättningar samt 

förmåner. Dessa stressfaktorer, kan verkligen destabilisera medarbetarna och inverka på 

både arbetsprestation samt motivation. Därför är det viktigt för företag att planera och 

arbeta tillsammans med de anställda för en effektivare hantering av sådan stress 

(Ivancevich, Schweiger & Power 1987). 

En fusion och integrationsprocess av två företag är en dynamisk process som är 

intressant på alla plan, från ägarnas motivation till arbetet som de anställda utför för att 

uppnå ett lyckat samgående. Mycket av litteraturen diskuterar ägarnas motivation samt 

konkurrensfördelar som företagen uppnår vid en fusion, genom högre omsättning eller 

skalfördelar. Det finns en tendens att glömma bort de anställda och deras erfarenhet av 

fusionen, tills det är för sent eller blir ett uppenbart problem, som exempelvis i Daimler 

Chrystler fusionen. Därför är det lika viktigt att analysera vad de anställda anser och att 

litteraturen också diskuterar det perspektivet mera. I denna studie kommer fokus läggas 

på de anställda och hur de upplever integrationsarbetet.  

 

1.1 Företagshistoria, Dell och EMC 

Dell grundades 1984, av Michael Dell som då var 19 år. Företaget börsintroduceras fyra 

år senare och man hade redan då uppnått ett marknadskapital på 85 miljoner dollar, 

jämfört med startkapitalet på 1 000 dollar som Michael Dell började med. År 1992 hade 

företaget klättrat upp på Fortune-500 listan, där tidskriften Fortune utnämner de största 

företagen i USA med dess intäkter. Michael Dell var då den yngste Vd:n någonsin på 
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listan. Redan år 2001 hade Dell hunnit bli världens ledande leverantör av datautrustning 

och drygt tio år senare blir Dell utnämnt som ledande leverantör av IT-utrusning inom 

sjukvården. Under år 2013 beslutar Michael Dell att privatisera Dell och köper därmed 

tillbaka företaget från aktieägarna, tillsammans med Silver Lake Partners som är ett 

investmentbolag (www.dell.com). Privatiseringen beräknades ha kostat 25 miljarder 

dollar (Guglielmo 2013). Dell har ansetts vara ett PC-bolag länge men har 

transformerats till att kunna erbjuda kunder allt från skrivbordet till datacenter (Arstad 

Djurberg 2016). Vägen till den kompetens som finns idag hos Dell har varit genom 

förvärv av företag de senaste åren.   

EMC bildades år 1979 av Richard Egan och Roger Marino och var ett företag som 

under åren hade byggt upp en enorm expertis inom Cloud computing, datalagring och 

s.k. konvergerade nätverk det vill säga servrar, lagring, nätverk och integrerade 

mjukvaror. EMC har också under de senaste 15 åren förvärvat många företag som har 

hjälpt företaget att uppnå dess position och kompetens (www.emc.com).  EMC hade 

70 000 anställda, som skulle integreras i Dell Technologies. Organisationsstrukturen var 

uppbyggd som en federation hos EMC, bestående av fyra olika oberoende affärsenheter 

med deras produkter, VMWare, EMC II, RSA och Pivotal. Varje segment hade sin Vd 

som skulle leda innovation, produktutveckling, strategi och partnersamarbete. Internt 

ansågs strukturen vara till stor fördel för att främja innovation (Hesseldahl 2014).  

 

1.2 Bakgrund 

Enligt media, var Dells förvärv av EMC en av de största IT-affärerna som hade gjorts 

någonsin (Weinberger 2016). Affären avslutades i september 2016 och beräknas ha 

kostat 550 miljarder kronor. Genom sammanslagningen bildades Dell Technologies 

med över 140 000 anställda runt om i världen (70 000 har integrerats från EMC) med en 

framtida kombinerad omsättning på runt 632 miljarder kronor. I koncernen ingår Dell, 

Dell SecureWorks, EMC samt företag som redan tillhört EMC sedan tidigare förvärv, 

dessa är Pivotal, RSA, Virtustream och VMware. Strategin som låg bakom fusionen var 

att kunna vara ledande inom IT-branschen, samt att erbjuda kunderna teknologi som 

gynnar deras och nästa generations teknikutveckling (Arstad Djurberg 2016). Gartner är 

ett erkänt amerikanskt konsultföretag som är världsledande när det gäller 
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informationsteknikforskning och -rådgivning (www.idg.se). Gartner positionerar IT-

aktörer inom marknaden, som ledare, visionärer, nischmarknadsaktörer och utmanare. 

Samtidigt kan teknologileverantörerna utvärderas utifrån hur de verkställer sin vision 

och hur de presterar i linje med Gartners marknadssyn (www.gartner.com). Enligt 

Gartners kvadrant kommer Dell Technologies att vara ledande inom minst 20 områden 

(Arstad Djurberg 2016).  

Vid stora fusioner behövs godkännanden från myndigheter i varje land där affären 

genomförs, det för att förhindra orättvis konkurrens (så kallade antitrustlagar som 

reglerar). Det sista godkännandet för Dell/EMC fusionen kom från de kinesiska 

myndigheterna, som konkluderade hela affären och gjorde den officiell. Beskedet och 

nyheterna möttes internt inom både EMC och Dell med en väldigt positiv stämning och 

en stor optimism inför framtiden. Festligheterna sändes ut från olika kontor över hela 

världen. Michael Dell, som kommer leda Dell Technologies, höll tal och uttryckte sin 

glädje och optimism, samt framtida vision. Cheferna hos både EMC och Dell Sverige 

intervjuades tillsammans för IDG, som är ett stort medieföretag med data och 

teknologidriven strategi (www.idg.se). De berättade vad sammanslagningen kommer 

innebära både för kunder men också företaget. ”Alla kunder vill jobba med oss”, säger 

Dells Sverigechef, Stefan Alariksson till IDG. Man poängterar hur väl förberedd 

fusionen var och faktorer som har underlättat för sammanslagningen, bland annat de 

anställdas förflyttning mellan de två företagen under senaste åren. ”Vi har produkterna, 

tjänsterna, talangerna och den globala bredden för att vara en katalysator för förändring 

och vägleda kunderna, stora som små på deras digitala resa” – Michael Dell (Arstad 

Djurberg 2016). Det spekulerades också i media att minst 2000 - 3000 tjänster skulle tas 

bort, på grund av överlappande funktioner med EMC (Bass & Womack 2016). 

Integrationen har pågått för fullt av de två företagen och större delen av 

integrationsarbetet blev klart under mars månad 2017, en månad efter att det nya 

räkenskapsåret började för Dell Technologies. Integrationen har skett av system och 

anställda för att vara ett företag med organisationen och försäljarteamen som har börjat 

att arbeta enligt den nya strategin. För mig är Dell/EMC förvärvet mycket intressant, 

eftersom jag arbetar på Dell sedan år 2009. Att observera samt analysera hur fusionen 

påverkar de anställda men också organisationen i sin helhet. Det är en stor händelse för 

de anställda inom både Dell och EMC. Många av dem undrar vad fusionen kommer att 

innebära för förändringar i framtiden. 
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En logotyp som används internt inom Dell Technologies, ”Go Big, Win Big” (Figur 1). 

 

1.3 Problemdiskussion 

Epsteins (2004) forskning om fusioner och förvärv samt integrationsarbetet, nämner 

fem viktiga framgångsfaktorer för en lyckad integration. De är; en bra 

integrationsstrategi som betonar ”samgående av jämlikar”, ett starkt integrationsteam 

som arbetar heltid med integration, kommunikation där både kunder och anställda i 

båda företagen förstår förändringar samt möjligheter, snabba beslut och implementation 

för att undvika osäkerhet, klara mål och milstolpar för att kunna mäta framgång. Studien 

kommer att bygga på dessa perspektiv och följa utvalda avdelningar på Dell 

Technologies. Den kommer att titta på hur företaget arbetar för att överbygga hinder och 

fortskrida med arbetet. Studien kommer att ta reda på hur företaget överväger och 

arbetar med en optimal personalpolitik under stressiga perioder som exempelvis under 

integrationen. Den undersöker också vilken strategi som kan implementeras för att 

behålla talangerna. Särskilt viktigt är vad företag kan lära sig att göra bättre när det 

gäller medarbetarnas välbefinnande under särskilt stressiga perioder. Det är också 

avgörande för dem att vara medvetna om samt att överväga vad som kan gå fel och 

handla proaktivt för att inte hamna i svårigheter då det är för sent. Det är även intressant 

att analysera hur ledare arbetar inom organisationen, men också personalavdelningen så 

att motsättningar kan överbyggas och kommunikationen sker på ett bra sätt. 

Undersökningen kommer att ta reda på om medarbetarnas arbetsuppgifter utökas, men 

även hur den inre resursallokeringen av arbetskraften hanteras.  

Studien möjliggör insikt i de anställdas upplevelser av en unik situation vid en viss 

tidpunkt vilket är integrationsprocessen. Den kan bidra med ny kunskap om företags 

arbete för ett lyckat samgående.  
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1.4 Syfte 

Att kunna hitta ett bra arbetssätt för företaget utifrån anställdas perspektiv under 

integrationsfasen vid en fusion och att undvika misslyckanden som att nyckelpersoner 

lämnar företaget. Bidra med ny kunskap om hur en fusion upplevs av de anställda. 

 

1.5 Forskningsfrågor 

För att kunna utforska samt bearbeta tankarna runt problemdiskussionen och för att 

uppnå syftet med uppsatsen, kommer nedanstående frågor att undersökas. De är 

följande:  

 Hur upplever de anställda integrationsprocessen?  

 Vilken inställning har de till företagets framtid?  

 Vilken är deras inställning till egna karriärmöjligheter? 

 

1.6 Avgränsningar 

Studien fokuserar enbart på anställda som arbetar med integrationsprocessen inom Dell 

Technologies och inom vissa avdelningar. Studien kommer inte omfatta strategiska 

aktiviteter på olika avdelningar som exempelvis inom personalavdelningen. Någon 

djupanalys kommer inte heller göras av kommunikationen och dess flöde inom 

företaget. Det är de subjektiva individuella upplevelserna hos de anställda som ska 

studeras. 

 

1.7 Disposition 

Avsnittet som följer är metod som är arbetssättet hur jag valt att göra min undersökning 

samt urval. Teoridelen presenterar relevant litteratur samt teorier inom fusioner och 

förvärv och som uppsatsen baseras kring. Empiri är rapporteringen av insamlat material 

från intervjuer. Analys och diskussion samt avslutningsvis presenteras slutsatser. 
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2 Metod 

Tivenius (2015) utvecklar i sin bok Uppsatsens inre liv: ”Metodologin förklarar varför 

en viss metod passar för vissa typer av frågor. Metoden är själva hantverket” (Tivenius 

2015, s. 67). ”Metodologiavsnittet är således det metodböckerna berättar, och 

metodavsnittet är det forskaren berättar” (ibid.). I följande avsnitt beskrivs metodologi, 

metod, urval, forskningsetiska överväganden och tillförlitlighet för studien. 

 

2.1 Metodologi 

Under kommande avsnitt ska jag utveckla och förklara, med hjälp av metodologiböcker, 

varför mitt metodval passar till de frågor jag har undersökt i studien.  

Det finns två olika motstridiga paradigm inom socialvetenskapen, positivism och 

hermeneutisk. Positivism som kunskapsteori ligger till bakgrund för kvantitativ 

forskning och har dominerat. Teorin menar att kunskap endast kan uppnås genom att 

statistisk data samlas in och man gör objektiva mätningar, jämför studier samt genomför 

experiment. Den hermeneutiska representerar en reaktion mot den strikta positivismen 

och istället för att förklara orsakssamband, objektiv fakta och statistisk analys används 

tolkning som tillvägagångssätt för förståelse av verkligheten. Språket blir en viktig del i 

forskningen och fokus är snarare på det specifika än det generella (Gummesson 2000).  

 

2.1.1 Kvalitativ fallstudie 

Fallstudier ger en helhetsbild av en process, genom att man kan studera olika aspekter, 

sätta dem i relation till varandra samtidigt se dem i deras totala miljö (Gummesson 

2000). Inom fallstudieforskning studeras ett unikt fall ingående och detaljerat för att 

förklara dess komplexitet och specifika natur (Bryman & Bell 2013). Enligt Yin (2006) 

används olika forskningsstrategier beroende på vad för situation som ska undersökas. 

En fallstudies syfte kan vara att utveckla eller pröva teori (ibid.). Fallstudie som metod 

föredras vid forskningsfrågor om hur och varför, då avsikten är att förklara, men också 

där forskaren inte har någon kontroll över situationen som undersöks och där aktuella 

händelseförlopp studeras i dess sammanhang (ibid.).   
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Jag har valt att studera Dell och EMC, två företags samgående i detalj som 

fallstudie. Det är en forskningsstrategi för att studera och förklara en organisatorisk 

företeelse som en fusion mellan två företag, men även för att få insikt i individuella och 

gruppmässiga fenomen, exempelvis upplevelser av en integrationsprocess. Data samlas 

in från olika grupper/nivåer inom organisationen. Fokus ligger också på aktuella 

skeenden och dess sammanhang, eftersom integrationsarbetet har varit pågående viss tid 

av min studie. 

Fallstudien är mycket passande när en händelse studeras med oklar kontext (Yin 

2006). Metoden är komplett på det sättet att den innefattar hur man ska gå tillväga från 

början till resultat, det vill säga den innehåller designlogik, hur data ska samlas in och 

även hur den ska analyseras (ibid.). Eftersom det är ett flexibelt sätt att arbeta och 

väldigt lite litteratur behandlar tillvägagångssättet jämfört med andra metoder, har det 

fått kritik. Yin (2006) svarar på kritiken och utvecklar att det är personer som inte haft 

tillräckligt med kunskap och utfört fallstudier på ett dåligt sätt, som har gjort att 

skevheter har påverkat resultaten (ibid.). Med flexibilitet menas att fallstudier oftast inte 

avslutas som forskaren hade tänkt sig från början. Behov av både större och mindre 

justeringar är en del av flexibiliteten som krävs när man arbetar med fallstudier. 

Forskaren måste anpassa sig efter oväntad information som plötsligt kan uppkomma och 

måste följas upp, eller att exempelvis ytterligare ett fall som studeras måste läggas till i 

undersökningen (ibid.). ”Det är förvånande att forskare från andra områden än det 

samhällsvetenskapliga inser svårigheterna med att genomföra kvalitativt bra fallstudier” 

(Yin 2006, s.29), ett citat ur boken som författaren reflekterar över när statistiker uttalar 

sig om svårigheter att utföra fallstudier. Trots fallstudiers flexibla tillvägagångssätt är de 

väldigt svåra att genomföra på ett bra sätt och det krävs en skicklig forskare med ett 

rigoröst vetenskapligt arbetssätt.  

Fallstudier innebär att komplexa situationer kan studeras ur ett helhetsperspektiv 

och nya teorier utvecklas. Denna forskning är emellertid för liten för att kunna utveckla 

nya teorier, men avsikten är att ge bidrag med mer information och kunskap om hur en 

fusion upplevs i den situation som jag valt att studera. Det är också mycket viktigt att 

under forskningens gång vara medveten om tillvägagångssättets komplexitet och krav 

på ett strikt arbetssätt för att undvika partiskhet i studien. Ambitionen är att uppnå 

högsta möjliga kvalitet på studien även om studien är av en mindre skala. Det ska 

uppnås genom objektivitet, att undvika förutfattade meningar och genom att ta upp 
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eventuella motsägande resultat som inte stämmer överens med det förväntade som 

beskrevs i teorin. 

 

2.1.2 Epistemologi och Ontologi 

Det fenomen studien ska undersöka är människors subjektiva upplevelser av en fusion, 

en specifik och unik händelse och den interaktion samt verklighet de skapar tillsammans 

med kollegor, chefer samt kunder. En sådan studie tillhör konstruktionism som 

ontologisk ståndpunkt och en hermeneutisk kunskapsteoretisk inriktning (epistemologi). 

Subjektiv kunskap skapas i deltagarnas intellekt genom deras sociala samspel med 

världen. Interaktioner ändras hela tiden beroende på uppfattningar om vad som krävs av 

företaget när det gäller prestation och arbetsuppgifter men också tidigare erfarenheter 

individen har. I motsats står objektivism som ontologisk ståndpunkt där världen 

existerar oberoende av deras deltagare, det vill säga den sociala verkligheten är en yttre 

och objektiv verklighet (Bryman & Bell 2013).  

Individer har ett naturligt sätt att ta ställning och förhålla sig till en viss ontologisk 

ståndpunkt, anser jag. Det finns en underliggande världsbild hos varje människa om hur 

världen är skapad. Mina egna antaganden om världen är att den är sammanvävd och 

existerar beroende av människan subjektiva konstruktion. Vi människor skapar världen 

genom våra interaktioner och samspel med den. Det är också det som jag vill studera i 

denna uppsats. Därför är mitt val för hur undersökningen ska utföras och bearbetas 

evident. 

Ett tolkande tillvägagångssätt är omöjligt att utföra på distans, det kräver ett 

personligt engagemang från forskaren för förståelse och insikt.  Dennes personlighet, 

kreativitet samt tidigare erfarenhet blir mycket viktiga delar i forskningsprocessen. 

Forskaren är undersökningens instrument (Gummesson 2000).    

 

2.1.3 Kvalitativ forskningsstrategi, deduktiv metod 

Enligt Bryman och Bell (2013) innebär kvalitativt arbetssätt och forskningsstrategi att 

en induktiv metod används, med det menas att ny kunskap kan framtas och teorier 

genereras ur datainsamling samt analys. Slutsatser som dras kan sedan konstruera en 

teori som sedan prövas med ytterligare forskning. Resultat från studien genereras till 
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teori (Yin 2006). Det är motsatsen till den deduktiva metoden som förknippas med 

kvantitativ forskningsmetod, där teorier testas med hypoteser och man drar sedan sina 

slutsatser (Bryman & Bell 2013). Den kvalitativa forskningen ska inte bara generera 

teorier men också leda till att påbörja förändringar (Gummesson 2000).  

En deduktiv forskningsansats i kombination med kvalitativ metod har använts i 

studien. Arbetet inleddes med att välja ut lämpliga teorier som är kopplade till ämnet 

som studeras. De fungerade som en referensram och en förförståelse för 

undersökningen. Intervjufrågornas teman rörde sig runt teorierna. Analysen gjordes 

kontinuerligt när data samlades in under intervjuernas genomförande, för att kunna 

avgöra om teoretisk mättnad hade uppnåtts och det inte fanns ny information eller om 

jag behövde fortsätta med flera intervjuer för att nya uppgifter framkommit. När 

intervjuerna och insamlingen av data från respondenterna blev klar, tolkades samt 

analyserades svaren med utgångspunkt och bakgrund utifrån utvalda existerande teorier. 

Slutsatser genererades till teorier då dem prövades (Bryman & Bell 2013). Kvalitativ 

metod passar bättre vid utforskning av personliga upplevelser och därför tror jag att 

standardiserade enkäter, strukturerade intervjuer eller annan kvantitativ metod inte 

skulle uppfylla syftet med undersökningen.  

Kritiken mot kvalitativ metod har varit att slutsatser inte kan dras från enstaka, 

unika fall och därmed inte kan generaliseras allmänt som man kan göra med statistiska 

urval vilka används inom kvantitativ forskning. Gummesson (2000) menar att man inte 

ska fästa sig så mycket vid generaliseringar utan att man ska förstå interaktioner mellan 

olika delar av system och dess egenskaper. Exempelvis blir det svårt att generalisera om 

vanliga systems interaktionsmönster. Det viktiga är att få en bra förståelse om struktur, 

process och drivkrafter, istället för en ytlig korrelation eller orsak-verkan effekt (ibid.). 

Annan kritik som också riktats mot kvalitativ metod är att forskaren möjligtvis kan vara 

påverkad av sin egen ideologi eller syfte med forskningen och därför är alltför subjektiv 

(Bryman & Bell 2013). Forskaren kommer att fokusera på vad han/hon anser är viktigt, 

därför är det svårt att replikera en kvalitativ studie. Fördelarna med kvalitativ metod är 

att individer som studeras inte är enbart siffror utan deltagarnas uppfattning av 

verkligheten avspeglas och man kan få insikt i hur den skapas genom deras interaktion 

med andra. Kvalitativ metod är en mer öppen strategi för att få detaljerad information, 

om man jämför exempelvis personliga intervjuer med en standardiserad 

enkätundersökning (kvantitativ metod). Genom att data samlas in och analyseras 

kontinuerligt vid exempelvis intervjuer, för att kunna närma sig en mera noggrann 
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problemformulering, ger det mer flexibilitet inom den kvalitativa forskningen (Bryman 

& Bell 2013).   

Vid en fallstudie av ett företag, anser jag att den kvalitativa forskningsstrategin 

med dess öppna och flexibla strategi är väldigt passande. Min avsikt var att pröva 

teorier och generera mina resultat till dem. Jag ville utforska personliga upplevelser och 

se situationen ur intervjuobjektens perspektiv. Min avsikt var inte att endast beskriva 

hur någonting är, vilket representerar den kvantitativa forskningen, utan jag var även 

intresserad av detaljer som beskriver ett sammanhang i dess miljö. Som Bryman och 

Bell (2013) förklarar, så skildrar kvalitativ forskning och dess studier med detaljer den 

kontext där människan agerar. Det blir den sociala verkligheten/miljön som studeras. 

Om man förstår de dominerande konstruktioner när det gäller arbete, jaget och 

samhället kan det bidra till samhällsförändring (ibid.).  

 

2.2 Metod – intervjuer 

Intervjuer är en av de mest använda metoderna inom kvalitativ forskning och särskilt 

bra att använda vid fallstudier eftersom det är ett flexibelt sätt för insamling av data 

(Bryman & Bell 2013). Fallstudier har fokus på människor och deras insikter om en 

situation. Intervjuer som metod kan anpassas till forskarens personliga liv och samtidigt 

kan frågor justeras efter den information som framkommer. Därför valde jag att utföra 

studien med personliga semistrukturerade intervjuer, som är bra för att hålla struktur 

och diskussionen inom vissa ramar. Det är en delvis flexibel insamlingsmetod och ger 

möjlighet att ställa följdfrågor när viktiga ämnen berörs. Ostrukturerade intervjuer som 

är ett alternativ kan generera väldigt mycket material eftersom diskussionsfrågor samt 

ämnen är helt fria och man kan lätt avvika från studie ämnet, även om fördelen är att 

frågorna blir mindre ledande (Bryman & Bell 2013). Frågorna finns formulerade under 

bilagor i slutet på uppsatsen.  

Eftersom jag själv befinner mig i organisationen som studerades är det särskilt 

viktigt att deltagarna garanteras och försäkras konfidentialitet, för att jag skulle vara 

säker på deras medverkan men också att svaren är ärliga. Intervjuerna spelades in med 

samtycke från deltagarna, för att jag sedan skulle lyssna på dem upprepade gånger i 

efterhand och förvissa mig om att viktiga åsikter inte exkluderas. Intervjupersonerna tog 
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del av sammandrag och de viktigaste punkterna från vår intervju för att säkerställa att 

jag hade uppfattat det som beskrevs korrekt. Intervjuerna transkriberades inte utan 

istället lyssnade jag på dem flera gånger så att alla viktiga detaljer blev dokumenterade i 

arbetet. Alla citat som användes från inspelningarna dokumenterades ordagrant och 

skrevs ner i empiridelen av uppsatsen efter att deltagarna hade informerats och gett sitt 

godkännande för användning av dem. 

 

2.2.1 Analys och tolkning av data 

Inom kvalitativa forskningsmetoder vill man uppnå en hög etisk standard på 

forskningen. Objektivitet är viktig såväl som en klar redogörelse för hur man gått 

tillväga i sin forskning samt att man har vidtagit åtgärder för att eliminera fel och 

skevheter. Det viktigaste för analysen är att den är av hög kvalitet. Yin (2006) beskriver 

arbetssätt för att kvalitetssäkra analysen och det är att först gå igenom insamlad data 

noggrant, beskriva den utan tolkningar samt att under tolkningsdelen förse studien med 

alternativa tolkningar. Informationen måste först ordnas och kategoriseras i matriser 

samt tabeller. Den delen kan påbörjas redan tidigt under intervjufasen. Under 

analysdelen beskrivs frekvenser av exempelvis ord och företeelser som sedan 

organiseras (ibid.). Deltagarnas svar hamnar då under teorier som är relevanta. Sedan 

kan mönsterjämförelser göras. Med det menas att en jämförelse gjordes under analysen 

mellan ett förväntat mönster som utvecklades innan datainsamlingen (redan under 

teoriskrivandet) och det empiriska grundade mönstret. Överensstämmelse mellan 

mönstren gör att den interna validiteten stärks (Yin 2006). 

 

2.2.2 Alternativa metoder och metodkritik 

Enligt Bryman och Bell (2013) är intervjuer och deltagande observation de vanligaste 

formerna av datainsamling inom kvalitativa undersökningar. Deltagande observation 

har den fördelen att studieobjekt studeras i deras naturliga omgivning utan 

interventioner från någon. Med tanke på att jag arbetar själv på företaget blir det svårt 

att observera medarbetare som jag delvis känner sen tidigare. Det finns en annan aspekt 

vilket är tillgänglighet, då många deltagare också är distansarbetare. Ett par frågor som 

ställs skulle heller inte passa att utforska genom observation utan handlar om personliga 

åsikter och tankar som en intervju bättre kan ge insikt i samt förståelse för. I jämförelse 

med personliga intervjuer är deltagande observation en metod forskare utför under en 



 

 

 

 

 

 

14 

 

längre tid och en närmare kontakt med undersökningsobjekten kan etableras. På det 

sättet får forskaren en bättre uppfattning om situationen medan kontakten med 

deltagarna vid intervjuer är relativt kort och ytlig (ibid.). Personliga intervjuer har dock 

den bristen att om frågorna ställs på ett ledande sätt kan risken vara att 

undersökningsdeltagarna influeras och svarar genom att närma sig forskarens 

förväntningar. Man kan också använda sig av enkätundersökningar, som är 

standardiserade, men de används oftast som komplement vid fallstudieforskning (Yin 

2006). Som tidigare nämnts så skulle det inte heller ge en bra bild av deltagarnas 

upplevelser, då de inte har möjlighet att uttrycka sina erfarenheter med egna ord. Det är 

mycket viktigt att förhålla sig objektivt under hela undersökningsprocessen, för att 

uppnå hög etiskt standard på studien. Något jag anser är svårt för mig som arbetar på 

företaget och känner intervjuobjekten mer eller mindre. Jag har arbetat tidigare med 

några av dem och en del känner jag genom andra kollegor. Fokusgrupper är ett annat 

alternativ som jag övervägde och som hade varit ett bra val på grund av dynamiken, där 

deltagarna skapar mening och diskuterar fram sina perspektiv tillsammans. Nackdelen 

med metoden är att om det eventuellt finns gruppmedlemmar som inte är bekväma att 

öppna upp sig inför andra eftersom de har hierarkiska relationer till varandra (Bryman 

& Bell 2013). Det är också ganska svårt att leda frågor och diskussioner i en större 

grupp, samtidigt observera beteende och gruppdynamik men även att föra anteckningar, 

för mig som har liten erfarenhet av att utföra fallstudier.  

Efter att ha övervägt alla ovannämnda aspekter tog jag beslutet att individuella 

semi-strukturerade intervjuer skulle vara mera passande för studien, också för att hålla 

respondenternas identitet och deltagande konfidentiellt. Val av metod måste anpassas 

till frågeställningar som ska studeras (ibid.) och i studien är det de anställdas 

upplevelser samt tankar kring fusionen som det förefaller att undersökningsdeltagarna 

bäst kunde uttrycka genom mina intervjufrågor.   

Kritiken mot de olika valen som har gjorts för studien är dels att jag har undersökt 

min egen organisation som jag är anställd inom. Jag var medveten om att analysen av 

insamlad data från intervjuerna gjordes med bakgrund av min egen erfarenhet. Därför 

var det viktigt att jag arbetade med att motverka förhastade slutsatser utifrån min 

förförståelse samt erfarenhet. Frågorna är semi-strukturerade för att undvika att 
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respondenterna uppfattade dem som ledande eller att vissa svar var förväntade av dem. 

Frågorna ger tillräckligt med flexibilitet för deltagarna att svara utifrån egna upplevelser 

samtidigt baserades analysen på vad som har sagts när det gäller ord och uttryck som 

exempelvis förekom ofta men också likheter och olikheter i svaren mellan deltagarna. 

En jämförelse gjordes mellan ett förväntat mönster som teorierna beskriver och det 

empiriskt grundade mönstret som framkom genom intervjuerna. En annan kritik kan 

vara varför en fallstudie och kvalitativ metod var lämpligast i denna undersökning. Som 

nämndes tidigare är detta det enda tillvägagångssättet som kan skildra anställdas 

upplevelser samt perspektiv och samtidigt beskriva integrationsprocessen med dess 

komplexitet ur det perspektivet (Bryman & Bell 2013). Jag har valt medarbetare från 

olika nivåer och avdelningar för att kunna få flera synpunkter. Ett slumpmässigt urval 

och fler deltagare hade kunnat ge mer data för jämförelse men samtidigt söker jag inte 

en generalisering av resultaten till en större grupp utan mer djup och förståelse av 

upplevelserna.  

 

2.3 Urval 

Bekvämlighetsurval, men också snöbollsurval har använts. Jag har fått kontakt med 

respondenter genom att välja relevanta personer till undersökningen som sedan i sin tur 

har gett mig andra passande kontakter. Kriteriet var att välja deltagare som direkt 

arbetade med integrationsarbetet och som har daglig kontakt genom konferenssamtal 

och diverse möten med olika avdelningar, för att få insyn och kunna ta pulsen på 

dynamiken. Chefer såväl som personer som arbetar individuellt utan 

direktrapporterande medarbetare, har valts. Det var viktigt att personerna har något av 

nyckelpositioner och har insyn i företagets framtida strategi. Deltagarantal var nio 

respondenter för studien, som är ett rimligt antal för att täcka studiens syfte och 

räckvidd. Antalet deltagare var beroende på om undersökningen uppnådde en mättnad. 

Om jag inte hade fått nya uppgifter eller svar efter intervjuer med sex till sju deltagare, 

hade jag inte utökat med fler respondenter. Eftersom det fanns mycket ny information 

och olika svar mellan respondenterna redan efter ett par intervjuer, behövde jag utföra 

flera intervjuer och antalet deltagare ökade. Det är ett arbetssätt inom grundad teori som 

bygger på att utforska all information inom frågeställningen, samt att upptäcka 

variationer tills det inte finns ny relevant data eller variationer som tillkommer (Bryman 

& Bell 2013). 
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Eftersom det är djupintervjuer och det inte är fråga om representativitet av någon 

population, men även som nämndes tidigare att generalisering av resultat inte är viktiga 

utan man ska fokusera på det bästa i den aktuella situationen (Gummesson 2000). 

Därför är urvalet passande för min studie.  

 

2.4 Forskningsetiska överväganden 

De viktigaste etiska överväganden som har gjorts i studien är enligt Bryman och Bells 

(2013, s.137) riktlinjer. Det är krav på; information, samtycke, anonymitet och 

nyttjande. Kraven är till för att skydda deltagare och inblandade i forskningsstudier. Jag 

informerade personerna innan min undersökning startade. Kraven förklaras enligt 

följande. Deltagare ska informeras om forskningens syfte samt ges full information om 

undersökningens delar. Deltagande är frivilligt och kan avbrytas när så önskas. Alla 

personliga uppgifter ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. All information 

som samlas in får endast användas för forskningssyftet. Dessutom ska forskare inte ge 

vilseledande information till deltagarna om undersökningen. Inga deltagare ska skadas 

på något sätt, psykiskt eller fysiskt. Det är viktigt att respektera respondenternas 

privatliv utan att göra intrång (ibid.). 

 

2.5 Tillförlitlighet 

Inom kvalitativ undersökning talar man om tillförlitlighet eller intern validitet, ett 

exempel är respondentvalidering, som innebär att forskaren bekräftar resultaten med 

respondenterna för att försäkra sig om att en korrekt bild av vad som har sagts också har 

skildrats. Yin (2006) menar att tillsammans med en bra beviskedja, användning av flera 

källor och respondentvalidering, kan en bra begreppsvaliditet och kvalitetssäkring 

uppnås. En kombination av båda metoderna kvalitativ och kvantitativ kan användas och 

det kallas för triangulering. De stora fördelarna med tillvägagångsättet är 

kvalitetssäkring när det gäller den interna validiteten av undersökningen eller resultatens 

tillförlitlighet som är mera hållbara genom att de kompletterar varandra (Bryman & Bell 

2013; Yin 2006). Överförbarhet, även kallad extern validitet, inom kvalitativ forskning 

är att man gör generalisering till teorin istället för populationen eftersom endast ett unikt 
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fall har använts. Det kan uppnås genom forskning och teoriprövning upprepade gånger. 

Det är viktig att forskaren skapar en beviskedja, reliabilitet (pålitlighet) som kan ledas 

tillbaka från färdig rapport till frågeställningar, tillvägagångssätt, tankegångar samt hur 

slutsatser har dragits. Det kan uppnås också genom att en annan forskare granskar 

undersökningen, genom att följa tillvägagångssättet och komma fram till samma 

resultat. För min egen del finns både handledare och examinator som kommer att 

granska undersökningen så att reliabilitetskriteriet kan uppfyllas på bästa sätt. Forskaren 

ska definiera och pröva rivaliserande förklaringar, så att alternativa påverkan på 

resultaten och rivaliserande förklaringar kan uteslutas och kvalitetssäkring sker för den 

interna validiteten (Yin 2006, s.76). Det bekräftar också att forskningen har övervägt 

olika synvinklar och är så objektiv som möjligt. Inom flerfalls design säkras resultaten 

(extern validitet) när samma slutsatser erhålls från flera fall, man kan med säkerhet 

eliminera alternativa och rivaliserande förklaringar (ibid., s.76).  

Jag kommer arbeta med en bra respondentvalidering och samtidigt så detaljerat 

som möjligt dokumentera tillvägagångssätt och hur jag har resonerat genom hela 

arbetet. Alternativa påverkan och rivaliserande förklaringar återfinns i analysdelen av 

uppsatsen och visar på en objektivitet från min sida så långt det är möjligt med tanke på 

att jag arbetar på företaget. Jag ska visa att jag agerat i god tro och inte låtit personliga 

värderingar eller min teoretiska inriktning påverka varken hur undersökningen utförs 

eller de slutsatser jag drar (Bryman & Bell 2013, s.405). Mina resultat generaliseras till 

teorier och dem ska bidra med mer kunskap inför framtida fusioner samt öppna upp för 

nya intressanta vägar att utforska i framtiden. 
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3 Teori 

I teoridelen presenteras den teoretiska referensramen för studien. Det första avsnittet 

handlar om integrationen. Epsteins (2004) framgångsfaktorer för ett lyckat samgående 

kommer att förklaras. Fokus kommer att läggas på vikten av bra kommunikation till alla 

parter som är berörda av integrationen, de anställda såväl som kunder. En annan aspekt 

som också kommer att lyftas fram är vad teorin säger om snabb integration, snabba 

beslut och att man ska agera snabbt för att minska tiden av osäkerhet som upplevs under 

en integrationsprocess. Det andra avsnittets inriktning kommer vara på mänskliga 

aspekter. Det finns vissa oundvikliga hinder till en lyckad fusion, som företag måste 

kunna hantera och vara beredda att leda arbetskraften igenom. De är; 

förändringsmotstånd, olikheter i kulturen mellan de två företagen och medarbetarnas 

stress samt oro.  

 

3.1 Epsteins fem framgångsfaktorer för en lyckad integration 

Mycket av litteraturen pekar på att fusioner och förvärv oftast misslyckas. Statistiken 

visar att över 70 procent uppnår inte de utsatta målen (Epstein 2005). Det finns tre typer 

av fusioner som bör åtskiljas, de är; fusioner, förvärv och konglomerat. Den första 

definieras som samgående av jämlikar, där två enheter som är relativt jämförbara bildar 

tillsammans en helt ny organisation genom att de tar det bästa från varje företag. Sedan 

finns det tillväxt genom förvärv, där ett större företag köper mindre företag och 

integrerar det i den existerande strukturen. Konglomerat är där större företag förs 

samman men utan att man har för avsikt att skapa synergier mellan organisationerna, 

utan dem förblir individuella enheter med sin egen verksamhet, vilket ger fördelar som 

att vara mer decentraliserade och autonoma. Det finns stora utmaningar, särskilt när det 

gäller den tekniska integrationen men också den mänskliga aspekten när ett företag 

integreras in i en stor grupp som i fallet med förvärv eller konglomerat. Den svåraste 

situationen är ofta när två jämlikar sammanslås, där båda har viktiga konkurrensfördelar 

som ska passas ihop. Det kan lätt uppstå maktkamp då båda företagen söker kontroll 

över den nya organisationen och man glömmer bort viktiga aspekter som att välja bästa 

metod att implementera och istället arbetar för sin önskan att styra. Inom förvärv är det 
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klart från början vem som kommer att vara ledaren och bestämma riktning (Epstein 

2005). 

Det har varit svårt att definiera fusioner inom litteraturen, men också hur man ska 

mäta en lyckad fusion. Vanligast är att fusioner mäts och utvärderas genom indikatorer 

som pris på aktier eller långsiktiga finansiella resultat, då man har uppnått utsatta mål av 

vinst samt tillväxt. Misslyckade fusioner har definierats beroende på om de senare har 

avyttrats eller om företaget har avvecklats. Strategi och fusionens utförande har haft lite 

fokus i litteraturen, man har mest lyft fram vissa enstaka fallstudier (ibid.).  

Epstein (Epstein 2004) som är professor på Rice University i Texas, har gjort 

mycket forskning inom ämnet. Han har bland annat utvecklat relevant mätning och 

utvärdering av fusioner. Han har också en omfattande praktisk erfarenhet av att utveckla 

företagsstrategier och implementera dem.  

Enligt Epstein (2005) finns det viktiga aspekter som företag måste utvärdera innan 

beslut tas för en fusion. Han talar om att strategisk vision och passning mellan företagen 

är viktig. Med det menas att det ska kunna skapas ett långsiktigt värde och 

konkurrensfördel genom samgåendet, istället för det som oftast händer att en kortsiktig 

operationell effektivitet uppnås. De mest framträdande anledningarna till en fusion är att 

företag vill åstadkomma stordriftsfördelar, större geografisk täckning, eller täckning 

inom flera branscher samt förvärva kunskap. Om ett företag fokuserar på 

stordriftsfördel, menar Epstein (2005) är det bra att prioritera effektivitet inom 

organisationen samt att minska kostnader. Är man inriktad på geografisk täckning sker 

expansion genom att kombinera de två företagen. Söker man att expandera genom flera 

branscher, ska man kunna erbjuda kompletterande produkter och service för att bättre 

tillgodose kundernas behov. Om en organisation har för avsikt att fusionera för att 

förvärva talang och kunskap, är det viktigt att skapa fördelar genom matchning med rätt 

kompetens, rätt personer, samt kunskap till den verksamheten som behöver det mest. 

Innan en fusion ska genomföras måste visionen och passningen överensstämma, att 

företaget verkligen kan åstadkomma sina utsatta mål genom att fusionera med den 

utvalda organisationen. Strukturen på affären är en annan viktig aspekt för att lyckas 

med fusionen (Epstein 2005). Med det menas att priset inte får vara för högt och därmed 

kraftigt skuldsätta det nya företaget. Hur finansieringen sker, exempelvis med likvida 

medel eller genom aktier, har konsekvenser för både skatter och bokföring. En noggrann 

undersökning måste göras hos båda företagen långt innan samgåendet för att få full 
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kännedom och kunskap om tillgångar, skulder, inkomster, utgifter men även icke-

finansiell information som företagskulturerna och hur det passar tillsammans, 

teknologisk kapacitet samt de anställdas förmågor. Undersökningsteamen ska ha 

experter från båda företagen med olika befattningar och inom olika funktioner. Att 

utföra en sådan undersökning kan ta mycket tid och man bör verkligen anstränga sig för 

att inte utelämna något. Det är särskilt viktigt att utnämna ett ledarskaps- och 

integrationsteam som arbetar tidigt med planering innan fusionen, av 

integrationsprocessen. Förberedelser inför framtida ledarskap, struktur samt tidsplan för 

processen är viktig att planera i detalj. Planering samt koordination av 

kommunikationsflödet måste utvecklas snabbt. Snabba beslut, en väl utarbetad tidsplan 

samt att kommunicera mycket till alla intressenter är avgörande. När man väl kommer 

till integrationsprocessen och alla förberedelser har gjorts noggrant är det mycket viktigt 

att strategin och tillvägagångssättet av integrationen är tydligt, dessutom behöver den 

nya strukturen av organisationen vara definierad. Tydliga processer ska implementeras 

och snabba beslut om genomförande ska tas om hur man ska hantera sin personal, den 

tekniska verksamheten samt kunderrelationer. Det skapar ett bra flyt från början som 

leder till framgång. Personalavdelningen ska arbeta för att behålla talangerna från båda 

företagen, efter urval som baseras på kompetens. Inom den tekniska integrationen är det 

avgörande att man väljer integration av det bästa systemet, efter en noggrann 

utvärdering av båda företagen. Kunderna får heller inte glömmas bort, eftersom 

integrationsprocessen är full av osäkerhet måste det finnas bra fokus för att behålla 

kunderna. Konkurrenterna är medvetna om det och därför agerar de extra aggressivt för 

att vinna över nya kunder. Om försäljarkåren istället ser en möjlighet att utveckla 

verksamheten kan fokus läggas på kunderna (Epstein 2005). Man måste också vara 

uppmärksam på externa ekonomiska faktorer. Dessa kan inverka negativt på 

integrationen, exempelvis innebär tecken på förändringar i ekonomin, ränteläge, 

konkurrensbeteende, konsumentbeteende eller det politiska klimatet att man måste se 

över sin planering (ibid.).   

Enligt Epstein (2004) finns det fem viktiga faktorer som måste uppnås för att man 

ska kunna fastställa att integrationen har lyckats. 

1. Integrationsstrategi som betonar ”samgående av jämlikar”.  



  

 

 

 

21 

Vilken typ av fusion eller förvärv som företag än väljer så bör integrationsstrategin och 

den viktiga kommunikationen till alla parter vara att fusionen sker mellan jämlikar. Ett 

förvärv av ett annat företag kan också kallas för fusion, för att betraktas positivt av 

involverade parter (Lundqvist 2012). Detta ska följas upp med att man inte gör 

skillnader mellan företagens tillgångar, de ska värderas som lika viktiga. Ett öppet sinne 

ska tillämpas när det gäller att välja organisationens struktur, system och processer. 

Beslutsfattande ska vara baserat på neutrala och objektiva överväganden av information. 

Både kunder och de anställda måste alltid finnas i integrationsstrategin som 

huvudaktörer eftersom det är de anställda som implementerar strategin och kunderna 

som beslutar att stanna kvar med företaget. När BankOne fusionerade med 

kreditkortsföretaget First USA år 1998, förlorade man en stor del av kundbasen 

eftersom First USAs kunder inte integrerades ordentligt och nya kundtjänstrutiner 

förvirrade samt skapade frustration hos kunder (Epstein 2004).  

2. Starka integrationsteam. 

Ett integrationsteam som arbetar heltid med integrationen är mycket viktigt, det ska vara 

separerat från den dagliga verksamheten och arbeta projektbaserat som styrmetod. 

Medarbetare från båda företagen ska vara representerade i teamet. Arbetet ska styras 

från kundernas perspektiv så att den nya organisationen kan vara redo för deras behov. 

Man ska också se till att kundernas inte förvirras under övergångsperioden. En del av 

arbetet rör företagskulturerna som måste integreras på ett bra sätt. I Daimler Chrystler 

fusionen hade man problem med olikheter i kompensationssystem men också i 

beslutsprocesser, vilket ledde till mycket interna tvister (Epstein 2004).  

3. Kommunikation till kunder och anställda. 

Ledningen måste kommunicera hela tiden och konsekvent med de anställda, särskilt i 

början på integrationsprocessen, för att bygga upp förtroendet för fusionen. Målet är att 

förstärka syftet med fusionen med konkreta mål som ska uppnås, samtidigt ska de 

kunna svara på medarbetarnas frågor och ängslan. Personalavdelningens jobb blir att 

informera de anställda om deras nya roller och ansvarsområden. De ansvarar också för 

eventuell ny utbildning för att underlätta övergången till den nya organisationen. 

Anställda som inte blir kvar inom det nya företaget måste behandlas med värdighet och 

hjälpas till att hitta nya möjligheter. Som nämndes tidigare avseende kunderna är det 

lika viktigt att hålla kommunikationen konstant för att minska osäkerheten samt 

förvirring och frustration hos kunderna. När Hewlett-Packard fusionerade med Compaq, 
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gick man ut med nyheten om att kostnadsbesparingar skulle göras och tjänster skulle 

bort. Nyheten togs emot väldigt dåligt av de anställda, vilket ledde till att många 

lämnade företaget och aktievärdet för Hewlett-Packard sjönk med över 19 procent 

(Epstein 2004). Fusioner innebär en hel del ovisshet, rykten och många beslut med 

förändringar som följer. Konstant kommunikation genom hela integrationsprocessen 

kan ge svar och sätta stopp för ryktena. Öppen kommunikation är grundläggande för 

integrationens framgång, den klargör förväntningar och minimerar tvetydigheter (Huang 

& Kleiner 2004). Kommunikation är den viktigaste faktorn genom hela 

fusionsprocessen. Den positiva effekten den har på de anställda, under den ansträngande 

processen, är mycket stark och betydelsefull för deras adoption av ny kultur, 

förändringsvillighet samt graden av stress de kan hantera (Appelbaum, Gandell, Yortis, 

Proper & Jobin 2000). 

4. Snabb implementering. 

Snabbt agerande är väldigt viktigt för en framgångsrik integration. Rädsla och 

obeslutsamhet är stora hinder för att arbetet ska fortskrida på ett bra sätt. Efter att 

meddelande om fusionen har gått ut till alla intressenter ska integrationen, av 

verksamheter som är synliga för kunderna och de anställda så kallade front-office 

verksamhet, omedelbart påbörjas. Integrationen ska gå väldigt snabbt. Osäkerhet hos 

kunder eller anställda leder till att de kan söka sig till andra företag, för en stabilare 

situation och det måste man förhindra genom att handla snabbt och minska perioden av 

osäkerhet. Innovationer (back-office aktiviteter och synergier) hindras också från att 

framskrida. Det finns signifikant korrelation mellan snabb integration och ett 

framgångsrikt samgående. Lundqvist (2012) har kommit fram till samma resultat i sin 

studie: ” Toppstyrning anses visserligen vara nödvändig i fusioner så att saker händer 

snabbt; det finns inte tid att ständigt nå konsensus, och alla kan inte alltid få igenom sina 

krav. Det är viktigt att hitta vad som är bäst för den nya organisationen och inte hänga 

kvar vid tidigare rutiner” (Lundqvist 2012, s. 8). I en teknologidriven och 

konkurrenskraftig värld är det viktigt att företag handlar snabbt. En fusion är ett kvickt 

svar på förändringar inom marknaden. Om en integration inte är genomförd snabbt nog, 

finns risken att dess möjligheter försvinner innan man hinner få ut belöningen av den. 
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En utdragen integration bidrar också till högre kostnader och uteblivna inkomster 

(Huang & Kleiner 2004). 

5. Klara mål och milstolpar. 

Klar definition av mål och framgångsfaktorer samt hur de ska uppnås och mätas är 

viktiga att kommunicera. Ledningen måste kunna mäta framsteg. Det är 

integrationsteamet som ska presentera dem till ledningen tillsammans med prioriteringar 

för att sedan informera de olika avdelningarna. 

 

3.2 Mänskliga faktorer 

Litteraturen om fusioner och förvärv nämner mänskliga faktorer som är avgörande för 

ett lyckat samgående. Företag måste kunna leda arbetskraften igenom svårigheterna på 

ett bra sätt. Viktiga mänskliga faktorer lyfts fram i avsnittet. 

 

3.2.1 Förändringsmotstånd 

Takten och omfattningen på förändringar har aldrig varit så intensiv som under vår 

moderna tid. De är delvis drivna av den ekonomiska osäkerheten i världen och berör 

företag globalt. Misstron och osäkerheten som förändringar för med sig är utbredda, 

många företag upplever förändringsutmattning, det har blivit för mycket förändringar 

och alldeles för snabbt (Lewis, Romanaggi & Chapple 2010). Organisationer måste lära 

sig att kunna leda förändring i sådana förhållanden, med det menas att medarbetarna 

inom företaget måste kunna ledas mot nya mål och nya arbetssätt. Förändringsmotstånd 

är naturligt och mänskligt att anställda upplever, eftersom det bryter med gamla sätt att 

göra uppgifter på, något som man är van vid. Motståndet kan manifestera genom 

förvirring hos arbetstagaren, eller att han/hon går med på förändringens behov men 

aldrig riktigt tar några steg för att genomföra den och därmed sjunker produktiviteten. 

Det finns vissa personer som till och med går så långt att de saboterar 

förändringsprocessen. En bra ledare förstår det naturliga beteendet och istället för att ta 

det personligt, jobbar på att leda medarbetare igenom förändringen på bästa sätt och så 

snabbt som möjligt (ibid.). För ett lyckat förändringsarbete ska de anställda involveras 

exempelvis genom att de får delta i beslut samt komma med förslag, vilket bygger tillit. 

Ledningen måste också vara varsamma så att inte förändringar blir överväldigande och 

medför att medarbetarna blir utmattade. För att behålla produktiviteten och 
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motivationen är det bra att ha någon form av belöningar. Viktigast är dock att 

kommunicera riktning och ge stöd samt coaching till medarbetarna (Lewis, Romanaggi 

& Chapple 2010). Inom Cisco, som är känt för att vara framgångsrika när det gäller 

förvärv, använde man ett coaching system där medarbetare med erfarenhet länkades till 

det förvärvade företagets ledare, för att dela kunskap och erfarenhet (Marks & Mirvis 

2001). Schweiger och Denisi (1991) visade i sin experimentella studie negativa effekter 

av en fusion när kommunikationen var dålig, då de anställda fick begränsad information 

om fusionen samt dess aktiviteter. Osäkerheten ökade men också stressnivån för de 

anställda. Arbetstagarna upplevde mindre tillfredsställelse i arbetet men även lägre 

engagemang vilket ledde till att vissa ville lämna organisationen. Perceptionen av 

företagets trovärdighet, ärlighet och hur de brydde sig om sina anställda minskade också 

hos medarbetarna. Öppen och ärlig kommunikation kan minska osäkerheten och därmed 

öka medarbetarnas engagemang vilket är en väldig viktig faktor för 

integrationsprocessen. Lundqvist (2012) sammanfattar i en studie, ”att nya ledningen 

inte var framgångsrik med att ta de viktiga initiativen för att bygga och etablera tillit 

med medarbetarna” (ibid., s.152). Omfattande kommunikation och tillit till ledningen 

lyfts fram som de viktigaste faktorerna för att undvika att de anställda utvecklar 

förändringsmotstånd. Huang och Kleiner (2004) menar att det inte är förändring som de 

anställda gör motstånd emot utan osäkerheten som den medför och därför bör man 

arbeta för att minska perioden av osäkerhet genom exempelvis genom snabb integration.  

 

3.2.2 Olikheter i kulturen 

Det finns mycket litteratur och forskning om företagskulturens betydelse för 

integrationen vid fusioner. Kulturella skillnader kan skapa hinder för ett lyckat 

samgående likväl som det kan vara värdeskapande och lärande för organisationen (Stahl 

& Voight 2008). De stora problemen som kan uppstå är olikheter i ledarskapsstil samt 

praxis (Huang & Kleiner 2004). Kulturkrockar har observerats exempelvis genom 

attityder som har uppstått, ett slags vi mot dem tänkande, negativa effekter på 

integration av IT system, eller att man inte har kunnat fullfölja strategin men även 

genom ett avtagande aktievärde. Oftast är kulturen inte en prioritet när företag arbetar 

med fusioner, utan det är de operationella aspekterna av integrationen som fokus ligger 
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på. Efter integrationen när man har frågat samma företagsledare som har genomfört 

fusionerna, har de beklagat sig för att ha underskattat hur viktig kulturen faktiskt är när 

man sammanslår två företag och hur svårt det var att genomföra fusionen eftersom man 

hade förbisett den aspekten (Marks & Mirvis 2011). Studier har också visat positiva 

effekter av olika kulturer, som ökade synergier, ökad tillväxt och minskat motstånd från 

de anställda. Dessutom har man observerat i fallstudier, intressanta dialoger som kan 

uppstå mellan olika avdelningar inom företaget, kreativa lösningar som hittats på 

problem men även att olikheter i kulturen har främjat innovation (ibid.). Marks och 

Mirvis (2011) menar att personalavdelningens roll och inblandning i att leda 

kulturstrategin under fusionen, ska påbörjas väldigt tidigt i processen. Man kan då 

definiera i god tid vad som ska uppnås. Det finns ett ramverk att jobba efter för att 

undvika kulturkrockar mellan organisationerna. Ramverket hjälper också att välja rätt 

strategi. Det finns fyra sätt att arbeta: pluralism, där båda företagens kulturer existerar 

tillsammans. Integration där kulturerna blandas. Assimilation, där ett av företagen 

absorberar den andras kultur eller transformation, där man lämnar sin gamla kultur och 

antar nya normer samt värden (ibid.). 

 

3.2.3 Medarbetarnas stress och oro 

En fusion kan skapa mycket personlig stress för de anställda. Det kan leda till olika 

problem med hälsan, ekonomin, prestation på arbetsplatsen, beteende men även 

psykologiska problem. Frågor som kan dyka upp berör ofta arbete om man som 

arbetstagare får behålla sin position, om man får utökade arbetsuppgifter, ändringar i 

förmåner eller lön. Företag måste förstå och planera för att hantera samt minimera 

effekterna av problemen som rör de anställda (Ivancevich, Schweiger & Power 1987). 

Ledare måste kunna svara på alla frågor och funderingar som medarbetarna har. För ett 

företag är det viktigt att vara attraktivt som arbetsgivare för att kunna attrahera och 

behålla de bästa profilerna. Därför måste man kunna erbjuda en bra arbetsmiljö, 

attraktiva lönenivåer och ha bra samarbete med fackföreningar. Olika lönenivåer mellan 

företagen som har fusionerats måste jämnas ut över tid (Huang & Kleiner 2004). 

Företag kan också utveckla bra förmåner och annan kompensation för att behålla 

talangerna (Wickramasinghea & Karunaratne 2009). Eftersom det är viktigt att behålla 

arbetskraften stabil är det viktigt att personalavdelningen kan förbereda medarbetare 

inför fusionen och ge dem hopp om den nya situationen. Fusionen ska ses som en ny 
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utmaning där det finns möjligheter att visa sina talanger till organisationen. 

Personalavdelningens arbete ska bland annat vara att hjälpa arbetstagarna att upptäcka 

nya möjligheter (ibid.).  
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4 Empiri 

Under avsnittet kommer deltagarnas profiler att beskrivas först, därefter belyses och 

sammanfattas viktiga synpunkter som har kommit fram under studien samt intervjuerna. 

Undersökningens fokus är uppdelad enligt teorin, med utgångspunkt av integrationen 

och Epsteins (2004) fem framgångsfaktorer för en lyckad integration. Den följs av de 

mänskliga faktorerna som förändringsmotstånd, olikheter i kulturen samt medarbetarnas 

stress och oro.  

 

4.1 Deltagarnas profiler 

Dell Technologies har runt 145 000 anställda runt om i världen, varav 40 000 

medarbetare tillhör försäljarkåren. Företaget är aktivt i 180 olika länder (Dell 

Technologies 2017).  

Av de nio respondenterna som deltog i undersökningen är sju baserade i 

Casablanca, Marocko som har 1600 medarbetare totalt. De har tidigare varit anställda på 

Dell. Resterande två respondenter är baserade i Dubai, Förenade Arabemiraten och har 

före fusionen varit EMC anställda. Kontoren där de sitter har tillhört EMC och man har 

ännu inte flyttat till gemensamma lokaler. Det är olika avdelningar som undersöks i 

studien, dessutom har nästan alla deltagare lång erfarenhet inom företagen med byte av 

avdelningar och positioner genom åren. Deltagarna representeras av fem nationaliteter, 

en deltagare kommer från Belgien, en från Holland, en person från Frankrike, en från 

Libanon och fem personer från Marocko. Fyra deltagare är kvinnor och fem är män (se 

Tabell 1). Åldersintervallet ligger mellan 27 år och 47 år. Två deltagare som tidigare var 

EMC-anställda har arbetat inom företaget fyra år och sju år, de andra som tidigare var 

anställda på Dell, har längre erfarenhet som sträcker sig mellan elva år och 15 år inom 

samma företag. Två personer återfinns inom försäljarkåren, en mellanchef och en 

säljrepresentant, de arbetar för olika segment. Två deltagare innehar hybridfunktioner av 

säljsupport och finans då de hjälper till med att sätta försäljningskvoter, varav en person 

också är fackföreningsrepresentant. Verksamhetsplaneringfunktionens stöder också 

säljarna med planering av deras portföljer av kunder, inom den avdelningen finns två av 

deltagarna, en mellanchef och en analytiker. En deltagare som är högre chef tillhör 

avdelningen där kompensation kalkyleras och betalas till försäljarna för hela Europa, 

Mellanöstern och Afrika. Avdelningen som är ansvarig för att underhålla system och 
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databaser över kunder men även att uppdatera försäljarhierarkin samt kundportföljer, 

representeras av en deltagare som är högre chef. En deltagare är senior finanskontroller. 

För att sammanfatta de olika rollerna, avdelningarna och verksamheterna som 

deltagarna stöder så innebär det att följande är representerade; affärsverksamhet, 

försäljningsverksamhet, finans och säljavdelning.  

Under intervjuerna nämnde deltagarna att de har haft olika roller under åren och flyttat 

mellan flera avdelningar, utom de två deltagarna som arbetar inom försäljning och hade 

gjort det sedan de började på företaget. Tabell 1 visar deltagarnas profil när det gäller 

kön, ålder, antal år inom företaget samt jobbtitel och utbildningsnivå. 

 

Tabell 1: Deltagarnas profiler 

 

Utbildningsnivåerna är höga hos alla deltagare och examen består av kandidatexamen 

som två av deltagarna har, fyra personer har uppnått magisterexamen och tre deltagare 

återfinns med en masterexamen. 

 

4.2 Integration, kommunikation och strategi 

4.2.1 Upplevelser av integrationen 

Som en inledning och första fråga bads deltagarna att beskriva hur de hade upplevt 

integrationen, svaren var lite olika. Tre personer (respondent ett, två och sju) beskrev 

den som svår och full av utmaningar. Det var systemen som var svåra att integrera, 

Deltagare
Kön och 

ålder

Tidigare 

anställning 

innan 

fusionen samt 

antal år

Jobbtitel Utbildningsnivå

Respondent 1 Man, 33 år Dell, 11 år Försäljningskvoter, säljsupport Magisterexamen, marknadsföring

Respondent 2 Kvinna, 38 år Dell, 11 år Försäljningskvoter, säljsupport Magisterexamen, finans

Respondent 3 Kvinna, 31 år Dell, 11 år Säljrepresentant, partner och distribution Kandidatexamen

Respondent 4 Man, 33 år EMC, 7 år Mellanchef, verksamhetsplanering Masterexamen

Respondent 5 Kvinna, 33 år Dell, 13 år Mellanchef, säljverksamhet Kandidatexamen, telekom

Respondent 6 Man, 47 år Dell, 13 år Högre chef, försäljningskompensation Masterexamen

Respondent 7 Man, 34 år Dell, 12 år Högre chef, sälj- och verksamhetsplanering Magisterexamen

Respondent 8 Kvinna, 27 år EMC, 4 år Analytiker, verksamhetsplanering Masterexamen, finans

Respondent 9 Man, 40 år Dell, 15 år Senior Financial Controller Magisterexamen, IT



  

 

 

 

29 

eftersom de var så olika. Man hade många förändringar på en och samma gång och flera 

arbetsflöden att arbeta med. Respondent två hade dessutom precis bytt position och var 

ny i sin roll, hon började under integrationsprocessens start, i december månad 2016. 

Även om hon tyckte det var svårt var hon positiv till förändringarna. Hon lade till att vid 

nästa halvårsavslut skulle hon vara mer än redo för de krävande arbetsuppgifterna. 

Respondent sju talade om en transformation av två stora företag som gick ihop och 

bildade ett ännu större företag, en av de största inom industrin; ”Det var två stora 

plattformar som fusionerade”. Han fortsatte sedan genom att säga; ”Alla är överens om 

att det är en utav de mest spännande fusioner och förvärv som gjorts i historien”. 

Respondent fyra och sex menade att fusionen hade gått mycket bättre än de flesta 

fusioner. ”Jag har tagit del av fusioner tidigare och med tanke på att den här är den 

största IT fusionen någonsin så måste jag säga att det har gått väldigt lätt hittills” 

(respondent sex). Respondent nio menade att de hade köpt företag tidigare och lärt sig 

från dessa erfarenheter och därför genomfört den här fusionen på ett mycket bättre sätt 

än de föregående. Respondent fem och nio kallade den för spännande, medan 

respondent tre tyckte att det fortfarande var mycket som var oklart. Hon var särskilt 

bekymrad över att hon förväntades sälja EMC-produkter men inte hade fått någon 

teknisk utbildning på produkterna. Respondent fem poängterade att det nya företaget 

kommer ha en starkare position i marknaden. Båda deltagarna som tillhörde EMC 

tidigare sa tydligt i introduktionen att företaget hade blivit uppköpt av Dell. Respondent 

fyra lade till; ”Jag tror det är viktigt att vi säger att det var ett uppköp och inte en fusion, 

det finns inget som är fel med det men vi måste säga saker som de är”. ”Det var mycket 

konstigt för mig att bli kallad för Dell”. Överlag uttryckte nästan alla deltagare att det 

var en otrolig möjlighet för det nya företaget Dell Technologies och det som kommer att 

kunna erbjudas till såväl kunder som medarbetare. ”Alla [här avsågs högsta ledningen 

inom företaget] tror att fusionen kommer att hjälpa Dell att uppnå ledarposition inom 

industrin som man en gång tidigare hade haft för flera år sedan” (respondent tre). 

Respondent nio beskrev integrationen som en spännande resa som inte var slut ännu; 

”Det finns mycket kvar att göra, vi måste slå samman kulturerna, processerna, våra 

verktyg och system”. Flera deltagare uttryckte vid ett par tillfällen att det var stora 

svårigheter med att slå ihop systemen. Det var vissa operationella aktiviteter där 

komplexiteten var underskattad men även krävde fler resurser än de som fanns 

tillgängligt (respondent fyra). Två av respondenterna (ett och åtta) poängterade att 

mycket av kommunikationen var hemlig och kom i små bitar då och då, när dessa blev 
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redo att kommuniceras. Det blev svårt att sätta ihop bitarna av hela strategin, förklarade 

respondent ett. Han fortsatte vidare; ”När man väl kommunicerade alla bitar kunde vi 

förklara [till alla intressenter] och lätt förstå strategin”. Respondent åtta upplevde att 

efter kommunikationen om fusionen gjordes gick det en lång tid då inget hände och alla 

medarbetare jobbade på som vanligt. Det var under den tiden som förhandlingarna ägde 

rum och avtalen slöts, sedan kom dagen då integrationen skulle börja. Hon beskrev 

situationen; ”Vi fick mycket utbildning, våra arbetsuppgifter ändrades och vi började 

samarbeta mycket mer med personer från Dell”. Implementeringen skulle gå fort och 

alla tekniska problem blev tydliga. ”Det var mycket problem med system och 

teknikaliteter, inte med personer utan att sätta ihop de två stora systemen”. Respondent 

åtta talade om perioden september 2016 till januari 2017, medan respondent ett menade 

att perioden var under december 2016 till mars 2017. Den så kallade Day 1, första 

dagen då båda företagen skulle vara fullt integrerade var planerad till början av februari. 

Respondent ett ansåg att det var alldeles för kort tid mellan kommunikationen av den 

nya strategin, planeringen och implementering av den; “Tiden som gavs för 

integrationsarbetet var inte realistisk”.  

 

4.2.2 Kommunikationen från början av fusionen 

När det gäller kommunikationen var alla deltagare överens om att den var mycket bra 

och konstant, redan från första början när man gick ut med nyheten att Dell skulle 

fusionera med EMC. Flera av deltagarna uttryckte att de upplevde kommunikationen 

komma från en källa och integrationsteam nämndes. Enligt respondent sex fanns det 

många möten och konferenssamtal där ledarna informerade högre chefer som fick ställa 

frågor för att i sin tur överföra budskapet till sina team. Koordinationen var 

centraliserad, sedan hade man olika kontaktpunkter som förde vidare den viktiga 

informationen. Det fanns så kallade integrationsambassadörer som hade den 

arbetsuppgiften samt ansvaret att få information från en hög nivå och se till att alla på 

hela anläggningen hade blivit väl informerade, förklarade respondent nio. Den första 

kommunikationen precis efter att kontrakten hade signerats kom från Michael Dell och 

en utnämnd integrationsansvarig som arbetade globalt, Rory Reed (respondent sju). 

Sedan var det en period som man, enligt respondent nio, inte kunde kommunicera 
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mycket förrän alla transaktioner var klara och det var bra för att undvika fel information 

eller att sätta fel förväntningar gentemot kunder, medarbetare samt marknaden. När väl 

affären konkluderades kunde man berätta om strategin för det nya företaget, samt 

kommunicera om siffror som exempelvis intäkter och antal anställda (respondent nio). 

Respondent fyra var med i integrations team, han tyckte det var viktigt att inte 

kommunicera för mycket i början och hålla sig till det som medarbetare är oroliga över 

för att kunna lugna de anställda; ”Alla behöver inte veta allting, kommunikationen ska 

hållas till det som medarbetare vill veta, vad de bryr sig om”. Sedan kom 

kommunikationen genom sociala medier, nyheter, i tidningar, också genom interna 

verktyg, länkar, email, konferenssamtal och utbildning för säljarkåren såväl som alla 

anställda (respondent två och fem). Respondent tre förklarade att kommunikationen var 

progressiv och kom från ledarna samt att hon också fick utbildning. Respondent fem 

och sex nämnde den så kallade FRS (Field Readiness seminar), seminariet som är en 

årlig avspark för att informera och driva försäljningskåren i rätt riktning när det gäller 

strategin. Ett FRS-seminarium hålls varje år vid räkenskapsårets början under februari 

månad. I år hade man mycket fokus på EMC och marknadsstrategin, man bjöd in 

kunder samt partners för att de också skulle ta del av informationen. Cheferna gjorde 

olika rollspel och övningar tillsammans med sina team. Det var viktigt att medarbetarna 

förstod strategin på ett bra sätt (respondent fem).  

 

4.2.2.1 Kommunikation till kunderna 

När det gäller kommunikationen till kunderna menade respondent nio att man hade 

försett försäljarna med olika resurser och medel så att de kunde nå ut till kunderna och 

på bästa sätt förklara förändringarna. Som nämndes tidigare fick kunder också delta i 

FRS för att få information. Försäljarna skulle ha kunskapen att kunna kommunicera 

mervärdet med fusionen till kunderna (respondent fem). Redan innan transaktionerna av 

fusionen var klara fanns det en proaktiv kommunikation till kunderna från EMC för att 

informera om att företaget fusionerar med Dell så att kunderna skulle känna sig 

bekväma med vad det innebar för dem. Det var för att minska osäkerheten så att de inte 

skulle behöva oroa sig över säljarnas tillgänglighet eller sina samarbeten med EMC 

(respondent sju). Kommunikationen gentemot kunderna från ett säljperspektiv var 

mycket bra. Det fanns mycket utbildning men också information om hur säljarna skulle 

bemöta frågor om fusionen från kunderna (respondent fem). Flera av respondenterna 
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nämnde också att det helt klart var en stor fördel för kunderna att de kunde köpa allt 

från samma företag och återkopplingen som hade kommit från fältet var positivt, både 

från kunderna men också från säljarna. Målet var att alla säljare ska kunna sälja allt, 

både Dell och EMC-produkter. Respondent tre ansåg dock att hon endast hade 50 

procents information och kunskap om fusionen. 

Respondent två som är fackföreningsrepresentant, berättade om en stor kund som 

inte blev informerad att den support som de köpte från Dell blev avyttrad i och med 

fusionen, till ett annat företag. Till en början ville inte kunden signera nya avtal och 

även de anställda blev tvungna att ofrivilligt flytta över till det nya företaget utan några 

alternativ. Det var mycket lite kommunikation samt information som förvärrade en 

redan spänd situation. Personalavdelningen och ledare var tvungna att förhandla i flera 

månader för att lösa situationen. Både kunden men även de anställda accepterade till 

slut de nya villkoren.  

 

4.2.3 Strategi och mål 

Kommunikationen av strategin var från början mycket omfattande. Det fanns en klar 

strategi och vision för företagets riktning (respondent nio). Den nya strategin var att 

vinna stora avtal genom Dell/EMC-kombinationen. ”Go Big, Win Big” blev företagets 

nya slogan (respondent två). Strategin för nästa år hade exempelvis kommunicerats 

dubbelt så många gånger som tidigare år. Den kom från höga nivåer i hierarkin och man 

hade sett till att alla nivåer i kedjan var väl informerade, uppgav respondent sju. 

Kommunikationen runt strategi och mål måste upprepas mycket, menade respondent 

sex. Dell och EMC hade redan överensstämmande strategi varför det inte hade gjorts så 

många förändringar på den punkten. Mycket dokumentation fanns tillgänglig, men 

uppfattningen var att det hade varit bättre att genomföra flera konferenssamtal eftersom 

frågorna fortfarande uppkom hela tiden (respondent sex). Respondent tre tyckte att det 

var mycket kommunikation men att säljarna förstod fortfarande inte hur 

kompensationen var uppbyggd, det var oklarheter och många frågor som förblev 

obesvarade.  
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4.2.3.1 Tidsplanen 

All planering inför fusionen startade redan ett år innan avtalen slöts. Det var planering 

av allt ifrån IT, standardiserade email-adresser för de anställda, produkter, säljarnas 

kompensation, säljorganisationens struktur. Eftersom organisationen var så pass stor 

fanns det självklart en del av aktiviteterna som låg efter i planeringen, precis som en del 

låg före tidsplaneringen, men förseningar berodde på en hel del komplexitet som de inte 

hade förutsett och var tvungna att lösa. Exempelvis hade säljroller från båda företagen 

haft olika strukturer, dessa skulle definieras på nytt och sen integreras, vilket var ett 

enormt jobb. Det arbetet påbörjades redan tidigt direkt efter att avtalen slöts (respondent 

sju). Tidplanen var svår att följa, man antog Dells vanliga kalender med deadlines och 

skulle jobba efter den, vilket gjorde det omöjligt för EMC att förstå hur tidslinjer 

fungerade. Oväntade problem uppstod under integrationen och dessa fick lösas snabbt 

då. Det fanns mycket ny information att ta in och förstå (respondent ett). I början var det 

förseningar i tidsplanen, eftersom ledningen väntade på godkännanden från olika 

myndigheter, men alla förseningar kommunicerades väldigt öppet (respondent nio). 

Inom säljorganisationen gavs deadlines för att komplettera obligatorisk utbildning om 

strategi samt produkter och alla skulle vara klara med dem inför det nya året 

(respondent fem). Det uppfattades som omöjligt att hålla alla deadlines och en tidsplan i 

en så stor fusion, planen var förenklad men i slutändan var det mer komplicerat 

(respondent sex).  

 

4.2.3.2 Kommunikationen av ett företag 

Så fort fusionen officiellt blev klar hade man på en gång integrerat EMC namnet i all 

global kommunikation, den inkluderade båda företagen som ett stort företag (respondent 

sju). Många medarbetare hade samma arbetsuppgifter som tidigare och man hade 

kanske inte så mycket kontakt med EMC, så förändring hos de anställda tog längre tid 

(respondent sex). Alla deltagare har uttryckt samma åsikt att kommunikationen gavs 

från ett enhetligt företag 

 

4.2.3.3 Snabba beslut och implementering 

Dell hade alltid varit ett företag som tog snabba beslut samt varit bra på att förändras 

snabbt för att kunna reagera på marknaden (respondent nio). Respondent nio förklarade 

processen, att det alltid gjordes en studie för att hämta in kunskap och sedan ta beslut 
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samt agera snabbt. Tidsplanen runt integrationen uppfattades som en aning strikt men 

nu i efterhand hade det ju gått bra, menade respondent nio. ”Om vi tänker på storleken 

av fusionen har vi gjort ett fantastiskt jobb genom att på endast tre till fyra månader 

fullfölja integrationen” (respondent nio). Snabba beslut var nödvändiga under 

integrationsprocessen eftersom det var så mycket ny information, något som nämndes 

av flera respondenter. De var tvungna att se till att all data var korrekt och att de hade all 

kunskap samt information som behövdes för att ta de rätta besluten eftersom det 

handlade om känsliga uppgifter (respondent två). Respondent åtta förklarade att det var 

mycket snabba beslut som togs och man var förberedd men så fort som problem 

uppstod blev det svårt att få snabba beslut och då märktes skillnaderna i kulturerna inom 

företagen. Hon beskrev situationen som att det blev svårare att göra sig hörd inför 

ledningen och ibland kändes det så stelt och fastlåst när det gällde att lösa problem. 

Hennes egen uppfattning var att det också berodde på storleken på företagen som 

sammanslogs. Respondent fem tyckte inte att det största problemet var de snabba 

besluten eftersom dessa ändå var obligatoriska, utan det som blev svårt var för säljarna 

att acceptera samt anpassa sig efter besluten. De hade haft mycket svårt att anpassa sig 

till den nya kompensationsplanen. Snabba beslut togs angående ändringar av 

kompensationen men även produkterna som säljarna skulle fokusera på. Respondent tre 

tyckte att man kunde ha informerat säljarna mycket tidigare för att de skulle ha tid på 

sig att planera arbetet. Säljkompensationen återkom i många av konversationerna. Hela 

logiken hade arbetats om och väldigt stora förändringar hade gjorts (respondent sex). 

Flera av deltagarna nämnde att de fick vara involverade i beslut som rörde operationella 

frågor och processer, men inte i de strategiska besluten som kom från en hög nivå. 

Respondent sex berättade att kommunikationen var konstant med hans chef och även 

med chefen ovanför i hierarkin. Regelbundna samtal genomfördes med ledarna så att de 

kunde besvara alla frågor om varför olika saker skulle göras. Två av deltagarna 

förklarade att det fanns fortfarande en hel del jobb kvar att göra med implementeringen 

och de hade behov av flera medarbetare.  
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4.2.3.4 Hur ledningen hanterar ovissheten 

Flera av deltagarna hade lärt sig hantera ovissheten och tvetydigheterna eftersom dessa 

förekom ofta i deras arbete. Erfarenheten hade byggts upp under en lång tid inom 

företaget. Respondent två uttryckte att hon också hade lärt sig kunna hantera stress på 

ett bättre sätt. Det viktigaste var att kommunikationen med chefen var bra och att man 

hade förtroende, vilket alla deltagare uttryckte att de hade en bra relation med respektive 

chef. När det gällde ledning av förändringar förklarade respondent nio att det bästa 

tillvägagångssättet var att man diskuterade både från toppen i hierarkin och nedåt likväl 

som att lägre nivåer kommunicerade uppåt. Det var lättare att genomföra förändringar 

om alla parter var involverade, menade han. Respondent åtta som tidigare hade arbetat 

på EMC fick en bok om förändring och utbildning. Hon påpekade att hennes chef alltid 

var öppen med kommunikationen om händelserna och det hjälpte mycket inför 

ovissheten.  

 

4.2.3.5 Förväntningar på medarbetarna 

Det vara klara mål och förväntningar på medarbetarna, något som kommer fram tydligt 

och genomgående i svaren från flera av respondenterna. ”Våra mål vara klara från 

början, det fanns inte tid till att tänka utan bara arbeta” (respondent ett). Problemen 

diskuterades med chefer och ledare genom hierarkin. I vissa viktiga frågor blev de 

tillfrågade om råd från högre chefer om hur man bäst kunde lösa problem (respondent 

ett). Respondent åtta var också väldigt klar med vad som förväntades av henne, hon 

hade fått klara instruktioner av sin chef.   

 

4.2.3.6 Val av chefer och ledning 

På frågan om det var klart vem som skulle vara i chefspositioner, var återkopplingen 

ganska lika. Alla var överens om att det gjordes från höga nivåer och gick långsamt 

neråt genom hierarkin. Det tog tid innan beslut fattades vem som skulle leda, eftersom 

det fanns positioner där de hade en ledare från EMC och en annan från Dell för en och 

samma jobb. Intervjuer gjordes för de personerna för att kunna avgöra vem som var bäst 

för jobbet. Det här skedde på väldigt höga nivåer (respondent fem). Det tog nästan ett år 

och en del personer blev sparkade, åtminstone inom EMC, berättade respondent åtta. 

Diskussioner fördes med chefer om vad medarbetarna ville göra i framtiden och om de 

ville delta i förändringarna eller önskade göra annat. Urvalen gjordes genom att 
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medarbetarnas kompetenser jämfördes för att kunna avgöra hur de passade in i nya 

organisationen och vem som var redo att leda integrationen (respondent nio samt 

respondent sju). Respondent fyra beskrev samma situation då urvalen tog tid och 

gjordes genom paneler som valde rätt person. Han lade till att det inte alls var en lätt 

uppgift. Transparens samt öppen kommunikation när det gäller vem som ska väljas till 

ledare inom organisationen var väldigt viktig i sådana situationer, förklarade respondent 

två. Respondent sex och sju betonade att flera omorganisationer skulle komma inom en 

mycket snar framtid.  

 

4.2.3.7 Vad som var bra och vad som kunde gjorts bättre med integrationen 

Återigen var alla respondenter av samma åsikt, att kommunikationen hade gjorts 

mycket bra. Många av respondenterna nämnde också en fördubbling av resurserna, 

expertisen, produkterna som fusionen innebar och att Dell Technologies växte väldigt 

snabbt, vilket skulle leda till nya möjligheter samt jobb. Nya tjänster hade redan 

annonserats och många av deltagarna var optimistiska att fler skulle komma. En annan 

positiv aspekt med fusionen som nämndes flera gånger, var alla nya möjligheter som 

exempelvis att de två företagen kunde lära sig av varandra. Respondent nio tyckte att 

den energi som utstrålades och det sätt där alla var involverade att arbeta tillsammans 

var en mycket bra sak med integrationen samtidigt som planeringen kunde ha gjorts 

bättre. Det fanns lite olika uppfattningar om planeringen och förberedelserna. Det som 

ofta nämndes som en svaghet var att man inte hade förutsett problem på ett proaktivt 

sätt. Respondent åtta var väldigt nöjd med förberedelserna som var utförda på ett 

mycket bra sätt och att försäljarna fick bra utbildning, men det som kunde ha varit bättre 

var reaktiviteten vid olika problem som uppstod och även en bra kontaktlista för att 

kunna hitta rätt personer inom Dell. ”Det kunde ta evigheter att hitta rätt” (respondent 

åtta). Respondent sju var väldigt nöjd med teamen inom hans organisation, han menade 

att de hade gjort ett fantastiskt jobb under integrationen. Det hade belönats genom fler 

utmärkelser för bra arbete. Det var många personer som under lång tid inte tagit ledigt 

för att fullfölja integrationsarbetet. Det fanns dock mycket arbete kvar inom vissa 

områden med justeringar som måste göras, förklarade han. Respondent sex tyckte att 

man kunde ha varit bättre på att försäkra sig om att system samt personer var redo och 
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informerade om alla förändringar. ”Vi måste också se över hur mycket vi förändrar på 

kort tid” (respondent sex). Respondent fyra menade att både system och processer måste 

förbättras. Deltagarna inom säljorganisationen tyckte att nya system och verktyg de 

hade fått sedan integrationen var mycket bättre än tidigare men försäljarnas 

kompensation var svåröverskådlig. Respondent fem saknade en förklaring av 

kompensationen på olika språk, eftersom det fanns medarbetare som endast talade 

italienska eller franska inom hennes organisation och all kommunikation om 

kompensationen var på engelska. Respondent tre ansåg att säljarna kunde ha informerats 

om kompensationen långt mycket tidigare. Flera av respondenterna tyckte i övrigt att 

integrationen kunde ha påbörjats långt tidigare.  

Framgångsfaktorer som nämndes av respondenterna, för en lyckad integration var 

att arbeta tillsammans, att det fanns bra vägledning och klara förväntningar på 

medarbetarna. Respondent sex nämnde två avgörande faktorer, kommunikation och 

utförande.  

 

4.3 Medarbetarnas inställning till förändringar 

Den generella uppfattningen var att integrationen inte var väldigt snabb och att teamen 

fick tillräckligt med tid på sig att utföra arbetet. Diskussionerna av alla viktiga detaljer 

hade börjat lång i förväg, menade respondent sju. Två respondenter förklarade att det 

var olika faser av fusionen, den började väldigt långsamt och sen när integrationsfasen 

kom gick det väldigt snabbt. Respondent fem menade att det var en lagom takt på 

integrationen. Respondent sju förklarade att han personligen föredrog att arbeta lite 

långsammare istället för att göra något snabbt och sedan gå tillbaka flera gånger för att 

rätta till felen. Eftersom han är chef var han medveten om medarbetarnas inställning till 

förändringar. Han berättade att det var många personer som var oroliga över att förlora 

sina jobb, därför hade arbete utförts inom hans organisation som syftade till att 

medarbetarna skulle förstå att integrationen inte genomfördes för att ta bort deras jobb 

utan för att ge dem nya möjligheter. Det fanns också många medarbetare som tyckte att 

det var mycket spännande, utvecklade respondent sju. Respondent två menade att 

teknologi och marknad ändrades snabbt, därför måste företaget också agera snabbt 

innan konkurrensen skulle hinna före. Hon förklarade vidare att det fanns två olika typer 

av reaktioner mot förändring, personer som var rädda och utvecklade motstånd mot 

dessa och andra som var mycket glada för nya utmaningar. Personer som ville att allt 
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skulle stanna som det alltid varit var profiler längre ner i hierarkin som inte hade 

investerat i sig själva genom att lära sig nya färdigheter. De kunde endast sina egna jobb 

och blev då rädda för allting nytt. Det fanns en del team vars positioner inte skulle vara 

kvar, samtidigt skulle Dell hjälpa dem att hitta en lösning. I sådana situationer var det 

väldigt viktigt att personalavdelningen arbetade aktivt med kommunikationen för att 

förstå de anställdas behov (respondent två). Respondent fyra förklarade att han tyckte 

om förändringar. Tittade man på industriperspektivet var det nödvändigt att förändras 

för att överleva, menade han. Respondent nio var av liknande åsikt. ”Det ligger i Dells 

DNA att förändras, om vi kunde ha gjort integrationen snabbare hade vi gjort det”. Han 

menade också att det var normalt att handla snabbt i fusioner. Respondent tre var 

mycket van vid förändringar som hon hade haft erfarenhet av under många år inom 

företaget. Hon såg dem som en utmaning och inte alls svåra att genomföra. När det 

gäller förändringsmotstånd, uttryckte flera respondenter att det var en mänsklig 

reaktion. Den generella uppfattningen var att förändringar var spännande och många såg 

positiva saker ur förändringarna såsom nya utmaningar och ett mervärde av fusionen om 

de tittade på helheten. Personer som bara tittade på sin egen lilla del av det hela 

upplevde den negativt, menade respondent fem. Förändringar var mycket viktiga, enligt 

respondent sex. Respondent ett berättade att i hans team fanns det personer som var 

väldigt professionella och mogna, de hade inga problem med förändringarna och de 

förstod betydelsen av att implementera de nya förändringarna i ett större perspektiv. 

Medarbetare som var lite mer juniora i sina roller var mer rädda för händelserna samt 

osäkerheterna (respondent ett). Respondent åtta hade inget emot förändringarna men 

däremot osäkerheten som dessa medförde och att perioden kändes lång. Hon hade varit 

mest orolig över om hon skulle få behålla jobbet.  

 

4.4 Olikheter i kulturen och uppfattningar 

Fyra utav respondenterna hade inte haft mycket interaktioner med EMC, men den 

kollaborationen de hade haft var positiv. Deltagarna var alla övertygade om att de kunde 

lära sig mycket samt att företagen kunde komplettera varandra. Det var bra att ha olika 

tankesätt (respondent sex). Fusionen innebar ett nytt sätt att arbeta och nya idéer kunde 

implementeras (respondent ett). Respondent tre poängterade att de inte kände varandras 
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produkter ännu. Dell arbetade med att sälja sina egna produkter och EMC med sina 

(respondent fem). Respondent fem visste att säljarna hos EMC hade en bättre och högre 

kompensation. Respondent sju hade arbetat med EMC-kollegor väldigt mycket och 

ansåg att kulturen var mycket lika. Etiken inom företagen samt belöningssystemen var 

också väldigt lika, menade han. Båda respondenterna som tidigare tillhört EMC tyckte 

att samarbetet flöt på bra med Dell-medarbetare men att kulturerna var annorlunda. 

EMC var mindre processdrivet och beslut kom inte så mycket ovanifrån som hos Dell. 

Det berodde på typ av produkter som såldes och den flexibilitet som krävdes för kunder 

som spenderade mycket, som i fallet med EMC (respondent fyra). Respondent åtta 

menade att Dell var mer strikt, med en större organisation där de inte hjälpte till så 

mycket när en förfrågan inte omfattade den personens arbetsuppgifter. Hon menade 

vidare att hos EMC var hon van att alltid hjälpa och se till att saker blev gjorda. ”Vi sa 

aldrig nej till någonting, även om vi inte riktigt visste så hittade vi lösningar” 

(respondent åtta). Respondent sex förklarade att olikheterna i kulturen representerades 

av en snabbare takt hos Dell medan den var mycket långsammare hos EMC. ”Inom Dell 

fick man saker gjorda” (respondent sex). Projekten var mer långsiktiga medan Dell 

arbetade med snabba, korta projekt (respondent två). Respondent nio berättade att en 

controller inom EMC hade arbetsuppgifter som handlade om att kontrollera 

operationella kostnader medan inom Dell gjorde controllern allt som exempelvis 

säljkompensation, säljkvoter, affärsplan, de godkände rabatter på stora säljavtal och 

budgetering. EMC arbetade mer med relationer medan Dell var fokuserad på 

transaktioner. 

När det gäller nyckeltalanger som hade lämnat företagen så var det tre respondenter 

som nämnde att en hel del personer hade lämnat företagen. Respondent nio tyckte det 

kunde vara en stor möjlighet att göra något annat eventuellt i en annan industri, om 

medarbetaren inte var nöjd med sin situation. Respondent fyra nämnde ett par personer 

som hade lämnat och han var övertygad om att fler skulle göra det i framtiden. ”Vid en 

punkt måste kulturerna föras ihop till en” (respondent fyra).  

  

4.5 Anställdas egna perceptioner om framtiden 

Alla deltagare hade enhälligt förklarat att de hade mycket positiv inställning till både 

företagets framtid men också till de karriärmöjligheter som skulle erbjudas i framtiden. 

Respondent sju såg fram emot en spännande framtid och sig själv i en långsiktig karriär 
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inom företaget. Framtiden såg ljus ut på papper för företaget men det återstod att se. Det 

fanns fortfarande en del arbete kvar med att överbygga olikheter och skillnader i 

systemen (respondent åtta). Nya jobb och positioner hade redan öppnats och det 

uppskattades. Det fanns stora möjligheter att utvecklas, med fler utmaningar och mer 

lärande samt nya mål (respondent tre, fyra och nio). Respondent fem talade om att 

fusionen skulle ha en positiv långsiktig inverkan på medarbetarna. Respondent sex 

menade att om strategin fungerade, som på Dell Technologies genom sammanslagning 

av styrkorna för att bli större medan konkurrenterna delade upp sig i mindre företag med 

olika aktiviteter, kunde man absolut se fram emot framgångsrika dagar. Det hade heller 

inte varit mycket omorganisationer i deltagarnas närmaste avdelning. Tre deltagare 

uttryckte att det skulle komma fler omorganisationer och en talade om 

jobbnedskärningar i framtiden. Endast en av respondenterna var orolig över att förlora 

jobbet. När respondenterna tillfrågades om förmåner samt ersättningar och hur den 

skulle bli i framtiden, nämnde tre av deltagare att EMC hade haft högre löner som man 

nödvändigtvis var tvungna att jämna ut väldigt snart mellan de två företagen. 

Respondent två förklarade att många medarbetare talade om detta och 

personalavdelningen arbetade med ämnet i fråga. Om frågan inte hanterades på rätt sätt 

kunde det bli en negativ inverkan på de anställdas motivation. Det var viktigt att 

ledarskapet var transparent i sin kommunikation, menade hon. Inom säljorganisationen 

hade kvoterna blivit högre och svårare att nå med den nya kompensationsplanen, vilket 

skapade en del oro. Om kvoterna uppnåddes kunde säljarna få en extra bonus. På det 

sättet var det nya systemet bättre, menade respondent tre. Arbetsuppgifterna var utökade 

för de flesta deltagare och särskilt under integrationsprocessen, vilket ibland ledde till 

mer stress. Det var dock ingen som var bekymrad över ökad stress utan de hade lärt sig 

att hantera stress under åren. 

Alla respondenter hade mycket starkt förtroende för organisationen och deras chef. 

Uppskattningen av deras arbete och roll som medarbetare kändes precis som tidigare 

väldigt bra om inte ännu bättre än innan integrationen. En deltagare hade fått en 

befordran under integrationen och en annan hade fått överta en större region att ansvara 

över. 
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4.6 Sammanfattning av empirin i tabellform 

Nedan följer ett kort sammandrag i tabellform (tabell 2) av tema och teorier som 

undersöktes i studien, samt svar från deltagarna. 

 

Tabell 2: Sammanfattande tabell avseende mest frekventa ord  

 

Deltagare
Integrationen - Epsteins fem framgångsfaktorer för en 

lyckad integration

Förändrings motstånd - 

mänskliga faktorer

Olikheter i kulturen - 

mänskliga faktorer

Medarbetarnas stress 

och oro - mänskliga 

faktorer

Respondent 

1

• Svår integration av två system

• Kommunikation från en källa, integrations team, strategi i delar vid olika 

tidpunkter, representerade ett företag

• Snabb integration, olika faser av integrationen

• Orealistisk tidsplan

• Klara mål 

• Positivt inställd till 

förändringar

• Nytt sätt att arbeta, nya 

smarta idéer som kan 

implementeras

• Vi kan komplettera 

varandra

• Bästa dagarna är framför 

oss, vi har komplett 

sortiment av produkter och 

service

• Nya karriärmöjligheter

Respondent 

2

• Svår integration full av utmaningar

• Mycket kommunikation från olika Dell verktyg 

• Strategi, ”Go Big, Win Big”, ett enhetligt företag

• Integrationen var lagom snabb, vi visste om den i över ett år

• Snabba beslut och implementering vid integrationsfasen

• Klara förväntningar från chefen

• Positiv ser nya 

möjligheter, vi kan lära från 

varandra

• Vi måste agera snabbt för 

att vara konkurrenskraftiga

• Vi har hört att EMC 

arbetar på lite annorlunda 

sätt, mer långsiktigt med 

projekt 

• Förväntningarna är att vi 

har det bästa framför oss

• Bättre förmåner

Respondent 

3

• Progressiv bra kommunikation från ledare samt utbildning

• Mycket som är oklart, många obesvarade frågor om kompensation

• Strategi att hitta tillbaka till ledarposition

• Kommunikation av ett företag

• Snabba beslut, mycket förändringar, integrationen var inte för snabb

• Mycket van vid 

förändringar, nya 

utmaningar 

• Inga problem för mig, inte 

svårt med förändringar

• Har inte haft mycket 

kontakt med EMC

• Vi känner inte varandras 

produkter

• Bra att lära från varandra

• Lärande är konstant

• Ser karriärmöjligheter

• Oro över kompensationen 

Respondent 

4

• Mycket bra genomfört uppköp, bättre än i de flesta fall

• Komplexiteten underskattad operationellt sätt, behövs fler resurser

• Integrations team

• Bra kommunikation, ett företag

• Snabb integration

• Jag gillar förändring

• Man måste förändras i den 

här industrin för att 

överleva

• Olika kulturer

• EMC mindre 

processdriven, mindre top-

down, mer flexibelt sätt att 

arbeta

• Stora möjligheter att 

utvecklas, mer utmaningar, 

bra lärande

• Fler jobbnedskärningar 

som kommer

Respondent 

5

• Spännande, vi kommer uppnå starkare position i marknaden

• Mycket kommunikation konstant, från hög nivå

• Mervärde för kunderna

• Ett företag

• Bra kommunikation om strategi, mål under FRS

• Rätt takt på integrationen

• Komplicerad obligatorisk 

förändring, svårt att 

acceptera och anpassa sig

• Jag förstår helheten och 

mervärdet

• Kompensationen bättre 

utformad och högre hos 

EMC

• Dell arbetar med att sälja 

sina egna produkter och 

EMC med sina

• Positiv långsiktig inverkan 

på medarbetarna, nya jobb 

samt möjligheter, lite mer 

stress

• Omorganisationer att 

vänta

Respondent 

6

• Största IT fusionen någonsin

• Bra kommunikation, integrations team och ambassadörer, ett företag

• Planen förenklad, realiteten mer komplex, behövs fler resurser

• Snabba beslut, stora förändringar på kort tid

• Behövs repetition av kommunikationen om strategi

• Spännande tider, 

förändring viktig

• Mänskligt att motstå 

förändringar

• Dell är mer direkt, snabb 

takt, EMC långsammare

• Inom Dell får man saker 

gjorda

• Bra att ha olika tankesätt

• Om strategin fungerar är 

våra bästa dagar framför 

oss

• Fler omorganisationer att 

vänta, fler jobb som kommer

Respondent 

7

• Mest spännande fusionen i historien

• Stor transformation som var utmanande, stora möjligheter 

• Integrations team, mycket kommunikation och en tidsplan

• Strategin ständigt kommunicerad, ett stort företag

• Inte särskilt snabb integration, tillräckligt med tid att planera, fusionen 

kommunicerades ett år sedan 

• Vissa personer mycket 

positiva ser möjligheter

• En del undrar vad som 

kommer hända som nästa 

steg

• Nästan samma kultur, 

likadan etik, 

belöningssystem med 

bonus lika

• Spännande framtid

• Ser sig själv in en 

långsiktig karriär inom 

företaget

• Fler omorganisationer 

kommer

Respondent 

8

• Dell köpte upp EMC

• Lång väntetid under avtalen som slöts, ingen snabb integration

• Sen tog fart, vi fick mycket jobb, bra planering, snabb implementering

• Problem med systemintegrationen

• Gemensamt budskap och ett företag

• Kommunikation från hög nivå

• Förändring stör mig inte, 

känner inte stress vid 

förändring

• Liten oro över att förlora 

jobbet

• Olika kulturer

• Strikt och tar tid att få svar 

hos Dell, vi sa aldrig nej 

inom EMC

• På papper en ljus framtid

• Ser möjligheter

• Måste arbeta för att 

överbygga olikheter och 

skillnader i systemen

Respondent 

9

• Spännande resa som inte är över

• Väldigt bra kommunikation, kom centralt, bra sammanslagning, bättre 

än tidigare

• Bra kommunikation till kunder

• Bra strategi, ett företag 

• Gick fram snabbt, en del utmaningar

• Mycket van med 

förändringar, Dell DNA

• Diskussioner med chefer 

vad han ville göra

• Mänskligt med 

förändrings motstånd

• Dell fokus transaktioner, 

EMC relationer, små 

olikheter i kulturer

• Mycket positiv, bra 

utmaningar och nya mål
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5 Analys och diskussion 

I följande kapitel kommer studiens analys och diskussion att redogöras för. Den baseras 

på empirin som presenterades i föregående kapitel och en jämförelse kommer att göras 

med det förväntade mönstret som beskrevs i teoridelen. Analysen ska belysa olika 

alternativa tolkningar men också likheter samt avvikelser som har upptäckts. Den 

inkluderar även en diskussion och egna reflektioner.  

 

5.1 Anställdas upplevelser av integrationen 

De första orden som valdes av deltagarna för att beskriva deras intryck av integrationen 

var bland annat svår integration av två system som var olika, utmaningar, 

transformation, en del oklarheter, bättre än förväntat, spännande, väldigt stort och att 

EMC blev uppköpt av Dell (se 4.2.1).  

Till att börja med vill jag lyfta fram återkopplingen om systemen som var svåra att 

integrera eftersom de var så olika, utmaningar samt oklarheter men även att fusionen var 

väldigt stor och beskrevs som en transformation. Epstein (2005) diskuterar hur viktigt 

det är med ett integrationsteam som tidigt i processen arbetar med planeringen av 

integrationen. Förberedelser görs inför framtida ledarskap, struktur och en tidsplan 

utarbetas i detalj. När integrationsprocessen börjar ska tillvägagångssättet var tydligt 

och strukturen av organisationen måste vara definierad. Enligt deltagarnas uppfattning 

så fanns det ett integrationsteam som från början ledde integrationen. De såg till att 

kommunikationen nådde alla inom organisationen och samtidigt planerades kommande 

aktiviteter. Respondenterna förklarade att de hade fått information om integrationen ett 

år tidigare, långt innan arbetet tog fart. Två av deltagarna berättade att efter avtalen var 

signerade gick det en lång tid då inget hände och medarbetarna fick endast bitar av 

strategin, när dessa bitar blev färdiga för att kommuniceras. En deltagare nämnde 

strukturen av säljorganisationen som tog tid och ledde till förseningar i tidsplanen 

eftersom de skulle definieras för att sen integreras (se 4.2.3.1). Svårigheterna samt 

oklarheterna som uppfattades berodde dels på att tiden utsatt för integrationsarbetet inte 

var realistiskt och en aning för kort. Därför kändes den svår att utföra. Planeringen fanns 

men kunde ha varit bättre, den hade gjorts bra strategiskt men fungerade inte i 
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praktiken. Man hade gått framåt för snabbt utan att ha haft tillräckligt med information. 

En del av respondenterna nämnde oförutsedda problem som uppstod och som fick lösas 

på plats, vilket också tyder på brister i planeringen samt förmågan att tänka proaktivt. 

Förklaringen för upplevelserna kan också härledas till omständigheter som exempelvis 

storleken på organisationerna som sammanslogs. Allt kommer inte att fungera helt 

perfekt från början och att det kommer vara nödvändigt med justeringar, som man får 

göra efter integrationen för att möjliggöra att alla systemen kan bli fullt integrerade. Det 

är alltså rimligt med utmaningar och oklarheter vid en integration av två jättar.  

För att gå vidare till respondenterna som tidigare hade varit EMC-anställda, så 

poängterade de tydligt att fusionen var ett uppköp, när de skulle beskriva första 

intrycket av integrationen. Epstein (2005) förklarade att när två jämlikar sammanslås, 

där båda har viktiga konkurrensfördelar som ska passas ihop, kunde det uppstå 

maktkamper mellan organisationerna. Han menade att vid förvärv är det klart från 

början vem som kommer att vara ledaren och bestämma riktning. I det här fallet var det 

tydligt att det var ett förvärv även om kommunikationen internt presenterade företagen 

som ett enhetligt företag och en fusion av jämlikar. Det här kan kopplas till Lundqvist 

(2012) som uttryckte att förvärv oftast kallas som fusion för att betraktas positivt av alla 

parter. Så fort fusionen officiellt blev klar hade man på en gång integrerat EMC-namnet 

i all global kommunikation, den inkluderade båda företagen som ett stort enhetligt 

företag (se 4.2.3.2). Epstein (2004) betonade vikten av ett samgående av jämlikar, det 

vill säga att fusionen ska räkna båda företagen som lika viktiga. Tillgångar ska räknas 

som lika från båda företagen. Alla beslut om organisationens struktur och val av system 

ska vara neutrala och objektiva. Ett par tydliga exempel som följer här visar att det är ett 

förvärv med en bestämd riktning. Exempelvis när före detta EMC-medarbetarna 

berättade att många av deras kollegor hade blivit sparkade, en återkoppling som inte 

nämndes i samma utsträckning hos före detta Dell respondenterna. Även när det gäller 

namnet som byttes till Dell Technologies så uppfattades det konstigt för den tidigare 

EMC-anställde att bli refererad till som Dell-anställd. En annan respondent förklarade 

att man hade följt Dells kalender och processer under integrationsarbetet. Detta kan 

anses visa att man inte riktigt har samma värdering av lika tillgångar från båda 

företagen. Det återstår att se vems system som kommer att väljas för implementation i 

framtiden; jag anser att det bör göras en noggrann studie inom företaget om detta men 

enligt deltagarnas återkoppling har man hittills arbetat med Dells system och verktyg. 

Riktningen hade redan bestämts när förvärvet planerades, ägaren hade tänkt ut vad som 
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skulle uppnås med strategin och för att skapa konkurrensfördelar. Det var ett förvärv av 

kunskap men också täckning av flera branscher enligt Epsteins (2005) definitioner. 

När deltagarna uttryckte att fusionen var spännande nämndes också möjligheterna 

som att företagen kompletterade varandra och att en ledarposition inom marknaden 

skulle uppnås. Epstein (2005) diskuterar viktiga aspekter som utvärderas innan ett 

beslut tas om att fusionera. Den strategiska visionen och hur företagen passar 

tillsammans är viktig för att skapa långsiktigt värde samt konkurrensfördelar. Siktar 

man på att expandera genom flera branscher, ska man kunna erbjuda kompletterande 

produkter och service för att bättre tillgodose kundernas behov. Om en organisation har 

för avsikt att fusionera för att förvärva talang och kunskap, är det viktigt att skapa 

fördelar genom matchning med rätt kompetens, rätt personer, samt kunskap till den 

verksamheten som behöver detta mest. I det här fallet passade dessa beskrivningar in på 

Dell/EMC fusionen, man hade förvärvat expertis, som också nämndes av deltagarna (se 

4.2.3) men också ett genomslag i en bransch Dell inte hade lyckats nå tidigare. Strategin 

nämndes av respondent sex, som menade att tendenserna hos konkurrenterna var att 

dela upp sig medan Dell gick samman för att bli större. Det är oerhört viktigt att de rätta 

talangerna behålls inom företaget för att uppnå de strategiska målen. Säljarkåren kände 

sig fortfarande oklara angående många aspekter, de fokuserade på att sälja Dell 

produkter och hade inte fått mycket utbildning om EMC produkter. Den här delen av 

strategin måste förklaras och definieras tydligt, vem som gör vad. Min uppfattning var 

att det skulle komma fler omorganisationer och därmed förtydliganden angående roller 

samt ansvar, men det är nog viktigt att agera snabbt så att det inte blir en negativ 

inverkan på motivationen hos säljarna. Enligt Epstein (2005) ska försäljarkåren se 

möjligheter att utveckla verksamheten och fokus ska läggas på kunderna. För att uppnå 

det måste alla tvetydigheter samt osäkerheten minimeras genom nödvändig information 

till säljarkåren. Jag anser att om det finns oklarheter har man helt enkelt inte varit 

tillräckligt tydlig. 

En av respondenterna uttryckte att fusionen var en spännande resa, han tillade att 

resan inte var över ännu eftersom man hade mycket kvar att göra som exempelvis att 

sammanslå kulturerna, processerna samt verktyg och system. Efter att 

kommunikationen har nått intressenterna ska integrationen gå väldigt snabbt, menar 
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Epstein (2004). Speciellt med verksamheter som är synliga för kunder och anställda, så 

kallade front-office verksamheter. Integrationen innebär inte att allt ska fungera perfekt 

från början utan strategin ska implementeras under integrationen, som helst ska pågå 

under endast ett par månader. När man väl integrerar ett system tar det mycket längre 

tid. Studier måste göras samt en noggrann utvärdering för att sedan välja det bästa 

systemet mellan företagen som passar för företaget i framtiden, enligt Epsteins (2005) 

beskrivning. Flera respondenter nämnde att justeringar fortfarande var nödvändiga men 

också att processer och system måste förbättras. Min uppfattning är att arbetet inte var 

klart ännu, utan ska fortsätta långsiktigt. Valet av system som kommer att användas i 

framtiden hade ännu inte gjorts. 

Som första intryck talade respondenterna också om att själva implementationen 

eller integrationen var mycket snabb, då nämndes en orealistiska tidsplanen som man 

fick arbeta efter. Epstein (2005) belyser att en noggrann undersökning måste göras hos 

båda företagen långt innan samgåendet. Detta för att samla in kunskap om finansiell 

information, hur företagskulturerna passar ihop, teknologisk kapacitet samt de 

anställdas förmågor. Aktiviteter kan dock inte påbörjas förrän alla godkännanden från 

berörda myndigheter har erhållits. Det finns en tidsaspekt här om vad som anses viktigt 

att utforska för företaget som förvärvar. Tidsaspekten som jag syftar på är hur mycket 

man verkligen kan undersöka inom ett annat företag, som man eventuellt kommer att 

köpa innan alla avtal och transaktioner är avklarade, där tror jag att det finns 

begränsningar. Mycket av informationen är hemlig, det nämndes också av ett par 

respondenter att väldigt lite kan kommuniceras och dessutom nämndes strategin som 

meddelades i bitar. Om jag utgår från vad deltagarna har lyft fram och som företaget har 

kommunicerat är det ett förvärv av kompetens samt en expansion genom flera 

branscher. I det fallet har troligtvis fokus för undersökningen innan förvärvets 

verkställande varit angående visionens samt överensstämmelsen om hur företagen 

passar ihop. Det blir svårt att göra all planering och att undersöka alla detaljer, som tas 

upp i teorin. Man fokuserar på det viktigaste medan vissa delar förbises. Deltagarna 

nämnde en period efter att kontrakten var signerade som var väldigt lugn. Det var under 

den tiden som planeringen utfördes och efter den började integrationen genomföras i 

hastig takt.  

Den nya strategin var att vinna stora avtal genom Dell/EMC-kombinationen; ”Go 

Big, Win Big” (se 4.2.3). Säljarkåren fick mycket utbildning för att kunna förklara för 

kunderna mervärdet av fusionen (se 4.2.2.1). Respondent ett; ”Våra mål vara klara från 
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början, det fanns inte tid till att tänka utan bara arbeta” (se 4.2.3.5). Föregående 

uttalanden är enligt teorin av Epstein (2004) som betonar vikten av att kommunicera 

klara mål, milstolpar och förväntningar. Det är något som gäller för hela organisationen 

samt intressenter, anser jag. Alla måste veta riktningen. För att företaget ska markera sin 

position bör konkurrenterna och marknaden veta riktningen. För kunderna var 

informationen viktig så att dem inte blir förvirrade eller frustrerade. De anställda som 

måste veta både riktning och vad de förväntas göra. Precis som en av respondenterna 

uttalade angående framgångsfaktorer som är avgörande för ett lyckat samgående; 

kommunikation samt utförande (se 4.2.3.7). I stort sett har man lyckats med detta, anser 

jag och kanske beror det på att företaget har en lång erfarenhet av uppköp sen tidigare.  

 

5.1.1 Kommunikationen till anställda och kunder 

Deltagarnas återkoppling om kommunikationen var att den var mycket bra, konstant 

samt centraliserad. Under en tid kommunicerades väldigt lite men det var underförstått 

att under förberedelserna var mycket hemligt (se 4.2.2). När det gäller 

kommunikationen till kunderna var denna också mycket bra. En av deltagarna nämner 

proaktiv kommunikation som gjordes från EMC till kunderna för att informera om den 

kommande fusionen. En av deltagarna berättade dock om en stor kund som inte hade 

blivit informerad och det ledde till flera månaders arbete för att lösa situationen (se 

4.2.2.1). Appelbaum et al. (2000) förklarar att kommunikation är den viktigaste faktorn 

genom hela fusionen, effekten som den har på de anställda är mycket stark samt 

betydelsefull för deras adoption av ny kultur och villighet att förändras, men även 

graden av stress som de kan hantera. Epstein (2004) poängterar att kommunikationen 

måste göras konstant till medarbetarna men det är lika viktigt till kunderna för att 

minska osäkerheten och förvirring samt frustration.  

Kommunikationen har som jag ser det skötts nästan exemplariskt. Det finns mycket 

likheter mellan litteraturen och hur det har gått till inom Dell Technologies. Detta visar 

på att man hade varit väl påläst om hur integrationen skulle skötas på bästa sätt och 

planeringen av den har utförts mycket bra. Det menade också en respondent som 

poängterade att fusionen hade varit lyckad eftersom Dell hade lärt sig från föregående 

fusioner. Det finns dock också exempel på att det också har uppstått problem med en 
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stor kund (se 4.2.2.1). Jag har inte tillräckligt med information för att kunna avgöra om 

det handlar om ett enstaka fall eller om det också har hänt med andra kunder, eftersom 

alla deltagare uttryckte att kommunikationen var väldigt bra både till anställda och till 

kunder. Vad som är viktigt är att kommunikationen fortsätter eftersom 

integrationsarbetet är lång ifrån färdigt då det fortfarande finns förändringar som ska 

implementeras. En annan viktig del är att kunderna förstår vad de kan tjäna på att 

företagen har fusionerats.  

All kommunikation av strategin men också aktiviteter och tidsplanen runt 

integrationsarbetet koordinerades av ett integrationsteam, menade respondenterna (se 

4.2.2). Litteraturen talar om hur avgörande ett starkt integrationsteam är för ett lyckat 

samgående. Personerna som väljs ut ska arbeta heltid med integrationen och 

arbetsuppgifterna ska vara separerade från daglig verksamhet (Epstein 2004). 

Respondenterna beskrev hur urvalen gjordes genom att jämföra kompetenser och avgöra 

vem som var redo att leda integrationen (se 4.2.3.6). Högre chefer hade valts ut för att 

leda integrationen på heltid, när arbetet avslutades och efter att integrationen var klar 

fick de gå tillbaka till sina tidigare positioner, medan ledarna som var ersättare lämnade 

företaget samt en del blev placerade på andra projekt. Det visade på ett väldigt öppet 

sinne och en förmåga att kunna anpassa sig snabbt inför förändringar, att en ledare var 

villig att hoppa på ett tillfälligt projekt som i och för sig är väldigt stort och spännande.  

 

5.1.2 Respondenternas inställning till förändringar 

Som nämndes tidigare hade deltagarna olika erfarenheter av integrationen. 

Uppfattningarna om takten på integrationen varierade mellan långsam, lagom och en del 

av respondenterna uttryckte att vid en tidpunkt gick det väldigt snabb (se 4.3). 

Omfattningen och takten på förändringarna är väldigt intensiva i vår moderna tid. Dem 

medför osäkerhet samt en förändringsutmattning efter många förändringar som görs 

alldeles för snabbt (Lewis, Romanaggi & Chapple 2010). Företag måste kunna leda 

medarbetarna under sådana förhållanden, genom att ge stöd, kommunicera och 

involvera medarbetare i beslut. Förändringsmotstånd är naturligt och mänskligt att 

personer upplever.  

Upplevelserna som framkom under intervjuerna var olika av flera anledningar 

anser jag. I de avdelningarna som undersöktes har man arbetat på annorlunda sätt med 

integrationen, mycket beror på var de befinner sig i integrationsprocessen och i vilken 



 

 

 

 

 

 

48 

 

grad de har berörts av arbetet. En del av respondenterna var mer involverade inom 

operationella aktiviteter och andra mer inom strategiska. Några kommer förmodligen 

uppleva mer av integrationen vid ett senare tillfälle. Personer har också olika 

toleransnivåer, vissa personer är mer öppna för förändringar och man uppfattar dem 

som mindre påfrestande. Jag uppfattade också att respondenterna hade accepterat 

branschens, men även företagets krav att hela tiden förändras, vilket också uttrycktes av 

alla deltagare även om man kanske inte alltid var glad över omställningarna. Som vissa 

av deltagarna nämnde, så var personer med färre färdigheter och lägre positioner inom 

hierarkin mer emot förändringar än personer med mer utbildning och som hade 

utvecklat sin kunskap. En av respondenterna från EMC berättade att hon i början hade 

varit rädd för att förlora sitt jobb men nämnde också osäkerheten som situationen 

medförde. Huang och Kleiner (2004) menade att det var osäkerheten som förändringar 

förde med sig som de anställda gjorde motstånd mot och inte så mycket förändringarna i 

sig. Jag tror att om det finns diskussioner inom teamen om eventuella uppsägningar är 

det naturligt att man blir mer rädd och det blir lättare att utveckla förändringsmotstånd. 

Alla respondenter blev inte så nära berörda, eftersom många av respondenterna nämnde 

att det rekryterades för fullt i deras organisation och man hade inte haft diskussioner 

kring uppsägningar. När det gäller besluten har respondenterna delvis varit involverade; 

många uttryckte att de var med i operationella beslut och högre ledare frågade om råd 

angående lösningar till problem under integrationsarbetet. Det är mycket viktigt för ett 

lyckat förändringsarbete att medarbetarna är involverade i besluten. Eftersom mycket 

var hemligt och inte kunde kommuniceras utan delarna av strategin meddelades i 

efterhand. Detta tyder på att ledarna inte ville involvera alla personer inom 

organisationen i beslut, utan besluten fattades och sedan utförde de anställda 

arbetsuppgifterna. Det är helt i linje med Lundqvists (2012) resultat om att toppstyrning 

är nödvändig i fusioner för att få till snabba resultat. Jag anser att på den punkten har 

man ändå varit framgångsrik inom företaget och kan med säkerhet säga att anledningen 

till att integrationen ansågs som lyckad av respondenterna var deras eget arbete samt 

engagemang som gjorde integrationen möjlig på så kort tid. Medarbetarna var inte 

involverade i att ta alla beslut men de var med och löste problem tillsammans med 

ledarna. En deltagare nämnde hur han blev tillfrågad om råd från högre ledare för att 

lösa komplicerade problem (se 4.3.2.5). Det var lättare att genomföra förändringar om 
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alla parter var involverade, menade en av respondenterna. Utifrån min position inom 

företaget har jag sett att detta är ett tillvägagångssätt som är väldigt typiskt i företaget. 

Att man diskuterar och att man kommer fram till gemensamma lösningar till problem, 

det bygger upp ett bra samarbete samt tillit till varandra.    

Schweiger och Denisi (1991) beskrev att när företaget inte kommunicerade 

tillräckligt etablerades en osäkerhet som gjorde att medarbetarna upplevde mindre 

tillfredsställelse i arbetet och ville lämna organisationen. Företaget måste arbeta med 

trovärdigheten och tilliten genom öppen kommunikation, menade författarna. Alla 

deltagare berättade att de hade bra relationer med chefen och tillit samt förtroende för 

organisationen. Något som Lundqvist (2012) lyfte fram som de viktigaste faktorerna för 

att undvika att de anställda utvecklar förändringsmotstånd. Att företaget har lyckats med 

förtroendearbetet har demonstrerats genom medarbetarna engagemang samt ihärdiga 

arbete, anser jag. En av deltagarna nämnde att alla i hans team arbetade väldigt bra utan 

ledighet under en lång tid för att avsluta integrationsarbetet (se 4.2.3.7). Att deltagarna 

har haft en positiv inställning till förändringarna generellt, tror jag i slutändan har att 

göra med deras hela erfarenhet av fusionen. Både kommunikationen samt arbetet hade 

varit bra.   

 

5.1.3 Uppfattningar angående olikheter i kulturen 

För en del av deltagarna hade interaktionerna mellan Dell och EMC-kollegor inte varit 

många men erfarenheten av samarbetet var bra, ansåg deltagarna. Det fanns också en 

uppfattning att man kunde lära sig mycket från varandra. Det poängterades dock att 

kulturerna var olika, både från Dell-anställda men också främst kom den återkopplingen 

från tidigare EMC-anställda. Tre deltagare nämnde att nyckeltalanger hade lämnat 

företagen under fusionens gång (se 4.4). Marks och Mirvis (2011) menar att det oftast 

inte är en prioritet hos företag som fusionerar att arbeta med integrationen av kulturerna, 

vilket kan ha väldigt negativa konsekvenser, exempelvis att strategin inte kan fullföljas. 

Man har också påvisat positiva konsekvenser av kulturella skillnader, som ökad tillväxt 

och minskat motstånd från de anställda men även att innovationen kan främjas. Trots att 

respondenterna har uttryckt att det finns olikheter i kulturen har de samtidigt konstaterat 

att samarbetet har varit väldigt bra. Detta tyder på att det inte finns större problem med 

kulturella skillnader. Att nyckeltalanger har lämnat, är som respondent nio nämnde, 

kanske en bra möjlighet att göra något annat om man inte är nöjd i sin nuvarande 
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situation (se 4.4). Multinationella företag har redan en mångfaldig arbetskraft och man 

arbetar med kollegor över hela världen, denna faktor tillsammans med att kulturen inom 

företaget är att man konstant förändras innebär att medarbetarna lättare accepterar 

olikheter. Därför tror jag inte att det bör vara så svårt att integrera kulturerna i det här 

fallet. Att Dell och EMC hade redan överensstämmande strategi (se 4.2.3) är en annan 

anledning till varför olikheterna inte är så stora trots respondenternas uppfattningar. 

Förändringarna blir inte så stora om företagen redan har samma vision. Eftersom det 

trots allt var ett förvärv enligt Epsteins (2005) definitioner kommer förmodligen en 

assimilation att ske av företagskulturen, där ett av företagen absorberar det andra 

företagets kultur (Marks & Mirvis 2011). Det är något Dell Technologies kan förlora på 

i längden, tror jag. Strategin med förvärvet var att utöka sin expertis samt kunskap och 

då måste man värna om dess unika konkurrensfördel som expertisen och talangerna har. 

Med respondenternas villighet samt öppenhet att lära sig av varandra kan man tänka sig 

att det kommer ske en transformation av kulturerna genom att båda företagen lämnar 

sin gamla kultur och antar nya normer samt värden (ibid.). Det skulle vara det bästa 

resultatet, anser jag. Man kan då behålla det bästa från båda företagen. 

 

5.1.4 Uppfattningar om framtiden  

Respondenterna hade en positiv inställning till företagets framtid och 

karriärmöjligheter, en del av dem menade att det fortfarande återstod att se. Det skulle 

ske omorganisationer och eventuella jobbnedskärningar inom en snar framtid. 

Deltagarna berättade att vissa löneutjämningar var nödvändiga eftersom EMC-anställda 

hade en högre lönenivå jämfört med motsvarande positioner inom Dell (se 4.5). Ett 

exempel på hur detta skapade problem nämns i Epstein (2004). I Daimler Chrystler-

fusionen fanns olikheter i kompensationssystem men också i beslutsprocesser, vilket 

ledde till mycket interna tvister. Olika lönenivåer mellan företagen som har fusionerats 

måste jämnas ut över tid menade Huang och Kleiner (2004). Det är viktigt för företaget 

att ta tag i sådana problem och orättvisor som kan påverka motivationen negativt hos de 

anställda. Företag kan också utveckla bra förmåner och annan kompensation för att 

behålla talangerna (Wickramasinghea & Karunaratne 2009). Detta hade märkts i 

återkopplingen från deltagarna som uttryckte deras förtroende och uppskattning för 
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organisationen. Angående jobbnedskärningar kan man inte vara säker på vad som 

kommer i framtiden; precis som en deltagare uttryckte att om strategin fungerar så ser 

framtiden ljus ut (se 4.5). Dell hade tidigare alltid försökt att hitta lösningar till personer 

vars positioner inte skulle vara kvar, genom exempelvis omplacering av medarbetaren 

till ny position samt nya arbetsuppgifter. Förberedelserna inför EMC-fusionen och 

integrationen av över 70 000 anställda, hade planerats länge. Ett år innan samgåendet 

hade Dell erbjudit ett frivilligt avskedsprogram för medarbetare. De kunde lämna 

företaget frivilligt för att i gengäld erhålla en bra kompensation. Detta gjordes för att ha 

plats med den nya arbetskraft som skulle integreras, men oavsett detta har många av 

respondenterna nämnt nya omorganisationer som kommer mycket snart. Det visar på att 

man strategiskt inte har nått målet ännu för hur organisationen kommer se ut. Det 

förefaller som att mycket arbete ännu återstår. Efter att integrationen var klar kunde man 

klart se att personalpolitiken hade ändrats, företaget visade större uppskattning för de 

anställda genom fler utmärkelser för bra arbete samt fler möjligheter att avancera i 

karriären. Dell Technologies arbetade också med att erbjuda bra förmåner till de 

anställda och man siktade på att bli en attraktiv arbetsgivare på marknaden. 

Under integrationen hade flera av respondenterna fått utökade arbetsuppgifter. Som 

nämndes tidigare talade Lewis, Romanaggi och Chapple (2010) om 

förändringsutmattning. För att kunna fortsätta integrationsarbetet och kommande 

förändringar måste ledningen se över hur mycket man förändrar på så kort tid (se 4.2.3). 

För mycket förändringar kan leda till att medarbetarna inte orkar utföra dem i ett längre 

perspektiv på ett effektivt sätt.   
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6 Slutsatser 

Nedan presenteras resultaten enligt svar på forskningsfrågorna som utvecklades från 

problemdiskussionen. Syftet med studien lyfts fram och slutligen ges förslag till vidare 

forskning. 

 

6.1 Resultat 

Den första forskningsfrågan som undersöktes var: 

- Hur upplever de anställda integrationsprocessen?  

Integrationen upplevdes olika av respondenterna. Deras intryck av både 

intensiteten men också takten på integrationen varierade. Det finns flera anledningar till 

deltagarnas olika erfarenheter av samgåendet. I de avdelningar som undersöktes hade 

man arbetat på annorlunda sätt med integrationen, mycket berodde på var man befann 

sig i integrationsprocessen och i vilken grad avdelningen hade berörts av arbetet. En 

annan anledning var att man hade arbetat fram en orealistisk tidsplan för hur snabbt det 

var möjligt att integrera två väldigt stora företag. Samgåendet kommunicerades som en 

fusion även om det stod helt klart att det var fråga om ett uppköp där Dell förvärvade 

kunskapen som EMC hade och samtidigt sökte genomslag i en bransch de inte hade 

lyckats nå tidigare. Samtidigt var kommunikationen också av ett enhetligt företag. Det 

är oerhört viktigt att de rätta talangerna behålls inom företaget i framtiden, för att uppnå 

de strategiska målen. Inom säljarkåren hade man känt att det förelåg otydligheter 

angående många aspekter runt fusionen och vad som verkligen förväntades av dem. Den 

utbildning som säljarna fick var inte tillräcklig för att de skulle kunna tillgodose 

kunderna i framtiden. Här var det viktigt att tvetydigheter samt osäkerhet minimerades 

genom att säljarkåren försågs med nödvändig information. Flera av respondenterna 

nämnde att justeringar av system och processer var fortfarande nödvändiga men också 

att de måste förbättras. Uppfattningen var att arbetet ännu inte var klart utan att det 

skulle fortsätta långsiktigt. Valet av system som kommer att användas i det nya 

företaget hade ännu inte valts. När det kommer till tidsaspekter var implementeringen 

snabb, menade en del av respondenterna. Samtidigt är det viktigt att agera snabbt för 

företag och inte fastna i det gamla och då måste integrationen genomföras hastigt. En 
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annan aspekt som rör tiden handlar om informationen och att undersökningen som ska 

göras av hur företagen passar ihop, och som ska utföras före fusionen, blir svår att 

genomföra eftersom mycket av informationen ännu är hemlig i det tidiga skedet. Det är 

viktigt att strategi, mål, milstolpar samt förväntningar är kommunicerade till 

intressenter, konkurrenter, marknaden och framförallt kunder samt de anställda. 

Kommunikationen till både kunder och anställda har skötts nästan exemplariskt under 

hela fusionen, trots att det var svårt i läget när informationen fortfarande var hemlig. Det 

märktes att erfarenhet från tidigare förvärv hade hjälpt till att bemästra utförandet av 

denna fusion. 

Den andra forskningsfrågan som studerades rörde sig om de anställdas 

uppfattningar angående företagets framtid: 

- Vilken inställning har de till företagets framtid? 

Respondenterna hade en positiv inställning till företagets framtid, en del av de menade 

att det fortfarande återstod att se hur positivt eller negativt det skulle bli. Uppfattningar 

om framtiden hos de anställda sågs ur ett perspektiv av deras egen prestation och vad 

som krävdes av företaget för att vara framgångsrik. Deltagarna förklarade att de var 

öppna för förändringar eftersom man redan hade vant sig vid sådana inom industrin och 

företaget. Öppenhet till förändringar uppfattades närmast som ett krav och som en viktig 

kompetens. Det fanns osäkerheter som förändringarna förde med sig, men genom öppen 

kommunikation, tillit till organisationen och chefen hade man överkommit 

svårigheterna. Återkopplingen från deltagarna var att de hade förtroende och 

uppskattning för organisationen. Inom företaget fanns det en kultur av att diskutera 

saker för att komma fram till gemensamma lösningar. Även om de anställda inte var 

med om att ta strategiska beslut hade de involverats i att hitta lösningar samt att ta 

operationella beslut och det uppfattades som positivt. Interaktioner och samarbete var 

mycket bra mellan kollegorna inom företagen. Det fanns också en uppfattning att man 

kunde lära sig mycket från varandra. Det poängterades dock att företagskulturerna var 

olika och strategi och vision lika, sedan tidigare. Därmed var olikheterna små och 

förändringarna som krävdes var inte så stora. Det som man bör se över dock är hur 

mycket man förändrar på kort tid. För mycket förändringar kan leda till att 

medarbetarna inte orkar utföra dem i längden på ett effektivt sätt.  
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Den tredje och sista forskningsfrågan för studien handlade om deltagarnas 

inställning till egna karriärmöjligheter:  

- Vilken är deras inställning till egna karriärmöjligheter? 

Deltagarna hade en positiv inställning till egna karriärmöjligheter. Många av 

respondenterna hade nämnt ytterligare omorganisationer som skulle komma inom kort 

men också nya tjänster som hade annonserats. Detta visar att företaget inte har nått det 

strategiska målet för hur organisationen ska se ut. Det finns mycket arbete kvar. Efter att 

integrationen var klar kunde man dock se klart att personalpolitiken hade ändrats, 

företaget visade större uppskattning för de anställda genom fler utmärkelser för bra 

arbete dessutom gavs fler möjligheter att avancera i karriären. Dell Technologies 

arbetade med att erbjuda bra förmåner till de anställda och man siktade på att bli en 

attraktiv arbetsgivare på marknaden.  

Syftet med forskningen beskrevs enligt nedan: 

Att kunna hitta ett bra arbetssätt för företaget utifrån anställdas perspektiv under 

integrationsfasen vid en fusion och att undvika misslyckanden som att nyckelpersoner 

lämnar företaget. Bidra med ny kunskap om hur en fusion upplevs av de anställda. 

Studiens syfte uppnåddes genom att viktiga framgångsfaktorer för en lyckad integration 

kunde identifieras men också att teorin som användes för jämförelse kunde bekräftas. 

Undersökningen har också bidragit med en ökad förståelse och mer kunskap om hur 

integrationsarbetet upplevdes av de anställda i Dell/EMC fusionen.  

Ett bra arbetssätt under integrationen representerades av bra kommunikation till 

alla intressenter om exempelvis kommande aktiviteter men även ett bra samarbete 

kollegor emellan nämndes av respondenterna. Kommunikation av klara mål och 

förväntningar från chefen byggde tillit till organisationen. Detta hjälpte ytterligare att 

utföra arbetet på ett bra sätt, men även att organisationen visade sin uppskattning av de 

anställda. Att vara öppen för förändringar var en nödvändig och viktig egenskap hos 

medarbetarna.  
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom en del av respondenterna var mer involverade inom operationella aktiviteter 

och andra mer inom strategiska under integrationsarbetet, så hade de olika upplevelser 

av både integrationens takt samt intensitet. Några kommer förmodligen att uppleva mer 

av integrationen vid ett senare tillfälle. Därför skulle det vara intressant att göra om 

undersökningen 6-8 månader senare för att jämföra om upplevelser har ändrats och även 

hur de har utvecklats. Undersökningen skulle också kunna kompletteras med en enkät 

för att få en generell bild av uppfattningar genom att flera respondenter skulle delta i 

studien.  

 

 

 



  

 

 

 

56 
 

Referenser 
 

Litteratur och vetenskapliga artiklar 

 

Alaranta, M. (2008). “This has been quite some chaos.” Integrating information 

systems after a merger – a case study, doctoral thesis, Turku School of Economics, 

Series A-1:2008. ISBN: 978-951-564-585-2 (PDF). 

 

Appelbaum, S. H., Gandell, J., Yortis, H., Proper, S., Jobin, F. (2000). "Anatomy of a 

merger: behavior of organizational factors and processes throughout the pre‐ during‐ 

post‐stages (part 1)", Management Decision, Vol. 38 Issue: 9, pp.649-662, 

doi: 10.1108/00251740010357267. 

 

Bryman, A. & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2. uppl., 

Stockholm: Liber AB. 

 

Devos, E., Kadapakkam, P-R. & Krishnamurthy, S. (2008). How Do Mergers Create 

Value? A Comparison of Taxes, Market Power, and Efficiency Improvements as 

Explanations for Synergies. The Review of Financial Studies / v 22 n 3 2009.  

 

Epstein, M. J. (2004). The drivers of success in post-merger integration. Organizational 

Dynamics, 33(2), pp. 174-189. 

 

Epstein, M. J. (2005). The determinants and evaluation of merger success. Business 

Horizons, 48, pp. 37—46. 

 

Galbraith, S. C. & Stiles, H. C. (1984). Merger Strategies as a Response to Bilateral 

Market Power. Academy of Management Journal, Vol. 27, No. 3, 1984: pp. 511-524. 

 

Gummesson, E. (2000). Qualitative Methods in Management Research, Sage 

Publications, Thousand Oaks, USA. 

 

Homburg, C. & Bucerius, M. (2006). Is speed of integration really a success factor of 

Mergers and Acquisitions? An Analysis of the role of Internal and External Relatedness. 

Strategic Management Journal, 27 2006: pp. 347–367. 

 

Huang, C.T.W., & Kleiner, B.H. (2004) "New developments concerning managing 

mergers and acquisitions", Management Research News, Vol. 27 Issue: 4/5, pp. 54-62, 

doi: 10.1108/01409170410784473. 

 

Ivancevich, J.M., Schweiger, D.M., and Power, F.R. (1987), Strategies for Managing 

Human Resources during Mergers and Acquisitions. Human Resource Planning, vol. 

10, 1. pp. 19–35. 

 



  

 

 

 

57 

Lewis, E., Romanaggi, D. & Chapple, A. (2010) "Successfully managing change during 

uncertain times", Strategic HR Review, Vol. 9 Issue: 2, pp.12-18, doi: 

10.1108/14754391011022217. 

 

Lundqvist, S. (2012). Searching for keys to successful post-merger integration. A 

longitudinal case-study following a public sector merge, doctoral thesis, Åbo Akademi 

University Åbo, Finland. ISBN 978-952-12-2809-4 (PDF). 

 

Marks, M.L. & Mirvis, P. H. (2001). Making mergers and acquisitions work: Strategic 

and psychological preparation. Academy of Management Executive. Vol. 15, No. 2, pp. 

80-92. 

 

Marks, M.L. & Mirvis, P. H. (2011). A Framework for the Human Resources Role in 

Managing Culture in Mergers and Acquisitions. Human Resource Management, 

November–December 2011, Vol. 50, No. 6, pp. 859– 877. 

 

Marks, M.L., Mirvis, P. & Ashkenas, R. (2017). Surviving M&A. How to Thrive Amid 

the Turmoil. Harvard Business Review, March-April 2017, pp. 145-149. 

 

Schweiger, D. M. & Denisi, A. S. (1991). Communication with Employees Following a 

Merger: A Longitudinal Field Experiment. Academy of Management Journal, Vol, 34, 

No. 1, pp. 110-135. 

 

Stahl, K. G. & Voigt, A. (2008). Do Cultural Differences Matter in Mergers and 

Acquisitions? A Tentative Model and Examination. Organization Science, Vol, 19. No, 

1, January-February 2008. pp. 160-176. 

  

Tivenius, O. (2015). Uppsatsens inre liv. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Wickramasinghea, V. & Karunaratne, C. (2009). People management in mergers and 

acquisitions in Sri Lanka: employee perceptions. The International Journal of Human 

Resource Management, Vol. 20, No. 3, pp. 694–715. 

 

Yin, K. R. (2006). Fallstudier: design och genomförande. (1. Uppl.) Stockholm: Liber 

AB. 

 

Rapporter och internetbaserade källor 

 

Arstad Djurberg, J. (2016). Svenska Dell och EMC firar efter megaaffären: "Alla vill 

jobba med oss". Tillgänglig: http://it24.idg.se/2.2275/1.665139/svenska-dell-emc-firar-

affar (2017-02-22). 

 

Bass, D., & Womack, B. (2016). Dell Technologies to Cut at Least 2,000 Jobs After 

EMC Deal. Tillgänglig: https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-08/dell-

technologies-said-to-cut-at-least-2-000-jobs-after-emc-deal (2017-02-22). 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-08/dell-technologies-said-to-cut-at-least-2-000-jobs-after-emc-deal
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-08/dell-technologies-said-to-cut-at-least-2-000-jobs-after-emc-deal


 

 

 

 

 

 

58 

 

 

Dell Technologies (2017). EMEA Connect Newsletter - Q1 FY18 [internt material]. 

Casablanca: Dell Technologies. 

 

 

Guglielmo, C. (2013). Dell Officially Goes Private: Inside the Nastiest Tech Buyout 

Ever. Tillgänglig: http://www.forbes.com/sites/connieguglielmo/2013/10/30/you-wont-

have-michael-dell-to-kick-around-anymore/#2222b5c44fd2 (2017-02-22). 

 

Hesseldahl, A. (2014). Activist Elliott Pushes EMC to Dump VMware. Tillgänglig: 

http://www.recode.net/2014/10/8/11631704/activist-elliott-pushes-emc-to-dump-

vmware (2017-02-22). 

 

Post-Merger Integration Survey. PWC. (2010). Tillgänglig: www.pwc.com/india (2017-

02-22). 

 

Weinberber, M. (2016). Sorry, LinkedIn: The 11 biggest tech mergers in history almost 

all had terrible endings. Tillgänglig: http://www.businessinsider.com/microsoft-

linkedin-the-10-biggest-tech-mergers-in-history-2016-6/#11-oracle-bea-oracle-is-

actually-pretty-good-at-acquisitions-when-it-acquired-bea-for-85-billion-in-january-

2008-oracle-got-the-weblogic-software-that-still-powers-its-fusion-middleware-

product-for-developers-1 (2017-02-22). 

 

Zhu, K. (2014). 3 Failed Mergers and What They Reveal. Tillgänglig: 

http://www.axial.net/forum/3-failed-mergers-and-what-they-reveal/ (2017-02-22). 

   

http://www.forbes.com/sites/connieguglielmo/2013/10/30/you-wont-have-michael-dell-to-kick-around-anymore/#2222b5c44fd2
http://www.forbes.com/sites/connieguglielmo/2013/10/30/you-wont-have-michael-dell-to-kick-around-anymore/#2222b5c44fd2
http://www.recode.net/2014/10/8/11631704/activist-elliott-pushes-emc-to-dump-vmware
http://www.recode.net/2014/10/8/11631704/activist-elliott-pushes-emc-to-dump-vmware
http://www.pwc.com/india
http://www.businessinsider.com/microsoft-linkedin-the-10-biggest-tech-mergers-in-history-2016-6/#11-oracle-bea-oracle-is-actually-pretty-good-at-acquisitions-when-it-acquired-bea-for-85-billion-in-january-2008-oracle-got-the-weblogic-software-that-still-powers-its-fusion-middleware-product-for-developers-1
http://www.businessinsider.com/microsoft-linkedin-the-10-biggest-tech-mergers-in-history-2016-6/#11-oracle-bea-oracle-is-actually-pretty-good-at-acquisitions-when-it-acquired-bea-for-85-billion-in-january-2008-oracle-got-the-weblogic-software-that-still-powers-its-fusion-middleware-product-for-developers-1
http://www.businessinsider.com/microsoft-linkedin-the-10-biggest-tech-mergers-in-history-2016-6/#11-oracle-bea-oracle-is-actually-pretty-good-at-acquisitions-when-it-acquired-bea-for-85-billion-in-january-2008-oracle-got-the-weblogic-software-that-still-powers-its-fusion-middleware-product-for-developers-1
http://www.businessinsider.com/microsoft-linkedin-the-10-biggest-tech-mergers-in-history-2016-6/#11-oracle-bea-oracle-is-actually-pretty-good-at-acquisitions-when-it-acquired-bea-for-85-billion-in-january-2008-oracle-got-the-weblogic-software-that-still-powers-its-fusion-middleware-product-for-developers-1
http://www.businessinsider.com/microsoft-linkedin-the-10-biggest-tech-mergers-in-history-2016-6/#11-oracle-bea-oracle-is-actually-pretty-good-at-acquisitions-when-it-acquired-bea-for-85-billion-in-january-2008-oracle-got-the-weblogic-software-that-still-powers-its-fusion-middleware-product-for-developers-1
http://www.axial.net/forum/3-failed-mergers-and-what-they-reveal/


  

 

 

I 
 

Bilagor 

Bilaga A - Intervjuguide för deltagarna 

 

Inledning 

Jag informerar respondenten om syftet med uppsatsen och vilka som kommer kunna ta 

del av intervjuerna, samtidigt kommer jag att garantera konfidentialitet för deltagande i 

studien. Deltagarna ges också möjlighet för samtycke till inspelning av intervjuerna.  

Sedan följer allmänna frågor som personlig bakgrundsinformation om ålder, kön, 

position inom företaget samt antal år, jobbtitel och utbildningsnivå. 

 

Integrationen 

 Berätta med några få ord hur du har upplevt integrationen.  

- Hur har kommunikationen och informationen varit till de anställda om 

förändringar? 

- Har kommunikationen kommit samordnad, eller från olika håll?  

- Hur har man informerat kunder om förändringar?  

- Hur har kommunikationen om strategi och företagets mål varit? 

- Har man fört en gemensam kommunikation, Dell tillsammans med 

EMC? Eller har du upplevt mer att kommunikation inkluderar endast 

Dell? 

- Har man informerat om tidslinjer och plan som ska uppnås? Har 

tidslinjerna hållits?  

- Har det varit snabba beslut med implementation? 

- Har du varit involverad i besluten?  

- Hur har man arbetat för att undvika osäkerhet?  

 Har du fått återkoppling om vad som förväntas av dig? Vad nästa steg är?  

- Hur har kommunikation varit med din direkta chef?  

- Hur har den varit med chefen till din chef? 

- Hur har ledningen hanterat sammanslagningen? Har det varit tydligt vem 

som ska vara chef? 

 Finns det något som var särskilt bra med integrationen? Något som kunde ha 

gjorts bättre? 



 

 

 

 

 

 

II 

 

 Nämn faktorer som du tror är avgörande för en lyckad integration. 

Förändrings motstånd 

 Tycker du det har gått för snabbt, inte tillräckligt snabbt eller en lagom takt för 

integrationen? Vad är fördelar och nackdelar? 

 Hur har du upplevt att medarbetarnas inställning har varit till förändringar? Har 

du eller någon i din närhet visat förändringsmotstånd? 

 

Olikheter i kulturen 

 Har du samarbetat med kollegor som tidigare varit EMC/Dell anställda? Hur 

fungerar samarbete mellan före detta EMC och Dell anställda i allmänhet? 

 Känner du till om några personer har lämnat företaget, som har varit 

nyckelpersoner? 

 Har du exempel på olikheter i kulturen, en situation där kommunikation eller 

samarbete inte har fungerat optimalt mellan medarbetare från de olika 

företagen? 

 Vilka är fördelarna med våra kulturer? Finns det nackdelar? 

 Tror du att vi använder oss av de anställdas fulla potential, när det gäller 

kompetens som finns inom EMC och det som de anställda inom Dell är bra på? 

 

Medarbetarnas stress och oro 

 Hur ser du på framtiden inom Dell Technologies? Som vi tidigare hade i vår 

årliga ”Tell Dell” undersökning, tror du att Dell Technologies bästa dagar är 

framför oss? 

 Hur ser du på framtida karriärmöjligheter? Ser du på din karriär som långsiktigt 

inom företaget?  

 Har du fått utökade arbetsuppgifter sedan Dell/EMC fusionen? 

 Har du fått extra förmåner under nya företaget som utmärkelser, eller 

löneökning/bonus? 

 Tror du dina förmåner/ersättningar kommer bli bättre/ sämre eller likadant i 

framtiden? 



  

 

 

 

III 

 Har det varit mycket förändringar/omorganisationer i din organisation?  

- Har du fått en ny chef? Hur känns det?  

 Har du känt mer stress under integrationsprocessen eller likadant som tidigare 

vid vanliga årsslut? Hur har stressen yttrat sig? Kan du ge exempel? 

 Hur upplever du att dina kolleger som du arbetar med dagligen inom andra 

avdelningar hanterar stressen? 

 Har du starkt förtroende till din organisation/chef? Är det någon skillnad på 

förtroendet före och efter integrationen? 

 Har personer i chefsställning varit lyhörda för personalens oro? Har man tagit 

negativa upplevelser på allvar? Hur har man bemött dem?  

- Har det funnits otydligheter som du har reagerat på? Hur upplevde du 

bemötande när du tog upp dem med ledningen? 

 Har det varit oklarheter om fortsatt anställning? Hur påverkade det dina 

upplevelser av fusionen? 

 Har du känt samma uppskattning före fusionen som efter? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




