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Sammanfattning
Så mycket som 83 % av alla företagsförvärv misslyckas med att öka aktieägarvärde och hela
53 % minskar till och med i aktieägarvärde (Daniel & Metcalf, 2001). Det är mycket lättare
att göra själva affären, än att få den att fungera menar Nguyen & Kleiner (2003). Misslyckade
företagsförvärv beror oftast på kulturella skillnader mellan företag och implementering av
företagskultur är en nyckelfaktor för ett framgångsrikt företagsförvärv (Lodofors & Boateng,
2006).
Syftet är att undersöka implementering av företagskultur efter ett företagsförvärv och att
kartlägga ledningens och mellanchefernas egna upplevelser av framgångsfaktorer och
svårigheter under processen.
I den teoretiska referensramen definieras företagskultur och beskrivs utifrån ett flertal
kulturella nivåer där värderingar får särskild uppmärksamhet då studien fokuserar på
värdegrundsarbete. Det görs även en beskrivning av olika sätt att utveckla kulturer på. Vidare
beskrivs faktorer som ledning och chefer bör ta hänsyn till vid implementering av
företagskultur. Dessa är ledarskap, förtroende och lärande (Schein, 2010, Nguyen & Kleiner,
2003, Lakshman, 2011, Bijlsma-Frankema, 2001 m.fl.).
För att undersöka studiens syfte har en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer
genomförts. Undersökningen grundar sig på intervjuer med ledning och mellanchefer på
Fastighetsbolaget AB.
Resultatet visar att bolagets implementering av värderingar upplevs av de flesta respondenter
som väldigt framgångsrik. Framgångsfaktorer i deras värdegrundsarbete sammanfattas med
att ta det bästa av två världar, anpassa struktur efter önskad kultur, leva som man lär, ha
transparens i information och beslut, skapa en gemensam syn på värderingar och uppföljning
av medarbetares upplevelser. Den svårighet som diskuteras är kring att skapa en gemensam
värdegrund i hela bolaget.
Studiens slutsats är att implementering av företagskultur efter ett företagsförvärv handlar om
att ledare måste leva som de lär och att ledningen måste skapa förutsättningar för det och
arbeta med uppföljning av medarbetares upplevelser.

Nyckelord: Implementering, företagskultur, värderingar, företagsförvärv

Abstract
As much as 83% of all acquisitions fail to increase shareholder value and 53% even decreases
in shareholder value (Daniel & Metcalf, 2001). It is much easier to make the deal, but to make
it work says Nguyen & Kleiner (2003). Unsuccessful acquisitions usually depend on cultural
differences between the business and the implementation of corporate culture is a key factor
for successful acquisitions (Lodofors & Boateng, 2006).
The purpose is to examine the implementation of corporate culture after a merger and to
identify the management and the managers' own experiences of success factors and
difficulties during the process.
The theoretical framework defines corporate culture and describes from several cultural levels
where values get special attention when the study focuses on corporate values. There is also a
description of the ways to develop cultures. It also describes factors that management and
managers should take into account when implementing corporate culture. These are
leadership, trust and learning (Schein, 2010, Nguyen & Kleiner, 2003, Lakshman, 2011,
Bijlsma-Frankema, 2001 and others).
To examine the purpose of the study a qualitative method of semi-structured interviews were
conducted. The survey is based on interviews with managers and middle managers at the
property company AB.
The result shows that the company's implementation of the values perceived by most
respondents as very successful. Success factors in their work on values summarized by taking
the best of both worlds, adjusting structure for desired culture, practice what you preach, to
have transparency in information and decision, to create a common vision of values and
monitoring. The difficulty being discussed is to create a common value of the entire company.
The study concludes that the implementation of corporate culture after a merger involves
leaders must practice what they preach, and that management must create the conditions for it
and work with monitoring of employees' experiences.

Keywords: Implementation, corporate culture, corporate values, acquisition
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1. Inledning
I följande kapitel presenteras bakgrunden till forskningsområdet implementering av
företagskultur vid företagsförvärv. Motiv till företagsförvärv, varför många företagsförvärv
misslyckas med att skapa värde och vilka konsekvenser det kan leda till. Därefter beskrivs
även HR funktionens roll i implementering av företagskultur vid företagsförvärv.
Avslutningsvis presenteras studiens syfte, frågeställningar och avgränsningar.

1.1 Företagsförvärv
Så mycket som 83 % av alla företagsförvärv misslyckas med att öka aktieägarvärde och hela
53 % minskar till och med i aktieägarvärde. I många fall har värdet minskat och företagets
lönsamhet efter affären har varit betydligt lägre än innan. Några av de mest avgörande
faktorerna för framgångsrika eller misslyckade företagsförvärv är de immateriella såsom
rutiner och processer. Det som inte normalt fångas i balansräkningarna eller annan data som
granskas av finansanalytiker. Det visar sig oftast först efter att förvärvet är genomfört och
integreringen ska börja. Det handlar om ett kulturkrig och den mänskliga sidan av
organisationer. Daniel & Metcalf (2001)
Ett företagsförvärv innebär att ett företag köper upp ett annat företag och själva behåller
kontrollen (Schraeder & Self, 2003). Det största motivet till företagsförvärv är att man vill
behålla eller öka marknadsandelar och öka aktieägares värde genom att kapa kostnader och
lansera nya, expanderade och förbättrade tjänster (Nguyen & Kleiner, 2003). Det ses även
som en strategi för att skapa konkurrensfördelar i dagens globaliserad värld. (Lodofors &
Boateng, 2006).
Det finns många potentiella motiv till företagsförvärv. De mest förekommande orsakerna är
att öka tillväxten, expandera eller skydda nuvarande marknadsandelar. Andra skäl som anges
är att förvärva ny teknik eller nya affärssegment. Att öka effektiviteten, förvärva intellektuellt
eller fysiskt kapital, säkerställa förutsägbarhet i råvarutillförsel eller för att uppnå en global
närvaro. Konkurrens och marknadsfaktorer anges ofta som självklara skäl som inte går att
förbise. Företagen drivs av att uppnå allt större effektivitet och stordriftsfördelar. Förutom de
traditionella marknadskrafterna utbud och efterfrågan och stordriftsfördelar, har bredare
politiska och ekonomiska förändringar även drivit fram en långsiktig trend mot
företagsförvärv. Dessa inkluderar tillväxten av frihandel och nya marknader som har öppnat,
avreglering av vissa branscher och effekterna av teknikutvecklingen för hantering av globala
affärer. (Daniel & Metcalf, 2001).
Nguyen & Kleiner (2003) menar att det är mycket lättare att göra själva affären, än att få den
att fungera. Den största risken för ett misslyckat företagsförvärv är under
integreringsprocessen på grund av dålig strategisk hantering, kulturella skillnader, bristande
kommunikation och avsaknad av en klar vision.
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1.2 Företagskultur vid företagsförvärv
Misslyckade företagsförvärv beror oftast på kulturella skillnader mellan företag. (Lodofors &
Boateng, 2006). Konsekvenserna av ett misslyckat företagsförvärv kan vara att det resulterar i
lägre förtroende och sämre samarbete mellan medarbetare från företagen. Bijlsma-Frankema
(2001) skriver om konsekvenser likt Lodofors & Boateng (2006) och menar att man måste
hantera kulturella skillnader efter ett företagsförvärv, annars kan det leda till lågt förtroende,
sämre samarbete och en ”vi mot dom” känsla mellan företagens medarbetare. I längden kan
detta resultera i negativ inverkan på produktionen. Vid förändringsarbete finns det även risk
för motstånd från medarbetare i form av ett högt antal personal som väljer att gå.
Stahl, Larsson, Kremershof & Sitkin (2011) anlägger däremot en positiv syn på hantering av
kulturella skillnader och menar att en framgångsrik implementering av företagskultur kan leda
till en positiv inställning hos medarbetare till den nya organisationen. Hängivna och
motiverade medarbetare som utvecklar en känsla av delade värden och delad identitet. Marks
& Mirvis (2011) intar likt Stahl et.al (2011) en positiv syn på hantering av kulturella
skillnader. De menar att kulturell mångfald leder till kreativitet, innovation och lärande. På
detta sätt kan man skapa de önskade konkurrensfördelar man eftersträvar. Dock påpekar
Marks & Mirvis (2011) vikten av en väl hanterad implementeringsprocess av företagskulturen
för att kunna utnyttja de kulturella skillnaderna på bästa sätt.
Implementering av företagskultur är en nyckelfaktor för ett framgångsrikt företagsförvärv
(Lodofors & Boateng, 2006). För att uppnå förväntade konkurrensfördelar menar Schweiger
& Goulet (2005) att man i och med implementering av företagskultur ska kunna skapa
samverkan mellan företagen för att medarbetarna ska kunna samarbeta för att bli en
konkurrenskraftig organisation. Schweiger & Goulet (2005) skriver vidare precis som
Lodofors & Boateng (2006) att företagskultur är en nyckelfaktor för ett framgångsrikt
företagsförvärv. De poängterar vikten av att arbeta med att implementera företagskultur. De
menar att även fast företagens kulturer är lika varandra kommer det alltid att finnas olikheter
då varje kultur är unikt formad av medarbetares delade upplevelser och historia.
Ifall organisationen förstår att mänskliga frågor av alla slag är den grundläggande orsaken till
många av de misslyckade företagsförvärv som genomförs kan förvärvet hanteras
framgångsrikt. HR har ett ansvar här att värna om den mänskliga resursen genom bland annat
kompetensförsörjning. (Daniel & Metcalf, 2001)

1.3 HR funktionens roll
HR funktionens roll är att bidra till att göra företaget konkurrenskraftigt genom att bygga ett
stabilt human- och socialkapital. Humankapital innebär medarbetarnas förmågor och
engagemang och socialkapital handlar om relationer och samarbetsförmåga mellan individer
och grupper. Målet är att anställa talangfulla arbetstagare och sedan få dem att arbeta bra
tillsammans. Lyckas organisationen med detta kan de skapa värdefulla fördelar gentemot
konkurrenter. (Boxall & Purcell, 2011)
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Ifall organisationen förstår att mänskliga frågor av alla slag är den grundläggande orsaken till
många av de misslyckade företagsförvärv som genomförs kan förvärvet hanteras
framgångsrikt. Att behandla människor väl och att ha motiverade medarbetare kommer inte av
sig själv utan är något HR måste arbeta för. Anställda kan arbeta ihjäl i sig men ändå inte
generera tillräcklig synergi effekt då engagemanget inte finns. Idag sker en ökad betoning på
att personalen är värdeskapande och fokus ligger mer på att arbeta med faktorer som talang,
kreativitet och serviceförmåga. (Daniel & Metcalf, 2001).
Guerci & Pedrini (2014) menar att HR spelar en viktig roll för att uppnå en hållbar förändring
i en organisation. Deras uppgift blir att utveckla personalens tankesätt i riktning mot
förändringens mål och att värna om deras välmående. Att planera en långsiktigt hållbar
förändring för att kunna uppnå organisationens mål är en strategisk fråga för HR.
HR funktionen har med andra ord en nyckelroll vid förändringsprocesser som implementering
av företagskultur vid företagsförvärv. Anledningen till det är att HR funktionens övergripande
roll är att attrahera, utveckla och behålla den mänskliga resursen. Personalvetare bör med
andra ord se till att man tar hänsyn till den mänskliga resursen vid ett företagsförvärv.
Samarbetet sker med företagets ledning samt chefer där HR idag vidare har en roll som
chefsstöd. (Marks & Mirvis, 2011)
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1.4 Syfte & frågeställningar
Syftet är att undersöka implementering av företagskultur efter ett företagsförvärv och att
kartlägga ledningens och mellanchefernas egna upplevelser av framgångsfaktorer och
svårigheter under processen.
För att konkretisera syftet kommer följande frågeställningar att behandlas:


Hur har ledningen och mellancheferna arbetat med att implementera värderingar efter
företagsförvärvet?



Vilka framgångsfaktorer samt svårigheter har de upplevt i värdegrundsarbetet?

1.5 Avgränsning
Flera författare påpekar att ekonomiska och strukturella perspektiv har undersökts vid
företagsförvärv och att många organisationer arbetar med dessa perspektiv för skapa värde.
Dock glöms ofta det kulturella perspektivet bort. (Bijlsma-Frankema, 2001, Lakshman, 2011,
Schraeder & Self, 2003). Vidare skriver dessutom Lodofors & Boateng (2006) att
implementering av företagskultur är en nyckelfaktor för ett framgångsrikt företagsförvärv.
Därför kommer studien att belysa frågan ur ett kulturellt perspektiv med fokus på
implementeringsprocessen. Denna process avgränsas ytterligare genom att behandla
områdena ledarskap, förtroende och lärande i implementering (Schein, 2010, Nguyen &
Kleiner, 2003, Lakshman, 2011, Bijlsma-Frankema, 2001 m.fl.).
Schein (2010) beskriver att värderingar ursprungligen kommer från ledningsnivå och skapas
genom social konstruktion. Därför blir implementering av värderingar särskilt viktigt i
implementering av företagskultur vid företagsförvärv då detta arbete sköts på ledningsnivå.
Därför kommer studien att behandla implementering av företagskultur med fokus på
värdegrundsarbete. Företagskultur definieras och beskrivs utifrån ett flertal kulturella nivåer
där värderingar här får särskild uppmärksamhet. Det görs även en beskrivning av olika sätt att
utveckla kulturer på.
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2. Teori
I följande kapitel presenteras studiens teoretiska referensram vilken behandlar forskning om
företagskultur och implementering av företagskultur vid företagsförvärv.

2.1 Företagskultur
Företagskultur definieras av Schein (2010) såsom ett mönster av delade grundläggande
antaganden som organisationen har lärt sig tillsammans då man försöker lösa problemet med
att överleva på en konkurrensutsatt marknad. Dessa sätt har visat sig fungera tillräckligt bra
för att anses vara valida och lärs därför ut till nya medlemmar i gruppen som det rätta sättet att
ta in information, tänka och känna i relation till detta problem.
Schraeder & Self (2003) definierar företagskultur som att den är unik för en organisation och
kategoriserar den i objektiva och subjektiva dimensioner, till skillnad från Schein (2010) som
inte gör denna distinktion. Organisationskulturen beskrivs av Schraeder & Self (2003) omfatta
traditioner av delade värderingar och förväntningar om en organisations varande. Objektiva
dimensioner beskrivs vara synliga artefakter och subjektiva dimensioner är gemensamma
värderingar och normer.
Schein (2010) beskriver att varje grupp människor som har en historia tillsammans kommer
att ha utvecklat en kultur. Hur stark den kulturen är beror på hur lång tid man har varit med
varandra, stabiliteten i gruppen och vad man har upplevt tillsammans. Beroende på om en
kultur kan anses vara bra eller dålig beror på vilket sammanhang den verkar i. Det mest
framstående karaktäristiska för en kultur är att den är en produkt av kollektivt lärande.

2.1.2 Kulturella nivåer
Schein (2010) delar in kultur i tre analysnivåer. Synliga artefakter, medvetna gemensamma
värderingar och normer, och omedvetna grundläggande antaganden. Det här kan liknas vid
Schraeder & Self (2003) beskrivning företagskultur indelat i objektiva och subjektiva
dimensioner. Dock gör inte Schein (2010) denna distinktion mellan objektiva och subjektiva
dimensioner.
Schein (2010) menar att synliga artefakter är det som syns, hörs och känns när du först möter
en ny kultur. Det kan vara kläder eller utsmyckningar på kontoret. Medvetna gemensamma
värderingar och normer kommer oftast från ledare som har arbetat för att få igenom vissa
filosofier. Visar det sig att dessa filosofier verkar fungera i praktiken leder det till att
organisationen utvecklar omedvetna grundläggande antaganden kring detta.
För att få ytterligare förståelse för Scheins (2010) modell redovisas här analysnivåerna i
omvänd ordning genom exempel. Ett grundläggande antagande kan till exempel vara att bara
individuell prestation är värt något. Det grundläggande antagandet styr organisationens
5

värderingar och normer som kommer till uttryck i hur man beter sig i företaget. En värdering
i det här exemplet kan vara att individuellt arbete ger bäst resultat. Ett medvetet beteende som
följs av detta kan vara att personalen är väldigt tävlingsinriktade och att det är ”var man för
sig”. Hur det här syns utåt sett är genom artefakter. En artefakt i det här fallet kan vara att alla
har varsitt enskilt kontor utan gemensamma ytor.

2.1.2.1 Artefakter

En organisations identitet ligger till grund för utvecklingen av en företagskultur. Det här
innebär att företagskultur anses vara en del av en organisations identitet. Företagskultur
definieras av Olusoji (2012) som ett företags delade normer, värderingar och beteenden som
synliggörs genom artefakter. Organisatoriska artefakter är exempelvis material, byggnader,
symboler och ledord som verkar rimliga för organisationsmedlemmar och därför även har en
betydelse. Artefakter demonstrerar kultur, normer och värderingar hos dem som arbetar i
organisationen samt alla dess intressenter. (Olusoji, 2012)
Artefakter kan ses som ett sätt att kommunicera internt och externt. Det visar på en väldigt
tydlig ståndpunkt, ”det här står vårt företag för”. Det kan ses som ett internt styrmedel där
artefakter underlättar den interna kommunikationen såväl som att det kan verka för att
organisationens medlemmar känner större samhörighet med varandra. Har en organisation
exempelvis ett lejon som logotyp måste dess medlemmar även agera som lejon själva,
medvetet eller omedvetet visar logotypen till exempel ledarskapets riktning och andra
nyckelfrågor i verksamheten. Artefakter har på senare tid även börjat ses som ett externt
styrmedel där alla medarbetare ses som kulturbärare och ambassadörer för företaget.
Medarbetare anses ha ett stort inflytande på konsumenters upplevelse av både företaget i sig
och dess varumärke. (Olusoji, 2012)
Olusoji (2012) slutsats om hur organisatoriska artefakter bidrar till att utveckla en
organisations identitet är att organisatoriska artefakter hjälper till att stödja önskade
värderingar och normer i företaget. Accepteras artefakterna blir de som en ständig påminnelse
om företagskulturen och vad företaget står för.

2.1.2.2 Värderingar

Värderingar kommer ursprungligen från ledningsnivå och skapas genom social konstruktion.
Värderingar accepteras socialt på grund av att man bildat praxis kring ett visst beteende i
gruppen. De gruppmedlemmar som inte accepterar dessa värderingar riskerar att bli
utelämnade från gruppen. Gruppen lär sig att vissa värderingar, ursprungligen födda ur en
ledare eller grundares filosofi, fungerar i fråga om att veta vad som är ett lämpligt agerande i
gruppkonstellationen. Värderingar skapar mening och trygghet för gruppmedlemmarna och
bildar tillslut omedvetna grundläggande antaganden som kan vara både gynnande och
hämmande för prestationen. Värderingar blir ofta en medveten del i organisationers ideologier
och filosofier och fungerar som ledstjärna och rättesnöre. Detta styr organisationens beteende
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och visar till exempel på hur man ska hantera kritiska situationer och hur nya medarbetare ska
socialiseras in i företagskulturen. (Schein, 2010)
Jenkins & Bourne (2013) definierar värderingar som individuellt eller kollektivt bestående
övertygelser som är att föredra. Värderingar styr beteende och gör därmed att man även kan
förklara människors beteende. Det finns tre universella mänskliga krav som ligger till grund
för alla värderingar. Det är behovet av biologisk överlevnad, efterfrågan på social interaktion
och sociala och institutionella krav på välstånd och trygghet. Skillnader i vilken betydelse
man lägger i dessa kan leda till konflikter mellan individer och grupper. Organisatoriska
värderingar ger uttryck för de generella värderingar som guidar medarbetare i deras val och
utvärdering av beteenden. Värderingar representerar en form av konsensus i organisationen
kring de värderingar som är viktiga att anknyta till för att uppnå mål och överlevnad.
Jenkins & Bourne (2013) menar att det finns olika former av värderingar i företagskultur och
delar in värderingar i tillskrivna, uttalade, delade och aspirerande värderingar. Detta
perspektiv visar vidare på att organisatoriska värderingar är dynamiska och kan bilda gap eller
kongruens emellan olika former av värderingar.
Tillskrivna värderingar är de värderingar som individer tillskriver organisationen och som blir
till kollektivt inbäddade värderingar. Värderingarna tillskrivs genom att medarbetare
observerar dagliga aktiviteter och upprepade mönster som historiskt sätt har haft inflytande på
handlingar och beslut, man gör sedan sin egen tolkning av organisationens värderingar.
Därmed representerar tillskrivna värderingar organisationens historia. Dessa värderingar kan
synliggöras genom att fråga medarbetare vad som karaktäriserar organisationen. Tillskrivna
värderingar kan beskrivas vara värderingar som individer upplever att organisationen står för.
Uttalade värderingar är önskade och uttalade av ledningen som ses vara ett kollektiv i sig.
Ledningen önskar att de värderingar som de väljer att förmedla ska följas i organisationen. De
kan förmedla dessa värderingar muntligt och även i skrift genom olika former av policy
dokument. Många gånger pratar man om en organisations värderingar som likställt med de
värderingar ledningen arbetar för ska genomsyra organisationen. (Jenkins & Bourne, 2013)
Delade värderingar delas av kollektivet i organisationen och baseras på individers
värderingar. Med andra ord utger medarbetares egna inbäddade värderingar tillsammans ett
organisatoriskt värdesystem.
Aspirerande värderingar är vad individer önskar att organisationens värderingar skulle vara.
Dessa värderingar är de som medarbetare själva tillsammans tycker att organisationens
värderingar borde vara. Denna önskan om något annat än det befintliga kommer ofta från
förändringar av något slag, samhällsutveckling eller organisationsutveckling är vanliga
orsaker till uppkomsten av aspirerande värderingar. Företagsförvärv ges som ett exempel på
en organisationsutveckling. (Jenkins & Bourne, 2013)
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Organisatoriska värderingar är dynamiska och kan bilda gap eller kongruens emellan olika
former av värderingar. Kongruens mellan de olika formerna av värderingar menas att
tillskrivna, uttalade, delade och aspirerande värderingar överensstämmer med varandra.
Kongruens mellan värderingar kan anses vara positivt då man undviker risk för motstånd i
beslut och handlingar och medarbetare skulle sträva mot gemensamma mål, ha lätt för att
samarbeta och känna gemenskap. Dock kan det även vara negativt då det finns risk att det inte
sker någon utveckling, nytänkande och lärande då alla från början är nöjda och överens om
hur man alltid ska agera och bete sig i organisationen. (Jenkins & Bourne, 2013)
Ifall de olika formerna av värderingar inte korrelerar med varandra kan det uppstå ett gap. Ett
gap kan vara mellan inbäddade och önskade värderingar vilket kan leda till missnöje med att
den befintliga situationen inte är som man vill ha den. Ett gap mellan individuella och
kollektiva värderingar kan leda till att man inte känner någon tillhörighet i organisationen.
Slutligen kan ett gap mellan ledningens uttalade värderingar och resterande former av
individuella och kollektiva värderingar inom organisationen finnas. Det blir svårt att få med
sig medarbetare och uppnå mål då ledningen förmedlar en sak men inte lyckas att införa dessa
värderingar och verkligheten ser ut på ett annat sätt. (Jenkins & Bourne, 2013)
Även Alvesson (2001) beskriver detta fenomen som Jenkins & Bourne (2013) tar upp.
Alvesson (2001) benämner detta vid kulturell mångtydighet och beskriver det som
skiljaktigheter mellan policy och praxis. Att undvika mångtydighet är svårt då ledningens
uttalade värderingar måste vara i perfekt harmoni med social praxis i organisationen för att
mångtydighet inte ska finnas. Fragmentering, instabilitet och variation i föreställningar och
innebörder tillhör människas verklighet.
Nedan illustreras en bild över Jenkins & Bourne (2013) olika former av värderingar.

Kollektiv

Tillskrivna
Värderingar

Uttalade
Värderingar

Nivåer av värderingar
Delade

Aspirerande

Värderingar

Värderingar

Individuell

Inbäddad

Riktning av värderingar

Önskad

Jenkins & Bourne (2013) s, 503. Forms of organizational values. Översatt till svenska.
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2.1.3 Att utveckla en kultur
Marks & Mirvis (2001) beskriver olika sätt att utveckla kulturer beroende på vad för slags
sammansättning man vill att företagskulturen ska ha efter ett företagsförvärv eller en
sammanslagning av företag. Schraeder & Self (2003) definierar ett företagsförvärv som när ett
företag köper upp ett annat företag och själva behåller kontrollen. En sammanslagning som ett
samgående där två organisationer tillsammans bildar en organisation.
Marks & Mirvis (2001) beskriver kulturell integration som ett sätt att integrera befintliga
kulturer med varandra. Man vill behålla det bästa av båda antingen i en sammanslagning av
företag eller i ett företagsförvärv där ledningen har intentionen att välja det bästa från båda
organisationerna. Det här leder till att företagen antingen försöker arbeta med olikheterna eller
så uppstår det konflikter över dessa istället. Vid kulturell assimilation väljer man en kultur
som ska få verka, oftast sker detta vid företagsvärv. Det här sättet anses generellt leda till mer
motstånd och konflikter än vid kulturell integration. Kulturell transformation i sin tur överger
befintliga kulturer för att skapa en helt ny. Detta kan ske både vid sammanslagning eller
förvärv.

2.2 Implementering
Vid implementering av företagskultur vid företagsförvärv beskriver forskningen ett antal
faktorer som de på ledningsnivå bör ta hänsyn till. Återkommande teman är ledarskap,
förtroende och lärande. (Schein, 2010, Nguyen & Kleiner, 2003, Lakshman, 2011, BijlsmaFrankema, 2001 m.fl.)

2.2.1 Ledarskap
Jacobsen (2005) skriver om att leda förändringsprocesser och menar att kulturella
förändringar bör genomföras decentraliserat med en hög delaktighet. Ledare bör agera enligt
ett transformativt ledarskap för att förändra en organisationskultur. Ledaren ska vara
karismatisk och kunna inspirera människor till förändring. Man ska ha förmåga att skapa en
situation där medarbetare själva vill förändras för att de känner sig inspirerade av och/eller
dragna till möjligheten av ett nytt och bättre tillstånd. Det centrala för ledaren är att skapa en
gemensam värdegrund i organisationen och denne behöver därför påverka medarbetares
värdesyn.
För att uppnå detta behöver ledare formulera visioner för det framtida önskade tillståndet med
den nya värdegrunden och skapa engagemang för denna vision. För att detta ska vara
genomförbart krävs det att ledare beter sig i samklang med det som de lär ut till medarbetare.
Med andra ord räcker det inte med att säga vilka värdegrunder som ska gälla, man måste även
som ledare bete sig därefter för att föregå med gott exempel och fungera som kulturbärare i
organisationen. Ifall ledare vill att andra ska ändra sitt beteende måste denne först ändra sitt
eget. Ledaren är en viktig symbol för övriga organisationsmedlemmar. (Jacobsen, 2005)
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Marks & Mirvis (2011) betonar också vikten av att ledningens intentioner ska stämma
överens med handlingarna men anlägger inte någon speciell ledarskapsstil kring detta påbud.
Däremot menar de att organisationen ska arbeta med 360 graders feedback mot ledarna som
ett verktyg för ledarskapsutveckling, i frågan om att kontinuerligt utvärdera ifall ledaren
efterföljer ledningens intentioner i praktiken.
Lakshman (2011) föreslår istället att ledare som ska implementera företagskultur vid
företagsförvärv ska anamma ett kunskapsledarskap, för att se till att ledningens intention med
implementeringen efterföljs i praktiken. Med ett kunskapsledarskap ska ledare arbeta för ett
lärandeklimat för att det ska kunna ske överföring av implicit kulturell kunskap mellan de
integrerade företagens medarbetare. För att upprättandet av sådant klimat ska möjliggöras
behöver ledaren har klart för sig sina egna tankar om vad som ska göras i teorin och hur detta
ska omsättas i praktiken. Detta orsak-verkan förhållande ska även kartläggas hos medarbetare.
Att medvetandegöra detta anses viktigt för att kunna behålla acceptans i sitt arbete som
förändringsledare.
Ledaren ska också skapa belöningssystem för att motivera medarbetare till att delta i
kunskapsöverföringen. Vilket slags system för belöningar som väljs, tros även vara en konkret
indikation på vilken kultur ledningen vill se i teori och praktik. För att ytterligare motivera
medarbetare att delta i kunskapsöverföringen ska ledaren arbeta med konflikthantering då
misstro kan uppstå i ett fall där ledningens intentioner och dess agerande i praktiken inte
stämmer överens. (Lakshman, 2011)
Nguyen & Kleiner (2003) menar däremot att ledare ska inspirera medarbetare till att lämna
den gamla företagskulturen och acceptera den nya genom att ha ett förstående ledarskap.
Ledare måste visa en förståelse för hur det är att vara medarbetare under denna process. Att
visa empati och respekt för den stress och osäkerhet som en kulturell förändring kan bära med
sig. För att hjälpa medarbetarna att hantera svårigheterna behöver man vara insiktsfull och
informerad. Det kan man bli genom att ha daglig kontakt direkt med medarbetare för att ta
reda på hur de tänker och känner kring förändringen. (Nguyen & Kleiner, 2003)

2.2.2. Förtroende
Stahl, Larsson, Kremershof & Sitkin (2011) skriver att det förvärvande företagets ledning ska
skapa förtroende hos medarbetare från det uppköpta företaget. Förtroende antas kunna
resultera i ett gott samarbete mellan företagens medarbetare och därmed även en smidig
implementeringsprocess. För att skapa förtroende ska den förvärvande ledningen avstå från att
snabbt inta hög kontroll med regler, system och förväntningar på prestationer. Istället
rekommenderar man att låta det uppköpta företaget behålla sitt självstyre. Hög kontroll
signalerar avsaknad av förtroende och det finns risk för konflikter och att medarbetare gör
motstånd för att försvara sitt självstyre.
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Även ledningens inställning till kulturella olikheter påverkar förtroende och upplevelsen av
implementeringsprocessen skriver Stahl et.al (2011). En multikulturell förvärvare anser att
olikheter är en tillgång och låter därför det uppköpta företaget behålla sin värdegrund. Vidare
föreslås att ledningen ska arbeta med att erbjuda medarbetare ökad jobb säkerhet och
möjligheter till ersättning och förmåner. Man vill se till att medarbetare känner att de har
tjänat på att bli förvärvade. Slutligen menar Stahl et.al (2011) att kommunikation är en
nyckelfaktor för medarbetares förtroende. Information kan minska stress och osäkerhet och
uppkomsten av misstro och rykten.
Bijlsma-Frankema (2001) anser att ledningen måste anpassa den nya kulturen till den nya
strukturen vid implementering av företagskultur vid företagsförvärv. För att kunna förstå
varandras företagskulturer och kunna anpassa detta till en organisationsstruktur krävs det
samarbete mellan medarbetare. För att ledningen ska kunna få medarbetare från de olika
företagen att samarbeta behöver de bygga upp ett förtroende hos dem, men även förtroende
emellan medarbetarna. Korrelationen mellan samarbete och förtroende påpekar även Stahl
et.al (2011) och beskriver hur ledningen kan arbeta för att skapa förtroende och på så vis
bädda för ett samarbetsklimat. Bijlsma-Frankema (2001) menar likt Stahl et.al (2011) att
förtroende för ledningen är en förutsättning för ett fungerande samarbete mellan medarbetare
men fokuserar dock istället på faktorer som kan öka samarbete mellan
organisationsmedlemmar och deras förtroende för varandra.
Bijlsma-Frankema (2001) menar att förtroende för varandra ökar då man utbyter kunskap och
erfarenhet. Dialog blir en viktig kommunikationskälla för att utbyta tankar och resonemang
kring normer och förväntningar. Delade normer förväntas bidra till en gemensam tolkning av
förväntningar på hur man ska agera och bete sig. Delade mål anses också resultera i
förtroende sinsemellan. För att se till att samarbetet utvecklas som önskat, behöver
medarbetares beteende kontinuerligt övervakas för att ledningen ska kunna ge feedback på
deras beteenden. I samarbete finns risk för konflikter och Bijlsma-Frankema (2001) påpekar
därför vikten av konflikthantering för att uppnå goda resultat.
Nguyen & Kleiner (2003) beskriver att ledningen ska skapa förtroende hos medarbetare
genom att hjälpa dem att hantera implementeringsprocessen av kulturen. Att kontinuerligt
kommunicera tydligt och sympatiskt och ge relevant information kan bidra till medarbetares
förmåga att hantera implementeringsprocessen. Det här i sin tur kan bidra till ökad
produktivitet och i slutändan resultera i konkurrensfördelar för organisationen. Lodofors &
Boateng (2006) instämmer med Nguyen & Kleiner (2003) om vikten av kommunikation för
att skapa förtroende. De påpekar även att avsaknad av effektiv kommunikation kan öka den
kulturella klyftan mellan företagen och leda till spänningar mellan medarbetare.

2.2.3 Individuellt och kollektivt lärande
Schein (2010) skriver att kulturell förändring innebär ett transformativt lärande. Med det
menas att ge upp gamla vanor för att lära sig nya tankar, känslor och beteenden.
Transformativt lärande är den högsta och även svåraste nivån av lärande då det krävs att
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individer helt ritar om sin mentala tankekarta. Det här kan leda till en oro för att lära sig nytt
och därmed även motstånd till förändring. För att hantera det här behöver ledningen skapa en
psykologisk säkerhet i lärandet. Det kan uppnås genom att arbeta med olika gemensamma
läraktiviteter vid en kulturell implementering.
Ledningen kan genom visioner förmedla att organisationen kommer att fungera bättre ifall
medarbetare knyter an till det nya sättet att tänka och jobba på. Ledningen ska vara tydlig med
att tala om vilket slags beteende som knyter an till den nya kulturen och kontinuerligt ge
feedback på hur väl detta uppnås. Det är även lämpligt att ledare agerar som förebilder i hur
medarbetare ska agera i samklang med den nya kulturen. (Schein, 2010)
För att medarbetare ska ha förmåga att ta till sig det nya skriver Schein (2010) att det krävs
formell och informell träning. Man ska tänka på att struktur och kultur ska överensstämma
och anpassa lärandet efter det. Ifall den nya strukturen innebär mycket samarbete kan
teambuilding vara en lämplig träning för det. Man ska ge utrymme för medarbetare att själva
få lära sig på det sättet som fungerar bäst för var och en.
Man ska också genomföra värdegrundsarbeten i arbetsgrupper för att nya värderingar och
normer som är i linje med den nya företagskulturen ska kunna byggas upp (Schein, 2010). Ett
sådant arbete kan liknas vid Marks & Mirvis (2011) förslag om rollspel för att lära sig hur
man ska bete sig i samklang med den nya kulturen. Vidare skriver Schein (2010) att
stödgrupper kan upprättas för att medarbetare tillsammans med andra ska få diskutera
inlärningsproblem och stödja varandra i lärandet. Schraeder & Self (2003) ger också ett
bidrag för en typ av läraktivitet som en strategi för att hantera implementeringen. Förslaget är
att man kan ha seminarier med processledare för att lära sig om varandras kulturer.
Schweiger & Goulet (2005) anlägger likt Schein (2010), Marks & Mirvis (2011) och
Schraeder & Self (2003) ett lärandeperspektiv på implementering av företagskultur. Dock
specificerar dem sig med vilken typ av lärande som måste ske. Schweiger & Goulet (2005)
menar att det krävs en djupinlärning av kulturen för att överbrygga de kulturella skillnader
som kan uppstå vid ett företagsförvärv. Med djupinlärning menas inlärning av subjektiva
värderingar och antaganden, det som finns under ytan av synliga artefakter i en kultur. Genom
dialog och utbyte av kunskaper, erfarenheter och insikter mellan företagens medarbetare kan
denna djupinlärning uppnås. Kulturell djupinlärning förväntas resultera i mindre konflikter,
större förståelse och bättre samarbete mellan parterna. Målet är att på ett konstruktivt sätt
hantera kulturella skillnader för att kunna skapa en gemensam kultur. (Schweiger & Goulet,
2005)

2.3 Sammanfattning av teoretisk referensram
Företagskultur definieras av Schein (2010) såsom ett mönster av delade grundläggande
antaganden som gruppen har lärt sig tillsammans då man försöker lösa problemet med att
överleva på en konkurrensutsatt marknad. Dessa sätt har visat sig fungera tillräckligt bra för
att anses vara valida och lärs därför ut till nya medlemmar i gruppen som det rätta sättet att ta
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in information, tänka och känna i relation till detta problem. Schein (2010) delar in kultur i tre
analysnivåer. Synliga artefakter, medvetna gemensamma värderingar och normer, och
omedvetna grundläggande antaganden. En fördjupning kring framförallt värderingar har
beskrivits.
Efter en analytisk litteraturgenomgång kring framgångsfaktorer vid implementering av
företagskultur vid företagsförvärv kan det konstateras att ledarskap, förtroende och lärande är
återkommande teman. (Schein, 2010, Nguyen & Kleiner, 2003, Lakshman, 2011, BijlsmaFrankema, 2001 mfl). Jacobsen (2005) menar att man ska ha ett transformativt ledarskap.
Nguyen & Kleiner (2003) menar däremot att man ska inspirera medarbetare till att lämna den
gamla företagskulturen och acceptera den nya genom att ha ett förstående ledarskap.
Lakshman (2011) i sin tur menar att man ska ha ett kunskapsledarskap istället. Stahl, Larsson,
Kremershof & Sitkin (2011), Bijlsma-Frankema (2001) och Nguyen & Kleiner (2003)
fokuserar på vikten av att skapa förtroende hos medarbetare och hänvisar till ett antal olika
aktiviteter för att åstadkomma det. Schein (2010) skriver att kulturell förändring innebär ett
transformativt lärande och intar tillsammans med Marks & Mirvis (2011), Schraeder & Self
(2003) och Schweiger & Goulet (2005) ett lärande perspektiv på implementering av
företagskultur vid företagsförvärv.
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3. Metod
I följande kapitel ges en beskrivning av hur insamling av data har gått till. En beskrivning ges
av vilken metod som har använts och vilket typ av urval som har gjorts. Det redogörs även för
vilket undersökningsinstrument som har använts och hur bearbetning av data har genomförts.
Avslutningsvis sker en metoddiskussion över studiens trovärdighet, pålitlighet och
generaliserbarhet.

3.1 Metodologisk ansats
För att kunna undersöka implementering av företagskultur vid företagsförvärv och kartlägga
ledningen och mellanchefernas upplevelser av framgångsfaktorer och svårigheter samt ge
förslag på fortsatt arbete och kunna svara på frågeställningarna; Hur har ledningen och
mellancheferna arbetat med att implementera värderingar efter företagsförvärvet? Vilka
framgångsfaktorer samt svårigheter har de upplevt i värdegrundsarbetet? har en kvalitativ
metod med växelvärkande ansats använts.
Den kvalitativa forskningen drivs av en önskan att förklara händelser med hjälp av
existerande eller framväxande begrepp. Denna metod vill studera människors liv och
beteenden under verkliga förhållanden och återge deras åsikter och synsätt. (Yin, 2013). För
att genomföra studien har en växelverkan mellan deduktiv och induktiv ansats använts.
Att arbeta deduktivt innebär att arbeta med existerande begrepp. Först görs en analys av
tidigare forskning på området för att sedan låta den teoretiska referensramen bli en
avgränsning för de data som behöver samlas in ute på fältet. Deduktivt tillvägagångssätt är ett
säkert sätt då man vet vad man letar efter vid datainsamling och kan fokusera på det. Dock
kan deduktion göra att teman som utvecklas under insamlingen av data lätt förbises då dessa
inte finns med i den teoretiska referensramen. (Yin, 2013). Därför har en växelverkan mellan
deduktion och induktion använts. Med induktion avses att arbeta med framväxande begrepp
och låta datainsamlingen generera begrepp (Yin, 2013). Detta är ett tillvägagångsätt som är
nödvändigt i detta fall då datainsamlingen kan resultera i framgångsfaktorer som den
teoretiska referensramen inte behandlat.

3.2 Fallstudie
Som undersökningsobjekt har en fallstudie valts att göras. En fallstudie måste noga väljas
med utgångspunkt i dess relevans för det praktiska problem eller teoretiska frågor som ska
undersökas. (Denscombe, 2009) Det fall som har undersökts kommer framöver att kallas för
Fastighetsbolaget AB, det är ett lämpligt fall för det ändamål som velat undersökas. År 2008
förvärvade Fastighetsbolag A, Fastighetsbolag B och de bildade ett nytt gemensamt bolag
under namnet Fastighetsbolaget AB. (Företagsnamnen är fiktiva) År 2009 påbörjades arbetet
med implementering av företagskultur, denna process är idag genomförd och avslutad.
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Då undersökningen ämnar undersöka ett fenomen på djupet lämpar sig en fallstudie. Ett fall är
ett naturligt förekommande fenomen som existerar före undersökningen och som kommer att
fortsätta existera även efteråt. Det är inte en uppgjord situation endast i forskningssyfte utan
finns på riktigt. En fallstudie behandlar en undersökningsenhet på djupet och det är möjligt att
skaffa sig värdefulla och unika insikter. Den djupgående undersökningen gör det möjligt att
studera komplex kausalitet i processer och relationer. Därmed anses fallstudier vara holistiska
istället för att ha ett fokus på enstaka faktorer. (Denscombe, 2009)

3.2.1 Urval
I kvalitativ forskning brukar urvalet av deltagare göras medvetet i form av ett avsiktligt urval.
Syftet är att välja de datainsamlingsenheter som kan ge den mest relevanta informationen om
det som vill undersökas. Dock är det viktigt att välja deltagare som kan ge kontrasterande
bilder av fenomenet för att kunna pröva konkurrerande förklaringar.(Yin, 2013) Hur många
deltagare som ska ingå i ett småskaligt forskningsprojekt är emellertid svårt att ange. Detta
urval beror på tillgängliga resurser, den tid som man har på sig för undersökningen och de
antal deltagare som går att identifiera och få kontakt med. (Denscombe, 2009)
Genom ett personligt möte blev kontaktpersonen på Fastighetsbolaget AB tilldelad
information om undersökningens syfte och vad en undersökning hos dem skulle kunna
innebära. Därefter skickades mer detaljerad information ut via mail och även ett missivbrev
(bilaga 1) som kunde vidarebefordras i organisationen. Kontaktpersonen valde ut
respondenter för undersökningen som bedömdes kunna veta något om ämnet. Kriterier var att
respondenterna skulle ha varit anställda före förvärvet på något utav bolagen och fortfarande
vara kvar. I och med begränsad tid och resurser har sju stycken deltagit i undersökningen,
varav tre stycken ur ledningsgruppen och fyra stycken mellanchefer. Samtliga har varit
anställda på något utav bolagen innan förvärvet och varit med i arbetet med
implementeringsprocessen. Nedan följer en tabell som beskriver respondenterna.
Befattning

Utbildning

Kön

Ålder

Bolag ursprungligen

Chef teknik, service
& utveckling
Chef kommunikation
& IT
Chef HR

Teknologi, civilingenjör

Man

40 – 50

Fastighetsbolag A

Civilekonom

Man

50 – 60

Fastighetsbolag A

Socionom – personalinrikt. Kvinna

50 – 60

Fastighetsbolag A

Projektledare
kommunikation

Civilekonom

Kvinna

30 - 40

Fastighetsbolag A

Koncerncontroller

Civilekonom

Man

40 - 50

Fastighetsbolag A

Affärsområdeschef

Lantmäterilinjen

Man

40 - 50

Fastighetsbolag B

Redovisningschef

Civilekonom

Kvinna

30 - 40

Fastighetsbolag A
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3.3 Intervjuer
Undersökningen har genomförts med hjälp av intervjuer. Intervjuer används för att undersöka
komplexa och detaljerade fenomen. När man vill få insikter om forskningsdeltagares åsikter,
känslor och erfarenheter är intervju en lämplig teknik. Då undersökningen berör åsikter och
erfarenheter av en implementering av företagskultur lämpar sig intervju väl. Intervjuerna har
skett enskilt med respondenterna. Personliga intervjuer är populära då det är lättare att
arrangera ett möte mellan två personer än med en hel grupp. Dessutom är situationen mer
lätthanterlig för forskaren då det endast är en person som kräver fokus både under
intervjutillfället och vid bearbetningen efteråt. (Denscombe, 2009)
I och med att undersökningen är växelverkande har intervjuerna både behandlat existerande
begrepp men också innefattat viss flexibilitet till förmån för framväxande begrepp. Denna
form av intervju kallas semistrukturerad intervju. Då har forskaren ett färdigt frågeformulär
med existerande begrepp som ska behandlas samtidigt som frågorna är öppna och svaren
uppmuntras till vidareutveckling kring begrepp som utvecklas under intervjun. Inledningsvis
bör frågorna vara av sådan art att deltagaren förväntas kunna svara på dessa med enkelhet,
gärna något som deltagaren troligtvis redan känner till väl. Avslutningsvis bör deltagaren ges
utrymme till att ta upp ämnen som inte tagits upp i intervjun och som anses relevanta.
(Denscombe, 2009)
I början av en intervju bör forskaren ta upp informerat samtycke. Detta innebär att man
informerar undersökningspersonerna om syftet med studien, hur den är upplagd i stort och
vilka konsekvenser som kan följa av ett deltagande i projektet. Att informera om att
deltagandet sker anonymt, är frivilligt och att man kan dra sig ur när som helst är också en
viktig del i ett informerat samtycke. (Kvale & Brinkman, 2009) Intervjuerna inleddes därför
med informerat samtycke innan själva intervjuerna påbörjades. Vid detta tillfälle informerades
även om bandupptagning och fältanteckningar i syfte att få ett godkännande av deltagaren att
få använda dessa hjälpmedel. Ljudupptagning är ett hjälpmedel för minnet för att inte förlita
sig på endast tolkningar av fältanteckningar (Denscombe, 2009).
Intervjufrågorna (bilaga 2) var utformade efter studiens syfte och frågeställningar och
behandlade existerande begrepp från litteraturöversikten. Dessa inleddes med frågor kring
intervjupersonens bakgrund i företaget, befattning och utbildningsbakgrund. Vidare frågor
berörde nyckelteman från litteraturöversikten, värderingar som en del av företagskultur och
faktorer att ta hänsyn till vid implementering av företagskultur vid företagsförvärv såsom
ledarskap, förtroende och lärande. Frågor kring dessa teman försöktes i största möjliga mån
att besvaras. Vid utveckling av nya begrepp och teman under intervjun användes
frågeformuläret som stöd i vilka typ av följdfrågor som skulle kunna lämpa sig för att fortsätta
prata om de begrepp som växte fram. Avslutningsvis gavs deltagaren möjlighet att ta upp
ämnen som inte blivit berörda och som ansågs vara relevanta i studien.
Intervjuerna tog cirka 45 minuter och skedde i ett av Fastighetsbolaget ABs konferensrum. I
och med att lokalen var upprustad för möten var miljön lugn och tyst inne i rummet. För att få
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kvalitet på intervjuerna genomfördes endast två intervjuer per dag, en på förmiddagen och en
på eftermiddagen. Under intervjun fördes anteckningar som komplement till bandupptagning.
I direkt anslutning efter intervjun fördes vidare anteckningar kring tankar och reflektioner
som uppstod av intervjun.

3.4 Bearbetningsmetod
För att förbereda för en analys av data har bandupptagningarna från intervjuerna
transkriberats. Detta innebär att ändra från en form till en annan, i detta fall från ljud till skrift.
På det här viset struktureras intervjusamtalen i en form som lämpar sig för närmare analys.
Utskriften blir det första steget mot en analytisk process. Därefter ska man skapa
förutsättningar för att kunna göra en bra analys genom att bli förtrogen med data. Det är av
relevans att läsa igenom datautskrifter och fältanteckningar så pass att man kan hitta relevanta
nyckelord i texterna och göra en analys. (Kvale & Brinkman, 2009)
En analys av kvalitativ data ska genomsyras av frågeställningarna; vilka är studiens
utmärkande drag? Hur kan insamlad data relateras till de ursprungliga forskningsfrågorna?
Har potentiellt nya insikter dykt upp? Analysen av data kan göras genom kodning och
kategorisering med meningskoncentrering. Då drar man samman intervjupersonernas
yttranden till kortare formuleringar. Först ska varje enskild datautskrift markeras med olika
koder eller märkningar för nyckelord och nyckelmeningar som man ser återkommer. Därefter
ska dessa koder sorteras i större kategorier. Man kan säga att man klassificerar olika
datakomponenter under huvudrubriker. Sedan ska man försöka se samband mellan dessa
koder och/eller kategorier för att kunna utveckla begrepp och komma fram till vissa generella
uttalanden. Det kan både vara begrepp och hypoteser som framställs. (Yin, 2013)
Vid bearbetningen av data följdes denna analytiska process för att strukturera data. Först
transkriberades alla intervjuer och skrevs ut. Sedan påbörjades analysen genom att läsa
igenom alla datautskrifter tillsammans med fältanteckningar. (Yin, 2013) Som hjälpmedel vid
kodning och kategorisering användes överstrykningspennor i olika färger för olika koder och
kategorier. Sammantaget resulterade detta i 3 kategorier och flera underkategorier.
Kategorierna från litteraturöversikten bedömdes spegla innehållet väl även i det empiriska
materialet varpå dessa kategorier användes. En ytterligare kategori som fann vara av betydelse
var artefakter varpå detta var ett avsnitt som behövde kompletteras i den teoretiska
referensramen.

3.5 Metoddiskussion
Som forskare ska man visa upp forskningskvalitet genom att visa att metoder och
tillvägagångssätt som används är erkända som utgångspunkt för god forskning. Genom att
verifiera data är det möjligt att visa på trovärdiga och tillförlitliga resultat. Dock är detta en
svårighet inom kvalitativ forskning då det är omöjligt att upprepa en kvalitativ studie på
samma sätt som en naturvetenskapsman kan upprepa ett experiment. Kvalitativ forskning
syftar till att förklara händelser och studera människors liv och beteenden under verkliga
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förhållanden och återge deras åsikter och synsätt. Det är praktiskt taget omöjligt att upprepa
en social konstruktion i samma miljö då alla människor är olika och tiden förändrar både
människorna och den miljö dessa befinner sig i. Däremot finns det ett antal tillvägagångssätt
som forskaren bör ta hänsyn till i strävan att uppnå så god forskningskvalitet som möjligt.
(Denscombe, 2009)
3.5.1 Trovärdighet
För att data ska anses vara trovärdig gäller det att forskaren använt en metod som är lämplig
för att undersöka det som ska undersökas. (Kvale & Brinkman, 2009) Genom att använda sig
av grundade data, som i kvalitativ forskning innebär empiri, går det att visa att man står på en
stark grund som gör argumenten för slutsatser starkare. Det här kan därmed öka studiens
trovärdighet. För att ytterligare visa på studiens trovärdighet kan man använda sig av
respondentvalidering. Då återvänder forskaren till deltagarna med forskningsfynden för att
kontrollera att man uppfattat data korrekt. Så kallad triangulering kan också öka studiens
trovärdighet. En form är datatriangulering, där används flera olika kontrasterande
informationskällor vid insamling av data. (Denscombe, 2009)
Studiens trovärdighet anses vara relativt hög. Eftersom studien vill förklara händelser, studera
människors liv och beteenden under verkliga förhållanden och återge deras åsikter och
synsätt, lämpar sig användning av en kvalitativ metod väl då detta är själva syftet med just
denna metod. Datainsamlingen upplevs också bestå av detta perspektiv då ledningen och
mellanchefernas
upplevelser
av
värdegrundsarbetet
bedöms
vara
insamlat.
Respondentvalidering har dessvärre inte varit möjligt på grund av tidsaspekten och
användning av datatriangulering kan diskuteras. Flera kontrasterande informationskällor kan
anses ha använts till viss del då respondenterna var både män och kvinnor i olika åldrar och
med olika befattningar. Dock kommer alla respondenter förutom en från det uppköpande
bolaget vilket gör att graden av kontrasterande källor kan ha minskat. Dessutom innebär det
faktum att kontaktpersonen själv valde ut respondenter att graden av kontrasterande källor kan
ha minskat.
En nackdel med kvalitativ metod är att forskaren kan ha svårt att hålla sig objektiv och
blandar in subjektiva tolkningar vid analys av data. (Denscombe, 2009) Då analysen har gjorts
med bakgrund av studiens frågeställningar och syfte anses detta bidra till en mer objektiv syn
på data. Dock är det ofrånkomligt att blanda in subjektiva tolkningar då man som forskare har
en viss bakgrund och förförståelse som troligtvis färgar analysen.

3.5.2 Pålitlighet
Att göra undersökningen pålitlig innebär att undersökningsinstrument används konsistent och
neutralt för att undersökningen vid ett annat tillfälle, med samma villkor, ska kunna upprepas
och generera samma resultat. (Kvale & Brinkman, 2009) Att uppnå pålitlighet kan göras
genom att dokumentera och beskriva forskningsmetoderna så att andra personer både kan
förstå och granska dem. Med andra ord ska man sträva efter transparens.(Yin, 2013)
Denscombe (2009) skriver dock att pålitligheten i intervjuer kan vara svår att hantera då både
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intervjupersonen och kontexten man befinner sig i har svårt att vara precis konsistent.
Insamlad data är på sitt sätt unik. Däremot innebär ljudupptagning under intervjun en
fullständig dokumentation vad gäller det talade ordet. Den icke verbala kommunikationen kan
kompletteras med hjälp av fältanteckningar.
Då intervjuerna genomfördes av en och samma person, i samma konferensrum och med
samma frågeformulär anses tillvägagångsättet konsistent och neutralt och därmed pålitligt.
Dock ställdes olika kompletterande frågor till respondenterna beroende på vad som visade sig
vara relevant i just det fallet och hade potential att utveckla nya teman. Detta gjorde att
pålitligheten kan ha minskat något. Dock var detta en nödvändig åtgärd för användingen av en
växelvärkande ansats och förmågan att i slutändan kunna svara på studiens syfte och
frågeställningar. I och med användningen av ljudupptagning och genomförda transkriberingar
har det varit möjligt att fullständigt dokumentera det talade ordet. Genom att löpande
skriftligen beskriva tillvägagångsätt från början till slut och hänvisa till dokumentation via
bilagor, anses undersökningen vara transparens och tillgänglig för att kunna granskas av
andra.
3.5.3 Alternativa tillvägagångsätt
Empiriinsamling har gjorts med hjälp av intervjuer. Intervjuer används för att undersöka
komplexa och detaljerade fenomen. När man vill få insikter om forskningsdeltagares åsikter,
känslor och erfarenheter är intervju en lämplig metod. Då min undersökning har berört åsikter
och erfarenheter av en implementering har intervju lämpat sig väl. Dock skulle en användning
av fokusgrupper även kunna varit lämplig för att undersöka medarbetarnas upplevelse av
implementeringen. Denscombe (2009) skriver att fokusgrupper kan fånga attityder och
uppfattningar inom ett speciellt område som alla deltagare i gruppen har erfarenhet av. Under
fokusgruppen uppmuntras alla deltagare att diskutera det givna ämnet och denna interaktion
hjälper forskaren att förstå bakomliggande orsaker till varför deltagarna tycker som de gör.
För att detta undersökningsinstrument ska komma till sin rätt är det gynnsamt ifall man är fler
än en person som agerar moderator då det är svårt att både hålla i fokusgruppen, lyssna på vad
som sägs och dokumentera detta om man är själv. Därför har fokusgrupp inte varit användbar
i detta fall. Det har heller inte skett någon respondentvalidering på grund av en begränsad
tidsram men i och med ljudupptagning och transkribering är förhoppningen att intervjuerna
ska vara korrekt återgivna.
3.5.4 Generaliserbarhet
En ytterligare fråga i kvalitativ forskning handlar om ifall studien är generaliserbar. Då det
ofta handlar om ett eller ett fåtal fall som undersöks kan man påstå att det är omöjligt att
generalisera resultaten. Dock används termen överförbarhet istället och innebär i vilken grad
som forskningsfynden skulle kunna överföras till andra jämförbara fall. (Kvale & Brinkman,
2009) Genom att redovisa information om både fallet och respondenterna i undersökningen
gör detta det möjligt att tänka sig hur fynden skulle kunna gå att överföra på andra liknande
fall (Denscombe, 2009). I och med en beskrivning av Fastighetsbolaget AB och
respondenterna anses detta göra det möjligt att kunna överföra forskningsfynden till andra
jämförbara fall.
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4. Empiri
I följande kapitel sker en redogörelse av resultatet från intervjuer med ledning och
mellanchefer på Fastighetsbolaget AB. Först återges en beskrivning kring temat företagskultur
för att sedan återge respondenternas upplevda framgångsfaktorer kring hur organisationen har
arbetat med värdegrunden efter företagsförvärvet. Slutligen beskrivs vilka svårigheter
ledningen och mellancheferna har upplevt i värdegrundsarbetet.

4.1 Företagskultur
Respondenterna beskriver tydligt hur företagskulturen ser ut och vilka grundläggande
värderingar som gäller. Att man tidigt valde att ta det bästa av båda företagskulturerna anses
vara en framgångsfaktor. Likaså poängterar många respondenter att kontorsflytten till ett
aktivitetsbaserat kontor har haft stor positiv inverkan på företagskulturen.

4.1.1 Företagskulturen då och nu
Innan uppköpet beskrivs det köpande bolaget Fastighetsbolag A som regel - och processtyrt.
Kulturen var formell, hierarkisk och byråkratisk. Ledningen tänkte ut hur verksamheten skulle
se ut för att sedan berätta detta för medarbetarna. Det var mycket uppfölning, rapportering och
administration. Många respondenter pratar om att det fanns en felrädsla. En rädsla för att göra
fel och en viss försiktighet drev fram en hård styrning. Till exempel vågade vissa inte riktigt
ta beslut för att kunna vidareutveckla verksamheten utan personalen stannade hellre kvar i
befintligt läge av rädsla för att göra fel. Bolaget var stabilt men inte i framkant. Idag beskrivs
Fastighetsbolaget AB som ett värderingsstyrt företag. En mycket mer platt organisation med
högt i tak och frihet under ansvar. Arbetet beskrivs vara en gemensam utmaning istället för en
top down tanke. Felrädslan har det arbetats hårt med att få bort och det anses ha lyckats. Idag
är företaget drivande och i framkant på många områden som man inte var förut.

4.1.2 Sammansättning av företagskulturerna
Tidigt i integrationen bestämdes att man skulle ta det bästa av två världar. Ett förvärv som
hanterades som ett samgående beskrivs ha varit en framgångsrik strategi men också en svår
sådan. Organisationsmodellen togs från Fastighetsbolaget A och utvecklades in i det nya
bolaget. Ett strakt varumärke och ett ambitiöst kundarbete togs från det uppköpta
Fastighetsbolaget B, liksom även IT system och tävlingsmoment. Regeln var att aldrig ta
något utav bolagens arbetssätt utan man skulle alltid ta upp det som frågan rörde sig om och
reda ut på vilket sätt som är det mest effektiva och bästa, oavsett vilket företag det kom ifrån.
Oftast tyckte alla att det bolaget man själv kom ifrån hade det bästa sättet och det blev vi och
dem i varje fråga. Det här ledde till många diskussioner och konflikter långt ut i
organisationen och en friktion under en lång tid uppstod. Däremot menar några respondenter
att i och med att man tog det bästa av båda kulturerna kunde man känna igen sig även fast det
var mycket nytt och det uppköpta bolaget kunde också behålla en stolthet trots att de blev
uppköpta.
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4.1.3 Struktur och kultur
Respondenterna pratar om integration i två steg, att kulturarbete föregås av strukturarbete.
Först måste man arbeta med hur man vill att organisationsstrukturen ska se ut. Hela den
processen karaktäriserades av att det skulle gå fort med omtanke för medarbetare. Desto
snabbar medarbetarna kunde få besked om de fick ha kvar sin tjänst desto bättre. Dock togs
hänsyn till att en avslutad anställning skulle hanteras etiskt och med ett socialt
ansvarstagande. Det tillsattes en arbetsgrupp med representanter från båda bolagen som
skulle besluta om de stora frågorna. De arbetade med detta på heltid, frikopplat från sina
ordinarie arbetsuppgifter. Till hjälp hade man även konsulter som var experter på området.
Först när strukturarbetet var klart och det märktes att det fungerade väl och uppnådde önskade
resultat kunde kulturarbetet påbörjas på allvar. Även fast kulturen var något man också hade
arbetat med under struktureringsprocessen kunde man nu satsa på ordentligt och ett av de
första stegen var en kontorslytt. Respondenterna menar att kontorsflytten till ett nytt
gemensamt aktivitetsbaserat kontor har haft väldigt stor betydelse för företagskulturen. Här är
ett kontorslandskap där ingen har en fast plats utan var och en sätter sig och jobbar på en ledig
plats beroende på vad man ska arbeta med. Det finns till exempel tysta zoner såväl som
platser för gruppdiskussioner. Kontoret har fått kulturen att bli mer gemensam med en bra
sammanhållning. En respondent beskriver det såhär:
”Det här kontoret tycker jag har spelat en väldigt stor roll alltså även kulturmässigt. Det som
jag tycker är uppenbart här är att här är vi inte uppdelade, här är vi ett enda företag. Det går
inte att prata längre om att ja jag tillhör (avdelning) och här sitter vi och vi gör det här, utan
jag är ju (namn) och jag är en del av Fastighetsbolaget AB och sen jobbar jag med de jag
behöver jobba med för att lösa mina uppgifter”
Vidare funderar respondenten dock över ifall ett sådant kontor kräver att man har arbetat
mycket med kulturen för att det ska fungera. När tanken är att man ska jobba mycket
tillsammans kan det behövas gemensamma värderingar först för att ett samarbete ska fungera.
4.1.4 Värderingar
I och med integrationen gjordes en jämförelse mellan de två bolagens värderingar och man
gjorde bedömningen att dessa var snarlika varandra. Det här ledde till att man valde att
implementera det köpande företagets värderingar. Respondenterna beskriver att
Fastighetsbolaget AB idag vilar på grundvärderingarna, hög etik, humanistisk grundsyn och
helhetssyn. En av respondenterna menar att det faktum att dessa värderingar var det
förvärvande företagets från början kan ha inneburit en smidigare implementeringsprocess, då
det redan från början fanns kulturbärare i det nya bolaget som skapades. Det här innebar att
alla inte behövde lära sig värderingarna på nytt.
När de beskriver vad hög etik innebär menar de ofta affärsetik. Att göra affärer på ett schysst
sätt och vara schysst mot kollegor, konkurrenter och kunder. Ett scenario som många refererar
till innebär att man fortfarande ska kunna stå för det man gör om det skulle presenteras i tv.
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Med humanistisk grundsyn tar man hänsyn till människan och allas lika värde. Frågor som
berörs kan vara ledarskap, jämställdhet och mångfald. I och med nedskärningarna efter
förvärvet pratades det om hur chefer skulle agera i den situationen för att det skulle skötas på
ett bra sätt. Att ha en helhetssyn innebär att ha förståelse för hela affären trots att
arbetsuppgifter som endast berör en liten del utav den. Tanken är att desto större förståelse för
helheten desto bättre jobb kan man göra.

4.2 Implementering
I implementeringsprocessen av värderingar ser respondenterna ledarskap och vikten av att
föregå med gott exempel som en framgångsfaktor. Vidare beskrivs att transparens i
information och beslut har varit nödvändigt för att kunna skapa förtroende hos
organisationsmedlemmar. För att alla medarbetare ska lära sig värderingarna har ledningen
framgångsrikt arbetat med situations - anpassat lärande genom workshops. Dessutom har det
gjorts många uppföljningar på hur integration - och implementeringsprocessen upplevts av
medarbetare för att skapa lärande på chefsnivå.

4.2.1 Ledarskap
Många av respondenterna lyfter fram ledarskap som en av de viktigaste komponenterna i
värderingsarbetet. Det handlar om att ledaren bör leva som den lär. Det är en sak att säga hur
ledaren vill att det ska var i teorin och sätta upp fina tavlor på väggen med värdeord, men för
att få organisationen att börja leva efter värderingarna krävs arbete i praktiken. Allting börjar
uppifrån där framförallt företagets VD ses vara den största kulturbäraren, men även
ledningsgrupp och övriga chefer. Det gäller att VD tror på organisationen och att
ledningsgruppen är lojala gentemot det. En respondent uttrycker sig såhär:
”Allting börjar ju högst uppifrån, hur vår VD agerar, sen kommer ju ledningsgruppen och
alla tittar ju uppåt. Man tittar på sin närmaste chef och sen så tittar alla på VD. Har du inte
en VD som lever upp till de här värderingarna så går det ju liksom inte att få en organisation
att leva efter det heller. Och där tycker jag vår VD har gjort ett fantastiskt jobb.”
I konkreta handlingar i vardagen visar de i ledande position att de själva också lever efter
bolagets värderingar och statuerar goda exempel. Man visar tydliga ramar och riktlinjer för
önskat beteende. Ledningens val att flytta till ett aktivitetsbaserat kontor har bidragit till att de
kan leva värderingarna till fullo menar ett flertal respondenter.
”Alla ser ju vår VD här varje dag, han går omkring och sitter och käkar djupfryst mat till
lunch och är en del i det här. Om du har ett kontor där VD sitter inne på sitt rum och inte
hejar på folk så, om man nu pratar humanistisk grundsyn blir ju inge bra”…”Helhetssyn är
kanske något som har kommit mycket med det här kontoret tycker jag. Här är det ju svårt att
inte se och höra vad andra håller på med så vare sig man vill eller inte så får man faktiskt en
större bild än bara det man själv håller på med.”
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Ett par respondenter pratar också om ett självledarskap där det handlar om att ta eget ansvar.
Även den här formen av ledarskap har påverkats av det aktivitetsbaserade kontoret. Som chef
är det svårt att inta en traditionellt styrande och kontrollerande roll när man inte har sina
medarbetare nära till hands. Man vet inte var de sitter eller när de kommer och går. Det här
leder till att det egentligen inte finns någon uttalad ledare, utan medarbetarna måste leda sig
själva och klara av att ta egna initiativ och ställa frågor till kollegor eller chef om det behövs.
Medarbetarna har stor frihet och stort beslutsmandat. Denna förändring menar en av
respondenterna ha varit en utmaning för många chefer att släppa på kontrollen.
De i ledande position har istället i uppgift att beskriva målbilder för att peka på vad man vill
att organisationen ska uppnå. Hur den resan ska se ut är däremot till stor del upp till
medarbetarna själva. För att möjliggöra detta ska personer i ledande position finnas där som
ett stöd på vägen genom att fungera som bollplank, skapa trygghet och inspirera. För att
inspirera anordnas till exempel något som kallas världsmästerskapen en gång om året. Där
finns det möjlighet att vinna i kategorier som årets bästa affär, bästa medarbetare och bästa
chef. Där visas även på goda exempel på hur man lever värderingarna och vinnarna får
dessutom stå upp och tala om inför alla hur man agerat för att få priset.

4.2.2 Förtroende
För att kunna genomföra en förändring av företagskulturen har ledningen och mellancheferna
behövt skapa ett förtroende hos organisationens medarbetare. För att uppnå detta menar ett
flertal av respondenterna att det krävs av man är transparent och därmed öppen och ärlig med
information och beslut. Det finns inga hemliga agendor utan man talar alltid om vad som
händer. Därför har de upprättat ett antal kommunikationsprinciper som innebär att:
-

Har man haft något att berätta har man berättat det.

-

Har man inte haft något att berätta, har man sagt att man inte har något att berätta.

-

Har man vetat något men inte kunnat berätta om det i nuläget, har man sagt det och
bett om att få återkomma.

Vidare berättar respondenterna att i princip hela organisationen har tränats i kommunikation.
Då fick alla tillsammans i blandade grupper bland annat träna på att föra fram budskap och
hålla i presentationer. Efter samgåendet skapades också en webbplats med frågor och svar
kring integrationsprocessen. Efter att ha haft nedslag i en uppföljning att ledningen var
osynlig infördes även fredagsmöten i syfte att samla företaget och informera i viktiga frågor.
Detta blev mycket populärt och är än idag fortfarande ett självklart inslag. Informationen
handlar om vad som är aktuellt i verksamheten och hur det går för bolaget men även enskilda
enheter berättar om vad de arbetar med för tillfället och hur det går just för dem. Detta menar
ett par respondenter är en del av grundvärderingen helhetssyn då alla i bolaget kontinuerligt
får en överblick kring vad som sker på olika nivåer och liknande i organisationen.
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En av respondenterna menar att människor är rädda för förändring och att förtroende kan
uppnås genom att skapa en trygghet i att förändras. Respondenten uttrycker sig såhär:
”Det är om man berör hjärtat som det sker förändring”
Skälet till att människan inte vill förändras menar respondenten beror på att man inte har
någon kontroll på vilka förändringar som kommer att ske eller hur resultat kommer att bli.
Ifall det går att hjälpa människor att känna mindre rädsla gör det att man också kan lyckas
göra förändringar. Det handlar om att lägga mycket tid och kraft på att förmedla varför en
förändring behöver göras och hantera varje individs specifika rädsla på vägen dit. Alla
människor är olika och därför måste de hanteras individuellt. Förstår man det här och
använder sig av en emotionell kommunikation- och ledarstil kan man lyckas guida människor
genom förändring.

4.2.3 Individuellt och kollektivt lärande
För att medarbetarna i bolaget ska kunna lära sig de tre grundläggande värderingarna berättar
respondenterna att de har använt sig av situations - anpassat lärande. Då arbetade
ledningsgruppen fram ett antal olika fall med svarsalternativ kopplade till värderingarna och
diskuterade sedan dem för att komma fram till en gemensam ståndpunkt. Att såhär tycker vi
som ledning att företagets alla anställda bör agera i en viss situation. Ibland fanns alternativ
som var det mest optimala och ibland var även andra alternativ godtagbara. Genom
workshops ute i organisationen pratade man sedan om vad värderingarna betyder just på
Fastighetsbolaget AB, men utelämnade till en början hur ledningen såg på saken.
Medarbetarna fick därefter jobba i grupper med de olika fallen och fick först själva välja ett
svarsalternativ, för att sedan jämföra det med hur de övriga i gruppen svarat och diskutera
kring det. Därefter skulle gruppen enas om ett svaralternativ, för att sedan jämföra detta med
hur ledningen svarat. På detta sätt blir det möjligt att diskutera likheter och skillnader mellan
hur ledningen och medarbetarna ser på värderingarna för att i slutändan kunna forma en
gemensam syn.
För att ledningen och mellancheferna ska få information och lära sig om hur integration och
implementering upplevts av medarbetarna har det gjorts kontinuerlig uppföljning. Efter
förvärvet gjordes fyra mätningar under det första halvåret. Sedan efter 1-2 år gjordes den
första riktiga medarbetarundersökningen i det nya bolaget. Under uppföljningarna hade vissa
områden fått lägre bedömning än andra och där genomfördes åtgärder för att höja den interna
tillfredställelsen. Genom olika nyckeltal har man även kunnat se hur det går för bolaget. Det
är viktigt att alla i ledande position har en gemensam bild av verkligheten för att tillsammans
kunna agera utifrån det.
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4.3 Svårigheter med implementering
Respondenterna beskriver relativt olika svårigheter med implementeringsprocessen. Dock går
det att urskilja två genomgående teman. Dels att det har varit svårt med en splittrad kultur och
även svårigheter med ledarskapsfrågor.

4.3.1 Splittrad kultur
En av respondenterna menar att en svårighet på deras enhet var att alla mindre grupper hade
kommit olika långt i sin utveckling efter integrationen. Efter integrationen blev mycket rörigt
och kaosartat, i och med den stora personalförändringen var man tvungen att börja från början
och utvecklas tillsammans i den nya gruppen. Problemet var att alla grupper utvecklades olika
snabbt vilket ledde till att det inte gick att samarbeta med alla som man gjort tidigare. Man var
tvungen att backa tillbaka i arbetet för att arbeta med sin egna lilla grupp först för att
huvudtaget få den att fungera. Succesivt kunde man sedan börja utöka sitt samarbete med
andra grupper inom enheten och även i den övriga organisationen.
Några av respondenterna menar att det var särskilt svårt att förändra kulturen vid ett säte i
Sverige. Anledningen till det tror en av respondenterna beror på att det endast fanns personal
från ett och samma bolag kvar efter integrationen. Det innebar att ledningen där pratade om
förändringen på hög nivå men i praktiken skedde ingen förändring då personalgruppen var
oförändrad. Medarbetarna jobbade på samma sätt som man alltid gjort och det fanns ingen
som drev förändringen. Det var en dominerande grupp som satte stämningen vilket gjorde att
kulturen satt kvar längre där än i det övriga bolaget. Vidare anser respondenten att de borde
reflekterat mer över detta och hanterat det annorlunda. Ledningen skulle ha satt in mer stöd,
resurser och mer närvaro tidigare. I de övriga regionerna där personal från båda bolagen
ingick gick förändringen snabbast och bäst. Det var jobbigt i början men det gick över relativt
snabbt. En annan respondent menar att detta är en del av den grundläggande värderingen
helhetssyn och uttrycker sig såhär:
”Helhetssyn har vi också jobbat ganska mycket med för det är inte självskrivet. Vi ville inte
att våra regionkontor skulle bli små egna kungadömen utan det skulle vara en del av helheten
och det har vi fått jobba för.”
Däremot funderar en annan respondent över att det än idag kan upplevas som att kulturen är
splittrad i bolaget. Den region där förändringen gick långsamt och man fick jobba hårt för att
lyckas få med sig även denna del upplevs fortfarande ibland ha sin egen kultur. Anledningen
tros vara att regionkontoren bara träffas en gång vart annat år och att det kan upplevas som
sällan.
Vidare ser respondenten en stor utmaning i att förmedla företagskulturen ut till alla externa
entreprenörer som arbetar ute i Fastighetsbolaget AB:s lokaler. Dessa ses som företagets
förlängda arm och behöver förstå att de arbetar åt dem och därmed måste uppträda på ett visst
sätt ute hos kund. Uppträder de externa entreprenörerna felaktigt ringer kunden till
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Fastighetsbolaget AB och klagar istället för hos den anlitade entreprenören som är deras
arbetsgivare. Detta ger upphov till en stor frustration. Men i och med att de externa är så
otroligt många är det omöjligt att hålla koll menar respondenten.

4.3.2 Ledarskap
Inom en enhet på Fastighetsbolaget AB uppstod efter integrationen en kulturkrock. Ledningen
och mellancheferna släppte integrationen för tidigt menar en av respondenterna. Det blev
därför mycket diskussioner kring hur arbetet skulle organiseras och det blev tydligt att det
skiljde sig i företagskultur mellan de två bolagen. Det ena bolagets personal var vana vid ett
ledarskap som genomsyrades av frihet under eget ansvar och ett transparent beteende som
gällde för alla medarbetare. Medan det andra bolaget blivit kontrollerade i detalj och hade en
kultur där all information filtrerades. För vissa mellanchefer blev det därför ovant att ständigt
behöva vara kontrollerade och rapportera allt de gjorde till den överordnade chef som
ursprungligen kom från denna kultur. Respondenten beskriver att detta dämpade deras
engagemang och man ansåg att arbetssättet var väldigt ineffektivt. Efter ett par år insåg man
också att denna enhet inte fungerade och genomförde åtgärder.
En annan respondent beskriver att den överordnade chefen i denna enhet som inte fungerade
gav intryck av att arbetet fortlöpte enligt plan, även fast det sedan visade sig att det inte gjorde
det. Det här borde de egentligen ha kunnat inse tidigare, samtidigt menar en annan respondent
att det är svårt att upptäcka när en mellanchef mörkar, förhalar och rapporterar att allt är väl
trots att det inte är det.
Några av respondenterna menar att man borde involvera mellanchefer i implementeringen
ännu mer. En respondent menar att det handlar om att involvera chefer och få med sig dem för
att de ska bli bärare av en förändringsvilja till alla medarbetare. Detta kan inte bara en liten
styrgrupp enskilt göra. Det anordnas en chefsdag 1-2 gånger per år men hade cheferna träffats
mer kontinuerligt i olika chefsgrupper anser en av respondenterna att man troligtvis hade haft
mycket att delge och lära av varandra.

4.4 Sammanfattning av empiriskt resultat
Respondenterna beskriver tydligt hur företagskulturen ser ut och vilka grundläggande
värderingar som gäller. Att man tidigt valde att ta det bästa av två världar anses vara en
framgångsfaktor. Likaså poängterar många respondenter att kontorsflytten till ett
aktivitetsbaserat kontor har haft stor positiv inverkan på företagskulturen.
I implementeringsprocessen av värderingar ser respondenterna ledarskap och vikten av att
föregå med gott exempel som en framgångsfaktor. Vidare beskrivs att transparens i
information och beslut har varit nödvändig för att kunna skapa förtroende i organisationen.
För att alla medarbetare ska lära sig värderingarna har ledningen framgångsrikt arbetat med
situations - anpassat lärande genom workshops. Dessutom har det gjorts många uppföljningar
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på hur integration - och implementeringsprocessen upplevts av medarbetare för att skapa
lärande på chefsnivå.
Respondenterna beskriver relativt olika svårigheter med implementeringsprocessen. Dock går
det att urskilja två genomgående teman. Dels att det har varit svårt med en splittrad kultur och
även svårigheter med ledarskapsfrågor. Respondenterna sammanfattar dock implementering
av värderingar på följande vis:
”… Jag vet inte om man kunde ha gjort så mycket annorlunda, och varför skulle man ha gjort
annorlunda när det blev så bra…”
”Skulle jag göra det igen skulle jag nog gjort ganska precis likadant”
Fastighetsbolaget AB:s integration och implementering av värderingar beskrivs av de flesta
respondenter som väldigt framgångsrik. Trots vissa svårigheter och utmaningar på vägen
anses de effektiviseringar som velat göras vara uppnådda.
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5. Analys
I följande kapitel redogörs för en analys av det empiriska resultatet och den teoretiska
referensramen.

5.1 Företagskultur
Respondenternas beskrivning av deras strategi kring sammansättning av företagskulturerna,
sambanden mellan struktur och kultur samt bolagets värderingar återges med stöd av teori
kring framförallt företagskultur.

5.1.1 Sammansättning av företagskulturerna
Tidigt i integrationen berättade respondenterna att det bestämdes att man skulle ta det bästa av
båda företagskulturerna, vilket beskrivs ha varit en framgångsrik strategi men också en svår
sådan. Oftast tyckte alla att det bolaget man själv kom ifrån hade det bästa sättet och det här
ledde till många diskussioner och konflikter. Däremot menar några respondenter att i och med
att man tog det bästa av båda kulturerna kunde man känna igen sig även fast det var mycket
nytt och det uppköpta bolaget kunde också behålla en stolthet trots att de blev uppköpta.
Respondenternas beskrivning kan liknas vid Marks & Mirvis (2001) olika sätt att integrera
kulturer på och de kallar valet att ta det bästa av två världar för kulturell integration. De menar
att det här leder till att företagen antingen försöker arbeta med olikheterna eller så uppstår det
konflikter över dessa istället. Vid företagsförvärv sker oftast dock en så kallad kulturell
assimilation där man väljer en kultur som ska få verka. Det här sättet anses generellt dock leda
till mer motstånd och konflikter än vid kulturell integration. Stahl, Larsson, Kremershof &
Sitkin (2011) skriver att den förvärvande ledningen ska skapa förtroende hos det förvärvade
bolagets medarbetare genom att avstå från att snabbt inta hög kontroll då detta signalerar
avsaknad av förtroende. Det finns risk för konflikter och att medarbetare gör motstånd för att
försvara sitt självstyre. Till skillnad från respondenterna rekommendera Stahl et.al (2011) att
låta det uppköpta företaget behålla sitt självstyre. Det förvärvande bolaget ska även agera med
en multikulturell inställning där olikheter ses vara en tillgång och låter därför det uppköpta
företaget behålla sin värdegrund.

5.1.2 Struktur och kultur
Respondenterna pratar om integration i två steg, att kulturarbete föregås av strukturarbete.
Först när strukturarbetet var klart och det märktes att det fungerade väl och uppnådde önskade
resultat kunde kulturarbetet påbörjas på allvar. Respondenterna menar att kontorsflytten till ett
nytt gemensamt aktivitetsbaserat kontor har haft väldigt stor betydelse för företagskulturen.
Kontoret har fått kulturen att bli mer gemensam med en bra sammanhållning. Vidare funderar
respondenten dock över ifall ett sådant kontor kräver att man har arbetat mycket med kulturen
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för att det ska fungera. När tanken är att man ska jobba mycket tillsammans kan det behövas
gemensamma värderingar först för att ett samarbete ska fungera.
Den här beskrivningen visar på likheter med Olusoji (2012) beskrivning av artefakters
betydelse för ett företags identitet. Olusoji (2012) definierar företagskultur som ett företags
delade normer, värderingar och beteenden som synliggörs genom artefakter. Organisatoriska
artefakter är exempelvis material, byggnader och symboler. Artefakter kan ses som ett internt
styrmedel där artefakter underlättar den interna kommunikationen såväl som att det kan verka
för att organisationens medlemmar känner större samhörighet med varandra.
Bijlsma-Frankema (2001) anser till skillnad från respondenterna att ledningen måste anpassa
den nya kulturen till den nya strukturen vid implementering av företagskultur vid
företagsförvärv. För att kunna förstå varandras företagskulturer och kunna anpassa detta till en
organisationsstruktur krävs det samarbete mellan medarbetare.

5.1.3 Värderingar
I och med integrationen gjordes en jämförelse mellan de två bolagens värderingar och man
gjorde bedömningen att dessa var snarlika varandra. Det här ledde till att man valde att
implementera det köpande företagets värderingar. Respondenterna beskriver att
Fastighetsbolaget AB idag vilar på grundvärderingarna, hög etik, humanistisk grundsyn och
helhetssyn. En av respondenterna menar att det faktum att dessa värderingar var det
förvärvande företagets från början kan ha inneburit en smidig implementeringsprocess, då det
redan från början fanns kulturbärare i det nya bolaget som skapades. Det här innebar att alla
inte behövde lära sig värderingarna på nytt.
Det här kan liknas vid det Stahl et.al (2011) skriver som lyder att en framgångsrik
implementering av företagskultur kan leda till en positiv inställning hos medarbetare till den
nya organisationen. Hängivna och motiverade medarbetare som utvecklar en känsla av delade
värden och delad identitet. Schweiger & Goulet (2005) menar dock att även fast företagens
kulturer är lika varandra kommer det alltid att finnas olikheter då varje kultur är unikt formad
av medarbetares delade upplevelser och historia. Då de sammangående bolagens kulturer
beskrivs vara snarlika varandra kan vissa synergieffekter uteblivit enligt Marks & Mirvis
(2011) som skriver att kulturell mångfald leder till kreativitet, innovation och lärande. På detta
sätt kan man skapa de önskade konkurrensfördelar man eftersträvar.
Schein (2010) skriver att kulturell förändring innebär ett transformativt lärande. Med det
menas att ge upp gamla vanor för att lära sig nya tankar, känslor och beteenden.
Transformativt lärande är den högsta och även svåraste nivån av lärande då det krävs att man
helt ritar om sin mentala tankekarta. Dock menar respondenterna att detta inte var fallet då
medarbetarna inte behövde lära om helt även fast en ny kultur har skapats på bolaget. Den
högsta nivån av lärande kan därmed ha uteblivit.
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5.2 Implementering
Respondenternas egna upplevelser av framgångsfaktorer vid implementering av värderingar
jämförs med den teoretiska referensramen kring framgångsfaktorer i sådant arbete.

5.2.1 Ledarskap
Många av respondenterna lyfter fram ledarskap som en av de viktigaste komponenterna i
värderingsarbetet. Det handlar om att ledaren bör leva som den lär. Det är en sak att säga hur
ledaren vill att det ska var i teorin och sätta upp fina tavlor på väggen med värdeord, men för
att få organisationen att börja leva efter värderingarna krävs arbete i praktiken.
I likhet med respondenterna beskriver den teoretiska referensramen om ledarskap vikten av att
leva som man lär. Dock redogörs här även för vissa typer av ledarskap som bör utövas.
Jacobsen (2005) beskriver att transformativt ledarskap och arbete med visioner bör utövas för
en framgångsrik implementering av företagskultur. För att ledarens visioner ska bli trovärdiga
krävs det att ledare beter sig i samklang med det som de lär ut till medarbetare. De ska föregå
med gott exempel och fungera som kulturbärare i organisationen. Ifall man vill att andra ska
ändra sitt beteende måste man först ändra sitt eget. Lakshman (2011) i sin tur föreslår att
ledare som ska implementera företagskultur vid företagsförvärv ska anamma ett
kunskapsledarskap med en medvetenhet av orsak – verkan förhållanden mellan teori och
praktik för att se till att ledningens intention med implementeringen efterföljs i praktiken.
Marks & Mirvis (2011) betonar också vikten av att ledningens intentioner ska stämma
överens med handlingarna men anlägger inte någon speciell ledarskapsstil kring detta påbud.
Respondenterna berättar vidare att de med konkreta handlingar i vardagen visar att de i
ledande position också själva lever efter bolagets värderingar och statuerar goda exempel.
Ledningens val att flytta till ett aktivitetsbaserat kontor har bidragit till att de kan leva
värderingarna till fullo menar ett flertal respondenter. Till exempel hör och ser alla vad alla
gör på kontoret vilket bidrar till en av grundvärderingarna om helhetssyn.
Olusoji (2012) slutsats i studien om hur organisatoriska artefakter bidrar till att utveckla en
organisations identitet ger respondenterna fog för deras påstående. Olusoji (2012) slutsats är
att organisatoriska artefakter hjälper till att stödja önskade värderingar och normer i företaget.
Accepteras artefakterna blir de som en ständig påminnelse om företgaskulturen och vad
företaget står för.
Ett par respondenter beskriver också ett självledarskap där det handlar om att ta eget ansvar.
De i ledande position har istället i uppgift att beskriva målbilder för att peka på vartåt man vill
att organisationen ska arbeta. Hur den resan ska se ut är däremot till stor del upp till
medarbetarna själva. För att möjliggöra detta ska personer i ledande position finnas där som
ett stöd på vägen genom att fungera som bollplank, skapa trygghet och inspirera.
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Respondenternas beskrivning av ett självledarskap visar på likheter med ett transformativt
ledarskap. Jacobsen (2005) skriver om att leda förändringsprocesser och menar att kulturella
förändringar bör genomföras decentraliserat med en hög delaktighet och ledare bör agera
enligt ett transformativt ledarskap. Ledaren ska vara karismatisk och kunna inspirera
människor till förändring. Det centrala för ledaren är att skapa en gemensam värdegrund i
organisationen och denne behöver därför påverka medarbetares värdesyn. För att uppnå detta
behöver man formulera visioner för det framtida önskade tillståndet med den nya
värdegrunden och skapa engagemang för denna vision.
Ett par respondenter menar vidare att även självledarskapet har påverkats av det
aktivitetsbaserade kontoret då det är mycket frihet under ansvar. Som chef är det svårt att inta
en traditionellt styrande och kontrollerande roll när de inte har sina medarbetare nära till
hands. Chefen vet inte var de sitter eller när de kommer och går. Det här leder till att det
egentligen inte finns någon uttalad ledare, utan medarbetarna måste leda sig själva och klara
av att ta egna initiativ och ställa frågor till kollegor eller chef om det behövs. Medarbetarna
har stor frihet och stort beslutsmandat. Denna förändring menar en av respondenterna ha varit
en utmaning för många chefer att släppa på kontrollen. Olusoji (2012) slutsats i studien om
hur organisatoriska artefakter bidrar till att utveckla en organisations identitet ger återigen fog
för respondenternas påståenden. Olusoji (2012) skriver att organisatoriska artefakter hjälper
till att stödja önskade värderingar och normer i företaget. Accepteras artefakterna blir de som
en ständig påminnelse om företgaskulturen och vad företaget står för.
För att möjliggöra ett självledarskap menar respondenterna att de i ledande position ska finnas
där som ett stöd på vägen genom att bland annat inspirera. För att ledarna ska inspirera
anordnas till exempel något som kallas världsmästerskapen en gång om året, där finns
möjlighet att vinna i kategorier som till exempel årets bästa affär. Genom att vinnarna får
presentera hur de agerat för att få priset visas även på goda exempel på hur man lever
värderingarna.
Lakshman (2011) menar i likhet med respondenterna att ledaren ska skapa belöningssystem
för att motivera medarbetare till att delta i kunskapsöverföringen i värdegrundsarbetet. Vilket
slags system för belöningar som väljs, tros även vara en konkret indikation på vilken kultur
ledningen vill se.

5.2.2 Förtroende
För att kunna genomföra en förändring av företagskulturen har ledningen och mellancheferna
behövt skapa ett förtroende hos organisationens medarbetare. För att uppnå detta menar ett
flertal av respondenterna att det krävs av man är transparent och därmed öppen och ärlig med
information och beslut. Vidare berättar respondenterna att de tränat i princip hela
organisationen i kommunikation och att de har fredagsmöten varje vecka i syfte att samla
företaget och informera i viktiga frågor. Detta menar ett par respondenter är en del av
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grundvärderingen helhetssyn då alla i bolaget kontinuerligt får en överblick kring vad som
sker på olika nivåer och liknande i organisationen.
Stahl et.al (2011) beskriver likt respondenterna att kommunikation är en nyckelfaktor för
medarbetares förtroende. Information kan minska stress och osäkerhet och uppkomsten av
misstro och rykten. Lodofors & Boateng (2006) och Nguyen & Kleiner (2003) poängterar
även vikten av kommunikation för att skapa förtroende. De påpekar även att avsaknad av
effektiv kommunikation kan öka den kulturella klyftan mellan företagen och leda till
spänningar mellan medarbetare.
En av respondenterna menar även att människor är rädda för förändring och att förtroende kan
uppnås genom att skapa en trygghet i att förändras. Det handlar om att lägga mycket tid och
kraft på att förmedla varför en förändring behöver göras och hantera varje individs specifika
rädsla på vägen dit.
Nguyen & Kleiner (2003) beskriver samma typ av tillvägagångsätt och menar att ledningen
ska skapa förtroende hos medarbetare genom att hjälpa dem att hantera
implementeringsprocessen av kulturen. Att kontinuerligt kommunicera tydligt och sympatiskt
och ge relevant information kan bidra till medarbetares förmåga att hantera processen. Ledare
måste visa en förståelse för hur det är att vara medarbetare under sådana förhållanden, att visa
empati och respekt för den stress och osäkerhet som en kulturell förändring kan bära med sig.
Respondenterna beskriver hur de arbetat för att skapa förtroende mellan ledningen och
medarbetare men inte sinsemellan medarbetare för att bilda ett samarbetsklimat. BijlsmaFrankema (2001) anser att man måste skapa ett förtroende hos medarbetare och även emellan
dem, för att bolagens medarbetare ska kunna samarbeta. Detta för att kunna föra en dialog och
förstå varandras kulturer för att möjliggöra en bra anpassning även till den nya strukturen.
Stahl et.al (2011) menar också att ledningen ska arbeta för att skapa förtroende och på så vis
bädda för ett samarbetsklimat.

5.2.3 Individuellt och kollektivt lärande
För att medarbetarna i bolaget ska kunna lära sig de tre grundläggande värderingarna berättar
respondenterna att de har använt sig av situations - anpassat lärande. Genom fiktiva fall i
workshops, som ledningen och medarbetarna utfört i grupper var för sig och även i stor grupp
tillsammans, pratade man om vad värderingarna betyder just på Fastighetsbolaget AB.
Schein (2010) menar i likhet med respondenterna att man ska genomföra värdegrundsarbeten
i arbetsgrupper för att nya värderingar och normer som är i linje med den nya företagskulturen
ska kunna byggas upp. Dock visar respondenterna på ett alternativ som den teoretiska
referensramen inte behandlar. Marks & Mirvis (2011) förslag är om rollspel för att lära sig
hur man ska bete sig i samklang med den nya kulturen. Vidare skriver Schein (2010) att
stödgrupper kan upprättas för att medarbetare tillsammans med andra ska få diskutera
inlärningsproblem och stödja varandra i lärandet. Schraeder & Self (2003) ger också ett
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bidrag för en typ av läraktivitet som en strategi för att hantera implementeringen. Förslaget är
att man kan ha seminarier med processledare för att lära sig om varandras kulturer.
Respondenterna beskriver vidare att workshop arbetet skedde i grupper med blandade
personalkategorier. I grupparbetet gavs det möjlighet att både få utrycka sina egen tolkning av
företagets värderingar såväl som att diskutera detta med gruppmedlemmarna för att få en
gemensam syn.
Genom detta tillvägagångsätt kan en djupinlärning enligt Schweiger & Goulet (2005) uppstått
då medarbetarna fått lära sig om sina egna subjektiva tolkningar av företagets värderingar och
diskuterat detta med andra. Schweiger & Goulet (2005) anlägger likt Schein (2010), Marks &
Mirvis (2011) och Schraeder & Self (2003) ett lärandeperspektiv på implementering av
företagskultur. Dock specificerar Schweiger & Goulet (2005) sig med vilken typ av lärande
som måste ske och menar att det krävs en djupinlärning av kulturen för att överbrygga de
kulturella skillnader som kan uppstå vid ett företagsförvärv. Med djupinlärning menas
inlärning av subjektiva värderingar och antaganden. Genom dialog och utbyte av kunskaper,
erfarenheter och insikter mellan företagens medarbetare kan denna djupinlärning uppnås.
Kulturell djupinlärning förväntas resultera i mindre konflikter, större förståelse och bättre
samarbete mellan parterna. Bijlsma-Frankema (2001) skriver att förtroende för varandra ökar
då man utbyter kunskap och erfarenhet. Dialog blir en viktig kommunikationskälla för att
utbyta tankar och resonemang kring normer och förväntningar. Delade normer förväntas bidra
till en gemensam tolkning av förväntningar på hur man ska agera och bete sig.
Respondenterna anger att syfte med workshop arbetet var att göra det möjligt att diskutera
likheter och skillnader mellan hur ledningen och medarbetarna såg på värderingarna för att i
slutändan kunna forma en gemensam syn i bolaget.
Jenkins & Bourne (2013) skriver att organisatoriska värderingar är dynamiska och kan bilda
gap eller kongruens emellan olika former av värderingar. Kongruens mellan de olika formerna
av värderingarna menas att värderingarna överensstämmer med varandra vilket
respondenterna berättar varit målet med lärandeaktiviteten. Jenkins & Bourne (2013) menar
att kongruens kan anses vara positivt då man undviker risk för motstånd i beslut och
handlingar, möjlighet att sträva mot gemensamma mål, ha lätt för att samarbeta och känna
gemenskap. Dock kan det även vara negativt då det finns risk att det inte sker någon
utveckling, nytänkande och lärande då alla från början är nöjda och överens om hur man alltid
ska agera och bete sig i organisationen.
För att ledningen och mellancheferna ska få information och lära sig om hur integration och
implementering upplevts av medarbetarna har det gjorts kontinuerlig uppföljning berättar
respondenterna. Det är viktigt att alla i ledande position har en gemensam bild av verkligheten
för att tillsammans kunna agera utifrån det. Den teoretiska referensramen om lärande
behandlar hur medarbetarna ska lära sig värderingar under implementeringsprocessen men
beskriver inte hur de i ledande position ska skapa ett lärande.
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5.3 Svårigheter med implementering
De svårigheter som respondenterna upplevt i värdegrundsarbetet återges med stöd av teori
kring värderingar.

5.3.1 Splittrad kultur
Några av respondenterna menar att det var särskilt svårt att förändra kulturen vid ett säte i
Sverige. Det var en dominerande grupp från ett utav bolagen som satte stämningen vilket
gjorde att kulturen satt kvar längre där än i det övriga bolaget. Vidare anser respondenten att
de borde reflekterat mer över detta och hanterat det annorlunda genom mer stöd och resurser.
En annan respondent menar att detta är en del av den grundläggande värderingen helhetssyn
och att de har fått jobba mycket för att uppnå detta bland regionkontoren. Däremot funderar
en annan respondent över att den regionen som varit problematisk fortfarande kan upplevas ha
sin egen kultur. Anledningen tros vara att man bara träffas en gång vart annat år och att det
kan upplevas som sällan.
Jenkins & Bourne (2013) menar att organisatoriska värderingar är dynamiska och kan bilda
gap eller kongruens emellan olika former av värderingar. Ifall de olika formerna av
värderingar inte korrelerar med varandra kan det uppstå ett gap vilket respondenterna verkar
beskriva ha inträffat. Det kan till exempel finnas ett gap mellan ledningens uttalade
värderingar och resterande former av individuella och kollektiva värderingar inom
organisationen finnas. Det blir svårt att få med sig medarbetare och uppnå mål då ledningen
förmedlar en sak men inte lyckas att införa dessa värderingar och verkligheten ser ut på ett
annat sätt. Även Alvesson (2001) beskriver detta fenomen och benämner detta vid kulturell
mångtydighet och beskriver det som skiljaktigheter mellan policy och praxis. Att undvika
mångtydighet är svårt då ledningens uttalade värderingar måste vara i perfekt harmoni med
social praxis i organisationen för att mångtydighet inte ska finnas. Fragmentering, instabilitet
och variation i föreställningar och innebörder tillhör människas verklighet.
Vidare ser respondenten en stor utmaning i att förmedla företagskulturen ut till alla externa
entreprenörer som arbetar ute i Fastighetsbolaget AB:s lokaler. Dessa ses som företagets
förlängda arm och behöver förstå att de arbetar åt dem och därmed måste uppträda på ett visst
sätt ute hos kund. Uppträder de externa entreprenörerna felaktigt ringer kunden till
Fastighetsbolaget AB och klagar istället för hos den anlitade entreprenören som är deras
arbetsgivare. Detta ger upphov till en stor frustration. Men i och med att de externa är så
otroligt många är det omöjligt att hålla koll menar respondenten.
Innebörden av gapet mellan ledningens intentioner och deras förlängda arm de externa
entreprenörerna kan beskrivas genom Olusoji (2012) syn på artefakter som externt styrmedel.
Artefakter demonstrerar kultur, normer och värderingar hos dem som arbetar i organisationen
samt alla dess intressenter. Artefakter har på senare tid även börjat ses som ett externt
styrmedel där alla medarbetare ses som kulturbärare och ambassadörer för företaget.
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Medarbetare anses ha ett stort inflytande på konsumenters upplevelse av både företaget i sig
och dess varumärke.

5.3.2 Ledarskap
Inom en enhet på Fastighetsbolaget AB uppstod efter integrationen en kulturkrock. Det ena
bolagets personal var vana vid en typ av ledarskap och det andra bolaget ett annat. Det ena
ledarskapet genomsyrades av transparens medan det andra innebar att ledaren filtrerade
information istället. Respondenten beskriver att detta dämpade deras engagemang och man
ansåg att arbetssättet var väldigt ineffektivt då man hade arbetat annorlunda tidigare. Efter ett
par år insåg man också att denna enhet inte fungerade och genomförde åtgärder. En annan
respondent beskriver att den överordnade chefen i denna enhet som inte fungerade gav intryck
av att arbetet fortlöpte enligt plan, även fast det sedan visade sig att det inte gjorde det. Det
här borde de egentligen ha kunnat inse tidigare, samtidigt menar en annan respondent att det
är svårt att upptäcka när en mellanchef mörkar, förhalar och rapporterar att allt är väl trots att
det inte är det. Den teoretiska referensramen kring ledarskap behandlar olika typer av
ledarskap som bör anamammas vid värdegrundsarbetet. Dock behandlas inte kulturkrockar i
ledarskap och dess konsekvenser. Heller inte svårigheter med framförallt det transformativa
ledarskapet som kan appliceras på Fastighetsbolaget AB där en chef gav intryck att arbetet
fortlöpte enligt plan fast det inte gjorde det.
Några av respondenterna menar att man borde involvera mellanchefer i implementeringen
ännu mer. En respondent menar att det handlar om att involvera chefer och få med sig dem för
att de ska bli bärare av en förändringsvilja till alla medarbetare. Detta kan inte bara en liten
styrgrupp enskilt göra. Det anordnas en chefsdag 1-2 gånger per år men hade cheferna träffats
mer kontinuerligt i olika chefsgrupper anser en av respondenterna att man troligtvis hade haft
mycket att delge och lära av varandra. Den teoretiska referensramen behandlar framförallt
förhållanden mellan ledning medarbetare men anlägger inte något perspektiv kring samverkan
mellan chefer.
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6. Diskussion
I följande kapitel förs en diskussion kring det resultat som framkommit av analysen.

6.2 Framgångsfaktorer i implementering
Nedan diskuteras olika framgångsfaktorer vid implementering av företagskultur som
framkommit i analysen.
6.2.1 Att ta det bästa av två världar
Att ta det bästa av båda företagskulturerna beskrivs av respondenterna som en framgångsrik
strategi men också en svår sådan. Däremot menar några respondenter att det ledde till att
medarbetare kunde känna igen sig även fast det var mycket nytt. Samt att det uppköpta
bolaget också kunde behålla en stolthet. Frågan är dock om den här strategin var
framgångsrik. Har en verksamhet råd med att förlora produktivitet under en längre tid på det
här sättet. Marks & Mirvis (2001) skriver att en kulturell integration där man tar det bästa av
båda företagskulturerna kan leda till att företagen antingen försöker arbeta med olikheterna
eller så uppstår det konflikter över dessa istället.
Min tolkning av strategin är att den är problematisk på kort sikt men mycket framgångsrik på
lång sikt. Jag anser att olikheter alltid skapar motsättningar, men kan organisationen arbeta
med dem kan det skapas utveckling och lärande. Beaktas alternativet skulle det vara att
ledningen valde en kultur att implementera istället som alla var tvungna att rätta sig efter.
Marks & Mirvis (2001) skriver att en sådan strategi oftast används vid företagsförvärv men att
det generellt anses leda till mer motstånd och konflikter än vid kulturell integration.
Integrationen skulle sannolikt gått fortare med denna strategi då det redan finns ett färdigt sätt
att arbeta på. Dock instämmer jag med Marks & Mirvis (2001) och tror att det skulle leda till
ännu mer motstånd i värdegrundsarbetet sen då ett helt bolag antagligen skulle känna sig
överkörda då de inte fått något att säga till om. Stahl, Larsson, Kremershof & Sitkin (2011)
skriver att den förvärvande ledningen ska skapa förtroende hos det förvärvade bolagets
medarbetare genom att avstå från att snabbt inta hög kontroll då detta signalerar avsaknad av
förtroende. Det finns risk för konflikter och motstånd vid försvar av sitt självstyre. Jag anser
att ledningens val att ta det bästa av två världar var framgångsrik då det skapade goda
förutsättningar för implementering av företagskultur.

6.2.2 Anpassa struktur efter önskad kultur
Respondenterna berättar att ett gemensamt aktivitetsbaserat kontor har haft stor betydelse för
företagskulturen. Kontoret har fått kulturen att bli mer gemensam med en bra
sammanhållning. Det är viktigt att anpassa strukturen i organisationen efter vilken kultur som
önskas. Då skapas förutsättningar för alla i organisationen att leva efter de värderingar som
ledningen förmedlar. Vill ledningen skapa samarbete medarbetare emellan måste det skapas
tillfällen för det också genom till exempel gemensamma ytor på kontoret. Olusoji (2012)
definierar företagskultur som ett företags delade normer, värderingar och beteenden som
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synliggörs genom artefakter, som till exempel är material och byggander. Organisatoriska
artefakter kan ses som ett internt styrmedel som underlättar den interna kommunikationen
såväl som att det kan verka för att organisationens medlemmar känner större samhörighet med
varandra.
Vidare funderar en av respondenterna dock över ifall ett aktivitetsbaserat kontor kräver att
man har arbetat mycket med kulturen innan för att det strukturella ska fungera. När tanken
med kontoret är att man ska jobba mycket tillsammans kan det behövas gemensamma
värderingar först för att samarbete ska fungera i praktiken. Bijlsma-Frankema (2001) anser att
ledningen måste anpassa kulturen till befintlig struktur istället för tvärtom. Frågan är ifall
struktur ska anpassas efter önskad kultur, eller tvärtom som Bijlsma-Frankema (2001)
förespråkar.
För att skapa framgång tror jag att värdegrunden måste arbetas fram först. När det är gjort, är
det möjligt att veta vilken typ av struktur som behövs för att stödja kulturen. Görs det tvärtom,
att det först bestäms hur strukturen ska se ut för att sedan anpassa kulturen efter det anser jag
att man bygger sin företagskultur på fel grunder då man låter befintlig struktur styra företagets
värderingar, istället för vilka värderingar och beteenden som är önskvärda. Dock anser jag att
man måste se sambandet mellan kultur och struktur som en växelverkande process.
Utgångspunkten bör vara önskad kultur, men samtidigt är det viktigt att ständigt göra
anpassningar åt båda hållen för att värdegrunden ska bli hållbar.
6.2.3 Leva som man lär
Många av respondenterna lyfter fram ledarskap som en av de viktigaste komponenterna i
värdergrundsarbetet. Det handlar om att ledaren bör leva som den lär. För att värderingarna
ska bli trovärdiga tror jag att ledare måste vara förebilder och agera enligt värderingarna. Hur
mycket ledningen än arbetar med att kontoret ska stödja önskad kultur, genomför workshop i
grupper och sätter pampiga tavlor på väggen mister värderingarna sin betydelse om företagets
ledning och chefer sen inte beter sig enligt vad de lär ut till organisationen. Jacobsen (2005)
menar att ledare ska bete sig i samklang med det som de lär ut till medarbetare. De ska föregå
med gott exempel och fungera som kulturbärare. Ifall ledare vill att andra ska ändra sitt
beteende måste de först ändra sitt eget. Även Lakshman (2011) och Marks & Mirvis (2011)
betonar vikten av detta.
Lever inte ledare som de lär är risken att det är fritt fram för fri tolkning av företagets
värderingar då ledare visar att det är så det fungerar, i och med att de själva gör en fri tolkning
av det som de lär ut. Därmed skapar ledningen och cheferna en kultur som innefattar fri
tolkning av lämpligt agerande i organisationen. Då alla följer sin egen övertygelse om hur de
bör agera finns risk för att organisationen blir splittrad då vissa agerar på ett sätt, och vissa på
ett annat. Schein (2010) skriver att värderingar ofta blir en medveten del i organisationers
ideologier och filosofier och fungerar som ledstjärna och rättesnöre. Detta styr
organisationens beteende och visar till exempel på hur man ska hantera kritiska situationer.
En konsekvens av att inte leva som man lär kan vara att det påverkar effektiviteten då alla
strävar åt olika håll. Även kunder tendererar att bli osäkra på företagets kvalitet och förmåga
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då ingen verkar veta vad företaget håller på med då alla jobbar åt olika håll. Men framförallt
satsar organisationen tid, energi och pengar på ett värdegrundsarbete som är dömt att
misslyckas redan från början med en ledning som inte lever som de lär.
Respondenterna berättar vidare att det aktivitetsbaserat kontoret har bidragit till att de kan
leva som de lär då kontoret möjliggör att de kan leva värderingarna till fullo. Olusoji (2012)
slutsats är att organisatoriska artefakter hjälper till att stödja önskade värderingar och normer i
företaget. Accepteras artefakterna blir de som en ständig påminnelse om företagskulturen och
vad företaget står för. För ett framgångsrikt värdegrundsarbete tror jag att ledning måste leva
som de lär ur beteendesynpunkt men minst lika viktigt är det att skapa förutsättningar för att
dem, och även alla andra i organisationen, ska kunna leva som de lär. Artefakter blir verktyg
som möjliggör detta. Däremot menar jag att det är möjligt att leva som man lär utan hjälp av
artefakter, det behövs kanske ingen rekvisita för att uppnå en sammanhållen värdegrund.
Dock blir vägen dit längre och svårare utan dess hjälp.
6.2.4 Transparens i information och beslut
För att förändra företagskulturen har ledningen och mellancheferna behövt skapa förtroende
hos organisationens medarbetare. För att uppnå detta har det krävts att ledningen är
transparent i information och beslut. Att informera och kommunicera bedömer jag vara
avgörande för att skapa förtroende i organisationen och möjliggöra en förändring av
företagskulturen. Stahl et.al (2011) beskriver likt respondenterna att kommunikation är en
nyckelfaktor för att få medarbetares förtroende i värdegrundsarbeten. Information kan minska
stress och osäkerhet och uppkomsten av misstro och rykten. Lodofors & Boateng (2006) och
Nguyen & Kleiner (2003) poängterar också vikten av kommunikation för att skapa förtroende.
Jag tror att förtroende är en viktig förutsättning för att få med sig medarbetare i
värdegrundsarbetet. Att vara transparenta i information och beslut är ett verktyg för att uppnå
detta. Ledningen sänder ut en trovärdighet i deras arbete och finns tranparens är det möjligt att
uppnå grundvärderingen helhetssyn.
Frågan är dock hur mycket ledare ska belasta alla i organisationen med information som inte
rör deras arbete direkt. Jag anser att många anser att detta är onödigt och tar tid ifrån ordinarie
arbetsuppgifter. Det tar även mycket tid för ledning och chefer att kontinuerligt informera om
allting och samordna stora möten varje fredag. Bestämma agenda, talarordning och så vidare.
Däremot anser jag att det lönar sig i längden att lägga ner tid på det här då det är en del av
värderingen helhetssyn och ledningen måste leva värderingarna för att skapa förtroende.

6.2.5 Gemensam syn på värderingar
För att medarbetarna i bolaget ska kunna lära sig värderingarna berättar respondenterna att de
genom workshops pratat om vad värderingarna betyder just i deras organisation. Syftet med
workshop arbetet var att diskutera likheter och skillnader mellan hur ledningen och
medarbetarna såg på värderingarna för att kunna forma en gemensam syn i bolaget.
Människan gör enligt mig alltid sina egna subjektiva tolkningar av omvärlden på grund av att
alla har olika erfarenheter och preferenser, därför blir det viktigt att lyfta denna diskussion i
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grupp. Att tillsammans diskutera värderingarna gör att organisationen kan bli sammanhållen
och ha en enad front kring hur man bör agera i arbetet i vardagen. Jenkins & Bourne (2013)
skriver att ifall olika former av värderingar överensstämmer med varandra kan det anses
positivt då ledare undviker risk för motstånd i beslut och handlingar. Detta möjliggör en
strävan mot gemensamma mål och underlättar samarbete och gemenskap.
Jenkins & Bourne (2013) menar dock att kongruens även kan vara negativt då det finns risk
att det inte sker någon utveckling, nytänkande och lärande då alla från början är överens om
hur man ska agera och bete sig i organisationen. Jag menar att risken med en värderingsstyrd
organisation är att ledningen sätter ramarna och medarbetare måste anpassa sig efter den.
Arbetet kan bli styrt i en för homogen riktning där oliktänkande inte uppskattas. Däremot kan
kulturen och värderingar också stödja oliktänkande vilket innebär att ett värderingsstyrt bolag
inte behöver gå miste om lärande och utveckling på grund av kulturen.
6.2.6 Uppföljning av medarbetares upplevelser
För att ledningen och mellancheferna ska få information och lära sig om hur integration och
implementering upplevts av medarbetarna har det gjorts kontinuerlig uppföljning berättar
respondenterna. Efter att ha haft nedslag i en uppföljning att ledningen var osynlig infördes
till exempel fredagsmöten. Den teoretiska referensramen om lärande behandlar hur
medarbetarna ska lära sig värderingar under implementeringsprocessen men beskriver
dessvärre inte hur de i ledande position ska skapa ett lärande. Jag anser dock att uppföljning är
en mycket viktig del som många organisationer glömmer bort. Hade Fastighetsbolaget AB
inte haft det hade de aldrig fått reda på vad medarbetarna tyckte och hade därmed inte haft en
chans att lära och förändra sitt beteende. Uppföljning blir i det här fallet en kvalitetsäkring av
värdegrundsarbetet och att ledningen säkerställer att även medarbetare upplever att ledare
lever upp till de värderingar som de har för avsikt att implementera.

6.3 Svårigheter i implementering
Nedan diskuteras olika svårigheter vid implementering av företagskultur som framkommit i
analysen.
6.3.1 Gemensam värdegrund i hela bolaget
Några respondenter menar att det varit svårt att förändra kulturen vid ett regionkontor. En
annan respondent menar att detta är en del av den grundläggande värderingen helhetssyn och
att de har fått jobba mycket för att uppnå detta bland regionkontoren. Däremot funderar en
annan respondent över att den regionen fortfarande kan upplevas ha sin egen kultur.
Anledningen tros vara att man bara träffas en gång vart annat år. Det som kan te sig
problematiskt med detta är att interna oskiljaktigheter påverkar den externa upplevelsen. Till
exempel service från Fastighetsbolaget AB kan skilja sig beroende på i vilken region man
som kund befinner sig i. Men det här är en given svårighet i det här fallet då regionkontoren
bara träffas en gång vart annat år. Finns ingen samverkan mellan kontoren på annat sätt blir
det svårt att få en gemensam värdegrund i hela bolaget. Det blir svårt för ledare i hela bolaget
att leva som de lär på samma grunder ifall man inte upprättat några sådana. Jenkins & Bourne
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(2013) menar att ifall olika former av värderingar inte korrelerar med varandra kan det uppstå
ett gap. Då blir det svårt att få med sig medarbetare och uppnå mål då ledningen förmedlar en
sak men inte lyckas att införa dessa värderingar och verkligheten ser ut på ett annat sätt.
Vidare ser en av respondenterna en utmaning i att förmedla företagskulturen ut till externa
entreprenörer. Dessa ses som företagets förlängda arm och behöver förstå att de arbetar åt
dem och därmed måste uppträda på ett visst sätt ute hos kund. Men i och med att de externa är
så otroligt många är det omöjligt att hålla koll menar respondenten. Det här är ett aktuellt
problem idag med framväxten av alla bemanningsföretag och uthyrda konsulter. Som extern
entreprenör till Fastighetsbolaget AB hamnar man som medarbetare lätt i kläm mellan
kundföretag där man utför uppdrag och sin egen arbetsgivare. Vem ska man lyssna på? Vilken
värdegrund gäller?
Innebörden av gapet mellan ledningens intentioner och deras externa entreprenörer kan
beskrivas genom Olusoji (2012) syn på artefakter. Artefakter demonstrerar kultur, normer och
värderingar hos dem som arbetar i organisationen samt alla dess intressenter. Artefakter ses
bland annat som ett externt styrmedel där alla medarbetare ses som kulturbärare och
ambassadörer för företaget. Det går att konstatera att de externa entreprenörernas artefakter
och beteende påverkar Fastighetsbolagets varumärke. Dock ställer jag mig frågan hur långt
värdegrundsarbetet sträcker sig och vems ansvar det är att de externa entreprenörerna följer
värdegrunden. Det är tveksamt om det är möjligt att hantera en svårighet som denna då så
många intressenter är involverade, och ifall det är möjligt att lägga tid och resurser på sådant
arbete.

40

7. Slutsats
I följande kapitel presenteras studiens slutsats och förslag till vidare forskning.
Syftet med studien var att undersöka implementering av företagskultur efter ett
företagsförvärv och att kartlägga ledningens och mellanchefernas egna upplevelser av
framgångsfaktorer och svårigheter under processen.
Studien påvisar följande upplevda framgångsfaktorer och svårigheter i implementering av
företagskultur efter ett företagsförväv:
Framgångsfaktorer

Svårigheter

● Att ta det bästa av två världar
● Anpassa struktur efter önskad kultur
● Leva som man lär
● Transparens i information och beslut
● Gemensam syn på värderingar
● Uppföljning av medarbetares upplevelser

● Gemensam värdegrund
i hela bolaget

Att ta det bästa av två världar upplevs framgångsrikt då ledningen skapar ett gemensamt bolag
med igenkänningsfaktor och får med sig medarbetare, vilket skapar förutsättningar för
implementering av företagskulturen. Anpassa struktur efter önskad kultur upplevs
framgångsrikt då det skapar förutsättningar för alla i organisationen att leva de värderingar
som ledningen förmedlar.
Att leva som man lär anses vara en nyckelfaktor i värdegrundsarbetet då det påverkar hela
företagskulturen. Ledare agerar kulturbärare och visar väg för önskat beteende genom att
själva leva värderingarna. Transparens i information och beslut anses framgångsrikt för att
skapa förtroende hos medarbetare och möjliggöra implementering. Att skapa gemensam syn
på värderingar har inneburit lärande till förmån för en sammanhållen värdegrund där alla
strävar åt samma håll. Uppföljning anses vara en framgångsrik kvalitetsäkring av
värdegrundsarbetet då ledningen säkerställer att medarbetare upplever att ledare lever de
värderingar som de har för avsikt att implementera.
En gemensam värdegrund i hela bolaget har upplevts svår att uppnå. Finns ingen kontinuerlig
samverkan mellan regionkontoren blir det svårt att få en gemensam värdegrund i hela bolaget.
Det blir svårt för ledare i hela bolaget att leva som de lär på samma grunder ifall de inte
upprättat några sådana. Att få de externa entreprenörerna att leva värderingarna upplevs också
svårt då de är många till antalet och ett flertal intressenter är involverade.
Studiens slutsats är att implementering av företagskultur efter ett företagsförvärv handlar om
att ledare måste leva som de lär och att ledningen måste skapa förutsättningar för det och
arbeta med uppföljning av medarbetares upplevelser.
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7.1 Vidare forskning
Den här studien har behandlat ledningsperspektivet i implementering av företagskultur vid
företagsförvärv. För vidare forskning rekommenderas att även undersöka
medarbetarperspektivet. Vad anser medarbetarna om ledningens och mellanchefernas
upplevda framgångsfaktorer och svårigheter. Instämmer de eller har de en annan syn på
upplevelsen av värdegrundsarbetet.
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Bilaga 1
Hej!
Jag heter Matilde Dahlberg och är student inom personal och arbetsliv på Högskolan Dalarna.
Nu skriver jag mitt examensarbete om implementering av företagskultur vid företagsförvärv.
Syftet med arbetet är att undersöka implementering av företagskultur efter ett företagsförvärv
och att kartlägga ledningens och mellanchefernas egna upplevelser av framgångsfaktorer och
svårigheter under processen.
Jag har fördjupat mig i tidigare forskning på detta område och behöver komplettera den
översikten med ett fall från verkligheten för att kunna genomföra en analys. Därför behöver
jag hjälp av dig som vill och kan bidra med just dina tankar kring detta genom en intervju. Ett
intervjutillfälle beräknas ta ca 1 – 1,5 timme och önskas kunna genomföras under
arbetsdagarna v. 14 och v.15. För att hjälpa mitt minne vid bearbetning av intervjuerna skulle
jag behöva använda mig av ljudinspelning och hoppas därför att ni som vill ställa upp
godkänner det.
Vid intervjun kommer jag att ta hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det
innebär att deltagandet är frivilligt och att du kan välja att avbryta intervjun och ditt
deltagande när du vill. Som intervjuperson är du anonym och resultatet kommer att hanteras
konfidentiellt och endast användas i forskningssyfte.
Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig:
matilde.dahlberg@hotmail.com
Jag hoppas att vi ses!
Med vänlig hälsning, Matilde Dahlberg
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Bilaga 2
Intervjumall – Ledning
Informera om syftet med studien och hur den är upplagd i stort. Frivilligt deltagandet som
sker anonymt, får dra sig ur när som helst. Bandupptagning och fältanteckningar OK?

Inledning
Kommer du ursprungligen från Fastighetsbolag A eller Fastighetsbolag B?
När började du arbeta där?
Vilken är din nuvarande befattning?
Vad har du för utbildningsbakgrund?

Företagskultur – värderingar
Hur såg företagskulturen ut hos er innan uppköpet?
Hur skulle du beskriva företagskulturen idag?
Vilken sammansättning av dessa företagskulturer har ni i ledningen velat ha i det här nya
bolaget som skapades?
Berätta om vad det är för värderingar som ni i ledningen har velat förmedla som en del av
företagskulturen i det nya bolaget.

Implementering - ledarskap, förtroende, lärande
Hur har ni i ledningen arbetat för att införliva värderingarna i organisationen?
Berätta om vad ni har använt er av för slags ledarskap för att kunna införliva värderingarna?
Ge gärna exempel.
Hur har ni arbetat för att skapa förtroende hos medarbetarna att genomföra en sådan här
förändring? Ge gärna exempel
Hur har ni i arbetat konkret för att medarbetarna ska lära sig värderingarna?

Avslutning
Vad kan du se för framgångsfaktorer i ert arbete med att implementera värderingar?
Vad har ni stött på för svårigheter i det här arbetet?
Vad skulle kunna ha gjorts annorlunda? Och i så fall hur?
Är det något du skulle vilja tillägga eller utveckla innan vi avslutar?
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Intervjumall – mellanchefer
Informera om syftet med studien och hur den är upplagd i stort. Frivilligt deltagandet som
sker anonymt, får dra sig ur när som helst. Bandupptagning och fältanteckningar OK?

Inledning
Kommer du ursprungligen från Fastighetsbolag A eller Fastighetsbolag B?
När började du arbeta där?
Vilken är din nuvarande befattning?
Vad har du för utbildningsbakgrund?

Företagskultur – värderingar
Hur såg företagskulturen ut hos er innan uppköpet?
Hur skulle du beskriva företagskulturen idag?
På vilket sätt har kulturen förändrats efter uppköpet?
Berätta om vad det är för värderingar, som en del av företagskulturen, som ledningen har velat
förmedla till er medarbetare i det nya bolaget.

Implementering - ledarskap, förtroende, lärande
Hur har du upplevt ledningens arbete med att införliva värderingarna i organisationen?
Beskriv hur du upplever att ledarskapet har varit hos dem som har arbetat med att införliva
värderingarna? Ge gärna exempel på hur det kan ha sett ut.
Hur upplever du att ditt förtroende för ledningens arbete har varit? Vad tror du har gjort att du
upplevt det så?
Berätta om hur ni har fått lära er värderingarna och hur du har upplevt det? Konkreta
exempel?

Avslutning
Beskriv vad du tycker har varit bra med hur ledningen har arbete med att implementera
värderingar?
Vad har ni stött på för svårigheter i implementeringsprocessen?
Vad tycker du skulle kunna ha gjorts annorlunda? Och i så fall hur?
Är det något du skulle vilja tillägga eller utveckla innan vi avslutar?
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