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Förvärv och företagskultur  
 
 

Författare 
 

Åsa Furn och Lars Johansson 
 

Sammanfattning 
Bakgrund: Företagsförvärv är en beprövad metod att öka ett företags storlek och styrka på en marknad. Att 
uppnå synergieffekter och konkurrensfördelar är målet, och finansiella aspekter är avgörande för när och hur 
ett uppköp ska genomföras. För att uppnå dessa mål krävs, förutom en positiv ekonomisk kalkyl, även en 
atmosfär som stöder bolagens integrering. Därför är det viktigt för ledningen att ta hänsyn till de 
underliggande föreställningar och värderingar som existerar i organisationerna, samt försöka utröna på vilket 
sätt dessa kan utgöra hinder, eller möjligen verktyg, för en lyckad integration 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att ur ett kulturperspektiv söka förklara och förstå hur en kulturförändring 
uppstår, och påverkar de anställda, i samband med att ett mindre företag köps upp och integreras med ett 
större. 
Genomförande: Analysen baseras på teorier om företagskultur och kulturförändring. Data har insamlats 
genom personliga intervjuer med fem anställda hos SSP. Författarnas egna observationer, samt sekundära 
källor såsom Sydkrafts interna tryckta material, har bidragit till ökad kunskap om fallföretaget. 
Resultat: Kulturen i SSP har strukturerats efter en modell baserad på medvetandenivåer, där de synliga 
aspekterna på kultur (artefakterna) anses spegla de underliggande värderingarna och grundläggande 
föreställningarna som skapar företagskulturen. Vi anser att dessa värderingar och föreställningar även kan 
påverkas av artefakterna. För en lyckad integration krävs ledarskap och kommunikation som förmår 
förmedla de nya värderingarna. 
Nyckelord: företagskultur, organisationsförändring, förvärv, ackulturation, Elisabeth Sundin 
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Acquistion and Organisational Culture 

 Author Åsa Furn och Lars Johansson 

Abstract 
Background: Acquisitions are a well-known method for increasing company size and strength on the 
market. But to reach the targets set, more than just a positive economic calculation is required. An 
atmosphere that supports the company's integration is needed, for which it is of great importance for 
management to understand the underlying sets of values that exist in the organisation, and to take into 
consideration the way they might become an obstacle or a tool for a successful integration. 
Purpose: The purpose of this thesis is to explain and understand how cultural change occurs and how it 
affects the employee, as a smaller company is bought and integrated into a larger organisation. 
Procedure: The analysis is based on theories on organisational culture and organisational change. Data was 
collected through personal interviews with five employees at Sydkraft Service Partners (SSP), but also the 
authors' own observations and Sydkraft's internal press material, have contributed to the knowledge of the 
case company. 
Conclusions: The culture in SPP is structured after a model based on levels of consciousness, where the 
visual aspects on culture (the artefacts) are considered to reflect the underlying sets of values and 
fundamental notions that the culture consists of. These are partly influenced by the artefacts, but can also be 
of a threat to the culture change process. To accomplish a successful integration, good leadership that can 
communicate the new set of values is required.  
Keywords: 
organisational culture, organisational change, acquisition, acculturation, Elisabeth Sundin 
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1 Inledning 
 
I första kapitlet ger vi en bakgrund till det aktuella forskningsområdet. 
Detta följs av en problemdiskussion och en problemformulering där 
uppsatsens frågeställningar presenteras samt syftet med denna uppsats. 
Slutligen presenteras de avgränsningar som gjorts samt uppsatsens 
målgrupp.  
 

1.1 Bakgrund 
 
På senare tid har nog de flesta hört talas om fusioner, uppköp och förvärv 
avsedda att öka våra företags konkurrenskraft på en hårdnande marknad. 
Bolag blir större, får ökad makt och nya organisationer tar form. Den bild 
som utomstående får är ofta relaterade till ledningen för företaget. Vem ska 
bli ny VD? Var ska huvudkontoret ligga? Mycket prestige kan ligga i dessa 
frågor. Men ett förvärv är något som många blir berörda av. Inte minst de 
anställda, som snabbt förväntas anpassa sig till nya, inte alltid uppskattade, 
förhållanden. 
 
Något som kan vara en bidragande faktor till att ett förvärv misslyckas är 
att ledningen, i sin strävan mot ekonomiska vinster, inte tar tillräcklig 
hänsyn till de företagskulturella aspekterna, det vill säga människorna i 
organisationen. (Lohrum 1992) Hall och Du Gay (1996) hävdar att om 
kulturskillnader inte är lösta i strategiska allianser uppstår spänningarna 
och missförstånd mellan parterna, något som kan äventyra hela 
integrationsprocessen. Största svårigheten enligt Lohrum (1992), är inte 
att överföra utvecklingsmöjligheter, utan att skapa en atmosfär som stödjer 
överföringen. Välvilja bland företagens anställda är nödvändig för att 
kunna integrera två företag. Olikheter i ledningsstil och kontrollsystem 
samt förändringar i struktur kan minska fördelarna med ett förvärv. Detta 
kan leda till att förändringen mellan företagen blir tidskrävande, dyrbar och  
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riskfylld. (Deal och Kennedy 1985, Dahlgren, 1988) Problemen är att få 
människor att ändra värderingar, attityder och normer så att de passar det 
uppköpta företaget. (Hall och Du Gay, 1996) Därför får ledningen inte 
underskatta vikten av att ha en övergripande förvärvsstrategi med 
förvärvskriterier som tar hänsyn till dessa svårigheter. På detta sätt kan 
förväntningarna bli mer realistiska hos de inblandade och det stärker 
gemensamhetskänslan och skapar möjligheter för företagen att uppnå de 
synergieffekter som ledningen hoppats på. (Collins, 1998) 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Genom att lära sig mer om företagskultur och om dess inverkan på 
organisationen kan möjligheterna till framgång förbättras. Att förstå de 
mönster och värderingar som ligger bakom företagets sätt att agera både 
utåt och inom företaget är viktigt. Inte bara samarbetet inom företaget kan 
upplevas som lättare, utan medvetenhet om dess egen kultur kan vara en 
förutsättning för att kunna hantera det hot som mötet med den nya kulturen 
i en förändringsprocess kan innebära. (Lohrum, 1992) 
 
Vad händer då med en organisation där de mönster och strukturer som 
tidigare ansetts som självklara förändras, där de värderingar som tidigare 
varit gemensamma för  giltiga och nya mål sätts upp?  
 
För att undersöka vad som händer med företagskulturen vid ett förvärv, har 
vi studerat hur de anställda på Sydkraft Service Partner (SSP), påverkats av 
Sydkrafts förvärv av Norrköping Miljö och Energi (NME). SSP bildades 
delvis från flera delar av det som tidigare var NME. Även om huvudparten 
av de anställda kommer från en organisation har processen för att integrera 
dem in i Sydkraftkoncernen inte lämnat någon på företaget oberörd. 
Arbetsuppgifter har försvunnit och möjlighet att påverka har minskat. 
(Intervjuer) 
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 Forskningen om företagskultur beskrivs utifrån flera perspektiv. 
Gemensamt för dem är synen på företagskultur som något som ger stabilitet 
och som finns i interaktionen mellan gruppens medlemmar. (Frost et al., 
1991) Beroende på om man i begreppet företagskultur innefattar synliga 
aspekter av kulturen eller inte, har man olika utgångspunkter när man 
analyserar möjligheten att förändra kulturen. (Alvesson och Berg, 1992) 
Sättet på vilket företagskulturen förändras beror även det på vilka delar av 
kulturen man undersöker och betonar. (Martin, 1992) Beroende på hur stor 
skillnad det är i organisationerna kulturer, och hur man önskar integrera 
dem, kommer förändringen att orsaka varierande grad av konflikt bland 
organisationens medlemmar. (Lohrum, 1992) 
 

1.3 Problemformulering 
 
a)  Vi vill genom intervjuer få en bild av hur de anställda vid SSP upplevt 

Sydkrafts förvärv.  
b) Utifrån dessa resultat vill vi sedan undersöka vad som kan ligga till 

grund för deras upplevelser,  
c)  samt förklara på vilket sätt företagskulturen påverkats.  
d) Detta gör vi genom att analysera den insamlade informationen ur ett 

kulturperspektiv.  
 
För att undersöka ovanstående problem har vi formulerat två frågor som 
uppsatsen ska fokusera på.  
 
• Hur påverkas företagskulturen vid ett förvärv? 
• Hur påverkas de anställda av förändringar i företagskulturen? 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att ur ett kulturperspektiv söka förklara och 
förstå hur en kulturförändring uppstår, och påverkar de anställda, i 
samband med att ett mindre företag köps upp och integreras med ett större. 
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1.5 Avgränsningar 
 
Vi fokuserar på de anställdas uppfattningar på SSP och artiklar som speglar 
uppfattningar om förvärvet. Vi kommer följaktligen inte göra någon 
fullständig kartläggning av företagskulturen. 
 
Vi begränsar oss också till att studera SSP som är en del av affärsområdet 
Konsulter och Entreprenörer (se figur 7 och figur 8). Därmed går vi inte in 
djupare på något av de andra tre affärsområdena i Sydkraft eller 
verksamheter inom Konsulter och Entreprenörer.  
 

1.6 Målgrupp 
 
Denna uppsats riktar sig främst till personalansvariga inom Sydkraft samt 
till den akademiska världen. Med vår uppsats vill vi bidra till ökad 
förståelse för företagskulturens betydelse i samband med företagsförvärv. 
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2 Metod 
 
I detta kapitel vill vi ge en bild av hur vi gått tillväga för att genomföra vår 
undersökning. Vår syn på kunskap och forskning presenteras, varefter vi 
beskriver och försöker motivera vårt val av undersökningsmetod. Vår 
förhoppning är att läsaren med hjälp av metodavsnittet ska kunna göra en 
bedömning av rapportens trovärdighet. 
 

2.1 Introduktion 
 
Vetenskaplig kunskap kommer från vetenskapliga undersökningar där 
faktainsamling och faktasammanställningar är en viktig grund. Men dessa 
fakta är inte tillräcklig grund för att en undersökning skall vara 
vetenskaplig. Faktainsamlingen måste ha skett på ett vetenskapligt sätt 
samt ha gjorts i syfte att utveckla, verifiera eller falsifiera teorier. Varje 
forskare strävar att i någon mening grunda analyser, tolkningar och 
slutsatser på empiriska data. (Lundahl och Skärvad, 1999) Vår 
undersökning baseras på intervjuer av anställda som varit med om 
förvärvet mellan Norrköping miljö och energi (NME) och Sydkraft. Vi 
intervjuar fem personer från Sydkraft Service Partner (SSP) i Norrköping. 
Vi kommer nedan att beskriva hur vi anser att vår uppsats är vetenskaplig 
förankrad. 
 

2.2 Vår syn på kunskap och forskning 
 
För att kunna bilda sig en viss förståelse för, eller för att kunna förklara 
något utifrån, insamlad information är det viktigt att reflektera över hur vi 
som författare ser på verklighet och kunskap. Detta påverkar i sin tur hur vi 
utför våra observationer och samlar in data, hur vi uppnår förståelse och på 
vilket sätt vi gör tolkningar. Även för att kunna bedöma kvalitén och 
trovärdigheten på en undersökning är det av vikt att föra en diskussion 
omkring de förutsättningar med vilka vi arbetat. (Arbnor och Bjerke, 1996) 
 



- 6 - 
 

 Vår ambition har varit att få en förståelse för ett antal enskilda individers 
upplevelser och åsikter för att på så sätt kunna bilda oss en helhetsbild av 
den situation vi undersöker. Då förståelsen är det centrala i vår studie utgår 
vi från en hermeneutisk verklighetsuppfattning.  
 
Hermeneutiken representerar ett socialvetenskapligt ideal inom vilken 
händelser förstås genom tolkningar av verkligheten. Där positivisterna gör 
en tydlig avgränsning mellan fakta och värderingar och genomför 
opersonlig objektiv forskning där mänskliga drag avskärmas, söker i stället 
hermeneutikerna en helhetsförståelse då de menar att det inte enbart finns 
en utan flera sanningar. Varje individ har en unik verklighetsbild och 
tolkningar och resultat varierar från människa till människa beroende på 
dennes förförståelse. (Lundahl och Skärvad 1999; Bryman 1997) 
 
Inom vårt ämnesområde, företagskultur vid förvärv, är tolkningar av stor 
vikt. Kulturen kan ses som en grund för olika individers tolkningar, 
samtidigt som den kan sägas utgöra en grupp individers gemensamma 
verklighetsbilder. Det vill säga att kulturen också kan ses som en social 
konstruktion. (Arbnor och Bjerke, 1996) Tolkningar har också genomförts 
av oss författare utifrån det insamlade material som studeras. Tolkningar 
grundas på den förförståelse vi bygger upp under tidigare litteraturstudier i 
ämnet. 
 

2.3 Kvantitativ och kvalitativ undersökning 
 
Lundahl och Skärvad (1999) beskriver två olika metodteorier, den 
kvantitativa och den kvalitativa. Dessa skiljer sig bland annat i hur data 
samlas in. Kvantitativa undersökningar handlar om att mäta olika 
företeelser för att beskriva eller förklara sambandet mellan dem. Denna 
metodteori används i stor utsträckning inom den positivistiska 
vetenskapsteorin.  
 
En renodlad kvalitativ studie har den hermeneutiska vetenskapsteorin som 
grund och handlar om hur forskaren når fram till förståelse för hur 
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 människor upplever sig själva och sin situation (Arbnor och Bjerke, 1996). 
I dessa undersökningar försöker forskaren förklara, analysera och förstå 
beteendet av människor eller grupper av människor genom deras attityder, 
värderingar, etc. Forskaren är intresserad av att förstå hur dessa människor 
uppfattar verkligheten, därför är intervjuer och observation bra metoder att 
gå tillväga för att samla information. (Lundahl och Skärvad, 1999) 
 
Vår strävan har varit att med de resurser vi har haft att tillgå, ge en så 
korrekt bild som möjligt av rådande situation, utifrån de inblandades olika 
synvinklar. Det är varken möjligt eller eftersträvansvärt att i detta fall 
leverera precisa och objektiva resultat av vår studie. Istället försöker vi med 
en kvalitativ metod, utifrån olika informationskällor tolka den rådande 
situationen på ett så öppet och trovärdigt sätt som möjligt.  
 

2.3.1 Typ av undersökning 
 
Många kvalitativa undersökningar som studerar sociala system, dvs. system 
i vilka människor fungerar tillsammans, använder sig av fallstudier 
(Backman, 1998). För att förstå hur ett system fungerar, måste det studeras 
utifrån flera perspektiv och utgångspunkter. Men det som är lämpligt för en 
fallstudie bestäms också utifrån forskningsfrågans formulering. Exempelvis 
kan fallstudier användas när ett fenomen vill förstås på djupet och i ett 
speciellt sammanhang. (Lundahl och Skärvad, 1999)  
 
Vi använder oss av en fallstudieliknande, deskriptiv ansats, eftersom vi vill 
förstå hur företagskulturen påverkas av ett förvärv. Vår undersökning är 
dock begränsad till att beakta fem anställdas syn på ett fenomen som 
påverkar ett sextiotal anställda i SSP. Men respondenterna har i stor 
utsträckning också uttryckt sig i frågan hur deras arbetskollegor upplevt 
den studerade situationen. Detta hoppas vi ha bidragit till att vi fått en 
bredare syn på de anställdas uppfattningar om förvärvet. Att vi intervjuat 
anställda på olika nivåer i SSP har också givit oss möjligheter att se 
nyanser i svar som beror på hierarkisk nivå. Detta sätt att samla in 
information medför möjligtvis en risk att andrahandsinformationen blir 
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 förvrängd. Vi tror däremot att vi genom att föra en diskussion om hur 
situationen är på hela SSP på ett riktigt sätt får viktig information om frågor 
som rör just interaktion mellan organisationens medlemmar. 
  

2.3.2 Ögonblicksstudie eller processtudie 
 
För att studera en förändringsprocess är processtudie överlägsen, vid 
ögonblicksstudier är det svårt att tränga under ytan. (Lundahl och Skärvad, 
1999) Vi avser med vår studie illustrera vad som skett under en period av 
cirka ett år. Däremot har insamlingen skett under ett fåtal dagar. 
Respondenterna har istället blivit ombedda att beskriva vad som skett under 
en längre period. På så vis hoppas vi få tillräcklig förståelse för hela 
processen. Risken vid en undersökning som avser analysera något som 
redan hänt, blir att den information som samlas in genom intervjuer blir en 
efterkonstruktion. Det är vår förhoppning att vi genom att ha läst 
tidningsartiklar från tidigare perioder, har kunnat få en ökad inblick i hur 
situationen uppfattades under hela förändringsprocessen. 
 

2.4 Induktion, deduktion och abduktion 
 
Inom den positivistiska forskningen talas det om induktion och deduktion 
som olika sätt att genomföra en studie, i hur teorier formas och slutsatser 
dras. Induktion bygger på att dra allmänna och generella slutsatser utifrån 
insamlad empiri. En teori utvecklas för att förklara ett fenomen, varför det 
också är viktigt att vara medveten om att det som framkommer i 
slutsatserna är generaliserbart. (Alvesson och Sköldberg 1994) Patel och 
Tebelius (1987) hävdar att induktion är upptäckandets väg och deduktion är 
bevisandets väg. Vid deduktion utgår forskaren från en generell regel och 
hävdar att denna förklarar en enskild situation. Denna ansats har inte heller 
som målsättning att förklara utan upplevs istället fastslå. Teorier används 
till att göra förutsägelser som sedan används till att dra logiska slutsatser 
(Lundahl och Skärvad, 1999). 
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Figur 1: Forskningscykeln enligt positivistisk grundsyn (Lundahl och 
Skärvad, 1999) 

   
Trots att forskningsprocessen oftast beskrivs utifrån dessa begrepp i 
samband med forskning med en positivistisk vetenskapssyn, kan 
resonemanget ändå vara intressant för att illustrera hur vi gått tillväga. I 
vårt arbete har vi använt oss av både induktiv och deduktiv metod. 
Alvesson och Sköldberg (1994) kallar detta för abduktion och är en metod 
som i verkligheten används i många fallstudiebaserade undersökningar. 
Genom abduktion bygger forskaren i ett initialt skede upp ett övergripande 
mönster, utifrån vilket denne sedan studerar och tolkar. Tolkningen av 
situationen bekräftas sedan genom ytterligare iakttagelser och metoden blir 
därigenom en slags kombination av en induktiv och deduktiv metod som 
även tillför nya moment. Under processens gång utvecklas det empiriska 
tillämpningsområdet successivt. Vidare justeras och förfinas även de teorier 
och hypoteser som forskaren antog i inledningsskedet. Utformningen av en 
relevant teoretisk referensram, som företaget i praktiken skall kunna 
använda i sitt förbättringsarbete, kräver enligt vår mening återkommande 
jämförelser mellan empiri och teori.  
 
Vi har i vår undersökning studerat teorier och samlat empiri i en parallell 
process. Innan vi kunde genomföra intervjuerna läste vi in oss på ämnet 
och byggde en stomme för vår referensram. På så vis kunde vi utforma 
frågor som passade syftet och kunde vara en grund för vidare 
litteraturstudier och analys.  
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2.5 Strävan mot objektivitet 

 
För att uppnå trovärdighet i resultaten ställs krav på objektivitet från den 
som utför en undersökning. Enligt Lundahl och Skärvad (1999) definieras 
objektivitet utifrån värderingsfrihet, förutsättningslöshet, opartiskhet och 
fullständighet.  
 
Värderingsfrihet innebär att forskaren skall försöka skilja på fakta och 
värderingar. Det är naturligtvis svårt att arbeta oberoende av de värderingar 
som författarna har sedan tidigare, men det är av yttersta vikt att forskaren 
är medveten om dessa och om hur de kan komma att påverka utredningen. 
Forskaren bör uttrycka sina värderingar i klartext och på så sätt uppnå 
någon form av objektivitet. Ett led i att uppnå värderingsfrihet är att tydligt 
visa varifrån påståenden är hämtade genom att ange källa, detta är även 
uppsatsförfattarnas ambition. Vi har haft subjektiviteten i åtanke under 
uppsatsskrivandet och på så sätt försökt undvika dess negativa 
konsekvenser. Vi anser att det är viktigt att genom att föra en öppen 
diskussion i hur vi gått tillväga för att samla in material och hur vi kommit 
fram till våra resultat hoppas vi kunna uppnå trovärdighet i vår uppsats. 
 
Förutsättningslöshet innebär att forskaren skall försöka göra en utredning 
utan förutfattade meningar beträffande den studerade verkligheten, 
önskvärda resultatet och angreppsmetoderna. Under arbetets gång har vi 
läst in litteratur i ämnet för att få en så bred ram av referenser som möjligt. 
Olika författare skildrar samma fenomen på olika sätt. Att inte låsa sig vid 
en teoribild utan att försöka tillägna oss olika synsätt hoppas vi visar på hög 
förutsättningslöshet. Vad gäller kravet på förutsättningslöshet i den 
praktiska delen av arbetet, dvs. att inte vara styrd av förutfattade 
antaganden om SSP i Norrköping, anser vi vara uppfyllt då ingen av oss 
tidigare haft kontakt med SSP eller annat företag med liknande verksamhet.    
 
Fullständighet innebär att ett fenomen beskrivs eller förklaras på ett 
fullständigt sätt. Vi har som tidigare nämnts försökt spegla de anställdas 
uppfattningar om kulturförändringen ur så många synvinklar som möjligt 
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 och därigenom försökt uppnå en så stor fullständighet som det begränsade 
urvalet medger. 
 
Opartiskhet innebär att utredningsresultaten inte medvetet tillrättalagts eller 
förvrängts i syfte att stödja egna eller uppdragsgivarens intressen. Vi har 
inga personliga intressen förutom att lära oss mer om företagskultur i 
samband med förändring. Inte heller fallföretaget SSP har påverkat oss via 
uttalade personliga intressen från deras sida. Resultatet av uppdraget tolkar 
vi vara av generellt intresse för SSP i Norrköping och andra företag i 
liknande situation. 
 

2.6 Validitet 
 
Validitet är även det ett uttryck lånat från den positivistiska forskningen, 
men för att ge en bild över hur vi genomfört vår undersökning tar vi här 
ändå upp detta begrepp.  
 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (1991) definierar validitet som 
mätinstrumentets förmåga att mäta det som avses att mätas. 
Validitetsbegreppet syftar därmed på giltigheten i resultatet av vår studie. 
Beroende på vår förmåga att samla in och bearbeta materialet från de 
intervjuer vi genomfört påverkas den inre validiteten, dvs. hur väl resultatet 
av studien stämmer överens med verkligheten (Merriam, 1994). Vi har valt 
att intervjua personer på olika nivåer inom företaget för att få en bred bild 
av personalens åsikter om förvärvet, vilket vi anser främjar validiteten. 
Vidare har vi, genom att ställa öppna frågor, försökt att undvika påverkan 
från vår sida. Därför har vi har vi heller inte ställt frågor direkt relaterade 
till kultur, eftersom vi har för avsikt att analysera det de intervjuade säger 
om förändringen och applicera det på företagskulturen. Arbnor och Bjerke 
(1996) menar att yttre validitet relateras till möjligheten att kunna 
generalisera studiens resultat utanför det aktuella undersökningsområdet. 
Generaliserbarhet handlar om att kunna komma fram till resultat som kan 
generaliseras eller ligga till grund för nya teorier, tydliggöra mönster samt 
utnyttja tidigare teorier som en referenspunkt mot vilken de empiriska 
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 resultaten kan jämföras. (Lundahl och Skärvad, 1999) Då vi genomfört en 
kvalitativ studie, vilken bygger på individuella åsikter och upplevelser hos 
de intervjuade och våra tolkningar av dessa, är den yttre validiteten svår att 
mäta. De resultat vi kommer fram till är specifika för Sydkraft och främst 
SSPs organisation, men vi tror ändå att diskussionen i sig kan vara av 
intresse även för andra företag i liknande situationer.  
 

2.7 Datainsamling 
 
Enligt Lundahl och Skärvad (1999) kan empiri komma från sekundär eller 
primär data. Den förra består av andrahandskällor som ämneslitteratur, 
Internet, tidningsartiklar etc. Primär data är sådan som forskaren själv 
samlar in genom observation eller intervjuer. Huvuddelen av vår empiri 
kommer från intervjuer, då vi undersökt ett unikt fall som inte tidigare 
behandlats. För att få en djupare förståelse av människors uppfattningar och 
upplevelser tror vi det är nödvändigt att kunna föra en diskussion med de 
inblandade. Ett alternativ skulle kunna vara att genomföra en enkät, något 
som möjligen skulle ha gett oss möjligheten att samla in uppgifter från ett 
större antal respondenter. Men där uppstår svårigheten att vi som 
intervjuare inte i direkt anknytning kan ställa uppföljningsfrågor. Under 
intervjuer ges vi också möjligheten att på ett annat sätt studera 
kroppsspråket hos respondenten, något som kan bidra till en mer nyanserad 
förståelse av deras svar. 
 
När forskaren använder sig av sekundär data är det viktigt att forskaren har 
ett kritiskt förhållningssätt. Material kan vara medvetet vinklat, 
ofullständigt eller baserat på tveksamma urval. (Lundahl och Skärvad, 
1999) Vi har använt oss av Internet för att söka uppgifter om Sydkraft. På 
deras egen hemsida finns information om organisationen samt ett arkiv 
med nyhetsbrev som konsulterats av oss för att få information om den 
process som ledde fram till uppköpet. Vi har studerat lokala tidningar för 
att få insyn hur debatten var under perioden vid försäljningen av 
Norrköpings miljö och energi. Vi har vi använt oss av Norrköpings 
kommuns tidning och Sydkrafts nyhetsblad. Böcker från universitets 
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 bibliotek inom ämnet företagskultur och förändring har använts för att 
skapa en grund för uppsatsarbetet. Val av författare har skett dels på förslag 
från handledare på universitetet men till stor del också genom bibliotekets 
sökdator och referenser i böcker och andra uppsatser. All litteratur vi gått 
igenom har inte använts direkt i uppsatsen, men har bidragit till en ökad 
förståelse för forskningsområdet.  
 

2.8 Praktiskt genomförande 
 
Idén om att göra vår undersökning på just Sydkraft Service Partner AB i 
Norrköping kom ursprungligen från vår handledare på Linköpings 
universitet som tidigare haft kontakt med vår blivande kontaktperson i ett 
undersökningssyfte. Vår avsikt hade från början varit att genomföra en 
undersökning vid ett företag som nyligen upplevt en organisatorisk 
förändring vid ett uppköp av ett större företag. SSP uppfyllde dessa 
kriterier. 
 
Efter att ha kontaktat vår kontaktperson och förklarat avsikten med vår 
undersökning fick vi klartecken att genomföra denna. Kontaktpersonen gav 
oss viss information om hur organisationsförändringen påverkat de 
anställda på NME och hjälpte oss också att finna anställda vi kunde 
intervjua. Vissa förbestämda önskemål fanns från vår sida, nämligen att de 
skulle vara fem personer som arbetade på olika nivåer inom SSP, och som 
också varit anställda före uppköpet av Sydkraft. Fem personer ansåg vi 
vara det antal respondenter som skulle vara lämpligt för att få en tillräcklig 
bredd av åsikter. Två personer på chefsnivå valdes ut av vår kontaktperson. 
De tre övriga fick i viss mån själva välja att delta då de tillsammans med 
sina kollegor kom att tillfrågas om de var intresserade att delta i vår 
undersökning. Den slutliga sammansättningen av respondenter blev chefen 
för SSP i Norrköping, chefen för dokumentation och kundtjänst, samt tre 
anställda på dokumentation. Inga namn kommer att användas i uppsatsen 
men för att vid behov kunna skilja dem åt när vi refererar intervjuerna 
använder vi titel eller uppger någon annan relevant egenskap som 
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 respondenterna besitter. Exempelvis kan åldersgrupp eller tid vid företaget 
vara intressant vid jämförelse av olika åsikter. 
 

2.8.1 Intervjuer 
 
För att förbereda oss inför intervjuerna har vi läst på om ämnet 
företagskultur och organisationsförändring.  
 
Att de personer som vi intervjuade på SSP själva valde att delta innebär en 
påverkan i urvalet. Men vi anser att det inte är något större problem 
eftersom vi intervjuade personer på olika nivåer. Vi har erbjudit 
respondenterna att läsa igenom intervjusammanställningen så att vi inte 
missuppfattade någonting. Det finns ändå risk för att fel kan uppstå i en 
undersökning. En risk kan vara att respondenten antingen förskönar eller 
svartmålar bilden av integrationsprocessen. Men att respondenterna hade 
möjlighet att vara anonyma hoppas vi minskar risken för att de inte skulle 
svara ärligt på frågorna. Genom att de intervjuade också i viss utsträckning 
fick svara på hur deras kollegor uppfattat förändringen, breddades 
intervjubasen. 
 
Intervjuerna genomfördes under tre dagar från den 29 november till den 3 
december. Varje intervju genomfördes enskilt med respondenten och tog 
mellan 20 och 70 minuter, varav de flesta genomfördes på ca en timme. 
Samtliga intervjuer spelades in på band för att på så sätt undvika risken att 
glömma bort något. Att kunna lyssna igenom intervjuerna fler än en gång 
gjorde det också möjligt att uppfatta nyanser som vi tidigare inte lagt märke 
till.  
 
Ekholm och Fransson, (1975) hävdar att hur respondenten fungerar som 
informationslämnare i hög grad påverkas av den stress som råder i 
intervjusituationen. Våra intervjuer genomfördes i Sydkrafts lokaler, 
antingen på den intervjuades kontor eller i ett konferensrum. Detta var i 
första hand av praktiska skäl, men det kan vara av vikt att respondenterna 
intervjuas i en så trygg miljö som möjligt eftersom det kan minska den 
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 stress som de känner. Ekholm och Fransson, (1975) menar att den stress 
som respondenterna känner vid intervjusituationen kan bero på osäkerhet 
huruvida intervjun kan få negativa konsekvenser för de inblandade, eller 
hur den som intervjuar behandlar de inblandade. Den intervjuade kan 
drabbas av en sådan anspänning att denne blir mentalt blockerad och kan 
låsa sig i vissa tankemönster. Om stressen är stark fungerar dessutom 
minnet dåligt. Vi informerade de intervjuade att vi endast var intresserade 
av att få information om deras åsikter om förvärvet och inte skulle 
publicera några namn, vilket borde innebära en viss trygghet för 
respondenterna. 
 
Det är möjligt att klassificera graden av standardisering som intervjuerna 
genomförts på. Följs en intervjumall till punkt och pricka är intervjun i hög 
grad standardiserad. Vid ostandardiserade intervjuer ställs frågor istället 
helt fritt, med enda krav att täcka informationsbehovet. (Lundahl och 
Skärvad, 1999) Frågorna vi ställde kan betecknas som semistrukturerade 
och följde löst en intervjumall vi sammanställt (se bilaga 1). Intervjumallen 
innehöll de grundfrågor vi ville ha svar på. Avsikten var dock att föra en 
diskussion där den intervjuade fritt skulle kunna berätta vad han eller hon 
upplevt före, under och efter förvärvet. Vi styrde in samtalet på de ämnen 
vi var intresserade av, ställde följdfrågor och försökte att i möjligaste mån 
hålla oss öppna för nya infallsvinklar i syfte att inte låsa oss själva eller den 
intervjuade vid en speciell tankegång.  
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3 Referensram 
 
Kapitlet är avsett att ge läsaren en förståelse för vad företagskultur är och 
hur kulturförändring sker inom ett företag som utsatts för en 
organisationsförändring i samband med att ha blivit uppköpt av ett större 
företag. Inledningsvis presenteras också i en modell som vi hoppas ge en 
översikt av hur teorikapitlet är uppdelat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Kapitlets disposition  

 
 

3.1 Vad är företagskultur? 
 
Från att ha varit ett område som tilldragit sig ett stabilt men måttligt 
intresse, började företagskultur under slutet av 1970-talet få en ökad 
betydelse bland forskare och i företagsvärlden (Alvesson och Sköldberg, 
1994). Det var antagandet om att kultur var något som kunde hanteras och 
förändras för att skapa mervärde och ökad konkurrenskraft som gjorde att 
intresset ökade för studier av detta slaget (Alvesson och Berg, 1992). Men 
vilken funktion har kulturen för en organisation? 
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 Enligt Alvesson och Berg (1992) kan kulturen ha dels ett drivande och 
förändrande och dels ett stabiliserande värde. Kultur innebär dynamik - det 
är i kontakter mellan organisationens medlemmar, i jargong och delade 
värderingar, som kultur märks. (Frost et al. 1991) Kultur innebär också 
mönster och struktur samt ger stabilitet. Ett exempel som illustrerar detta 
är den katolska kyrkan, där kulturen/religionen, bildar den kraft som binder 
samman denna, en av världens största organisationer, på samma sätt idag 
som under alla de århundraden den existerat. I kultur ligger tonvikten på 
begreppsmässig delaktighet. Exempel är gemensamt språk och historia. 
Bang (1999) menar att kulturen på detta vis verkar integrerande på 
organisationens medlemmar, att den kontrollerar och styr beteenden. 
Samförstånd byggs upp av hur maktfördelning, gränser utåt, kriterier för 
medlemskap och vänskap regleras, och därmed minskar också ångest och 
stress. Kultur innefattar slutligen alla aspekter av gruppverksamheter – en 
modell som speglar en organisations kultur måste spegla mer än bara ett 
skikt i organisationen. (Frost et al. 1991) Bara genom att studera helheten 
kan en rättvis bild åstadkommas av vad en organisations kultur är.  
 

3.1.1 En organisation – en kultur… 
 
Det finns en rad olika åsikter om vad kultur är, och vad som egentligen 
ingår i begreppet. Alla med olika föreställningar om värdet av 
företagskulturen samt från vilket perspektiv tolkningar bäst kan utföras. 
Med en bredare tolkning av kulturkonceptet ses hela företaget som en 
kultur. Forskare som tolkar kulturen utifrån detta perspektiv, ser inte i 
första hand kulturen som ett forskningsobjekt, utan snarare ur ett teoretiskt 
perspektiv eller som en metafor. (Alvesson och Berg, 1992) Här särskiljs 
inte organisationskulturen från andra organisationsvariabler såsom dess 
strategi och administrativa system. (Sandberg 1989). Att förstå och 
använda kultur som symbol, är inte att betrakta kultur som något en 
organisation har, utan istället för något som den är. Kultur är enligt 
symbolperspektivet något som är svårt eller rent av omöjligt att ändra 
eftersom det inte går att förändra kulturen genom ett antal synliga variabler 
– kulturen anses ligga djupare än så. När forskarna ändå talar om 
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 förändring av organisationer ur ett symbolperspektiv, kommer fokus att 
ligga på ”transformationen”, dvs. hur struktur och strategi förändras till 
form och innehåll. De djupare mönstren ändras och ger ny mening åt 
organisationen och orsakar förändrat beteende. Förändring sker gradvis och 
följer en starkare logik än gruppers eller enskilda individers önskningar. 
(Alvesson och Berg, 1992) 
 

3.1.2 … synlig kultur… 
 
Synen på organisationskultur som en variabel hänvisar till ett 
funktionalistiskt synsätt av den sociala verkligheten som betraktar kulturen 
som en variabel som har till syfte att söka medel för ledarskapets kontroll 
av organisationen och dess medarbete. Det handlar här om affärskulturen 
som ett eget fenomen som företaget själv utvecklar. Vid sidan av produkter 
och tjänster produceras även som biprodukter kulturella artefakter som 
riter, legender och ceremonier. I stor utsträckning är forskningen med 
denna utgångspunkt mest intresserad av hur olika variabler, som struktur, 
storlek, teknologi och ledarskap förhåller sig till varandra och till 
organisationens framgång. En viktig utgångspunkt är att den kulturella 
dimensionen på något sätt bidrar till den systematiska balansen och 
effektiviteten i organisationen. (Trollestad, 2000) 
 

3.1.3 …och så binds de samman 
 
Ett annat symbolperspektiv är inte lika fokuserat på hela kulturer som på 
enskilda symboler eller symbolsystem i organisationer. Inom denna ram 
kan betydelsen av kulturella artefakter såsom skämt, berättelser, 
ceremonier och olika materiella symboler undersökas. Dessa är typiska i 
arbetsplatssammanhang som uttryck för djupare föreställningar och känslor 
förknippade med organisationens sätt att fungera. En MBL-förhandling 
(om medbestämmandelagen) kan ses som en ritual, dvs. som en 
återkommande, repetitiv aktivitet där vissa sociala mönster och relationer 
på ett symboliskt plan låses fast och förankras i de inblandades 
medvetande. Strejker är ytterligare ett exempel. (Sandberg 1989) Buono 
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 och Bowdich (1989) talar i sin tur om en objektiv kultur, och syftar till 
materiella artefakter som skapas av en organisation och utgör kulturella 
symboler som speglar de värderingar som de representerar. Exempel är 
chefers lyxbilar och designade möbler som kan utgöra markeringar av vad 
det är för sorts företag. 
 

3.1.4 Tre kulturnivåer och deras interaktion 
 
För att strukturera de olika kulturyttringarna har vi valt Scheins modell. 
Denna passar i vårt fall för att illustrera hur kultur kan förändras utifrån 
olika perspektiv. Vi kommer också ytterligare förklara kulturbegreppen. 
 
Schein (1985) väljer att strukturera och kategorisera kultur i tre 
observerbarhets- och medvetandenivåer som fungerar som ett värderings- 
och grundantagandesystem. Organisationskulturen kan förstås, enligt 
Schein, genom att den studeras på olika medvetandenivåer där 
organisationens gemensamma föreställningar om företagets relation till 
omvärlden och den till sin egen interna integration utgör själva kärnan i 
kulturen. Denna avspeglar sig på en nivå som handlar om centrala 
värderingar och på en annan mera ytlig nivå där observerbara uttryck för 
kulturen i form av beteenden osv. hör hemma (Sandberg 1989). 
 
Att strukturera kulturnivåerna på detta sätt gör det möjligt att synliggöra 
vad som finns bakom de iakttagbara mönster som finns i organisationen. 
Att medvetandegöra de värderingar som ligger bakom är också av vikt för 
att kunna åstadkomma förändringar. 
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Figur 3: Kulturnivåer och deras interaktion (Schein, 1985) 

 
Artefakter innefattar kulturella fenomen eller uttryckssätt i organisationen 
som kan observeras av en utomstående, men som kan vara svåra att tolka. 
Bang (1999) har delat upp dessa i fyra grupper och uttrycks i beteenden, 
samt verbala, materiella och strukturella former.  
 
Beteenden visar sig i exempelvis sätt att utföra arbetet samt sociala, 
ledarskaps- och arbetstraditioner inom företaget. (Schultz, 1995) Språk, 
slogans och uttryck som organisationens medlemmar använder när de 
kommunicerar, historier som rör nyckelhändelser, om vardagen i 
organisationen eller den gamla goda tiden och uttalanden om värderingar 
normer och uppfattningar speglar också kulturen i organisationen. 
Materiella former uttrycks i exempelvis arkitektur, design, dekorationer 
och klädstil som är typiska och associeras till en organisation. Strukturella 
former av artefakter finns i organisationens utformning och märks 
exempelvis i det sätt beslut fattas. 
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Artefakter påverkar och påverkas av:  
 
Värderingar i organisationen. En organisations eller grupps alla beslut 
speglar de värderingar som gruppen besitter och innefattar idéer om vad 
som är rätt och fel, vad som fungerar och vad som inte fungerar. (Schultz, 
1995) Eftersom värderingar är något som kan diskuteras är de av normativ 
karaktär och kan bara uppnås genom enighet (Lohrum, 1992). De innefattar 
vad organisationens medlemmar själva uttrycker och säger sig stå för, och 
inte nödvändigtvis hur de verkligen tycker, tänker och beter sig. 
Värderingar är ofta svaret på frågan varför och är därför något som kan 
diskuteras och uttalas. I organisationer kan värderingar formuleras i direkta 
riktlinjer, eller i visioner och affärsidéer såsom ”Vi bryr oss om miljön” 
och ”Här är människan i fokus”. (Schultz, 1995) Enligt Bang (1999) 
uttrycks dessa också i hur ledningen väljer att belöna sina anställda och på 
vad de fokuserar sin energi i arbetet. 
 
Värderingarna påverkar och påverkas i sin tur av: 
 
Grundläggande antaganden är kulturens kärna, eller enligt många, den 
egentliga kulturen. Denna nivå karakteriseras av att det ofta är en låg grad 
av medvetenhet om dessa antaganden, att de är osynliga och att de tas för 
givna av personerna i kulturen. De utgörs av föreställningar eller åsikter 
om hur saker ska gå till, om tankar och känslor. Exempel kan vara tankar 
såsom att ”sanning kommer från de som är äldst och mest erfarna”, 
”individerna kan och vill visa lojalitet och engagemang i organisationen”, 
”organisationsmedlemmarna är som en familj som tar hand om varandra”. 
(Schultz, 1995) Denna del av kulturen fungerar som ett socialt lim och lärs 
in i gruppen. Uppfattningar om hur problem ska lösas, arbete utföras och 
utvärderas, hur arbetarna förhåller sig till varandra, speglar uppfattning om 
t.ex. arbetare respektive chefer. (Bang, 1999) 
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3.2 Kulturförändringens paradigm 

 
En svaghet med mycket av kulturforskningen kan vara att de alla förutsätter 
att företagen har en kultur som är förhållandevis stabil och som enar 
företagets anställda, vilket inte är tillräckligt. Vid en 
organisationsförändring behövs en mer nyanserad analys för att urskilja 
oenighet och konflikter samt hur olika strukturer påverkas då kulturer 
blandas. (Schultz, 1995) Därför är det intressant att studera kultur utifrån 
olika perspektiv för att isolera vilka delar som påverkas och hur och varför.  
 
Martin (1992) har indelat forskning i tre paradigm beroende på vilket fokus 
forskaren har på kulturen och vad den innefattas av. Alla är viktiga för att 
få helhetssyn. Vi använder oss av modellen för att spegla hur olika delar av 
kulturen påverkas, och varför och hur, under en förändringsprocess. 
Integrering, differentiering respektive fragmentering representerar tre olika 
synsätt på kultur som tillsammans kan erbjuda ett sätt att förklara 
kulturförändring efter ett uppköp (Lohrum, 1992). De tre perspektiven 
närmar sig vidare kulturell förändring på olika sätt på organisations-, 
subkultur- och individnivåerna och erbjuder olika tolkningar på ledarens 
och miljöns roll för att förklara kulturförändringsprocessen. (Martin, 1992) 
 
Integrering: En av de vanligaste metaforerna för kultur i organisationen är 
att se kulturen som ett socialt lim. Kulturen är då det kitt som gemensamma 
värderingar, åsikter, uppfattningar och normer, integrerar och binder 
samman organisationen. Därmed bidrar kulturen till att undvika 
fragmentering, konflikter och spänningar. (Alvesson, 2001; Martin, 1992) 
Scheins (1985) definition av grundläggande föreställningar som den 
svårföränderliga kärnan stämmer väl överens med denna tolkning av 
kulturen.  
 
Kulturförändring är enhetlig likaså och tar inte i beaktande eventuella 
subkulturer, dvs. grupper inom organisationen som skapat en egen kultur 
som bara delvis stämmer överens med hela organisationens. 
Kulturförändring handlar mycket om att återfå stabilitet. Inom 
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 integrationsperspektivet är det ofta organisationens ledare som antas vara 
den drivande kraften när det gäller att forma kulturen. En gång etablerad, 
måste den nya kulturen aktivt bevaras, bevakas och förnyas. (Martin, 1992)  
 
Differentiering: Enligt detta perspektiv består kulturen av en samling 
värderingar, och det existerar kulturuttryck som kan vara motsägelsefulla. 
(Lohrum, 1992) Jämför med Scheins definition av värderingar som 
utgjorde en mellannivå i figur 3 och speglar de föreställningar som 
organisationens medlemmar delar. I det fallet var dessa värderingar 
uttalade och normativa. Martin (1992) definierar också kultur som något 
som delas i integreringsperspektivet, men menar att kulturen delas av 
mindre grupper och inte hela organisationen. Kulturella 
organisationsstudier kan istället betraktas som studier i 
organisationskonflikter där olika grupper har olika uppfattningar om hur 
saker bör göras och gå till. 
 
När forskare inom detta perspektiv diskuterar organisationsförändring, 
fokuserar de inte så mycket på individuella ledare. Intresset ligger istället 
på grupper och gruppers roller i analysen. Kulturen utvecklas då inte av 
ledningen utan beror på omgivande kulturer och existerar och utvecklas 
snarare genom interaktion mellan de olika grupperna. En kulturförändring 
är svår att genomföra då lösa kopplingar och subkulturer kan hindra en 
enhetlig organisationsförändring. Är olikheterna för stora och grupperna 
har starka intressen, ökar också risken för att de negativa konsekvenserna, 
dvs. konflikter och osäkerhet, överväger de positiva. (Martin, 1992)  
 
Fragmentering: Varken integrerings- eller differentieringsperspektivet kan 
förklara alla de tvetydigheter som dyker upp i tolkningen av organisationer 
och dess kulturer (Martin, 1992). Att kulturen är tvetydig måste accepteras. 
Till exempel finns makt inte enbart högst upp i hierarkin, utan spridd bland 
medlemmar inom hela organisationen. (Lohrum, 1992) Kultur utifrån detta 
perspektiv har sällan, eller saknar helt, en egentlig definition men finns i 
nät av individer som är sporadiskt och löst knutna till varandra. Martin 
(1992, s152) erbjuder dock denna tolkning av begreppet: 
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”Culture is loosely structured and incompletely shared system that emerges 
dynamically as cultural members experience each other, events, and the 
organization’s contextual features.”  
 
Kulturförändringen är paradoxal, återkommande och oklar. Kulturell 
förändring är inte ett uppbrott eller avbrott mot en invand rutin eller 
stabilitet, utan sker konstant. Många studier inom detta paradigm betonar 
miljön som orsaken till förändring. Människor antas inte själva kunna 
kontrollera eller ens påverka den kulturella förändring som händer. (Martin, 
1992)  
 
Integreringsperspektivet illustrerar på ett bra sätt en organisation där både 
omgivning och organisation är stabil och där eventuella subkulturer ej 
behöver tas hänsyn till. Vid ett uppköp av en konkurrent, förändras de 
villkor för vilka kulturen tar sig uttryck i. Splittring och fragmentering 
uppstår. Förändring i värderingar etc. kommer att förändras olika fort och 
på olika sätt i organisationen genom olika gruppers påverkan av varandra.  
 

3.3 Kulturförändring 
 
Kultur och effektivitet är begrepp vars samband ofta diskuteras. Alla är inte 
ense om att begreppen hör ihop eller på vilket sätt de hör ihop. Schein 
(1985) påtalar det oriktiga i att hävda att en stark kultur är något som kan 
skapas för att passa våra syften. Att kultur förändras är dock något de flesta 
är ense om. En gemensam historia, som förändras för varje dag, formar 
kulturen. Gemensamma tankar och värderingar växer fram och lägger den 
grund på vilken kulturen vilar. Om något i omgivningen eller inom 
organisationen motiverar en kulturförändring kommer denna troligtvis att 
börja med strategin, strukturen och processerna. (Schein, 1985)  
 
Enligt Buono och Bowdich (1989) är kultur en del i gruppens 
inlärningsprocess och erfarenhet. Kulturella förändringar sker i och med att 
människorna anpassar sig till yttre förändringar och problem som kommer 
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 av interna integrationsförsök. Grundläggande föreställningar i 
organisationer är svåra att förändra. Kulturförändring är därför 
tidskrävande och svår att genomföra, men för att lyckas med att integrera 
två företag kan just detta vara ett krav.  
 

3.3.1 Ledning och kommunikation 
 
En företagsledning som försöker genomföra en förändring brukar börja 
med att fastställa, för att senare försöka ändra på, de anställdas attityder. 
Denna inställning stämmer överens med idén om att det är 
trosföreställningar och värderingar som påverkar beteendet. Mycket 
forskning inom området visar dock att det effektivaste sättet att genomföra 
en förändring är att börja med åtgärder som rör 
organisationsmedlemmarnas beteende. Attityder påverkar beteende, men 
beteende påverkar också attityder. Individers värderingar och attityder är 
svåra att ändra. Ett sätt att uppnå detta syfte kan vara för ledningen att 
fokusera på beteende och interaktion och sätta upp mål och belöningar som 
får individer i organisationen att själva arbeta mot en förändring. (Buono 
och Bowdich, 1989) 
 
Att åstadkomma en förändring i beteende behöver dock inte nödvändigtvis 
leda till förändring i företagskulturen. För att åstadkomma detta krävs att 
värderingarna och attityderna verkligen accepteras av de anställda. Att 
ledningen också artikulerar och kommunicerar dessa nya värderingar till de 
anställda är viktigt för att de ska kunna ta till sig dem. För att lyckas med 
att genomföra en integration av två kulturer på ett framgångsrikt sätt är 
kommunikation mellan ledning och de anställda av stor betydelse. Detta för 
att minska den osäkerhet bland de anställda som annars kan tänkas ge 
negativ påverkan på integrationsprocessen. (Buono och Bowdich, 1989) 
 
För att kommunicera de nya värderingar som ledningen hoppas införa i 
organisationen, samt information angående förvärvet, förekommer kulturell 
kommunikation på explicit och implicit nivå. Explicita kulturella 
meddelanden innefattar tillkännagivanden, PM, tal och andra direkta 



- 26 - 
 

 kommunikationsmedel som ledningen vanligtvis utnyttjar. De implicita 
kulturella meddelandena innefattar ritualer, ceremonier, historier, metaforer 
och logotyper. (Lohrum, 1992) Bang (1999) lägger till dessa sättet på vilket 
organisationen är utformad och strukturerad, system, procedurer och rutiner 
samt formella förklaringar om organisationens filosofi och policy.  
 
Organisationens ledare påverkar kulturen genom att också rikta 
uppmärksamheten mot, samt mäta och kontrollera, vissa fenomen och 
skeenden i organisationen. (Bang, 1999) Ledarnas reaktioner på kritiska 
händelser, vilka kriterier för fördelning av belöningar och status som sätts, 
samt kriterier för rekrytering, urval, befordran etc., speglar den kultur som 
finns i grunden. På detta vis kan ledningen fungera som en medveten 
rollförebild som vägleder de anställda. Bang listar fortsättningsvis sju idéer 
som han anser viktiga för att kommunicera och påverka kulturen.  

 
1. Klargör vilken slags kultur som finns i organisationen idag och vilka 

delar av den som är dysfunktionella respektive funktionella. 
2. Klargör vilken slags kultur som du vill att organisationen ska präglas av, 

och få den önskade kulturen att bli levande på alla nivåer. 
3. Välj till en början ut några få önskade värderingar att koncentrera 

uppmärksamheten på. 
4. Se till att organisationens kulturuttryck överensstämmer med de 

värderingar, normer och verklighetsuppfattningar som du vill främja. 
5. Efterlev i handling den önskade kulturen. Kom ihåg att du fungerar som 

förebild för dina anställda. 
6. Använd medvetet och systematiskt konsekvenser i förhållande till 

önskad och oönskad kultur. Belöna handlingar som överensstämmer 
med önskad kultur, och sanktionera handlingar som upprätthåller en 
oönskad kultur. 

7. Rekrytera medvetet och selektivt i förhållande till önskad kultur. 
Omplacera eller byt ut starka bärare av oönskad kultur. 

 
Trovärdigheten av de meddelanden de anställda tar del av är viktig för att 
kunna acceptera budskapet. Vid fusioner kan svårigheten ligga i att få båda 
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 sortens budskap, de explicita och de implicita, att stämma överens med 
varandra. Att ledningen infriar sina löften är avgörande för tilltron. 
(Lohrum, 1992) 
 
Ett sätt att informera de anställda och samtidigt skapa förtroende för 
förändringsprocessen är att använda sig av facket som kommunikationsväg.  
Sandberg (1989) för en diskussion kring detta ämne. Bland annat ser han 
facket som ett stöd för ledningen att genomföra organisationsförändringar 
och förankra sina värderingar hos de anställda. Men författaren betonar 
också vikten av direkta kontakter och regelbundna möten där arbetarna har 
möjlighet att ställa frågor och få svar och på så vis kunna skapa mer nära 
relationer mellan ledning och anställda. Om de anställda på botten av 
pyramiden ska kunna ingå i en relation som präglas av samarbete och 
förtroende måste de komma över sin naturliga skepsis inför förändringar. 
Därför måste de direktiv och beslut som direkt berör de anställda, vara 
öppna och förtroendefulla samt betona det långa perspektivet.  
 

3.4 Kulturförändringens tre faser 
 
Utvecklingen när kulturer kolliderar i ett företagsköp indelas i faser: Hot 
mot kulturen, tvärkulturell kontakt och ackulturation, som kan användas till 
att beskriva vad som händer i en organisation när en ny kultur introduceras, 
men också för att förklara varför konflikter kan uppstå. (Lohrum, 1996; 
Kleppstö, 1993, Nahavandi och Malekzadeh 1993) 
 

3.4.1 Hot mot kulturen 
 
Första steget beskriver upplevelsen av osäkerhet som kommer av ökad 
instabilitet i samband med att de anställda först får vetskap om 
företagsköpet. Företagsköp kan drastiskt förändra livet för de anställda med 
tidig pensionering, arbetslöshet eller nya arbetsuppgifter. (Buono och 
Bowdich, 1989) Av detta följer att de anställda känner sig stressade, 
förvirrade, frustrerade och skrämda vilket kan ta sig uttryck i lägre 
engagemang, produktivitetsminskning, otillfredsställelse och illojalitet. 
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 Fastän de anställda till en början kan känna välvilja till förändringen, kan 
denna snabbt försvinna i takt med ökad osäkerhet.  
 
En diagnos av företagets egen kultur är av stor betydelse i detta skede. 
Vilka organisationsvärderingar finns och bör tas hänsyn till? Hur ser 
ledningskulturen ut? Vilka organisationshjältar, myter och berättelser, 
tabun, riter, samt objektiv kultur, dvs. materiella artefakter skapade av 
organisationen, är det som påverkar organisationens medlemmar? (Lohrum, 
1992) 
 

3.4.2 Tvärkulturell kontakt 
 
Med tvärkulturell kontakt avses den närmare första kontakten mellan 
företagets två kulturer och när de anställda först märker av hur 
förändringen påverkar dem själva. Tvärkulturella kontakter skapar 
förändring i ledarskap och medlemskap, samt i deras filosofi och offentliga 
uttalanden.  
 
Det finns flera former för hur den kulturella integrationen kan 
åstadkommas. Men här handlar det om hur pass väl kulturen integreras – 
om den gör det. 
 

1) Kulturell pluralism. Den uppstår där båda företagens kulturer får 
finnas kvar. Subkulturer tillåtes i den mån de strävar mot samma mål 
av framgång och tillväxt som organisationen.  
2) Kulturell blandning. Den uppstår där en ny kultur skapas från de 
båda gamla. Det bästa från båda kulturer behålls.  
3) Kulturellt övertagande. Det uppköpta företaget anpassar sig till 
köparens kultur. Här behövs starkt ledarskap.  
4) Kulturellt motstånd. Detta leder till kulturkonflikter, många 
nyanställningar på ledningsnivå, etc. (Buono och Bowdich, 1989) 

 
Det är inte nödvändigt att vid förvärv sträva efter fullständig assimilering. 
Den ideala typen beror snarare på det samförstånd som etableras mellan de 
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 olika parterna. Uppgiften att koordinera och integrera skilda 
företagskulturer är en komplicerad process. Beroende på önskad 
integrationsstrategi, upplever de anställda i företagen kulturkonflikter av 
varierande grad. Särskilt i samband med kulturellt övertagande brukar 
konflikterna ta sig uttryck i frustration, tvehågsenhet, förbittring och svåra 
konfliktsituationer. Genom att kritiskt studera och avslöja trossatser, 
värderingar, föreställningar, etc. kan de berörda organisationerna 
effektivare planera och förverkliga en ändamålsenlig sociokulturell 
integrationsstrategi. (Lohrum, 1992) Denna strategi stämmer överens med 
vad som uttryckts i avsnitt 3.3.1. Att ledningen förstår de symboliska 
aspekterna av hur integrationen genomförs, stärker eller försvagar de 
kulturella identiteterna är av vikt. Att styra de kulturella symbolerna, 
genom övergångsritualer, historier och artefakter, spelar stor roll i hur de 
anställda upplever och hanterar förändringen. Mycket av problemen vid en 
fusion beror på hanteringen av hotet mot företagets kultur, och konflikter 
vid interaktion mellan de olika konkurrerande kulturerna. Viktigt för en 
lyckad integration är att ledningen har bra kommunikation med de anställda 
och information om den pågående processen. (Buono och Bowdich, 1989)  
 

3.4.3 Ackulturation 
 
Med ackulturation menas generellt den förändring som drabbar två 
kulturella system som följd av att kulturella element breder ut sig i båda 
riktningar. Det brukar dock oftast vara det ena företaget som dominerar det 
andra. Den förändring som ett företagsköp för med sig påverkar de 
anställda mycket starkt eftersom de oftast förväntas anpassa sig till det 
köpande företagets strategier. Den slutliga formen av ackulturation beror på 
hur de föregående faserna blivit ledda. Effektiviteten och framgången beror 
i mycket på individernas benägenhet att acceptera förändringen. (Lohrum, 
1992) 
 
Nahavandi och Malekzadeh (1993) talar om begreppet ackulturation och 
ägnar sig åt att förstå och analysera vad som händer vid en kulturell 
integration. Försök görs för att kartlägga och förklara en given 
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 ackultureringsform i ett givet fall av ett uppköp eller en fusion. Hur 
ackulturationen kommer att arta sig är således ett resultat av hur de 
involverade parterna ställer sig till affären. (Kleppstö, 1993) Den faktor 
som främst påverkar förloppet ur det uppköpta företagets synvinkel är 
inställningen och attraktiviteten till sin egen och förvärvarens kultur. Vad 
gäller det köpande företagets inställning, beror denna på om de redan inom 
sig har flera olika kulturer och hur nära relaterade de två företagen är.  
 
Ackulturation kan begreppsmässigt indelas i fyra olika former: integrering, 
assimilering, separering och dekulturering: (Lohrum, 1992; Nahavandi och 
Malekzadeh, 1993) 
 
Integrering sker då de anställda i det uppköpta företaget önskar bevara sin 
egen kultur och identitet, samt önskar förbli självständiga och oberoende. 
Samtidigt är det villigt att integreras i det uppköpande bolagets struktur. 
Totalt leder detta till en viss grad av förändring i båda företagens kulturer 
och praxis.  
 
Assimilering är en ensidig process i vilken en grupp är villig att överta den 
andras identitet och kultur. De anställda i det uppköpta företaget är villiga 
att avstå från sin egen kultur och ta över köparens kultur och system. Detta 
kan förekomma i företag där den egna kulturen och strategin misslyckats. 
De anställdas värderingar och möjligtvis de anställdas grundläggande 
antaganden ändras i det uppköpta företaget. Artefakterna och produkterna 
behöver dock inte nödvändigtvis ändras. 
 
Separering innebär att den uppköpta organisationen försöker bevara sin 
kultur och praxis genom att kvarstå som avskiljd från och oberoende av det 
dominerande företaget. De anställda gör motstånd mot alla försök till 
anpassning och förlikning, samt att bli assimilerade med köparen. Endast 
ett minimum av kulturellt utbyte finns. 
 
Dekulturering betyder att företaget varken behåller sin gamla kultur eller 
anpassar sig till det dominerande företaget. Detta inträffar när de anställda 
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 inte uppskattar sin egen kultur, men inte heller vill assimileras i det 
köpande företaget. Dekulturering kan vara följden av kollektiv och 
individuell förvirring samt en känsla av alienation, identitetsförlust. 
Resultatet kan bli att det uppköpta företaget sönderdelas som kulturell 
enhet. 
 
Dessa olika ackulturationsformer anger olika sätt på vilka kultur, 
organisatorisk praxis och system kan förklaras. För det uppköpta företaget 
förklaras vilken form som föredras utifrån följande kriterier: 
 

• Graden till vilken medlemmarna vill bevara sin egen kultur, 
organisatoriska praxis och system 

• Graden till vilken de är villiga att anpassa sig till köparens kultur och 
praxis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4: Det uppköpta företagets ackulturationsformer. (Lohrum, 1992) 

 
Hos det köpande företaget bestäms ackulturationsform av följande 
variabler: 
 

• Graden av kulturell pluralism. Dvs. i hur hög grad köparen 
uppmuntrar olikheter och tillåter det förvärvade företaget att behålla 
sin egen kultur och praxis. 

• I hur hög grad de olika företagen skiljer sig åt. Om förvärvet sker 
med ett företag i en relaterad affärsverksamhet, är det troligt att 
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 köparen påtvingar det uppköpta företaget sin egen kultur och praxis 
för att åstadkomma fungerande synergier. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Figur 5: Köparens ackulturationsformer. (Lohrum, 1992) 

 
Om det uppköpta företaget och köparen föredrar samma ackulturationsform 
för företagsköpets realisering resulterar detta i lägre stress eller risk för 
kulturchock. Är företagen tvärt om oense, kan stress och svårlösta 
konflikter uppstå. Detta kommer i sin tur att påverka hur framgångsrik 
ackulturationsprocessen kommer att bli. (Nahavandi och Malekzadeh, 
1993) 
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4 Empiri 
 
Nedan ges en kort företagspresentation av Norrköping Miljö och Energi 
före och efter Sydkrafts förvärv. Dessutom presenteras en sammanfattning 
av de fem intervjuer som gjordes på Sydkraft Service Partner. Generellt 
har aktiebolagsbeteckningen AB utelämnats.  
 
 

4.1 Norrköping Miljö och Energi före förvärvet 
 
Norrköping Miljö och Energi (NME) bildades år 1998 när tre kommunala 
bolag, Norrköping Vatten, Norrköping Energi och Norrköping 
Stadsentreprenad fusionerades till en koncern med ett moderbolag och två 
dotterbolag. Fyra redovisningsmässiga bolag utan anställda ägdes till 
mellan 50 och 80 procent av NME. (Intervjuer) NME hade ca 800 anställda 
och en omsättning på 1100 Mkr. Kärnverksamheten låg inom el, 
fjärrvärme, vatten och energiutveckling ur avfall. NME hade också en 
omfattande entreprenadverksamhet innefattande drift och underhåll av 
kommunens infrastruktur i form av gator, parker och spårvägar. 
(http://www.sydkraft.se) 
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Figur 6: NMEs bolagsstruktur (egen bearbetning från intervjuer) 

 
I juni 1999 köpte Sydkraft 49 procent av aktierna i NME av Norrköpings 
kommun för 1350 Mkr. I köpeavtalet ingick en option som gav kommunen 
rätten att till Sydkraft sälja resterande aktier för motsvarande köpeskilling, 
omräknat per aktie. I november 2000 beslutade kommunfullmäktige i 
Norrköping att sälja kommunens återstående aktier i NME till Sydkraft. I 
januari 2001 blev NME helägt dotterbolag i Sydkraftkoncernen. 
(Strömvirveln, nr 5, 2000)  
 
Det primära skälet till försäljningen av NME var att förstärka kommunens 
ekonomi. Norrköpings kommun ville satsa intäkterna från försäljningen på 
kommunal verksamhet. (http://www.sydkraft.se) Med kommunala ägare 
var det många gånger politiska och inte affärsmässiga intressen som 
avgjorde hur NME sköttes, anser en av de intervjuade.  
 
 

NME Moderbolag: 
(375 anställda) 
Affärsområde 
Värme, 
Vatten/Avfall, Nät, 
Försäljning, 
Kundcentra, 
Administration 

Norrköping Elnät  
(5 anställda) 

NME Service: 
(ca 400 anställda) 
Entreprenad 
Teknik 
Logistik 

Fyra redovisningsmässiga bolag 

Bråvalla Kraft 
Östersjöfrakt 
Mätarteknik  
Händelö Oljeförvaltning ek. förening 
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4.2 Sydkraftkoncernen 

 
Sydkraft är indelat i fyra affärsområden – Marknad och Försäljning, 
Produktion, Distribution samt Konsulter och Entreprenörer, men har 
dessutom andra verksamheter genom Sydkraft Energy Trading och 
Sydkraft Bredband. (Sydkrafts ÅR 2000)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7: Sydkrafts koncern (egen bearbetning från http://www.sydkraft.se) 

 
Inom koncernen finns ett 70-tal rörelsedrivande dotterbolag, varav cirka 45 
med egen personal. Totalt arbetar 6 300 anställda med elförsäljning, 
eldistribution, elproduktion, naturgas, gasol, värme, fasta bränslen, data, 
avfallshantering, bredbandslösningar, mät-, tele-, och konsulttjänster. Med 
Sydkrafts förvärv av NME ingår även avfallsåtervinning och vatten.  
(http://www.sydkraft.se)  
   
Sydkraft är sedan maj 2001 ett dotterbolag till det tyska energiföretaget 
E.ON Energie AG. Det tyska energibolaget har en starkt decentraliserad 
organisation och har inte låtit genomföra några ändringar i Sydkrafts 
organisation. (http://www.eonenergie.com) Hur förvärvet av Sydkraft 
eventuellt påverkat SSP i Norrköping kommer därför inte att behandlas i 
denna uppsats. 
 
Redan vid en informationsträff med berörd personal den 17 november 
2000, presenterades hur det var tänkt att NME skulle upptas i Sydkrafts 

Affärsområde 
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 koncern. NME skulle omvandlas till ett antal dotterbolag med egna 
styrelser och VD samt anpassas till Sydkrafts organisationsstruktur. System 
och policy skulle vara gemensamma för hela koncernen. Integreringen 
skulle ske successivt under perioden januari till april 2001. (Intervjuer)  
 
I januari 2001 när Sydkraft blev ensam ägare till NME, tillsattes en ny 
tillfällig VD för NME. Denne blev ansvarig för att utarbeta ett förslag till 
styrelsen hur NME skulle omorganiseras för att passa in i Sydkrafts 
koncern. Till sin hjälp hade VD en controller som bevakade de juridiska 
och ekonomiska aspekterna. Beslut om NMEs organisation togs i 
dåvarande styrelsen för NME. Fyra juridiska bolag och fem 
platsorganisationer bildades. Platsorganisationerna har sin gemensamma 
bolagsledning i Malmö, medan alla de juridiska bolagen har sina VD i 
Norrköping. NME fanns kvar som organisation och juridisk enhet till sista 
april 2001. (Intervjuer) 
 

4.2.1 Sydkraft Service Partner 
 

Våra intervjuer genomfördes på Sydkraft Service Partner (SSP) i 
Norrköping som ingår i affärsområdet ’Konsulter och Entreprenörer’ (se 
figur 7 och figur 8). SSP har ett sextiotal anställda och är 
Sydkraftkoncernens supportföretag. I SSP jobbar de anställda på olika 
avdelningar med juridik, ekonomi, fastighetsförvaltning, servicetjänster 
inom Internet, fordonsuthyrning och dokumentation. De anställda på SSP 
arbetar i en byggnad relativt nära varandra. Övriga bolag inom 
affärsområdet Konsulter och Entreprenörer är WM-data Ellips, Sycon, 
ElektroSandberg, Enista samt Sydkraft Bredband. Affärsidén inom 
affärsområdet är att stärka koncernens konkurrenskraft och vara ledande 
inom respektive bransch - IT, tekniska konsulter, entreprenörer, tekniska 
informationssystem samt support. (http://www.sydkraft.se) Inom hela 
affärsområdet arbetar ca 500 personer varav 55 procent är 50 år eller äldre. 
(Intervjuer) 
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Figur 8: Sydkrafts Affärsområde Konsulter och entreprenörers (egen 
bearbetning från intervjuer) 

 

4.3 Intervjusammanfattning 
 
I detta kapitel presenterar vi vår intervjusammanfattning av de intervjuer 
som vi genomfört på SSP. Används andra källor anges detta.  
 
Vi har som tidigare nämnts intervjuat fem anställda på skilda nivåer i SPP. 
Vi har dock främst intervjuat personal från dokumentation.  Utöver detta 
har ett samtal förts med vår kontaktperson på personalavdelningen. 
Platschefen för SSP i Norrköping var den förste vi intervjuade. Han satt i 
styrelsen under omorganiseringen och var bland annat ansvarig för att 
informera de berörda anställda. Han har arbetat i NME sedan september 
2000. Även chefen för 'Dokumentation och Kundtjänst' intervjuades. Han 
har arbetat på olika chefspositioner inom NME och SSP sedan juni 1999. 
Dagen för intervjutillfället var hans sista hos SSP, då han skulle flytta till 
en annan enhet inom Sydkraft i Norrköping. Slutligen intervjuade vi tre 
anställda på Dokumentation, som alla varit anställda sedan flera år. 
Förändringsprocessen presenteras nedan på en tidsaxel. 
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Figur 9: Tidsaxel för bolagsbildning 

 
4.3.1 Information om förvärvet 

 
Under perioden januari till april 2001 var det oklart hur den nya 
organisationen skulle komma att utformas och fungera. Det var på 
ryktesvägen som information om Sydkrafts förvärv först kom till mångas 
kännedom. Därefter har dock ledningen försökt informera om varje steg i 
ombildningsprocessen. Enligt platschefen, som själv var ansvarig att 
informera om förändringar som kunde drabba de anställda, var ledningen 
väl medveten om vikten av att alla fick del av informationen. Därför hölls 
under perioden, från beslut om uppköp till april, tre möten där personalen 
fick veta vad ditintills hade beslutats. Även ett nyhetsblad 'Hur är läget?' 
skickades regelbundet ut till personalen.  
 
Trots detta uttryckte flera respondenter att man önskat mer information. 
Största anledningen var dock inte att den information som givits hade varit 
otillräcklig. Överlag var uppfattningen att den information som fanns att få 
också gavs, vilket också ansågs tillräcklig för att kunna sköta sitt arbete. 
Men osäkerhet om vad som egentligen skulle komma att ske gjorde många 
misstänksamma ”ledningen trodde bara att de visste hur det ska vara och 
kommer att bli”.  Platschefen instämmer i detta. 
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Maj 2002 
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 ”Eftersom det under hela första halvåret efter Sydkrafts uppköp pågick 
förhandlingar om hur den nya organisationen skulle se ut så var det mycket 
osäkert hur de anställda skulle drabbas enskilt.”  
 
Detta ökade på känslan av osäkerhet och misstänksamhet.     
 
Den första maj 2001 var planen klar för hur omorganiseringen skulle 
genomföras. Under hela perioden hade ledningen haft löpande avstämning 
med facket så att eventuella motsättningar skulle kunna behandlas 
omgående. MBL-förhandlingar genomfördes med de fackliga 
organisationerna i NME, och med de centrala fackliga organisationerna i 
Sydkraft under maj månad (Hur är läget?, nr 6-7, 2001). 
 
Sydkraft hade gjort ett liknande företagsförvärv i Örebro för två och ett 
halvt år sedan och detta genomfördes på arton månader. Sydkraft ansåg att 
detta förvärv inte fungerat helt bra. Målsättningen för integreringen av 
NME var att det skulle ske snabbare och mer effektivt. 
 

4.3.2 Organisationsförändring 
 
Vid sammanslagningen med Sydkraft var NME alltså tvunget att 
omorganisera sig för att passa in i Sydkrafts koncern. NME har därvid 
delats upp i nio olika bolag inom Sydkraft. De ursprungliga 
produktionsenheterna i NME fann relativt lätt sin plats i Sydkrafts 
organisation, och förändringarna har inte varit  lika påtagliga som för de 
anställda inom serviceverksamheten.  
 
SSP kom att bildas av det som tidigare var NME Service, men blev också 
ny hemvist för anställda som sysslade med administration inom respektive 
affärsverksamhet i de övriga bolagen i NME. 
 
Tidigare sköttes exempelvis ekonomifunktionerna inom respektive bolag, 
nära sina uppdragsgivare. Nu är istället ekonomifunktionerna samlade inom 
en enhet, något som ledningen hoppas skall göra arbetet mer effektivt. 
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”Det ska gå fortare och lättare och förhoppningen är att om kompetensen 
är samlad gör det inte lika mycket om någon är sjuk. Om däremot 
kompetensen är utspridd och någon blir sjuk finns det ingen ersättare till 
hands vilket skulle göra bolaget mer sårbart.”  
 
Tidigare hanterades alla intäkter för NME tillsammans. Om det gick dåligt 
för en avdelning så täcktes skulden av någon annan avdelning. Nu jämförs 
SSP i Norrköping med andra bolag i Sydkraft.  
 
”…så länge bolaget ligger ekonomiskt plus är livet lättare, men ligger 
bolaget och balanserar eller ligger back finns inte utrymme för 
någonting.”  
 

4.3.3 Om att vara i privat ägo 
 
Att ett bolag som har hand om vatten och avlopp inte längre är ägt av 
kommunen utan av ett privat vinstdrivande företag är en känslig fråga både 
bland anställda och bland de boende i Norrköping. Många, bland både 
kommuninvånare och anställda, kände att försäljningen var deras egen 
angelägenhet. I dagstidningarna var det debatt om utförsäljningen. En av de 
intervjuade berättar att ”det var många sura insändare, och de som var mot 
menade att priserna skulle stiga och att servicen skulle bli sämre när 
företaget blev utlandsägt”. 
 
Men beslutet om försäljning var till stor del en finansiell fråga för 
kommunen. Intäkterna från försäljningen var väl behövda och många litade 
på att Sydkrafts ägande kunde gynna företaget på lång sikt. ”Den allmänna 
uppfattningen var dock att NME hade stor potential att öka sin lönsamhet 
även med kommunal ägare.” En av respondenterna uttryckte det som att 
”det är rena guldkalven det här och det gagnar varken de anställda eller 
de boende i kommunen att sälja ut det.”   
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 De starka band många kände till NME som kommunal verksamhet bidrog 
till mycket av det motstånd som fanns för uppköpet.  
 
”Vi kände oss tvingade att komma till Sydkraft för vi ville aldrig hit. Vår 
chef kämpade med näbbar och klor för att vi inte skulle köpas upp. Hade 
alla varit positiva till sammanslagningen så tror jag att vi hade haft en helt 
annan utgångspunkt.” 
 
Som arbetsgivare var NME populär i Norrköping. Fast Sydkraft har en helt 
annan styrka än vad NME hade t.ex. vid rekrytering. Sydkrafts logotyp 
lockar fler arbetssökande än vad NME tidigare gjorde. Ett privat bolag 
anses oftare kunna betala högre löner, ge mer status samt erbjuda bättre 
möjligheter för de anställda. I Sydkraft finns också större allmän 
kompetens och många specialister. Men det är möjligtvis tryggare att arbeta 
för ett kommunalt företag. ”Ett stort bolag är inte med automatik bättre i 
allt.” Enligt våra respondenter var NME också långt framme med 
personalhanteringsfrågor och möjligheter till vidareutbildning.  
 
Några av de positiva effekter som kommit av sammanslagningen är 
stordriftsfördelar och samordning av resurser. Detta gäller till exempel för 
de liknande verksamheterna som bedrivs i Örebro och Norrköping, inom 
Sydkrafts koncern. Men kommunen är stor kund för SSP i Norrköping. 
Många smidiga lösningar görs idag, trots ökat organisationsmässigt 
avstånd, mycket beroende på de personliga relationerna från tiden före 
sammanslagningen med Sydkraft. 
 

4.3.4 Om avstånd  
 
Det innebär en stor förändring för personalen i ett mindre bolag med egen 
styrelse, att inlemmas i en koncern. Graden av självbestämmande minskar 
och avståndet till yttersta ledningen ökar. ”Att vara VD för ett dotterbolag 
är annorlunda än att vara VD för ett eget bolag. Alla i SSP i Norrköping 
har kommit längre från makten".  
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 Att organisationen uppfattas som mer byråkratiserad, beror delvis av att 
den nu tillhör ett större bolag.  
 
”Det är snabbare puckar i mindre bolag. Det är något som märks när vi 
gått från det mindre bolaget till det större. Ingen i Sydkraft Norrköping ser 
helheten och kan avgöra vad som är bäst för Sydkraft Norrköping. Nu 
sköter varje bolag sitt och något som skulle kunna hanteras bättre lokalt, 
sköts istället av ledningen i Malmö.”  
 
Till följd av Sydkrafts omorganisering har kommunikationen mellan 
ledning och personal förändrats. Enligt personalen fungerade det bättre 
förut när NME var lokalt förankrat och beslutsvägar korta. Då kunde 
personalen gå upp till sin VD, som fanns i ett kontor i närheten, för att 
diskutera ett problem. Nu är organisationen mer toppstyrd och 
beslutsprocessen längre då bolagscheferna sitter i Malmö och fattar 
strategiska beslut. Under tiden för omorganiseringen uppmanades de 
anställda att själva ta kontakt med cheferna ifall de hade frågor och 
funderingar (Hur är läget?, nr 2, 2001). Idag använder sig Sydkraft av ett 
intranät för att nå personalen och sprida information.  
 
Även samarbetet mellan Norrköpingsbolagen har försämrats, vilket bland 
annat påverkat chefsrekrytering. Mycket har tidigare kunnat skötas direkt 
mellan Norrköpingsbolagen. 
 

4.3.5 Om nya arbetsuppgifter 
 
Omorganisationen påverkade våra respondenter på olika sätt. 
Produktchefen fick som uppgift under tiden för omorganiseringen att 
utarbeta planen för hur denna skulle genomföras. Andra fick nya kollegor, 
vana vid andra sätt att arbeta, vilket har försvårat arbetet och skapat viss 
frustration och uppgivenhet. En av respondenterna anser att det måste vara 
mer samarbete mellan bolagen för att minska missförstånden. ”Innan vi lär 
oss av varandra är det inte lätt.”   
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 Den största förändringen som påverkar våra respondenter i deras 
arbetsuppgifter är att de nu ska köpa och sälja sina tjänster. Tidigare var de 
allmänna tjänsterna som växel, vaktmästeri och informationshantering en 
service som sköttes centralt och var en overheadkostnad. Då skrevs 
arbetsordrar och tid redovisades, men nu måste personalen också 
specificera vad de gjort och fakturera rätt uppdragsgivare.  
 
Platschefen kommer från en avdelning inom NME som använt sig av köp- 
och säljsystemet sedan slutet av 90-talet. Därmed ser han fördelarna och 
menar att systemet ger bättre kontroll över kostnader och intäkter. Också en 
anställd längre ner i organisationen, som arbetat enligt detta system sedan 
tidigare, ser det positiva i det. Systemet kan ge en känsla av ansvar och 
kontroll som upplevs som positiv. Ledningen har också sett hur detta 
fungerat i andra sammanhang. 
 
”Idén med att köpa och sälja mellan bolagen finns i de flesta större 
koncerner såsom Saab, Volvo, SKF och ABB. Vitsen med att lägga 
administrationen för sig är att de strategiska kompetenserna ligger nära 
respektive bolagsledning.” 
 
Risken finns dock för ökad misstro och större avstånd mellan 
organisationerna genom att före detta kollegor har blivit kunder eller 
leverantörer. Detta bekräftas av de respondenter som först i samband med 
omorganiseringen kommit i direkt kontakt med detta nya system. Större 
avstånd växer fram mellan tidigare nära relaterade avdelningar, och att 
plötsligt tvingas redovisa sin tid har gjort att vissa känner sig ifrågasatta i 
sin yrkesroll och kompetens. Ökad stress och högre prestationskrav 
kommer av önskan att vara allt mer effektiv. 
  
Några av de intervjuade anser att den stora skillnaden mellan NME och 
Sydkraft har att göra med synen på pengar och personal. ”Nu måste allting 
debiteras och det ska vara pris på allt.”  En av respondenterna uttrycker 
också att ”nu är det administrativa synligare och inte längre en klump.  
Det gör det svårare att gömma människor i organisationen”. 
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Det nya systemet uppfattas som vi nämnt vara mer byråkratiskt och 
tungrott, något som också kan förklaras av de nya rutinerna. Vid korta 
uppdrag blir den administrativa hanteringen väldigt stor i proportion till det 
egentliga arbetet. Personalen känner sig inte längre motiverad att göra 'det 
lilla extra' även om den anser detta lämpligt. Detta beror på att det måste 
finnas en beställning på varje jobb för att få betalt, och att arbetet sker 
under en större tidspress än tidigare.  
 

4.3.6 Om andra mål och värderingar 
 
Enligt en av respondenterna hade NME kommit längre med personalvård 
än Sydkraft. I NME använde de sig bl.a. av medarbetarsamtal. Han anser 
att Sydkraft har starkare ekonomiskt resultatfokus än NME hade. 
Platschefen anser att det ställs större krav på ansvariga att leva upp till 
resultatkraven. Han tycker det ökade ansvaret är positivt. ”Det räcker inte 
längre att endast konstatera att något inte blev som vi tänkt. Nu är det 
också större press från ledningen.”  
 
Vad företaget fokuserar på och tycker är viktigt skiftar och beror på 
företagets historik. Det beror även på vilken frontfigur som finns i företaget 
och vad denne fokuserar mot eller har möjlighet att fokusera mot menar 
platschefen.  
 
Enligt de intervjuade är Sydkraft i allmänhet snålare på områden som rör 
personalen. ”Restaurangkuponger, träningskort och annat som uppskattats 
har dragits in.” Vissa förmåner har frysts under en övergångsperiod, något 
som uppfattats som småsint av de anställda. Hur det kommer att se ut i 
framtiden är ännu oklart. Man menar att det är upp till varje bolag att själva 
stå för förmånerna. Däremot har de gamla anställda i NME en extra veckas 
semester som de även efter förvärvet fått behålla. I Sydkraft har de 
anställda även fri läkarvård något som personalen hoppas få även i 
Norrköping.  
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 Andra uppfattningar hos de anställda om hur Sydkrafts värderingar skiljer 
sig handlar om miljön. Sydkraft har en väl utvecklad plan för att utveckla 
och förnya miljöarbetet. En av de anställda anser att ”Sydkraft värnar om 
miljön, men genom att allt blir mycket dyrare”. 
 
Nu finns det större ekonomisk vaksamhet i organisationen. En av de 
intervjuade menar att Sydkraft försöker minska på alla kostnader som går:  
 
”De är ute och jagar kostnader, då vet cheferna vad de kan dra in på och 
om personalen inte har tillräcklig kompetens finns det risk för 
uppsägning.” 
 
Omstruktureringarna har skapat nya arbetsrelationer för en del av 
personalen. En av de anställda tycker att det är svårt att få ett 
helhetsperspektiv när de inte jobbar nära sin uppdragsgivare. Uppdelningen 
av NME till nio bolag har lett till att personalen är mer splittrat och att de 
anställda inte vet vad som händer i företaget. Sydkraft förefaller tänka mer 
ekonomiskt och glömmer människan. En av de intervjuade upplever att 
känslan av att vara en kugge i maskineriet har försvunnit och nu förväntas 
det att personalen ska bli färdig med sitt arbete så fort som möjligt.  
 
”När ett arbete väl är färdig, ställs frågan om det skett tillräckligt snabbt. 
Kompetensen blir ifrågasatt och snabbhet gynnas på bekostnad av 
noggrannheten.”  
 
En av de intervjuade hävdar att den ekonomiska verkligheten har krupit 
närmare och att nu måste de anställda se till att de får betalt. Det är en 
mental omställning för en del av personalen. Förhandlingarna sker i Malmö 
och de vet inte vem det är som förhandlar eller vem de ska prata med i 
lönefrågor. 
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4.3.7 Stämning och identitet 

 
De flesta känner som sagt osäkerhet över vad som kommer att hända i 
företaget och hur de kommer att påverkas av det.  Känslorna och 
förtroendet för Sydkraft är blandat. En av våra respondenter som varit med 
länge och upplevt flera förändringar tror att Sydkraft vet vad de gör, men 
bland andra anas en större uppgivenhet. Misstron är stark och osäkerheten 
om jobben kommer att vara kvar finns under ytan. Enhetschefen tror att 
många byter åsikt ofta och anser som privatperson att det var fel att sälja 
NME, medan de också kan se de affärsmässiga fördelarna. 
 
NME var ett starkt företag i Norrköping, med gott rykte. Den lokala 
prägeln finns kvar och personalen identifierar sig som 'Sydkraftare i 
Norrköping', eller som tillhörande en av de tre familjerna 'Norrköping 
Vatten', 'Norrköping Energi' och 'Norrköping Stadsentreprenad', som slogs 
ihop till NME för fyra år sedan. Känslomässigt finns således de tre gamla 
bolagen kvar. Det finns inga höga murar mellan bolagen i Norrköping. Lite 
tjurskalligt håller många fast vid den gamla modellen som gällde för NME. 
Det som idag bidrar till att hålla kvar denna känsla av ett gemensamt bolag 
är idrottsföreningen, som verkar i lokal anda.  
 
Men en av våra respondenter tror att Sydkraft-Norrköpingskänslan med 
tiden kommer dö ut i och med att nya anställda kommer in, utan historisk 
bakgrund. Med köp- och säljsystemet skapas istället mer affärsmässiga 
relationer. Däremot måste Sydkraft ha respekt för personalens 
hemortskänsla. Att aktivt motverka den skulle mottas negativt och skapa 
aversion och misstro. Sydkraftskänslan kommer ändå att efterhand ta över, 
något som underlättas bland annat av att Sydkraft syns i fler 
sponsorsammanhang än vad NME någonsin gjorde. 
 
Sydkrafts logotyp binder samman bolagen idag. Denna kom att ersätta 
NMEs logotyp i januari 2001 och har sedan dess synts i alla sammanhang 
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 både internt och externt i Norrköping. Sydkraft främjar målmedvetet sitt 
varumärke, och låter det synas i många sammanhang. 
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5 Analys 
 
I intervjuerna har de anställdas upplevelser och känslor redovisats, som 
följd av de strukturella förändringar som genomförts i samband med 
Sydkrafts uppköp av NME. I detta avsnitt kopplar vi samman personalens 
erfarenheter med de teorier vi tidigare presenterat, för att förklara och 
förstå vad som hänt med kulturen i SSP.  
 

5.1 Företagskulturen i förändring 
 
I ett första steg vill vi tolka den information vi fått av de anställda på SSP 
utifrån ett kulturperspektiv. Vi använder oss av Scheins (1985) modell för 
att strukturera de kulturella element som kommit att påverkas av den 
förändring som Sydkrafts förvärv föranlett, i de olika nivåer som den kan 
indelas i, dvs. artefakter, värderingar resp. grundläggande antaganden. 
Utifrån detta vill vi senare kunna resonera kring hur förändringen skett. 
Med Martins (1992) modell vill vi ytterligare jämföra de samband som 
finns för att försöka förklara kulturförändringen vid Sydkrafts förvärv av 
NME.  
 

5.1.1 Artefakter 
 
I och med att Norrköpings kommun sålde ut NME till Sydkraft kom många 
förändringar till stånd. De mest konkreta förändringarna kan kategoriseras 
som artefakter som enligt definition är de mer synliga uttrycken för kultur, 
såsom bl.a. logotyper, riter och ritualer, hur organisationens medlemmar 
kommunicerar och interagerar, samt hur beslut fattas. (Bang, 1999; Buono 
och Bowdich, 1989; Schein, 1985; Schulz, 1985) 
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 5.1.1.1 Strukturella artefakter 
 

Organisation 
 

Den mest påtagliga förändringen berör bolagens och personalens 
kontaktvägar. När NME splittrades upp till nio bolag ökade avståndet 
mellan de olika verksamheterna. Tidigare arbetade personalen nära 
varandra och visste i större utsträckning vad som hände i hela 
organisationen. Nu har de anställda sämre överblick. Många anställda har 
varit med om att tidigare kollegor har gått till andra bolag. De har inte 
längre samma anknytning till varandra och har heller inte sina kontor i 
närheten.  
 
NME var ett lokalt förankrat företag med korta beslutsvägar och bättre 
kommunikation mellan avdelningar, då ledningen fanns geografiskt nära de 
anställda. Nu är det mer toppstyrt och beslutsprocessen är mer komplicerad 
och tidskrävande. Ett intranät används för att förbättra kommunikationen. 
 

Ledning 
 

Vid uppköpet avgick NMEs VD, som betraktades som den person som 
byggt upp företaget. Istället tillsattes en VD från Sydkraftkoncernen som 
skulle arbeta för NMEs integration i Sydkraft. Lokala chefer under VD-
nivå var dock involverade i integreringsprocessen.  
 

Nätverk 
 

Också kontakten mellan SSPs anställda och tidigare kollegor vid 
kommunen har blivit annorlunda. Tidigare var de ofta naturligt att rådfråga 
personer vid andra kommunala verksamheter. Personliga kontakter finns 
kvar men Sydkrafts nätverk har efterhand kommit att ersätta en del av de 
nätverk inom kommunen som NME ingick i. Att ha Sydkraft bakom sig 
innebär dock en styrka och trygghet i fråga om kunskap och teknologi. Men 
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 också Sydkraft har funnit fördelar av förvärvet då deras nätverk nu kunnat 
inlemma vissa delar av NMEs tidigare verksamhetsområden.  
 

5.1.1.2 Materiella artefakter 
 

Logotyp 
 

I januari då Sydkraft blev ägare ersattes NME:s logotyp med Sydkrafts 
logotyp. Denna syns nu på fasader, brevpapper, bilar osv.  

 
Traditioner 

 
Tidigare förmåner såsom träningskort och matkuponger har under 
omorganiseringen försvunnit för vissa. Idag är det varje bolag som 
bestämmer vilka av dessa förmåner de har råd att ha kvar. SSP väntar också 
fortfarande på att nya liknande förmåner ska komma i bruk. En förmån som 
de tidigare anställda inte blivit av med är de extra semesterdagarna.  
 

5.1.1.3 Beteenden 
 

Nya rutiner 
 

Nya rutiner, med bl.a. internfakturering, inom Sydkraft har kommit att 
påverka hela organisationen. Den administrativa hanteringen anses ha ökat 
i svårighetsgrad och omfattning genom att bolagen är fler och avstånden 
längre mellan de olika enheterna.  
 
Flera anställda har också fått helt nya arbetsuppgifter i och med 
omorganiseringen. 
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 5.1.1.4 Verbala artefakter 
 

Språk 
 

Vissa anställda har fått nya arbetskamrater med annat språkbruk och 
teknisk jargong, något som ibland lett till missförstånd i arbetet och sämre 
effektivitet.  

5.1.2 Värderingar 
 
Enligt Schein (1985) definieras värderingar som normativa och uttalade, 
och är därför inte nödvändigtvis de egentliga värderingar som 
organisationens medlemmar bär med sig. Sättet på vilket NME respektive 
Sydkraft utför sin verksamhet, och grad av samstämmighet i åsikter om hur 
det bör vara, visar dock i vilken grad de anställda står bakom de uttalade 
värderingarna. Därför kan det kan vara svårt att identifiera och särskilja 
värderingar från grundläggande föreställningarna i organisationen. I NME 
stämde dessa bra överens. Genom att observera vad som uppfattas som 
problem eller som bra under förändringsprocessen, bör värderingar hos 
organisationens medlemmar kunna utläsas. Enligt Buono och Bowdich 
(1989) är det först när förändring sker som man ser mycket av kulturen, 
något som bör vara fallet här.  
 
Med den nya ägaren kom nya värderingar att uttalas, både direkt genom 
vision och affärsidé, och indirekt genom vad den nya ledningen kom att 
fokusera på affärsmässigt och uppmuntrat för resultat. Gräsrötterna i 
organisationen, anställda på de lägre nivåerna, har emottagit dessa nya 
värderingar med något blandade känslor. Detta visar sig bland annat i hur 
många anställda arbetar vidare i den nya organisationen på ett sätt som 
speglar den gamla gemensamma Norrköpingsandan. Exempelvis anser de 
anställda fortfarande att de i Norrköping i hög grad att de representerar 
”ett” företag, nära kunden. Man utför sina arbetsuppgifter på det sätt som 
man tycker är rätt, även om detta inte helt stöds av nya rutiner.  
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 Där arbetsrutiner och samarbetsformer ändrats på ett sätt som personalen 
inte kunnat påverka, har missnöje uppstått. Det upplevs att man inte helt 
passar in i verksamheten, stressen har ökat och brist på kontroll över sin 
egen situation har infunnit sig.  
 
Tanken med det nya ekonomisystemet är att personalen ska bli mer effektiv 
och ha större medvetenhet om kostnader. De som är negativa till systemet 
uttrycker känslan av ett ökat avstånd mellan de olika bolagen inom 
koncernen, samt ett ökat misstroende från ledningens sida. De som är 
positiva uppskattar att de själva får en överblick över kostnader och 
intäkter.  
 

5.1.3 Grundläggande föreställningar 
 
Grundläggande föreställningar är svåridentifierbara, men genom den 
konflikt som uppstått i samband med Sydkrafts förvärv av NME, kan vi 
urskilja några som vi anser vara relevanta i detta fall. 
 
Vissa föreställningar grundar sig på att personalen tidigare verkat i ett 
kommunalägt bolag där de tjänster som produceras inte primärt anses vara 
avsedda att skapa vinst. Sydkraft är ett vinstdrivande, privat och dessutom 
utlandsägt bolag. Många var som privatpersoner kritiska till 
sammanslagningen av detta skäl. 
 
Idag har fokuseringen på ekonomi och resultat ökat. Personalen har haft 
svårt att helt acceptera dessa nya resultatkrav och kan känna sig ifrågasatta 
och otillräckliga om arbetet har tagit längre tid än avsett. Däremot har det 
ökade personliga ansvaret, som följer av distribuerat resultatansvar, 
mottagits mer positivt. 
 
Personalen identifierar sig alltså fortfarande mer med NME än med 
Sydkraft. Det beror, enligt de anställda själva, bland annat på det motstånd 
som fanns till uppköpet från början, samt att man känner en fortsatt 
osäkerhet inför förändringen. Bland cheferna i organisationen märks en 
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 större samhörighet med Sydkraft. Dessa har också under processens gång 
fungerat som länkar mellan Sydkraft och gamla NME. Men platschefen 
anser att det är viktigt att personalen får ha sin identitet kvar, så länge detta 
känns naturligt.  
 

5.2 Kulturförändring i faser 
 
För att beskriva ytterligare hur kulturen påverkas och förändras vill vi 
använda oss av Martins (1992) paradigm, som var och ett fokuserar på eller 
betraktar kulturen från var sitt perspektiv. Vart och ett visar på olika 
uppfattningar om hur lätt- eller svårföränderligt kulturen är och vad den 
egentligen innefattar.  
 
Vid tiden före förvärvet kan företagskulturen i det närmaste betraktas enligt 
Integreringsperspektivet som har en tolkning av kulturen nära kopplad till 
de grundläggande föreställningarna. För de anställda i SSP var dessa att 
vatten, avlopp och el ska skötas kommunalt och att ekonomifrågor bör vara 
en svagare resultatindikator än vad Sydkraft förespråkar. I sättet NME 
skötte sitt företag och belönade sina anställda, var detta också något som 
kom att föras fram och som alltså delades och var väl förankrat hos de 
anställda.  
 
Då Sydkraft kom in som ägare av NME förändrades de kulturella 
artefakterna, alltså de kulturella utryck för värderingar och grundläggande 
föreställningar i organisationen. Att ledningen till viss del byttes ut och att 
omstruktureringar genomfördes drabbade de anställda på skilda sätt. 
Fragmenteringsperspektivet talar om kultur som något mer lättföränderligt. 
Kulturförändring sker vid uppbrott av invanda rutiner, något som för de 
anställda märkts tydligt i och med omorganiseringen med nya 
arbetsuppgifter etc. Organisationens medlemmar kan inte själva påverka 
kulturen. Istället är det denna sorts kulturförändring som först drabbar de 
anställda vid ett förvärv. När de kulturella artefakterna förändras, kommer 
en process igång som gör att olikheter kommer upp på ytan. Värderingar 
utmanas och ställs på ända.  
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Utgör artefakter ett verktyg att påverka kulturen med? Alvesson och Berg 
(1992) menar att rutiner är skapande processer och att man därigenom 
påverkar kulturen. Buono och Bowdich (1989) hävdar att det genom att 
styra de kulturella symbolerna, genom övergångsritualer, historier och 
andra artefakter, går att påverka hur de anställda hanterar och upplever 
förändringen.  
 
Slutligen kommer detta alltså att innebära att värderingar, som hur saker 
ska göras, samt grundläggande föreställningar, såsom idéer om kommunal 
kontra privat verksamhet, sakta kommer att förändras. Hos en del personer 
märks detta redan, främst de som inte arbetat under så lång tid på företaget, 
och de som inte arbetar så nära slutprodukten. De anställda på lägre nivåer 
som vi talat med kände starkare för den tidigare kommunala verksamheten. 
Cheferna är något mer fokuserade på vinst och effektivitet. 
 
Differentieringsperspektivet kan illustrera hur olika grupper i 
organisationen reagerar och hanterar en förändring på olika sätt. Inom det 
som idag är SSP etablerades skilda värderingar. Ledningsgruppen 
anpassade sig snart till nya direktiv från Sydkraft. De grupper i 
organisationen som arbetade på fältet, eller nära slutprodukten visade sig ha 
andra uppfattningar om hur saker skulle gå till som bättre stämde överens 
med NMEs värderingar. Genom interaktion mellan dessa formas också nya 
värderingar och ny kultur. Också olika avdelningar som numera arbetar 
tillsammans har stött emot kommunikationsproblem, men vidare samarbete 
och utveckling av relationerna kommer att förbättra situationen. Nya 
rutiner och samarbetsformer håller redan på att växa fram och skapar en ny 
och mer harmonisk ordning, baserad på nya gemensamma uppfattningar. 
 
Enligt Martin (1992) är det ledningen, som överhuvud över en enhetlig 
grupp, som har till uppgift att ge stabilitet åt organisationen vid en kultur 
och organisationsförändring. För att kunna befästa de grundläggande 
föreställningarna krävs en stark hand, då denna del av kulturen är 
svårföränderlig. När ingen förändring utifrån hotar att rubba balansen 
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 fungerar kulturen som ett lim, enligt integreringsperspektivet, och fokus 
låg på det som var gemensamt. Vid en kulturförändring sker en yttre 
påverkan som kan skapa instabilitet. Då intresset ligger i att återfå stabilitet 
kan alltså en stark ledningsgrupp peka ut riktningen för detta genom att 
sätta upp nya mål. Med tiden, nya anställningar, ökad trygghet för de 
anställda, kommer denna djupare aspekt av kulturen att kunna påverkas, 
något som även våra respondenter trodde. 
 
På så vis kan de olika paradigmen alltså uppfattas som faser i vilka 
organisationens kultur förändras: Från en integrerad och stabil, till en mer 
fragmenterad och differentierad organisation. I SSP har artefakter 
förändrats. Värderingar från ny ledning har presenterats. Motstånd finns, 
men tiden, nya anställda, mening och mål som passar de anställda, verkar 
för att nya värderingar får fäste. Också våra respondenter har på olika sätt 
gett uttryck för detta, att nya värderingar behöver etableras för att 
åstadkomma en framgångsrik kulturförändring. 
 

5.3 Ledning och kommunikation 
 
Det finns många uppfattningar om sättet på vilket ledningen framgångsrikt 
ska leda sina anställda i samband med en sammanslagning. Tydlighet och 
konsekvens är självklara regler, men hur har Sydkraft lyckats med detta i 
SSP? 
 
Det fanns två sorters kommunikationsvägar som båda ska stämma överens, 
enligt Buono och Bowdich (1989). De är explicita, direkta 
kommunikationsmedel, som i SSP innefattat personalmöten, 
informationsblad, etc. samt ’implicita kulturella meddelanden’, såsom 
utformning av nya rutiner, förändringsprocessens genomförande, ny 
logotyp, etc. Hur har SSP hanterat detta? 
 
Vi tar åter upp Bangs (1999) sju idéer som han ansåg viktiga för ledningen 
att ta hänsyn till för att kommunicera och påverka 
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 kulturförändringsprocessen. Punkterna 1-2 ger oss två exempel på 
explicita kulturella meddelanden. 
 
1. Klargör vilken slags kultur som finns i organisationen idag och vilka 

delar av den som är dysfunktionella respektive funktionella. 
2. Klargör vilken slags kultur som du vill att organisationen ska präglas av, 

och få den önskade kulturen att bli levande på alla nivåer. 
 
SSP har informerat om vad som är felaktigt med NMEs kultur. 
Verksamheten har inte varit lönsam, behov har funnits att effektivisera. I 
och med ny ledning har nya mål satts upp som visat i vilken riktning de vill 
gå. Detta har kommunicerats till de anställda genom informationsmöten 
och nyhetsblad. Men mycket av debatten rörande dessa frågor pågick också 
i media, då detta var en angelägenhet för hela kommunen med invånare. 
 
Punkterna 3-7 ger uttryck för implicita kommunikationsvägar. 
 
3. Välj till en början ut några få önskade värderingar att koncentrera 

uppmärksamheten på. 
4. Se till att organisationens kulturuttryck överensstämmer med de 

värderingar, normer och verklighetsuppfattningar som du vill främja. 
5. Efterlev i handling den önskade kulturen. Kom ihåg att du fungerar som 

förebild för dina anställda. 
 
För att skapa förtroende för förändringsprocessen och den nya 
organisationen krävs av ledningen att löften infrias och att de båda 
kommunikationsvägarna stämmer överens. Detta har fungerat bra i SSP, 
information om förvärvet har förmedlats direkt till de anställda och det 
fortlöpande arbetet har enligt våra respondenter inte hindrats nämnvärt. 
Genom förhandlingar med facket har förändringsarbetet också fått ökad 
legitimitet. 
 
6. Använd medvetet och systematiskt konsekvenser i förhållande till 

önskad och oönskad kultur. Belöna handlingar som överensstämmer 
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 med önskad kultur, och sanktionera handlingar som upprätthåller en 
oönskad kultur. 

7. Rekrytera medvetet och selektivt i förhållande till önskad kultur. 
Omplacera eller byt ut starka bärare av oönskad kultur. 

 
Inför omorganiseringen fick NME en ny VD från Sydkrafts koncern som 
skulle leda dem in i den nya organisationen. SSPs platschef fick även han 
en väsentlig uppgift i ledningsgruppen för att föra Sydkraft Norrköping mot 
de nya värderingarna och målen. Att sanktionera eller belöna vissa 
beteenden har inte skett. SSPs chefer har istället utgått från att förändringen 
måste få ta tid. Budskapet från dem har varit att de anställda successivt 
måste få anpassa sig. Annars blir det för kontroversiellt och för mycket oro. 
 

5.4 Vad händer vid ett förvärv? 
 
Hur kommer så kulturförändringsprocessen att ske? Hur har de anställda i 
SSP påverkats och hur påverkar de denna förändring som skett? 
 
Tydligt har det framkommit att personalen upplevt en osäkerhet i samband 
med uppköpet under perioden från januari till april. De visste då inte vad 
som skulle hända med deras arbetsuppgifter eller vilken organisation de 
skulle tillhöra. Dessutom infördes nya rutiner som inte alltid kändes 
motiverade av de anställda. Detta stämmer bra överens med vad som 
beskrivs i kulturförändringens första fas, hot mot kulturen. Denna 
karaktäriseras av att personalen känner osäkerhet och reagerar med avoghet 
mot förändringar.  
 
Osäkerheten kan som sagts minskas genom information. Att det för vissa 
var genom ryktesvägen som de först kom att veta om förvärvet och att 
ingen riktigt verkade veta på vilket sätt de skulle drabbas dem, kom att 
påverka deras inställning negativt. Att ledningen har haft ett antal 
informationsträffar, och även skickat informationsblad till de anställda, har 
också mottagits positivt men har inte alltid räckt för att stilla de känslor av 
oro som fanns. Detta är dock troligtvis till viss del beroende på att 
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 integrationsarbetet ännu inte är klart. Vi märkte bland personalen att de 
fortfarande under slutet av 2001 kände sig osäkra på den fortsatta 
utvecklingen.  
 
I nästa fas börjar de två olika företagens kulturer att blandas. I SSPs fall har 
detta i viss mån skett parallellt med första fasen. När Sydkraft gick in som 
ägare, byttes logotyper och symboler ut på anslagstavlor och brevpapper. 
Att rutiner som kunde sammankopplas med NMEs kultur försvann och 
ändrades, är ett tecken på försök till fullständig integration. NMEs VD 
slutade sin tjänst, och ett nytt ledarskap utsågs att leda in organisationen i 
Sydkraft. Att ledningen var medveten om vikten av denna strategi visar på 
en förståelse för vilka krav som ställs för en lyckad omorganisering. Än så 
länge tillåts att de anställda bibehåller vissa förmåner, såsom den något 
längre semesterperioden, och förändringen, hoppas Sydkraft, kommer att 
införas successivt.  
 
Genom att informera om varje steg i processen kunde en viss del av 
osäkerheten och motståndet som de anställda kände modereras. Men ett 
visst motstånd till uppköpet existerade alltjämt bland de anställda, mycket 
på grund av de starka band till den kommunala verksamhet de ansåg sig 
tillhöra.  
 
Över hälften av de anställda är äldre än 50 år och många av dem har arbetat 
inom den kommunala verksamheten under lång tid. Detta kan vara en 
anledning till den lojalitet de fortfarande känner för det tidigare NME. 
Under våra intervjuer fick vi intrycket att det var främst de yngre som 
också såg möjligheterna i Sydkrafts övertagande. Det som ledningen måste 
tänka på är att hålla personalen informerad om vad som händer och hur det 
kommer att drabba varje enskild person. 
 
I vilken grad Sydkrafts ledning lyckats med sin integrationsstrategi beror 
mycket på hur starkt motståndet är bland de anställda. I den tredje och sista 
fasen beskrevs fyra ackulturationsformer.  
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 Den före detta personalen på NME tror vi i nuvarande skede sätter 
förhållandevis stort värde i att bevara sin egen kultur. Hur detta kommer att 
förändras med tiden är dock svårare att säga. När osäkerheten minskat, 
efter att ledningen genomfört sin plan för integrering av NME, är det troligt 
att personalen identifierar sig med Sydkraft i högre grad. Vi har under 
intervjuerna märkt att cheferna som innehar mer information och bättre 
överblick sätter större värde på Sydkraft som ägare. I dagsläget bedömer vi 
dock att Sydkrafts attraktivitet är relativt låg bland personalen i allmänhet. 
Följaktligen skulle NME enligt figuren nedan, förorda en 
separeringsstrategi. (se fet text i figuren):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10: NMEs ackulturationsform 

 
Sydkraft har tydligt klargjort sina avsikter med att fullständigt integrera 
NME in i sin egen organisation. De företag som faller utanför Sydkrafts 
verksamhetsområden har fått egna bolag utan motsvarighet i Sydkrafts 
koncern. Men NMEs bredd var något av dess attraktivitet, och Sydkrafts 
syfte med förvärvet var att just bredda sin verksamhet. Graden av kulturell 
pluralism anser vi därför kunna bedömas som låg. I frågan om relation 
mellan de olika företagen, har det redan märkts förändringar inom gamla 
NME. Nya nätverk har börjat byggas upp med expertkollegor på andra 
Sydkraftbolag. Kollegorna i kommunen som tidigare var en stark intressent 
har tappat i betydelse. Gamla nätverk finns idag kvar genom de personliga 
kontakter de anställda byggt upp genom åren som kommunalanställda. 
Följaktligen är assimilering Sydkrafts ideala ackulturationsform. 
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Figur 11: Sydkrafts ackulturationsform 

 
De två strategierna, separering och assimilering, skiljer sig markant åt. SSP 
i Norrköping vill behålla sitt sätt att arbeta på och fortsätter att identifiera 
sig som tillhörande en kommunal verksamhet. Sydkraft önskar med 
assimilering vinna synergieffekter genom ökat samarbete. Denna konflikt 
visar att det idag krävs fortsatt målmedvetet arbete för att lyckas med att 
assimilera SSP in i Sydkraft.  

Diversifieringsstrategi:  
I vilken grad skall 
företagen vara nära 
relaterade? 

Grad av kulturell pluralism 

Hög

integrering Hög

Låg

Låg dekulturering separering 

assimilering 
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6 Slutsatser 
 
De sätt på vilka kulturen har förändrats har i första hand märkts i 
organisation och nya rutiner, dvs. i kulturella artefakter såsom exempelvis 
Schein (1985) och Bang (1999) har definierat dem. Vi har också valt att 
strukturera kulturen efter Scheins nivåer, där artefakter motsvarar en av 
dessa. Värderingar och grundläggande föreställningar bland 
organisationens medlemmar hade att göra med den kommunala 
verksamheten och att inte resultat i första hand mättes i ekonomisk vinst. 
Vid Sydkrafts förvärv av NME kom nya värderingar, som ej 
överensstämmer med de anställdas grundläggande föreställningar, att 
presenteras. 
 
De stora organisatoriska och kulturella förändringar som Sydkrafts förvärv 
fört med sig har påverkat stort. Sydkraft har verkat för att helt integrera 
NME i Sydkraft organisation och de anställda har varit tvingade att anpassa 
sig till omorganiseringar och nya arbetsvillkor. I vissa fall har detta orsakat 
oro och stress då dessa går emot de grundläggande föreställningarna och 
värderingar som de har kvar sedan tidigare. En del förändringar som införts 
har bidragit till att binda samman den nya organisationen genom 
exempelvis ny VD, Sydkrafts logotyp och det nätverk som tillkommit vid 
Sydkrafts förvärv. 
 
För att förklara hur kulturen förändras måste vi beakta detta. Att hävda att 
kultur förändras genom att ändra artefakter kommer endast delvis att 
stämma. Om inte osäkerheten och oron som ändrade rutiner för med sig 
hindras eller kanaliseras för att bidra till positiv förändring, kommer dessa 
istället att motverka en kulturförändring och integration. 
 
Förändringen har påverkat olika grupper olika mycket. De som arbetat med 
den kommunala verksamheten under många år, och starkt identifierar sig 
med NME som ett Norrköpingsbolag, har varit stora motståndare. De 
arbetar ofta nära slutprodukten och upplever själva vilka skillnader 
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 uppköpet fört med sig i sättet de utför sitt arbete. Ledningen har ett något 
annorlunda perspektiv och ser de ekonomiska fördelarna på ett annat sätt.  
 
Genom kommunikation och ledning har man i SSP lyckats bättre med att 
ändra attityder. De som känner osäkerhet efterlyser bättre kommunikation 
mellan avdelningar, och från ledningen. Att det är ledningen som hade bäst 
möjlighet till översikt och kontroll, samt haft tillgång till information, är 
troligen också en av anledningarna till att det är denna grupp som bäst tagit 
till sig de nya värderingarna.  
 
Det sätt på vilka de anställda påverkas är i första hand alltså de synliga 
förändringar som kommit med omorganiseringen. Men ledningens roll 
spelar in då de har informerat och väglett de anställda genom förvärvet. 
Hur kulturen i slutändan påverkas av detta beror enligt vår referensram bl.a. 
på följande: 
 

• Graden till vilken medlemmarna vill bevara sin egen kultur, 
organisatoriska praxis och system 

• Graden till vilken de är villiga att anpassa sig till köparens kultur och 
praxis. 

• Graden av kulturell pluralism. Dvs. i hur hög grad köparen 
uppmuntrar olikheter och tillåter det förvärvade företaget att behålla 
sin egen kultur och praxis. 

• I hur hög grad de olika företagen skiljer sig åt. Om förvärvet sker 
med ett företag i en relaterad affärsverksamhet, är det troligt att 
köparen påtvingar det uppköpta företaget sin egen kultur och praxis 
för att åstadkomma fungerande synergier. 

 
Efter att ha tittat närmare på de första två punkter kan vi konstatera att de 
anställda i gamla NME önskar bevara sin egen kultur och stå som 
separerade från Sydkrafts organisation och kultur. Sydkraft har däremot 
verkat för att assimilera NME till sin egen organisation för att uppnå bästa 
effektivitet. Att två så skilda strategier önskas av de båda organisationerna 
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 ger oss en förklaring till den oro och det missnöje som märks hos en del av 
respondenterna.  
 
I dagsläget stämmer alltså SSPs och Sydkrafts val av ackulturationsform 
inte överens. Organisationsmässigt har integration skett, men kulturen har 
inte förändrats lika snabbt. Hur detta mottogs har beskrivits ovan. Hur 
kommer det då att påverkas i framtiden? 
 
Eftersom förvärvsprocessen ännu inte var fullföljd vid tillfället för våra 
intervjuer och kultur är något som växer fram och förändras med tiden, 
behöver detta resultat inte vara något slutgiltigt. Hur ändrade rutiner 
uppfattas av de anställda beror till stor del också på vana. Svårigheter att ta 
till sig nya arbetssätt beror alltså inte enbart på grundläggande värderingar 
som kolliderar. Med tiden kommer de nya system som införts att bli en del 
av SSPs historia, som i sig också är kulturbildande. 
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8 Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Vad har du för arbetsuppgifter? Hur har de förändrats i samband med 
Sydkrafts förvärv av NME? 
 
På vilket sätt har du upplevt förändringen? 
 
Hur har din kundkontakt förändrats?  
 
Har ni fått nya arbetsrutiner? Hur har det påverkat dig? 
 
Hur har kontakt med cheferna förändrats?  
 
Hur har kontakt med dina kollegor förändras? 
 
Hur är stämning i bolaget? Vad beror det på? 
 
Vad anser du om att NME såldes ut till privatägt företag? Skillnad privat 
kommunalt ägande? 
 
Hur märks skillnader i värderingar mellan Sydkraft och NME? 
 
Fick ni information vad som skulle hända i samband med förvärvet? 
Kändes den tillräcklig? 
 
Identifierar du dig med NME eller med Sydkraft? Vad beror det på? 
 
Hur har attityderna förändrats med tiden? Positivt/Negativt? 
 
Vad tror du dina kollegor tycker i dessa frågor? 


