
Pensioner & förmåner 
vid företagsaffärer

– fem steg till en lyckad transaktion



En företagstransaktion är en komplex 
och i många fall utdragen process, 
med många fällor längs vägen.

Samtidigt finns vissa nyckelfaktorer 
som skapar en större möjlighet till en 
lyckad transaktion och ett långsiktigt 
värdeskapande. 

Så, hur undviker man de vanligaste 
fällorna och maximerar värdet?



Viktigt att tänka på

En framgångsfaktor för en lyckad före-

tagstransaktion är att tidigt i processen

skapa en holistisk bild av pensioner och

förmåner. Pensioner är ofta en stor kost-

nadspost för samtliga parter.

Dessutom visar en rapport från Benify

2021 att just pension är den absolut

viktigaste löneförmånen för de anställda.

Många företag missar dock att se över

pensionerna inför en företagsaffär, såsom

exempelvis förvärv, avyttring eller bolag-

isering, vilket kan leda till oväntade

löpande kostnader, nedärvda skulder och

badwill i de fall medarbetaren inte får den

pension som utlovats.
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1. Avvikelse i passform

Många företag går noggrant igenom
passformen gällande lönesystem och andra
administrativa processer inför en företags-
affär, men missar helt passformen inom
pensions-området och eventuella försäkring-
ssystem. Inom ramarna för en transaktion
kan alltifrån skillnader i pensionsplaner till
villkor för övriga förmånspaketet behöva
harmoniseras.

Men vilket företags modell blir vägledande?
Eller ska samtliga modeller förändras? För
den som inte har en tydlig plan riskerar
situationen att leda till krångliga processer,
och missnöje bland anställda.
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2. Värdering av 
pensionsskuld 

Ibland existerar olika värderingsmodeller
som gör det svårt att få en exakt
uppskattning av pensionsskulden för det
företag man avser förvärva.

Skuldföring av pensioner är en särskilt
komplicerad post som kan innebära
långsiktiga kostsamma åtaganden för det
företag som inte skapar sig en tydlig bild av
pensions-skulden.
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3. Kollektivavtal och 
verksamhetsövergång

Ofta ser kollektivavtalslösningarna olika ut

för de företag som ingår i en företagsaffär.

Antingen har det ena företaget kollektivavtal

medan det andra helt saknar kollektivavtal,

eller så kan företagen ha olika kollektivavtal.

Oavsett om det sker en fullskalig integration

eller inte så krävs en grundlig analys av

konsekvenserna inom området pensioner

och förmåner. I det fall företagsaffären

innebär en verksamhetsövergång finns det

dessutom regler i Lagen om anställnings-

skydd (LAS) och Medbestämmandelagen

(MBL) som behöver följas. Bristfällig

planering eller genomförande innebär stora

påfrestningar för hela organisationen, och i

värsta fall rättsliga konsekvenser.
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4. Koll på regelverk

När det gäller pensioner och andra förmåner
kommer ofta både lokala och globala
regelverk in i bilden. Dessa regelverk kan
vara både direkt kopplade till pensioner,
men också påverka indirekt (exempelvis
Hantering av persondata).

Det gäller att kartlägga alla dessa regelverk
som båda verksamheterna omfattas av. I
annat fall kan det bli en kostsam hemläxa
vid genomförd affär.
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5. Bristande 
kommunikation

En allt för vanlig miss under transaktions-

processen är att underskatta vikten av den

interna kommunikationen. Många företag

lägger en noggrann och tydlig kommunik-

ationsplan för externa intressenter, men

missar den interna kommunikationen.

Eftersom pensioner och förmåner påverkar

de anställda direkt, riskeras långvarigt

missnöje och i värsta fall uppsägningar ifall

kommunikationen är undermålig.
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Ett klokt första steg brukar sammanfattas som: förberedelse,
förberedelse och förberedelse. Det viktigaste för en lyckad
företagsaffär är att börja med en gedigen analys av nuläget
för båda parter. Vilka erbjudanden gäller för de anställda,
hur ser det ut med kollektivavtal och vilka regelverk
omfattas verksamheterna av?

Se över passformen för era pensioner och förmåner och kom
ihåg att säkerställa korrekt värdering av eventuella
pensionsskulder. Här kan en workshop med erfarna konsulter
vara ett bra verktyg för att bygga en robust förberedelse,
där ni gemensamt går igenom allt ifrån resurser och
processer till kompetensbehov och kritiska faktorer.

Förberedelse

1



En annan viktig nyckel är att sätta en tydlig och konkret
målbild. Vad innebär en lyckad harmonisering av era olika
förmånserbjudanden? Hur vill ni att de anställda ska uppfatta
slutresultatet? Vilken känsla vill ni förmedla med ert
slutgiltiga förmånspaket, och hur ser drömadministrationen
av detta ut?

Baserat på målbilden genomförs sedan en gap-analys för att
få en tydlig bild av vilka åtgärder som krävs för att nå dit.

Tydlig målbild
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För ett företag som står inför ett förvärv eller en avyttring är
det en självklarhet att se över vilka finansiella risker
processen innebär, men glöm inte pensionsområdet i denna
analys. Se också till att analysera nyckelpersonsrisker i
transaktionen.

Vid en delning av ett bolag kanske det exempelvis bara finns
en Compensation and Benefits Manager, hur fortlöper då
arbetet i den nya strukturen? Legala risker och ryktesrisker
som härstammar från missnöjda anställda är också viktiga
att ta in.

Identifiera risker
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Ta fram en omfattande och tydlig implementeringsplan för
att säkerställa en smidig process genom hela transaktionen.
I denna ingår självklart tidsplan för implementering samt
identifiering av tydliga arbetsströmmar. Inom ramen för
pensioner och förmåner finns viktiga gränssnitt mot HRIS,
Payroll, Comp & Ben, Talent, Supply, Finance och Legal, och
det är av största vikt att inga detaljer faller mellan stolarna.

Kom ihåg att uppdatera processer och rutiner samt att
dokumentera eventuella förändringar i filuppsättningar. Glöm
inte heller både den externa och interna kommunikationen.
Ta fram en scenarioanalys och plan för kriskommunikation,
så ni står rustade om något oväntat sker.

Robust plan för implementering
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Du behöver inte göra allt själv. Ofta sker omfattande interna

förändringar samtidigt som stora transaktionsprojekt ska

levereras vilket riskerar att skapa stora påfrestningar på

nyckelpersoner i organisationen. Med hjälp av externa,

oberoende pensionskonsulter kan du som beslutsfattare få

stöd och hjälp genom hela företagsaffären.

Extern expertis kan stötta antingen som projekt- eller

delprojektledare, expertstöd till interna resurser eller för

analyser av komplexa problem inom pension- och förmåns-

området.

Ta hjälp av extern expertis
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Vi hjälper gärna till! 
Vill ha du hjälp att lyckas med nästa företagsaffär?

Hör av dig till oss på info.sppkonsult@spp.se

konsult

mailto:info.sppkonsult@spp.se

