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 1. Inledning 
I detta kapitel kommer en bakgrund till uppsatsämnet att beskrivas. En 

problemdiskussion kommer därefter att presenteras som mynnar ut i uppsatsens 

syfte och en problemprecisering. De avgränsningar som kommer att göras 

redovisas i slutet av kapitlet. För att underlätta läsningen av uppsatsen avslutas 

kapitlet med en disposition som beskriver vad uppsatsens olika kapitel kommer att 

behandla. 
 

1.1 Bakgrund 

I början på 80-talet väcktes ett intresse för företagskultur och det skrevs en mängd 

böcker inom ämnet. Företagskultur blev ett uppmärksammat ämne eftersom det 

fanns ett intresse av att se om det förelåg en möjlighet att öka effektiviteten inom 

företaget genom att skapa en identitet för de anställda. Böcker inom ämnet skrevs 

av både akademiker och konsulter som ville påvisa vad kulturen hade för påverkan 

på företagen och hur en stark företagskultur kunde skapas. (Parker 2000:1) Ett 

exempel på författare som velat påvisa företagskulturens effekt på företaget är 

Hampden-Turner (1990:11) som anser att den har stor inverkan på om företaget 

går bra eller dåligt. 

 

Samtidigt som intresset för företagskultur har blivit allt större har även fusioner 

och företagsförvärv blivit allt vanligare och nådde under 90-talet rekordnivåer. 

(Sirower i de Wit & Meyer 2001:449) Kilmann et al (1985:426) anser att fusioner 

och företagsförvärv ofta genomförs för att synergier ska uppstå mellan företagen 

som skulle göra att de två tillsammans presterar bättre än vad de gör var för sig. Ett 

företag som har genomgått ett antal fusioner är M-real, en av Europas största 

papperstillverkare. Mellan åren 1995 och 2002 köpte det finska företaget Metsä-

Serla upp sju andra företag och antog sedan det gemensamma namnet M-real. 

(www.m-real.com 2002-11-21)  
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När ett företag går samman med ett annat eller blir förvärvat existerar olika 

företagskulturer i företagen och det kan innebära att företagen har väldigt olika 

arbetsmetoder. I företag som sammanslås genom en fusion eller ett förvärv kan 

kulturskillnader lätt leda till spänningar som kan urholka fusionen eller förvärvet. 

(Sirower i de Wit & Meyer 2001:466) Om kulturkrockar uppstår mellan de två 

företagen som slås samman kan det leda till att de förväntade synergierna går 

förlorade. Det är ingen garanti att fusionen ska bli lyckad även om de båda 

företagen innan varit framgångsrika. Företagen kan ha haft helt olika kulturer och 

strategier vilket gjort dem framgångsrika på olika sätt, det kan därför vara svårt att 

kombinera dessa företag och tro att de ska nå högre resultat tillsammans än vad de 

två företagen gjorde innan. (Kilmann et al 1985:426-428) Enligt Habeck et al 

(2000:81) är kulturella skillnader det som oftast ligger bakom en misslyckad 

fusion.  

 

Hall (1995:32) anser att kulturella skillnader vid fusioner och övertagande kan leda 

till ett misslyckande eftersom det bildas en negativ spiral av missförstånd, misstro 

om intentioner och konflikter som till slut leder till en uppbrytning. Det är därför 

viktigt att de kulturella skillnaderna hanteras så att företagen inte hamnar i denna 

negativa spiral. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Efter en fusion eller ett företagsförvärv måste företaget snabbt ta ett beslut om hur 

de kulturella skillnaderna ska hanteras för att inte eventuella krockar mellan 

företagskulturerna ska minska chansen till att fusionen blir lyckad. Mirvis & Marks 

(1992:183) anser att det finns tre sätt att hantera kulturskillnaderna inom det ”nya” 

företaget. Antingen gäller det mer dominanta företagets kultur även i det andra 

företaget efter fusionen eller förvärvet genom kulturell assimilation. Det andra 

sättet att hantera kulturskillnaderna är att företagen antar en gemensam kultur 
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genom att integrera de två olika kulturerna. Det tredje sättet är att de två företagen 

fortsätter som olika enheter och med olika kulturer. (Mirvis & Marks 1992:183)  

 

Företaget M-real har valt att hantera kulturen efter fusionerna på ett annat sätt än 

de som Mirvis & Marks föreslår. De har valt att hantera de kulturella skillnaderna 

inom företaget på ett ovanligt och radikalt sätt då de bestämt att utforma och 

implementera en helt ny gemensam företagskultur. Få företag väljer att skapa en 

helt ny företagskultur eftersom det är den svåraste vägen att gå för att överbygga 

kulturella skillnader. (Smith 2000:1) Det faktum att M-real trots detta har valt det 

här tillvägagångssättet gör att det är ett intressant fallföretag att studera. Eftersom 

det är ett ovanligt sätt att hantera företagskulturen på är det intressant att veta vilka 

orsaker som ligger bakom detta beslut. Genom att illustrera M-reals fall kan även 

andra företag uppmärksammas på detta alternativ för hur företagskulturen kan 

hanteras vid en fusion eller företagsförvärv.  

 

I litteraturen finns inte mycket skrivet om hur en ny företagskultur skapas efter en 

fusion och det kan bero på att få ser detta som ett alternativ. Eftersom M-real anser 

att detta är det bästa alternativet för dem att hantera företagskulturen på efter 

fusionerna är det intressant att se hur denna process har gått till. Genom att 

dokumentera denna process vill vi bidra till den teoribildning som finns på området 

och påvisa att detta kan vara ett tillvägagångssätt som fler företag kan tillämpa.  
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Syftet med denna uppsats är att beskriva hur en helt ny företagskultur utformas 

och implementeras i ett företag efter en genomförd fusion eller företagsförvärv.

1.3 Syfte 

 

Med en helt ny gemensam företagskultur menar vi att en företagskultur som gäller 

för hela företaget ska skapas. I denna uppsats kommer företagskultur att behandlas 

som något som är gemensamt för alla anställda inom ett företag och skapar en 

samhörighet. Efter fusioner eller förvärv finns det ett antal ”gamla” 

företagskulturer i de tidigare företagen som kommit med på köpet. Det ”nya” 

företaget har alltså ingen företagskultur i den bemärkelse att de har något 

gemensamt för hela företaget. Att utforma och implementera en helt ny 

företagskultur innebär alltså att skapa något gemensamt för företaget och som får 

de anställda att känna samhörighet. Även om rester av gamla företagskulturer finns 

kvar så har en ny gemensam grund skapats, vilket tidigare ej existerade i företaget, 

och därmed har en ny företagskultur skapats.  

 

1.4 Problemprecisering 

För att kunna uppnå syftet med denna undersökning kommer vissa frågor att 

besvaras. Dessa är: 

 

- Varför väljer ett företag att utforma och implementera en helt ny 

företagskultur? 

- Hur måste organisationen förändras för att en helt ny företagskultur ska 

kunna implementeras?  
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- Hur ser likheterna/skillnaderna ut mellan teorier om att förändra 

företagskulturen och tillvägagångssättet för att utforma samt implementera 

en helt ny företagskultur? 

 

1.5 Avgränsningar 

Vi kommer endast att granska hur ett företag har gått tillväga för att utforma och 

implementera en helt ny företagskultur och det är M-real.  

 

1.6 Uppsatsdisposition 

Vi har valt att utforma uppsatsen så som fig. 1.1 visar. Efter detta inledande kapitel 

presenteras det vetenskapliga perspektiv som vi har antagit och utgått ifrån. Det 

vetenskapliga perspektivet kommer att speglas i uppsatsens alla delar och därför 

har vi valt att placera detta kapitel efter inledningen.  

 

I kapitlet vetenskapligt perspektiv förs en diskussion kring vår syn på vetenskap, 

förförståelse och vetenskapligt angreppssätt. I referensramen presenteras de teorier 

som vi funnit relevanta för denna uppsats och som till viss del påverkat 

insamlandet av empiri.  

 

Det praktiska tillvägagångssättet vid insamlandet av data kommer vi att redogöra 

för i kapitlet metod. Vi har valt att presentera detta kapitel innan vi redogör för 

våra empiriska studier för att läsaren först ska få en klar och tydlig bild av hur 

insamlandet av empirin gått till. 

 

Det empiriska material som främst samlats in genom intervjuer kommer att 

presenteras i kapitlet empiri. I analysen kommer teorier som behandlats i 
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referensramen och empirin att ställas mot varandra för att slutligen leda fram till de 

slutsatser som presenteras sist i uppsatsen.  
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Fig. 1.1 Uppsatsdisposition  
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2. Vetenskapligt perspektiv 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för vår syn på verkligheten och kunskap. 

Vidare förklaras utifrån vilket perspektiv vi utför denna studie och vilket 

vetenskapligt angreppssätt och förhållningssätt vi antagit. Detta kapitel är till för 

att skapa en förståelse hos läsaren om vilka grundläggande antaganden som ligger 

bakom och influerar vårt tillvägagångssätt vid utförandet av studien.  

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Enligt Arbnor och Bjerke (1994:25-31) har vi alla grundläggande antaganden om 

hur verkligheten ser ut och vilken roll vi har i den. Data som vi kommer att samla 

in, hur vi ser på problem och vilka metoder vi anser lämpliga kommer därmed att 

bygga på de föreställningar som vi har om verkligheten. Det kan dock vara svårt att 

identifiera sina grundläggande antaganden eftersom dessa ofta är omedvetna och 

även svåra att ändra. De föreställningar en människa har om verkligheten förändras 

väldigt sällan och lever ofta kvar under hela livet. Utifrån de grundläggande 

antagandena formas det metodsynsätt vi har, vilket i sin tur påverkar 

undersökningsområdet och därmed datainsamling, problemformulering etc. (fig. 

2.1). Metodsynsättet ger former för hur vi konkret kan gå tillväga i vår 

undersökning.  

 



Vetenskapligt perspektiv 
 

8 

Vi kommer nedan att först presentera våra grundläggande antaganden genom att 

beskriva vårt vetenskapliga förhållningssätt och vår förförståelse. Därefter kommer 

vårt metodsynsätt att diskuteras, då uppsatsen är inom disciplinen företagsekonomi 

har vi valt att utgå ifrån de företagsekonomiska metodsynsätt som Arbnor & 

Bjerke (1994:65) presenterar. Detta kommer att följas av en förklaring till vårt 

vetenskapliga angreppssätt för att förstå hur vi valt att angripa 

undersökningsområdet. Vidare diskussion om undersökningsområdet och hur 

datainsamlingen gått till presenteras i metodkapitlet (kap. 4).  

 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

I detta avsnitt kommer närmare att diskuteras hur vi ser på verkligheten, finns det 

en objektiv sanning eller är den beroende av betraktaren. Hur en undersökning går 

till är beroende av hur forskaren ser på verkligheten eftersom det avgör hur den 

kommer att genomföras. Positivism och hermeneutik är två olika synsätt på hur 

forskning kan genomföras. Enligt Lundahl & Skärvad (1999:38) är positivismen 

plattformen för kvantitativ metod och hermeneutiken är plattformen för kvalitativ 

metod.  

 

Grundläggande 
antaganden 

Metodsynsätt 

Undersöknings-
område 

Fig. 2.1 Koppling mellan grundläggande antaganden, metodsynsätt och 
undersökningsområde (Arbnor & Bjerke 1994:31 omarbetad) 
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2.2.1 Positivism 

Den positivistiska synen på forskning bygger på logiska antaganden och fakta som 

kan vara resultat av undersökningar. Undersökningsmetoden är ofta utförd genom 

experiment, kvantitativa mätningar och logiskt resonemang. (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul 1999:219) Den positivistiska forskningen är inriktad på 

beskrivning och förklaring, forskaren strävar efter objektivitet och vill tydligt skilja 

mellan fakta och värderingar. (Gummesson 1985:85) Det anses inte vara någon 

fördel inom positivismen att forskaren har en viss förförståelse för ämnet, tvärtom 

så anses detta vara negativt. Forskaren vill ställa sig utanför och observera sitt 

forskningsobjekt på distans, och om forskaren själv har tidigare kännedom av 

området kommer detta påverka vetenskapligheten i negativ riktning så kallad 

”personlig bias”. (Andersson i Gummesson 1985:84) 

 

2.2.2 Hermeneutik 

Hermeneutik betyder utläggningskonst eller förklaringskonst och handlar om 

tolkning och förståelse av meningsfulla fenomen. (Gilje & Grimen 1992:176) 

Hermeneutiken kritiserar positivismens sätt att förklara orsakssamband genom 

objektiva data och statistiska databehandlingsmetoder. När det hermeneutiska 

synsättet tillämpas försöker forskaren ofta förstå verkligheten. Språket har en stor 

betydelse för tolkningen och kvalitativa bedömningar ersätter kvantitativa data. 

(Gummesson 1985:84) Tolkningen som görs kan beskrivas med hjälp av den 

hermeneutiska spiralen. Spiralen börjar med ett antagande om att forskaren har en 

förförståelse av undersökningsområdet. Baserat på förförståelsen så uppstår frågor, 

problem och idéer, som i sin tur ställs mot undersökningsmaterialet för att söka 

svar. Undersökningsmaterialet kan vara personer, böcker, observationer av 

beteende etc. Genom de svar forskaren finner i dessa får han ökad förståelse av 

forskningsområdet vilket leder till nya frågor, problem och idéer och på så vis 

fortsätter spiralen. (Eriksson & Wiedersheim-Paul 1999:220f)  
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I hermeneutiskt inriktad forskning anses inte personliga upplevelser eller 

förförståelse vara något negativt, det är snarare en förutsättning för att kunna tolka 

och förstå undersökningsområdet. Forskaren förhåller sig till 

undersökningsobjektet både genom att studera det på distans och på nära håll, han 

vill engagera sig i forskningsområdet och uppleva det han studerar även inifrån. 

(Gummesson 1985:84f)  

 

I den här undersökningen vill vi främst skapa en förståelse för hur ledningen vill 

utforma och implementera en ny företagskultur och därför ligger det 

hermeneutiska synsättet närmare syftet med denna uppsats. Vi vill beskriva hur de 

har gått tillväga för att skapa denna nya företagskultur, men inte genom det 

objektiva sätt som positivismen förespråkar. Vi ser inte vår förförståelse som något 

negativt utan med denna som utgångspunkt har befintlig litteratur på området 

studerats för att utöka vår kunskap i ämnet. Samtidigt har vi formulerat frågor och 

utfört intervjuer med personer i ledningen i vårt fallföretag, informationen som 

erhållits genom intervjuerna har lett till ny förståelse men även nya frågor.  

 

2.3 Förförståelse 

Eftersom ett hermeneutiskt synsätt ligger till grund för denna uppsats så är det 

viktigt att förklara vilken förförståelse vi har. Enligt Lundahl & Skärvad (1999:60) 

avgör hur en person menar att verkligheten är beskaffad vad han anser som 

viktigt/oviktigt bra/dåligt osv. Denna bild påverkar hur en forskare observerar, 

förklarar och förstår ett fenomen (Arbnor & Bjerke 1994:22). Gummeson 

(1991:50) kallar detta för förförståelse och refererar då till de erfarenheter, den 

attityd och åtaganden en person har. Han anser att det är viktigt att en forskare kan 

ändra sin världsbild om så krävs av honom. Enligt Lundahl & Skärvad (1999:61) 

verkar denna förförståelse som ett slags filter som gör att varje människa ser, 
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tänker och agerar på olika sätt beroende på t.ex. utbildning, där en ekonom ser ett 

ekonomiskt problem kan en psykolog se ett psykologiskt problem.  

 

Detta innebär att den förförståelse som vi har påverkar hur vi ser på denna 

undersökning och influerar de val vi gör och vad vi egentligen ser. Vi har båda 

genom våra studier kunskap inom ämnet företagsekonomi och har även genomgått 

kurser där både kultur och fusioner behandlats. Detta innebär att vi redan innan vi 

påbörjat denna uppsats har vissa förkunskaper som med all säkerhet har påverkat 

vår problemformulering och genomförandet av denna studie. Att veta på vilket sätt 

detta har påverkat är däremot svårt att säga eftersom det är idéer och tankar som 

för oss mestadels är omedvetna. Vi har erfarenhet av företagskulturer då vi under 

sommarlov arbetat och även nyligen praktiserat vid ett företag utomlands. 

Dessutom har vi båda under vissa perioder bott utomlands vilket även det har gjort 

att vi har erfarenhet av olika nationella kulturer. Vi har dock under vårt arbete med 

denna uppsats försökt att ha ett öppet och brett angreppssätt för att få en så bra 

överblick över ämnet som möjligt.  

 

2.4 Metodsynsätt 

Arbnor & Bjerke (1994:65) urskiljer tre olika metodsynsätt som är de mest vanligt 

förekommande inom företagsekonomisk forskning, vilka är baserade på positivism 

och hermeneutik. De synsätt som presenteras är det analytiska synsättet, 

systemsynsättet och aktörssynsättet. Dessa synsätt överlappar varandra till viss del, 

dock råder det en distinkt skillnad mellan aktörssynsättet och de två andra 

synsätten. Denna skillnad ligger i huruvida anhängarna till de olika synsätten är ute 

efter att förklara eller förstå, se fig. 2.2.  
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Det analytiska synsättet bygger på att verkligheten utgör en helhet som är summan 

av delarna, den är av så kallad summativ karaktär. Med vetskap om delarna kan 

alltså helheten erhållas. Kunskapen är inte formad av subjektiva erfarenheter utan 

är oberoende av individen. Systemsynsättet antar dock ståndpunkten att summan av 

delarna inte är lika med helheten. Det finns därmed synergieffekter mellan delarna 

av helheten som inte kan förbises. Systemsynsättet förklarar delarna utifrån 

helheten och den kunskap som utvecklas är därmed systemberoende. Det sista 

synsättet, aktörssynsättet, utgår ifrån att genom att förstå delarnas egenskaper så 

kan helheten förstås. Inom detta synsätt är det inte av intresse att förklara utan 

fokus ligger på att förstå sociala helheter utifrån den enskilda aktören. 

Verkligheten ses som en social konstruktion och den kunskap som utvecklas är 

individberoende men följer vissa principer för hur den sociala strukturen byggs 

upp. (Arbnor & Bjerke 1994:65-68) Medan de två tidigare synsätten ser 

verkligheten som att den går att göra objektiv så ser anhängare av aktörssynsättet 

den som subjektiv. (Arbnor och Bjerke 1994:97,162, 192)  

 

Som tidigare nämnts har vi antagit ett hermeneutiskt synsätt och vi anser att vårt 

metodsynsätt är influerat av både systemsynsätt och aktörssynsätt. Systemsynsättet 

kan även ses som kultur inom ett system och ligger därför nära uppsatsämnet. En 

hermeneutisk systemanhängare ser individerna i ett system som tolkande varelser 

som vill se en mening i sitt arbete. Deras beteende är betingat av det system de 

(Hermeneutik) 

Förklarande kunskap 
(Positivism) 

Aktörssynsätt 
Systemsynsätt 

Analytiskt synsätt 

Förstående kunskap 

Fig. 2.2 Företagsekonomiska metodsynsätt (Arbnor & Bjerke 1994:62 omgjord) 

Vårt synsätt 
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befinner sig i. Däremot så anser systemanhängaren att den subjektiva verkligheten 

som individerna lever i kan göras objektivt tillgänglig för honom så att han på ett 

objektivt sätt kan förklara denna. (Arbnor & Bjerke 1994:147) Detta anser vi inte 

vara möjligt då vi tror att den uppfattning som vi kommer att skapa oss är influerad 

av vår egen förförståelse och våra grundläggande antaganden. Vi ligger därför 

närmare aktörssynsättet där verkligheten ses som subjektiv och där en skillnad görs 

mellan de egna tolkningarna och den kunskap som erhållits från annan aktör.  

 

Enligt Lundahl & Skärvad (1999:62-63) är det även viktigt att den synvinkel, eller 

utgångspunkt som studien har, presenteras. Detta innebär att de ”glasögon” som 

verkligheten studeras igenom påverkar hur verkligheten uppfattas, vilka aspekter 

som anses relevanta och hur tolkningen sker. Det är fullt möjligt att välja vilken 

synvinkel eller vilket perspektiv som ett problem eller fenomen ska studeras 

utifrån. Att välja ett perspektiv kan vara både en bra hjälp för problemformulering 

och lösning av problem men kan även hindra utredaren från kunskapsutveckling. 

Det kan vara till hjälp att ifrågasätta traditionella perspektiv och antaganden som 

tas för givet. (Lundahl & Skärvad 1999:62-63) Vi har i denna uppsats valt att se 

skapandet av en ny företagskultur utifrån ledningen och projektgruppernas 

perspektiv. Det är inom ledningen initiativet att skapa en ny kultur tagits och sedan 

har projektgrupperna haft ansvar för att genomföra processen. Eftersom det är 

ledningen som beslutat att genomföra processen och projektgrupperna som har 

designat tillvägagångssättet är sannolikheten stor att de vill ge en mer positiv bild 

av det de vill åstadkomma. Det är därmed inte säkert att de anställda är lika positivt 

inställda. Det hade självklart varit av intresse att utöka studien till att studera fler 

perspektiv, t.ex. hur de anställda ser på den nya företagskulturen, men denna 

process är inte slutförd inom företaget vilket gör detta omöjligt. De anställda har 

inte varit delaktiga i hela processen, att utforma och implementera den nya 

kulturen, och har därför inte den helhetsbild av hur processen sett ut som vi söker. 
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Vi anser därför att ledningens perspektiv är det mest intressanta i det här stadiet 

och svarar bäst mot syftet med denna studie.  

 

2.5 Vetenskapligt angreppssätt 

Efter att vi har beskrivit bakomliggande faktorer som kan ha påverkat studiens 

utförande så ska vi nu beskriva hur vi valt att angripa teori och empiri. Beroende 

på hur empiri och teori används i uppsatsen så finns olika sätt att definiera 

tillvägagångssättet. Här nedan följer en förklaring till dessa tillvägagångssätt och 

hur vi valt att utföra denna studie.  

 

2.5.1 Induktion, deduktion och abduktion 

Induktion är enligt Paulsson (1999:45) när forskaren startar i verkligheten och 

utifrån den försöker hitta mönster som sedan kan sammanfattas i generella teorier. 

Detta innebär att slutsatser dras utifrån de empiriska data som insamlats. Deduktion 

är däremot när teorier är startpunkten och forskaren försöker använda dessa på 

verkligheten (Lundahl & Skärvad 1999:40). I det deduktiva angreppssättet börjar 

forskaren med att forma en hypotes som ska gå att testa i verkligheten och ett svar 

ska nås genom logiskt resonemang (Eriksson & Wiedersheim-Paul 1999:218). 

Alvesson & Sköldberg (1994:42) hävdar att även abduktion kan förekomma vilket 

är en kombination av induktion och deduktion. Abduktion utgår från empiri precis 

som induktion, men avvisar inte teoretiska förföreställningar och ligger med 

avseende på detta närmare deduktion. Vidare så anser Alvesson & Sköldberg att 

medan induktion och deduktion tillhör de grundare förklaringsmodellerna så är 

abduktion mer fördelaktig eftersom den inbegriper ”förståelse”. Enligt Lundahl & 

Skärvad (1999:104) så är det vanligt att vid kvalitativa studier (se mer om 

kvalitativa studier i avsnitt 4.1) använda något som de benämner analytisk 

induktion. Denna genomförs genom att de och/eller det som är föremål för studien 
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preciseras vilket resulterar i en problemformulering. Denna problemformulering 

ska styra undersökningen men inga hypoteser ställs upp. Det gäller sedan att hitta 

kunskapskällor och välja ut de fall, individer och händelser som ska vara med i 

undersökningen. Detta görs sällan genom sannolikhetsurval utan dessa väljs ofta ut 

för att de tros ha relevans till problemställningen. Under hela processens gång 

samlas data in som ökar kunskap som är relevant för studien och när analysen 

sedan ska genomföras så sker det i två steg. Det första är att koda, dvs. hitta 

mönster, teman och begrepp som hjälper till vid det andra steget som är tolkning. 

Tolkningen ger upphov till teori genom att de olika kategorierna funna vid 

kodningen relateras till varandra.  

 

Vi anser oss i stora drag ha gjort en analytisk induktion i och med att vi först valde 

ett fallföretag som vi ansåg vara intressant. Nästa steg för oss var att utifrån detta 

utforma vår problemformulering och bestämma vilka som skulle intervjuas. Vi har 

även under hela processen läst in oss på ämnet genom studier av teorier. Vidare så 

har vi i intervjuerna försökt hitta mönster, likheter och skillnader i vad de 

intervjuade sagt. Detta har lett till att vi kommit fram till hur utformandet och 

implementeringen av en företagskultur gått till i M-real. Analytisk induktion har 

dock ett krav på att förförståelse inte ska påverka studien vilket medför att vi inte 

har använt detta tillvägagångssätt fullt ut. (Lundahl & Skärvad 1999:104) 

Användningen av teori och empiri i uppsatsen ligger därför närmare abduktion 

eftersom inte förförståelse förkastas i detta tillvägagångssätt. Som tidigare nämnts 

hörde vi talas om fallföretaget först och vilka förändringar som de gått igenom och 

detta skapade ett intresse hos oss att studera detta närmare vilket ledde fram till vår 

problemformulering. Vi studerade därefter teorier inom ämnet företagskultur innan 

vi påbörjade empiriska studier. Genom de empiriska studierna fick vi ytterligare 

behov av att söka mer förståelse för ämnet genom vidare litterära studier. Detta 

växelvisa studerande av empiri och teori tyder på att vi använt oss av abduktion.
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3. Referensram 
I detta kapitel kommer den teoretiska bakgrunden till uppsatsämnet att 

presenteras. En definition och en orientering i vad kultur och företagskultur är 

kommer först att ges, därefter förklaras hur företagskulturen skapas och utvecklas. 

En diskussion kommer att föras huruvida kulturen kan förändras och om det är 

möjligt att leda en kulturförändring. Vidare kommer det även att föras en 

diskussion om företagskulturens roll vid fusioner och företagsförvärv och hur 

företagskulturen kan hanteras efter en fusion i slutet av kapitlet, innan 

referensramen sammanfattas.  

 

3.1 Referensramens disposition 

Sammanställningen av referensramen utgår från de problemfrågor som ställts upp i 

avsnitt 1.4. Hur dessa kopplas till de olika delarna i referensramen illustreras i fig. 

3.1. I avsnitt 3.2 ges en bakgrund till begreppet kultur för att introducera läsaren i 

ämnet. Företagskultur är en typ av kultur och därför kan mycket av det som gäller 

för kultur även tillämpas inom företagskultur. Vidare ges en beskrivning av vad 

företagskultur är i avsnitt 3.3. Definitioner av vad företagskultur är, vad den består 

av, vilken roll den har i företaget och vilka olika subkulturer som kan förekomma 

beskrivs. Det här avsnittet kommer först och främst att hjälpa oss att förstå vilken 

syn på företagskultur som de vi intervjuat i den empiriska studien har och utifrån 

vilket perspektiv de ser på företagskultur. Vad företagskultur är kan även ge en 

bakgrund till orsakerna som ligger bakom utformningen och implementeringen av 

en ny företagskultur. När man vet vad företagskultur är och vad den består av är 

det lättare att förstå vad som måste förändras i organisationen för att en ny 

företagskultur ska kunna skapas.  
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I avsnitt 3.4 presenteras teorier om hur kultur uppstår i ett företag och hur den 

formas. Detta avsnitt finns med för att ge en förståelse för hur företagskultur bildas 

vilket kan vara till hjälp för att skapa en ny kultur. Att veta vilka interna och 

externa faktorer som påverkar företagskultur hjälper till att skapa en förståelse för 

vad som kan eller inte kan påverkas vid implementeringen av en ny företagskultur.  

 

I avsnitt 3.5 behandlas teorier på området att förändra företagskultur. Avsnittet tar 

upp huruvida företagskultur kan förändras, hur en förändring kan ledas och hur 

olika modeller för att förändra företagskultur kan se ut. Med hjälp av dessa teorier 

kan kunskap fås om vad i organisationen som måste förändras för att skapa en ny 

kultur. Detta avsnitt om förändring har vi valt att ta med då vi anser att skapandet 

av en ny företagskultur kan ses som en stor förändring vilket gör att dessa teorier är 

relevanta.  

 

Sist, i avsnitt 3.6, presenterar vi teorier om företagskultur vid fusioner och 

företagsförvärv, vilken roll företagskulturen har, hur den kan hanteras och 

avslutningsvis presenteras en modell för hur en ny företagskultur kan skapas. I 

denna modell anges även vad som måste förändras i organisationen för att den nya 

företagskulturen ska kunna skapas.  
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3.2 Kultur 

Schein (1991:245-247) beskriver ett antal grundföreställningar om innebörden av 

kultur. Han anser att kultur innebär stabilitet. Historiskt sett har kulturen använts 

för att beskriva det faktum att vissa fenomen inom samhället har varit de samma 

under lång tid, vilket innebär att kultur har att göra med någon slags 

långtidsstabilitet. Vidare hävdar Schein att kultur understryker begreppsmässig 

gemenskap. Medlemmarna av kulturen delar värderingar och uppfattningar, har ett 

likartat beteende samt likartade känslor och uppfattningsförmåga. Kultur har 

således att göra med gemenskap och konsensus bland medlemmarna i en grupp. 

Kultur innebär struktur och mönster som går att urskilja i samhället. Hur kultur 

uppkommer och består är något som studeras även av historiker. Kultur innebär 

dynamik, vilket har lett till studier av socialiseringsprocesser och deras ursprung. 

Varför väljer ett företag att 
utforma och implementera en 
helt ny företagskultur? 

Hur måste organisationen 
förändras för att en helt ny 
företagskultur ska kunna 
implementeras?  

Hur ser 
likheterna/skillnaderna ut 
mellan teorier om att förändra 
företagskulturen och 
tillvägagångssättet för att 
utforma samt implementera 
en helt ny företagskultur? 
 

3.2 Kultur 

3.3 Företagskultur 

3.4 Hur företagskultur 
uppstår och formas 

3.5 Att förändra 
företagskultur 

3.6 Företagskultur vid 
fusioner och 
företagsförvärv 

3.1 Referensramens disposition 
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Kultur innefattar alla aspekter av att leva i grupp. Allt vi gör påverkas av vårt sätt 

att se på saker. Det är därför viktigt att analysera helheten som kultur innebär. 

(Schein 1991:245-247) 

 

Scheins (1991:247) formella definition av kultur är: 

1. Ett mönster av gemensamma grundläggande antaganden 

2. påhittade, upptäckta eller utvecklade av en given grupp, 

3. medan de lär sig att hantera problem av extern anpassning och intern 

integrering, 

4. som har visat sig tillräckligt bra för att förklaras meningsfulla och därför, 

5. ska läras ut till nya medlemmar av gruppen som  

6. det korrekta sättet att uppfatta, tänka och känna i relation till dessa problem.  

 

Det första som måste göras för att förstå kultur är att definiera gruppen av 

människor som formar kulturen eftersom kultur innehas av denna grupp 

människor, t.ex. de anställda i ett företag. Enligt definitionen är det endast det som 

är gemensamt som utgör kultur, dvs. kulturer kan inte sägas vara av hög respektive 

låg gemenskap eller konsensus eftersom de vid låg konsensus inte har någon kultur 

enligt Schein. Det kan dock finnas mindre grupper, så kallade subkulturer, som 

delar något gemensamt. Kulturen påverkas och formas av de problem som gruppen 

har mött, historiska problem har alltså bidragit till att kulturen ser ut som den gör. 

Olika grupper har mött olika problem och har således inte samma erfarenheter, 

därav har olika kulturer inte samma ”innehåll”. (Schein 1991:247-249) 

 

Hofstede (1991:7) har en annan syn på vad kultur är och anser att den uttrycks i 

symboler, hjältar, ritualer och värderingar. Han liknar detta vid lagren på en lök, se 

fig. 3.2.  
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Symbolerna representerar ytan, det yttersta lagret, och värderingarna är de som är 

djupast rotade i kulturen, i mitten. Symboler utgörs av ord, gester, bilder etc. som 

endast känns igen och har en betydelse för dem som delar kulturen. Klädstil och 

sättet att prata, jargongen inom kulturen, kan även betraktas som symboler. 

Symbolerna som representerar en viss kultur kan lätt bytas ut och kopieras av 

andra kulturer, det är därför de utgör det yttersta lagret. Hjältar är personer som har 

en speciell betydelse inom kulturen, i ett företag kan hjälten t.ex. vara en stark 

ledare. De kan vara döda eller levande, verkliga eller imaginära. Ritualer utgörs av 

kollektiva handlingar som anses nödvändiga av dem som delar kulturen. Det kan 

t.ex. vara sättet att hälsa på varandra eller hur ett möte organiseras. Värderingarna 

är kärnan i kulturen, de är inte synliga för utomstående såsom symboler, hjältar och 

ritualer är. Det är bara de inom kulturen som känner till värderingarna och det är 

deras sätt att tolka symboler, hjältar och ritualer som format dessa värderingar. 

 

   Fig. 3.2 ”Lökdiagrammet”: Kulturmanifestationer på olika nivåer ( Hofstede 1991:17) 

Ritualer

Symboler 

Hjältar

Sedvänjor Värderingar 
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Hofstede (1991:4) anser att det är svårt för en individ att ändra på sättet att tänka 

och agera eftersom detta är beteendemönster som successivt har utvecklats under 

varje individs livstid. Det är därför svårt att lära om och ersätta dessa mönster av 

tankesätt, beteenden och känslor med nya. Vidare anser Hofstede att kultur härrör 

från den sociala omgivningen och är alltså inte generiskt betingad, kultur är inlärt 

beteende och går således inte i arv.  

 

3.3 Företagskultur 

Efter att begreppet kultur förklarats så ska den specifika kulturen som finns i ett 

företag presenteras närmare. För att förstå vad företagskultur är kommer först olika 

definitioner av begreppet att presenteras. Detta följs av ett kapitel med modeller för 

vad företagskulturen består av. I fortsättningen kommer ordet kultur att avse 

företagskultur om inte annat tydligt framgår i texten.  

 

3.3.1 Definition av företagskultur 

Det finns väldigt många olika definitioner av företagskultur. Detta beror bland 

annat på att det finns en bred variation i vetenskapsdiscipliner och orientering inom 

forskningen när det gäller studier i företagskultur, vilket resulterar i heterogenitet. 

(Alvesson 2002:3)  

 

Enligt Alvesson & Berg (1992:77) varierar de definitioner av företagskultur som 

finns väldigt mycket, både när det gäller vad som ska ingå i definitionen och vad 

som ska läggas vikt vid. De anser dock att det är vanligt att allmänna värderingar 

blir belysta i forskning, vilket resulterar i att attityd, normer och åsikter blir 

centrala fenomen. Ett exempel på en sådan definition är Kilmann et al (1985:5) 

som anser att företagskultur är: 
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”The shared philosophies, ideologies, values, assumptions, beliefs, expectations, 

attitudes, and norms that knit a community together.” 

 

Utifrån detta kan sedan företagskulturen ses som ett subsystem som finns vid sidan 

av de andra systemen inom företaget och ses då även som unik i jämförelse med 

kulturen i samhället. En bredare tolkning av företagskultur är att se hela företaget 

som en kultur, vilket betyder att den influerar alla handlingar som företas i och av 

företaget. (Alvesson & Berg 1992:78) Denna bredare tolkning är den som vi anser 

vara mest riktig, det vill säga att företagskulturen inte är ett subsystem utan är 

något som påverkar och finns inbyggt i de subsystem som existerar inom företaget. 

Detta har som effekt att företagskulturen påverkar och utgör en del av 

belöningssystem, rekryteringssystem, styrsystem etc. som finns i företaget.  

 

Alvesson & Berg (1992:78) anser att företagskultur kan vara en etikett för ett antal 

fenomen inom ett företag och dessa fenomen grupperar de i fyra kategorier. Den 

första kategorin är att se företagskultur som en enhet och att det inom företaget 

finns band mellan de anställda. För att beskriva detta, används ord som kollektiv, 

klan eller stam av vissa författare. En definition av företagskultur som visar på de 

band som finns mellan medlemmarna är (Siehl 1985:125): 

 

”Culture is the social or normative glue that holds an organization together.” 

 

Den andra kategorin att se företagskultur på utgår från artefakter vilket är det mest 

konkreta sättet. Detta refererar till de visuella delarna av företaget som byggnader, 

produkter, varumärken etc. (Alvesson & Berg 1992:78-80)  Bland andra Dyer 

(1985:204) inkluderar artefakter i sin definition av företagskultur som lyder: 

 

“The artifacts, perspectives, values, and assumptions shared by the members of an 

organization.” 
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Den tredje kategorin av fenomen är att se företagskultur som en kollektiv mental 

struktur. Detta ses ofta som en nyckelföreställning i mycket av den litteratur som är 

skriven och benämns ofta i ord som saga, legender, hjältar, myter, historier men 

även som värderingar, tro och normer. (Alvesson & Berg 1992:81-83) Ett exempel 

på detta är Deal & Kennedy (1985:51) som anser att: 

 

”Hjältarna är huvudgestalterna i en stark kultur.” 

 

En definition som tar upp värderingar och normer som delar av företagskulturen är 

Walters (1985:301) definition: 

 

”Culture is taken to be the shared attitudes, values, beliefs and customs of 

members of a social unit or organization.” 

 

Den fjärde kategorin är kollektiva handlingsplaner, och dessa brukar vara ganska 

stabila över tiden. Det är ofta viktigare att dessa handlingar görs än vad som är 

resultatet av dem. Ord som används i denna kategori är t.ex. riter, ritualer och 

ceremonier. Det är ett slags symboliskt beteende i företaget som lever kvar och ses 

som nödvändigt för att företaget ska överleva (Alvesson & Berg 1992:83) Schein 

(1985:19) har en definition på företagskultur som stämmer in på detta som lyder:  

 

”The solution to external and internal problems that has worked consistently for a 

group and that is therefore taught to new members as the correct way to perceive, 

think about, and feel in relation to those problems.” 

 

Sathe (1985:234) anser att anledningen till att kulturbegreppet är förvirrande och 

att det finns så många olika definitioner är att alla talar om olika delar av 

verkligheten när de pratar om företagskultur. Efter ovanstående definitioner och 

kategoriseringar så kan det nog vara helt korrekt att så är fallet. Att vi trots detta 
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tagit med ett stycke om definitioner är för att bättre kunna förstå vilken del av 

verkligheten de intervjuade refererar till när de använder ordet företagskultur. 

Sathe (1985:234) anser att Scheins modell, se fig. 3.3, väl integrerar de delar av 

verkligheten som används i de olika definitioner som finns och nästa kapitel tar 

därför upp denna modell.  

 

3.3.2 Vad består företagskultur av 

De modeller som presenteras nedan (se fig. 3.3) kommer senare att användas för att 

förstå vilka delar av kulturen som M-real fokuserar på när den nya företagskulturen 

ska implementeras och vilka delar i modellerna de försöker att ändra. Vad en 

företagskultur består av är Schein (1985), Dyer (1985) och Sathe (1985) ganska 

överens om. Schein (1985:21) och Sathe (1985:234) anser att kulturen i ett förtag 

kan observeras på tre olika nivåer, men Dyer (1985:202) anser att det finns fyra 

nivåer, se fig. 3.3.  

På den högsta nivån finns artefakter och kreationer, dessa är synliga symboler och 

bygger på de underliggande antagandena. Trots att de är synliga så är det svårt att 

tolka dessa utan att ha kännedom om de två nivåerna som ligger under. Att alla på 

ett kontor har öppna dörrar kan vara en artefakt men betydelsen av detta kan vara 

 

Artefakter 

Värderingar 

Grundläggande 
antaganden 

Perspektiv  

Artefakter 

Värderingar 

Grundläggande 
antaganden 

Scheins modell (1985:21 omgjord) Dyers modell (1985:202, egenskapad) 

Fig. 3.3 Företagskulturens beståndsdelar 
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att det råder ett grundläggande antagande om att alla ska vara tillgängliga. (Schein 

1985:21; Dyer 1985:202) Den andra nivån, enligt Dyer (1985:202), är perspektiv 

och är det sätt som en grupp människor definierar och tolkar olika situationer. 

Perspektiven utgör regler för vad som är accepterat beteende inom gruppen. Det är 

t.ex. inte, i exemplet ovan, accepterat att ha kontorsdörren stängd när man inte är 

upptagen bara för att få vara ensam.  

 

Den andra nivån, enligt Schein (1985:22) men den tredje enligt Dyer (1985:202), 

är värderingar och med kännedom om dessa är det lättare att förstå varför de 

anställda inom ett företag beter sig som de gör. Värderingar är hur medlemmarna i 

gruppen utvärderar olika situationer, objekt och människor. Att ha öppna dörrar 

kan t.ex. bero på att en värdering är att de anställda ska diskutera och hjälpa 

varandra i olika situationer. Värderingar är en manifestation av den kultur som 

råder inom företaget men själva drivkraften, eller företagskulturens innersta natur, 

återfinns på den lägsta nivån som Schein (1985:23) och Dyer (1985:203) kallar 

grundläggande antaganden. Detta är den världsbild, eller kognitiva karta som de 

anställda jobbar efter och det är efter dessa grundläggande antaganden som de 

anställda löser problem. Om problemen blir lösta på ett effektivt sätt ses dessa 

grundläggande antaganden som riktiga och sanna. Det kommer att skapas ett 

mönster i dessa underliggande antaganden som är implicit och tas för givet.  

 

De grundläggande antagandena kan delas in i fem kategorier enligt Dyer 

(1985:205), vilka han även anser vara användbara vid analys av förändringar i de 

kulturella mönstren inom företag. Vi anser det vara intressant att gå igenom 

kategorierna för att senare kunna analysera om en förändring skett i någon av dessa 

vid utformandet och implementeringen av den nya företagskulturen i M-real. Den 

första kategorin är karaktären av relationer, dvs. är relationen mellan de anställda 

hierarkisk, grupporienterad eller individuell i sin karaktär. Den andra kategorin har 

med mänskligheten att göra, ses människor som att vara goda, onda eller varken 
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goda eller onda. T.ex. kan ledarna antingen anse att de måste övervaka de anställda 

för att de ska jobba eller så kan de se de anställda som en resurs för företaget som 

kan ta egna initiativ.  Nästa kategori är karaktären av sanning, är sanningen 

bestämd av externa auktoriteter eller utgörs den av processer av personlig 

forskning och försök. Den fjärde kategorin inom de grundläggande antagandena 

har med hur omgivningen är utformad att göra, är det så att människan kan mästra 

omgivningen, eller är hon underkuvad av den, eller ska hon leva i samförstånd och 

samklang med den. Den sista kategorin heter universalism/partikularism och har att 

göra med hur medlemmarna i företaget ska bli utvärderade. Ska det ske på samma 

normer eller ska vissa få särskild behandling. 

 

3.3.3 Företagskulturens roll 

Inom den litteratur som är av mer normativ karaktär är ofta ett framgångsrikt 

företag förknippat med att ha en stark företagskultur (t.ex. Hampden-Turner 1990; 

Deal & Kennedy 1985). Schein (1985:20) anser att företagskulturen är lösningarna 

till de problem som uppstår inom företaget. Genom kulturen så vet de anställda hur 

de ska lösa de problem som uppstår och detta ger dem en trygghet. Nahavandi & 

Malekzadeh (1993:16-18) menar även de att en av företagskulturens funktioner är 

att sätta en standard för beslutsfattande i organisationen. Grundläggande 

antaganden i företagskulturen bestämmer därmed vad som är accepterat vid 

beslutsfattande. Företagskulturen ger även upphov till stabilitet, vilket medför att 

de anställda beter sig på ett visst sätt och när nya anställs överförs kulturen även på 

dem. En tredje aspekt som Nahavandi & Malekzadeh tar upp är att 

företagskulturen ger de anställda en känsla av identitet och engagemang. Lincoln 

& Kalleberg (1991:22-24) är av samma åsikt och anser att kulturen inom företaget 

gör att de anställda identifierar sig med den och därigenom arbetar bättre eftersom 

företaget blir något de anställda bryr sig om. När de anställda är fästa vid företaget 

så blir även problemen med kontroll inom företaget mindre. De anställda känner 
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också en större jobbtillfredsställelse om de kan identifiera sig med kulturen inom 

företaget.  

 

En stark företagskultur kan enligt Alvesson & Berg (1992:144) även användas för 

att marknadsföra företaget och dess produkter utåt. Den image ett företag har hos 

kunder förstärks av en stark företagskultur och kan förmedla ett budskap som inte 

traditionella marknadsföringsmetoder gör, t.ex. pålitlighet, status, kvalitet.  

 

3.3.4 Subkulturer inom företagskultur 

Parker (2000:84-90) anser att det inom en organisation finns dialekter av den 

rådande företagskulturen, dvs. det existerar olika kulturer även inom 

företagskulturen. Detta beror på att människor klassificerar andra människor på 

olika sätt. Det är ofta så att personer identifierar sig med olika grupper och olika 

samhällsskikt vid olika tillfällen. Detta medför att en person inte bara tillhör 

företagskulturen utan även olika subkulturer inom den. Vilka grupper varje person 

identifierar sig med och differentierar sig från beror på personens historia och 

politiska idéer. Anställda med t.ex. liknande fritidsintressen eller liknade bakgrund 

kan identifiera sig med varandra och bilda en subkultur inom företagskulturen.  

 

Davis (1985:163-184) är inne på samma spår och anser att det ofta inte råder 

samma kultur på lägre nivåer av ett företag som den kultur som är gällande från 

ledningshåll. Han hävdar att företagskultur ofta är sedd som en homogen enhet fast 

den i verkligheten inte är det. Ofta finns ett tvivel och en misstro bland de anställda 

på lägre nivåer mot ledningen. De kan även förena sig i att inte tycka om en viss 

kundkrets eller andra avdelningar inom företaget. Detta gör att dessa antagonistiska 

grupper inte alls genomsyras av den kultur som är tänkt att dominera inom 

företaget utan är förenade i en kultur som är emot den företagskultur som ska gälla. 
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Denna typ av subkulturer på lägre nivåer kan vara destruktiva och kan förstöra 

samarbeten och effektivitet inom företaget.  

 

Ovanstående resonemang gör att det är viktigt att ledningen försöker stänga de 

glapp som finns mellan företagskulturen och subkulturer bland de lägre nivåerna i 

företaget. Detta kan göras genom åtskilliga åtgärder, bland annat genom att ändra 

de värderingar som ska genomsyra företaget, ändra arbets- och personalpraxis, 

förbättra kundservicen, omstrukturera och berika arbetsuppgifter etc. Det är även 

viktigt att förstå varifrån konflikter uppstår för att kunna undvika eller överbygga 

dem. Det kan vara så att chefer och anställda inte ser saker på samma sätt, vilket 

kan leda till konflikter. Mellan chefer och anställda kan det råda olika sociala 

värderingar och andra sociala olikheter kan finnas mellan dem vilket gör att 

konflikter uppstår. Detta kan t.ex. bero på att de har olika utbildningar, intressen, 

status och roll i företaget.   

 

3.4 Hur företagskultur uppstår och formas 

Nu när företagskulturen beskrivits går vi vidare med ett avsnitt om hur den uppstår 

i företaget och vad som formar den. För att bättre förstå om företagskultur kan 

förändras är det av intresse att veta hur den uppstår och formas.  

 

3.4.1 Hur företagskultur uppstår 

I ett nytt företag uppstår successivt en företagskultur genom en process som kan se 

ut på olika sätt. Dyer (1985:210-212) presenterar tre olika teorier för hur denna 

process kan se ut och summerar dessa enligt följande. Den första teorin går ut på 

att grundarna och andra ledare inom företaget tar med sig en uppsättning av 

antaganden, värderingar, perspektiv och artefakter som de inför i företaget. Enligt 

den andra teorin skapas kulturen genom att de anställda inom företaget interagerar 

med varandra för att lösa problem. Den tredje teorin bygger på att enskilda 
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anställda kan skapa företagskulturen genom att utveckla lösningar på individuella 

problem som till exempel identitet, kontroll etc.  

 

Schein (1985:24-26) anser att de anställda lär sig företagskultur på två sätt, det 

första kallar han den sociala trauma-modellen och den andra succé-modellen. Han 

menar att i början när människor ska forma en grupp finns det en oro och en 

osäkerhet om hur gruppen ska jobba och om de ska kunna jobba tillsammans. 

Denna oro och osäkerhet kan vara särskilt stor bland de anställda efter en fusion 

när de måste integreras och samarbeta med anställda från det andra företaget. Detta 

menar han är traumatiskt och det kommer att leda till att dessa människor försöker 

hitta vägar för att känna att de kan jobba ihop. Under tiden som en ny grupp formas 

kommer de att utsättas för kriser och hur de löser dessa kriser kommer att forma 

kulturen inom gruppen. Sättet på vilket de löser problemen kommer att leda till att 

ett mönster bildas, detta mönster kommer att ligga till grund för hur de i framtiden 

löser konflikter. När en grupp har lärt sig att undvika dessa trauman så kan det vara 

svårt att få dem att pröva nya sätt att göra saker på för att de är rädda att hamna i 

samma trauma igen. Det blir en slags försvarsmekanism att handla på ett visst sätt 

eftersom de i gruppen har lärt sig att om de gör på detta sätt sparar de sig själva en 

traumatisk upplevelse. Om detta leder till att medlemmarna i gruppen ser 

verkligheten på detta sätt, vilket blir deras grundläggande antaganden om 

verkligheten, så är det väldigt svårt att ändra på denna kultur. (Schein 1985:24-26) 

 

Det andra sättet att lära sig en företagskultur är genom positiv förstärkning vilket 

betyder att anställda fortsätter att göra det som går bra och slutar med det som inte 

fungerar. Detta sätt att lära sig en kultur är mer öppet för förändring då de anställda 

lättare ändrar sig när de märker att någonting inte längre fungerar, kanske på grund 

av förändringar i omgivningen. Är däremot omgivningen väldigt oförutsägbar och 

ändrar sig snabbt kan även detta inlärningssätt bli en källa till att de anställda 

motsätter sig förändring precis som i traumamodellen. Om ett företag har haft tid 
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att utveckla något av dessa två inlärningssätt finns även en kultur inom företaget. 

Det kan gå väldigt snabbt att lära sig denna kultur om det varit låg 

personalomsättning och de anställda har jobbat nära varandra. Det är stabiliteten, 

tiden de anställda arbetat ihop och intensiteten av den kollektiva inlärningen som 

gör att det blir en stark, klar och integrerad företagskultur inom företaget. Det är 

alltså inte bara från ledningshåll som en företagskultur uppstår utan det är genom 

att de anställda delar en gemensam historik. (Schein 1985:24-26) 

 

3.4.2 Vad formar företagskultur? 

Parker (2000:84) anser att företagskulturen är en dialekt av en vidare 

samhällskultur. Den kultur som råder i samhället där företaget är aktivt avspeglar 

sig i kulturen inom företaget. Enligt Hampden-Turner (1990:11) finns det olika 

typer av kultur, företagskultur och makrokulturer bestående av kultur i en nation, 

en ekonomisk grupp eller en region. Han anser att det inte går att ignorera 

makrokulturerna när företagskulturen ska beskrivas eftersom dessa utgör grunden 

för hur företagskulturen ser ut. Företagskulturen speglar ofta de generella mönster 

som finns i samhället. I ett företag som har stor geografisk spridning kan olika 

varianter av företagskulturen förekomma på grund av att den påverkas av 

samhällssituationen som råder i enheternas omgivning.  

 

Deal & Kennedy (1985:27) är mer precisa och säger att det är branschen i 

samhället som påverkar företagskulturen, dvs. affärsklimatet i den bransch där 

företaget verkar påverkar kulturen inom företaget. Alla företag har olika 

marknadsförutsättningar som är beroende av produkter, konkurrenter, kunder, 

teknologier osv. Dessa förutsättningar anger vad ett företag måste vara skicklig på 

för att vara framgångsrikt och detta leder till att företagets kultur påverkas av detta. 

 
Alvesson (2002:105) är av åsikten att ledare och grundare av ett företag kan 

påverka hur företagskulturen ser ut. Han anser att t.ex. en karismatisk ledare kan 
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forma och påverka hur företagskulturen ska te sig. Grundarna kan i vissa fall ses 

som grundare till hela företagskulturen eller vara de som satt upp vissa värderingar 

som ska gälla i företaget.  

 

3.5 Att förändra företagskultur 

Vi vet nu vad företagskultur är, hur den uppstår och vad som formar den. I detta 

kapitel kommer det att diskuteras huruvida företagskulturen kan ändras och, i så 

fall, hur detta ska göras. Även modeller för kulturförändring kommer att 

presenteras i slutet. 

 

3.5.1 Går det att leda en förändring av företagskultur 

Kulturen i ett företag sätter gränser för vilka strategier som företaget kan 

implementera, går en strategi helt emot en stark kultur kan det bli omöjligt att 

implementera denna strategi. Ibland kan det därför vara nödvändigt att ändra på 

kulturen inom ett företag för att kunna implementera strategier som är nödvändiga 

på grund av exempelvis det ekonomiska klimatet i branschen. Det är därför viktigt 

att veta vilka förutsättningar som finns för att en företagskultur ska förändras och 

hur en förändring ska ledas. (Schein 1985:19)  

 

Dyer (1985:224f) anser inte att en förändring av företagskulturen kan planeras men 

om en kris är närstående så kan en kulturförändring initieras. Det gäller alltså att ta 

tillvara på de tillfällen som ges om ett företag vill förändra sin kultur. Vidare säger 

han att kulturella förändringar ofta är okontrollerbara men ser ändå att det går att 

influera förändringen först och främst genom val av ledare. Om en ny ledare 

tillsätts under en kris har han stora chanser att ändra artefakter, perspektiv, 

värderingar och antaganden genom att tillföra nya till företaget.  
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Kilmann (1985:360-366) håller med Dyer om att det kan vara väldigt svårt att 

genomföra förändringar inom företaget när dess kultur har vuxit sig stark och att 

införa en förändring som inte företagskulturen stödjer kan vara helt omöjligt. Han 

anser dock att det kan gå att förändra ett företags kultur genom att ändra på de 

kulturella normer som fin inom företaget. Detta kan göras genom att arbeta 

tillsammans med de anställda och låta dem identifiera de normer som är gällande 

nu. De måste även diskutera hur framtiden ser ut för företaget och ställa upp nya 

mål för att företaget ska bli framgångsrikt. När detta har gjorts ska nya normer 

formuleras som hjälper till att nå de mål som satts upp. Det som är allra viktigast i 

detta arbete är enligt Kilmann (1985:366-368) att de gap som uppstår mellan de 

nya och gamla normerna måste överbyggas. De nya normerna måste stödjas i 

strukturen, strategin och belöningssystem och ledare måste visa att de nya 

normerna gäller genom att själva leva efter dem. 

 
Alvesson (2002:175) anser att författare av normativ litteratur ibland överdriver 

möjligheten till att kunna förändra företagskulturen men säger samtidigt att stora 

förändringar ibland krävs och genomförs. Det är dock ett svårt projekt att 

genomföra eftersom företagskulturen är rotad bland ett stort antal människor och 

för ledare att komma in och styra hur dessa ska tänka och känna är komplicerat och 

svårgenomfört. Det krävs uthållighet och ett långtidsperspektiv för att arbeta med 

att förändra en företagskultur. Ytterligare så måste både de anställdas värderingar 

och beteende ändras tillsammans med materiella och strukturella förändringar 

inom företaget för att företagskulturen ska ändras. Det pågår dock en konstant 

förändring av kulturen i företaget vilket medför att företaget vid stora förändringar 

måste ta hänsyn till dessa svängningar och även kulturella förändringar i samhället. 

Han påpekar att få undersökningar har gjorts av initiativ till att ändra 

företagskulturen och de som har gjorts visar på att dessa initiativ sällan medfört 

några större förändringar, speciellt inte på något djupare plan. (Alvesson 2002:175-

186) 
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3.5.2 Modeller för förändring av företagskultur 

Enligt Martin (1985:148) är det viktigt att ett företag som vill utveckla eller 

förändra sin kultur har två saker i åtanke. Det första är att de är medvetna om att 

deras anställnings- och rekryteringssystem har en inverkan på kulturen och att det 

måste finnas en överrensstämmelse mellan företagskulturen och förutsättningar i 

omgivningen. Dyer (1985:225) anser att det kan finnas de som inte skulle tjäna på 

den nya företagskulturen och dessa försöker då kämpa emot den. Det är därför 

viktigt att rensa bort symboler, strukturer och tro som stödjer den gamla kulturen 

för att få den nya kulturen att gälla. Detta är förenat med många konflikter och 

dessa måste hanteras av ledningen.  

 
Den som vill ändra företagskulturen måste ändra i de processer som gör att 

kulturen bevaras inom företaget enligt Sathe (1985:244-253). Han anser att det 

finns två sätt för att kunna genomföra en kulturförändring se fig. 3.4.  

 

Det första som måste göras är att få de anställda att acceptera nya mönster för 

värderingar och åsikter, och det andra är att anställa och socialisera ny personal 

Anställa 
personer 
som passar 
in 

 
Företags-

kultur 

Kommunikation 
av kulturen Beteenden 

Rättfärdigande 
av beteenden 

Ta bort 
personer 
som inte 
passar in

Fig. 3.4 Delar som måste påverkas om kulturen ska ändras (Sathe 1985:245) 
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och ta bort den personal som inte anses lämplig. För att få de anställda att 

acceptera nya värderingar och åsikter så måste beteenden inom företaget ändras. 

Beteenden är influerade av värderingar och åsikter men det är även så att 

beteenden influerar värderingar och åsikter. För att motivera de anställda att ändra 

sitt beteende så måste det finnas inre motivation hos de anställda att göra det. Det 

måste därför finnas system inom företaget som uppmuntrar och stödjer den 

förändring i beteende som ska åstadkommas.  

 

Det är viktigt att de anställda inte bara ändrar sina beteenden för att det krävs av 

dem utan även ser anledningen till varför de ska ändra sig. De måste tro på sina 

handlingar och värdera dem för att en kulturförändring ska kunna ske, det behövs 

därför ett rättfärdigande av beteenden. Nästa steg blir att försöka kommunicera ut 

kulturen till de anställda, detta genom att ledning och chefer förespråkar dessa nya 

mönster av beteenden och åsikter för att få de anställda att ta till sig dem. Denna 

kommunikation måste ske både implicit genom historier, ritualer, vanor och 

explicit genom annonser, uttalanden etc. 

 

Allen (1985:333-336) har tagit fram en normativ metod, som skiljer sig från 

Sathes, för att få till stånd kulturella förändringar inom företaget och ser sin modell 

som en hjälp när ett förändringsprojekt ska designas. Han anser att det är viktigt att 

alla de som berörs av förändringen även är med i processen för att den ska få 

genomslagskraft. Den process som Allen beskriver har fyra faser men för att 

processen ska fungera är det väsentligt att förstå vissa grundläggande principer. 

Det är först och främst grundläggande att fokusera både på individen såväl som 

kulturen. I förändringen måste det läggas vikt på att individen ska skapa och stötta 

kulturen och att kulturen ska skapa och stötta individen. Det är även viktigt att de 

anställda på alla nivåer kan få vara med och utveckla och vara involverade i 

förändringen, det är då större chans att de även är villiga att förändra sig. Det krävs 

även att det finns en fullt integrerad plan för att förändringen ska fungera på ett så 
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komplext problem som kultur. Förändringarna måste vara utformade så att de 

anställda tjänar på dem, det bör vara en vinn-vinn situation. Det ska finnas klara 

mål och när dessa är uppfyllda så bör de anställda bli belönade. Det krävs även att 

organisationen är medveten om att det fordras mycket kraft under lång tid för att 

förändringen ska komma till stånd.  

 

De fyra faserna för att skapa förändring, enligt Allen (1985:336-346), är dessa: 

 

Fas 1: I denna fas ska den nuvarande kulturen analyseras och sedan måste nya mål 

sättas upp för hur kulturen ska förändras.  

 

Fas 2: I denna fas av processen måste alla inom företaget bli engagerade i 

förändringen och detta kan göras genom seminarier där de nya normerna 

presenteras. I detta skede är det även viktigt att lyssna till de anställda och låta dem 

vara delaktiga genom att komma med idéer och förslag.  

 

Fas 3: Det är nu dags att implementera de nya normerna och det som de anställda 

fått lära sig under seminarierna i fas 2. Vid implementering måste de anställda få 

hjälp med att sätta de nya normerna i verket och de måste bli uppmuntrade att göra 

det.  

 

Fas 4: Sista fasen i förändringsprocessen fokuserar på att utvärdera och förbättra 

kulturförändringen.  

 

3.6 Företagskultur vid fusioner och företagsförvärv 

I detta avsnitt kommer företagskulturens roll vid fusioner och företagsförvärv att 

närmare studeras. Hur företagskulturen kan hanteras i dessa situationer och hur en 

helt ny företagskultur kan skapas kommer också att diskuteras.  



Referensram 
 

 37

3.6.1 Företagskulturens roll vid fusioner och företagsförvärv 

Kulturskillnader i företag som sammanslås efter en fusion eller ett övertagande kan 

lätt leda till spänningar och kan urholka fusionen eller övertagandet. När ett företag 

går samman med ett annat eller blir förvärvat så kommer även företagets kultur 

med på köpet och det kan innebära att företagen har väldigt olika processer de 

arbetar efter. (Sirower 2001:466) Kilmann et al (1985:426-428) är inne på samma 

spår och anser att när företag slås samman eller förvärvas så förutspås ofta 

synergier uppstå mellan företagen som skulle göra att de två tillsammans skulle 

prestera bättre än vad de gör var för sig. Detta händer dock inte alltid och det har 

börjat diskuteras om att kulturkrockar uppstår mellan de två företagen som gör att 

dessa synergier inte uppnås. Även om de båda företagen innan fusionen eller 

företagsförvärvet varit väldigt framgångsrika inom samma marknad kan de ha varit 

det på olika sätt. Detta på grund av att deras strategier och kulturer är helt olika 

varandras. Ett företag kan t.ex. satsa på att producera högkvalitetspapper medan 

det andra företaget satsar på låga priser, vilket medför olika sätt att arbeta på och 

därmed påverkar företagens kulturer. Kulturen inom de två företagen som slås 

samman måste därför redan innan fusionen vara uttalad så att inte kulturkrockar 

förstör de synergier som kan uppstå vid integrering av bolagen. Det kan därför vara 

klokt att studera kulturen i de företag som är av intresse innan en fusion eller ett 

företagsförvärv genomförs.  

 

3.6.2 Hantering av företagskultur vid fusioner och företagsförvärv 

Kilmann et al (1985:429) menar att en fusion kan vara ett bra tillfälle att utmana 

båda företagens kulturer och få en chans till att vitalisera dem. Sättet på vilket 

förändringsprocessen blir utförd beror av den nivå som kulturen hanteras på. Det 

första som behöver tas itu med när två företagskulturer ska sammanslås är att 

förändra normer för beteenden så att de stödjer fusionen. Detta kan göras från 

ledningshåll om dessa är överens om vilka beteenden som ska uppmuntras. 
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Dahlgren & Witt (1988:70) anser att om ett företagsförvärv ska lyckas så krävs det 

att ledarna inom företaget har vissa gemensamma värderingar. Genom att ändra på 

riter, ritualer, ceremonier och belöningssystemet skickas signaler ut som kan göra 

de anställda mer öppna för förändringarna. Det kan även sammankallas 

gruppmöten med anställda från de olika företagen för att diskutera och involvera 

dem i de förändringar som behöver göras. På den allra djupaste nivån av kultur 

finns det ett motstånd hos folk att gå ifrån ett stabilt läge till ett ostabilt och 

oförutsägbart läge. Det kan vara nödvändigt att ha rådgivningsmöte med 

personalen under dessa perioder av osäkerhet. Det är viktigt att ledningen har 

kunskap i den djupaste delen av kulturen nämligen att de anställda har ett behov av 

att förstå förändringen och inse varför den behövs. (Kilmann et al 1985:429) 

Nahavandi & Malekzadeh (1993:88) anser att ledarna utgör symbolen för kulturen, 

de är förebilder för de anställda och hur de ska agera. Vid en organisatorisk 

förändring, som t.ex. vid implementeringen av en ny företagskultur, är det ledarna 

som går i spetsen och statuerar exempel för hur de anställda ska bete sig. Genom 

sitt agerande kan de få de anställda att se fördelarna med den nya företagskulturen.  

 

Nahavandi & Malekzadeh (1993:62-65) anser att det finns fyra olika metoder för 

att hantera kulturen inom företaget efter en fusion eller förvärv. Enligt Mirvis & 

Marks (1992:183) finns det bara tre metoder, och dessa stämmer till viss del 

överens med de tre första som Nahavandi & Malekzadeh (1993:62-65) tar upp. 

Den första metoden är integration vilket enligt Mirvis & Marks innebär att båda 

företagen antar en gemensam företagskultur genom att bevara det bästa från båda 

kulturerna. Detta kommer att medföra fördelar och uppoffringar för båda 

företagen. Nahavandi & Malekzadeh (1993:62-65) anser att integration betyder att 

båda företagen behåller sina respektive kulturer men utbyter viss praxis som gäller 

för ledning och kulturer. Detta är vanligt om företagen är ganska lika varandra och 

de kan vinna på att utbyta vissa erfarenheter med varandra. Företagen måste dock 

vara vana vid att ha många kulturer inom företaget för att integration ska fungera. 
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Det andra sättet är assimilation och det innebär att det ena företaget dominerar det 

andra och det andra företaget får därmed ta del av företagskultur i detta företag. 

Det som är viktigt med assimilation är att företagen får en gemensam kultur och 

detta sätt att hantera kulturen kan vara bra om företagen inte är vana att ha olika 

kulturer inom företaget.  

 

Det tredje sättet att hantera företagskulturerna på efter en fusion är enligt 

Nahavandi & Malekzadeh (1990:56-57) separation av kulturerna eller pluralism 

enligt Mirvis & Marks (1992:183). Detta innebär att företagen fortsätter som två 

skilda företag och behåller sina skilda företagskulturer. Detta kan vara det bästa 

sättet att hantera företagskulturen på om företagen agerar på vitt skilda marknader. 

Den fjärde och sista metoden enligt Nahavandi & Malekzadeh (1990:56-57) är 

”avkulturisering” och innebär att ett företag försöker pressa på det andra företaget 

sin kultur men misslyckas. Detta leder till att företaget inte vill anamma det andra 

företagets kultur och är ofta en reaktion på stor förvirring, konflikter och stress.  

 

3.6.3 Skapandet av ny företagskultur efter en fusion 

Vi har valt att presentera en modell för hur en ny företagskultur kan skapas som 

Smith (2000:1-10) utformat. Vi anser denna modell vara utförlig då den behandlar 

många aspekter av organisationen och vilka delar som måste ändras för att den nya 

kulturen ska kunna implementeras. 

 

Vissa företag väljer den väg som Smith (2000:1-10) anser vara den besvärligaste 

vägen när de ska hantera kulturerna inom företaget efter en fusion och väljer att 

implementera en helt ny företagskultur. De väljer att omvandla kulturen helt i det 

nya företaget hellre än att låta det ena företagets kultur dominera eller att låta 

kulturen vara olika i de två företagen. Smith anser att det beror på att antingen kan 

inte synergi uppnås utan att de två företagen integreras helt eller så skulle vissa 
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värden gå förlorade under processens gång om den ena företagskulturen skulle få 

dominera. Ofta kan det till och med vara en del av anledningen till fusionen att 

kulturen ska göras om helt. (Smith 2000:1-10) 

 

Han anser vidare att en integration och/eller en kulturförändring är helt oundviklig 

vid alla fusioner. Det krävs alltid någon sorts integration vilket även medför att 

företagskulturerna måste integreras till viss del, det måste därför finnas en ledande 

företagskultur som styr de integrerade företagsdelarna. Det viktigaste enligt Smith 

är att det finns en bas av värderingar, arbetsprocesser och ledarskap för att 

integrationen och interaktionen ska underlättas. Dessa tre grundpelare är vidare 

uppbyggda av tre områden som måste styras vid skapandet av en ny företagskultur, 

se fig. 3.5. För att skapa en ny företagskultur krävs att alla dessa delar av kulturen 

ändras. (Smith 2000:1-10) 

Värderingarna kan styras genom urvalet av anställda, kommunikation och 

motivation/attityd. Om rätt människor är anställda, dvs. de personer som delar de 

värderingar som genomsyrar företaget, så kan kommunikationen och 

Anställda 
Värderingar 

Arbetsprocesser 

Ledarskap 

Kommunikation 

Motivation 

Affärsprocesser 

Beslutsprocesser 

Normer 

Val 

Ansvarsområde 

Ledarskapsutveckling 

Fig. 3.5 Kulturens delar och hur de styrs (Smith 2000:1-10) (egen bearbetning) 
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belöningssystemen ytterligare motivera de anställda att arbeta efter de önskade 

värderingarna. De påtryckningsmedel som kan användas för att förändra de 

värderingar som existerar bland de anställda är enligt Smith: anställning och 

avskedningar, utvärderingar av prestationer och belöning, utbildning och 

karriärutveckling, klara mål, visioner och värderingar, kommunikation genom 

företagsjippon, publikationer och andra medier, hur ledare uppträder och 

kommunicerar. När en ny företagskultur ska skapas görs detta först genom att 

värderingar för de anställda, kommunikationsvägar och motivation fastställs. För 

att ändra på sammansättningen av anställda så kan nyanställningar och avsked 

göras för att få anställda som kan leva upp till värderingarna. Genom att utbilda de 

anställda kan de influeras till att förändra attityd och beteenden och nya 

karriärstegar kan införas för att passa den nya kulturen inom företaget. 

Kommunikationen kan ändras genom att en ny plan för kommunikation är 

realiserad som gör de anställda medvetna om de nya förväntningarna och följderna 

av dessa. Skrifter och publikationer måste förändras för att passa den nya kulturen i 

företaget. Motivationen förändras genom att nya jippon på företaget hålls, nya mål 

kungörs och nya belöningar inrättas. (Smith 2000:1-10) 

 

Arbetsprocesserna är den andra viktiga komponenten inom företagskulturen enligt 

Smith och är ”hur saker görs här”. Dessa måste även de förändras för att stödja den 

nya kulturen och görs genom att ändra i affärsprocesser, beslutsprocesser, normer 

och standarder. Arbetsprocesserna kan ändras genom att omorganisera processer 

och ledarskapsnivåer, eller genom att införa kommittéer, beslutsgrupper och råd 

för att ändra på godkännandeprocesserna, eller genom att ändra på arbetsetik, 

hierarki och samarbete. Affärsprocesserna omstruktureras för att bilda nya 

processer som representerar de nya sedvänjorna. Beslutsprocesserna måste 

modifieras så att initiativ som är förenliga med den nya företagskulturen beviljas. 

Normer och standarder måste ändras genom att ändra på arbetsstil så den passar de 

nya målen. (Smith 2000:1-10) 
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Nästa komponent av företagskulturen är enligt Smith ledarskapet och hur ledare 

blir valda, vilken position de har och vilket ansvar de besitter. Ledarskapet har en 

stor inverkan på de andra två komponenterna (värderingar och arbetsprocesser) av 

företagskulturen. Det är viktigt att ledarna inte blir avvisade på grund av att de inte 

agerar i enlighet med de generella mönstren inom företaget. Genom val av ledare, 

organisationsstrukturen, ansvarsområden och utveckling kan företaget få de andra 

komponenterna av företagskulturen att förändras. Vid skapandet av en ny 

företagskultur bör tydliga kriterier ställas upp för val av ledare, deras 

ansvarsområden och ledarskapsutvecklingen. Valet av ledare ska göras noggrant 

och ofta tas nya ledare in i företaget eller så väljs ledare från båda företagen för att 

underlätta skapandet av den nya kulturen. Strukturen och ansvarsområdena ändras 

genom sammanslagning av divisioner inom företagen och omstruktureringar 

genomförs för att passa de nya ledarrollerna och deras ansvarsområden. 

Utvecklingen av ledare ska ske genom att varje ledare ska ingå i ett 

utvecklingsprogram och kommunikationen mellan ledare ska stödja modellen för 

den önskade kulturen. (Smith 2000:1-10) 

 

3.7 Sammanfattning av referensramen 

I detta kapitel har läsaren först introducerats i vad kultur är. Vi har valt att 

presentera Hofstedes och Scheins definitioner av kultur och eftersom dessa gäller 

generellt för alla typer av kultur kan det även appliceras på den specifika typen av 

kultur som finns i ett företag. Företagskultur är en del av kultur, där företagets alla 

anställda utgör gruppen som innehar eller utgör kulturen. De definitioner som 

presenterats av både kultur och företagskultur är varierande men det verkar ändå 

finnas en idé om att dessa begrepp innebär att en grupp har något gemensamt. 

Företagskultur och kultur refereras till som det som en grupp har gemensamt, som 

t.ex. värderingar, hjältar, ritualer, beteenden, artefakter. Definitionerna av 

företagskultur verkar ofta referera endast till någon del av vad företagskultur är och 
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därför presenteras även en modell för företagskulturens olika delar. Denna modell 

sammanför definitionerna av företagskultur till att bilda en helhet av vad begreppet 

innefattar. Företagskulturens beståndsdelar måste även identifieras för att ge en idé 

om vilka eller vad som kan ändras när en förändring av företagskulturen ska 

åstadkommas. Den roll som företagskulturen har i ett företag och för de anställda 

presenteras sedan för att förstå hur den påverkar arbetet i en organisation. Detta 

följs av ett avsnitt om de subkulturer som kan förekomma i ett företag. Dessa 

subkulturer är små grupper av anställda som innehar en egen kultur, dvs. delar 

något gemensamt, samtidigt som de kan ingå i företagskulturen.  

 

Efter att ha fått en förklaring till vad företagskultur är följer ett avsnitt om hur 

kulturen i ett företag uppkommer samt att externa och interna faktorer kan forma 

dess utseende. Eftersom fallföretaget M-real vill utforma och implementera en helt 

ny företagskultur presenteras sedan teorier om huruvida företagskultur går att 

förändra. Går det inte att förändra företagskulturen borde det inte heller gå att 

skapa en helt ny enligt vår mening. Det finns ett visst motstånd bland teoretiker till 

att företagskultur skulle gå att förändra men de medger att det går, speciellt om 

förhållandena är specifika. Vi utgår i denna uppsats från att det går att förändra 

företagskulturen eftersom Alvesson (2002:175) skriver att stora förändringar 

faktiskt genomförs. Vi håller med Alvesson (2002:183f) om att det är en 

tidskrävande process som är svår att genomföra och vi anser dessutom att det är 

svårt att veta hur mycket som verkligen förändras. Detta bygger vi på att 

förändringarna i undersökningarna som Alvesson (2002:184) refererar till har fått 

viss genomslagskraft, men inte alltid på djupare nivåer. Då vi utgår från att 

företagskultur kan förändras beskrivs sedan hur en förändring av företagskultur 

kan ledas då detta bör ge information även om hur skapandet av en ny 

företagskultur kan ledas. Eftersom det finns få modeller om hur skapandet av en ny 

företagskultur ska gå till så behandlas två modeller, en av Sathe och en av Allen, 

för hur en företagskultur kan förändras. Dessa modeller finns med för att få svar på 
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om de kan användas även vid skapande av en ny kultur i ett företag. Modellerna tar 

upp förändring ur olika perspektiv, men utgångspunkten är att det är normer, 

värderingar och beteenden som det ska fokuseras på. Dessa modeller ska sedan 

användas i analysen för att se vilka likheter och skillnader det finns mellan hur en 

förändring av företagskulturen går till och vad M-real gjort för att utforma och 

implementera en ny företagskultur.  

 

För att förstå varför företagskulturen måste hanteras vid fusioner och 

företagsförvärv beskrivs därefter vilken roll den har i dessa situationer och hur den 

ska hanteras. Slutligen presenteras en modell av Smith som behandlar vad som 

måste ändras i en organisation för att skapa en helt ny företagskultur. Denna 

modell utgår från att värderingar, processer och ledarskap måste ändras. Vi har valt 

att ta med Smiths modell som ett exempel på tillvägagångssätt eftersom den till 

stor del täcker in de aspekter som företagskulturen utgör.  
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4. Metod 
I detta kapitel presenteras den metod som använts vid insamlande av data och 

anledningen till varför dessa metoder valts. Vidare förs i slutet av kapitlet en 

diskussion kring den kritik som kan riktas mot de källor och den metod vi använt 

oss av.  

 

4.1 Undersökningsansats 

Enligt Lekvall & Wahlbin (2001:213) finns det två typer av undersökningar, de 

kvantitativa och de kvalitativa. Forskaren kan ställa sig två frågor när han ska 

bestämma sig för en kvantitativ eller kvalitativ undersökningsansats: ”hur 

insamlade data uttrycks inför den analys som skall göras och hur den inledande 

analysen görs”. Ska de data som samlas in kodas i sifferform för att senare 

analyseras i någon datamodell eller ska de uttryckas i ord och bilder för att senare 

analyseras i verbala resonemang.  

 

Den kvantitativa undersökningen baseras på mätbara data. Denna metod syftar till 

att förklara ett fenomen ofta genom att försöka se orsak och samband. Denna 

undersökningsansats handlar ofta om att testa hypoteser. Insamlingen av data kan 

ske genom strukturerade och standardiserade intervjuer och observationer. 

(Lundahl & Skärvad 1999:94,147,155) Vi tycker inte att den här metoden passar i 

vår studie då vi inte är ute efter att se orsak och samband, vi har inte heller ställt 

upp någon hypotes som ska testas.  

 

Den kvalitativa undersökningen baseras istället på data som är svår att mäta. Det är 

ofta individer, grupper av individer och deras världsbild som studeras, antingen för 

att förklara, förstå eller beskriva deras beteenden. Det handlar inte om att veta hur 

någonting är utan att förstå och tolka hur någonting uppfattas. Undersökaren vill 
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ofta se motiv, innebörd och betydelse, det är därför viktigt att förstå världen ur den 

studerades perspektiv. Kvalitativ undersökning används ofta för att förstå förlopp 

och processer. (Lundahl & Skärvad 1999:101-102) Vi vill skapa en förståelse för 

hur processen att skapa en ny företagskultur ser ut i M-reals fall. Enligt Holme & 

Solvang (1991:13) så är forskaren inte ute efter att undersöka om informationen 

har en generell giltighet, utan efter att skapa en djupare förståelse för problemet 

och utifrån denna förståelse sedan kunna beskriva helheten. Genom att se hur M-

real har gått tillväga vill vi beskriva ett exempel på hur man kan gå tillväga för att 

skapa en ny kultur i ett företag. Vi menar inte att detta är det bästa 

tillvägagångssättet för alla företag och således kan vi inte säga att de slutsatser vi 

kommer fram till har en generell giltighet. Vi tror dock att de kan användas som ett 

exempel som andra företag kan utgå ifrån och eventuellt anpassa till sin situation. 

Ovanstående diskussion leder fram till att det är en kvalitativ undersökningsmetod 

som studien baseras på.  

 

Om valet är att göra en kvalitativ undersökning är enligt Lundahl & Skärvad 

(1999:185-189) det vanligaste tillvägagångssättet vid undersökningar inom 

företagsekonomin att utföra fallstudier. En fallstudie kännetecknas av att ett eller 

ett fåtal fall studeras i detalj. Fallstudier används ofta om ett fenomen vill förstås 

på djupet och i sitt sammanhang. Den forskningsfråga som ställs innehåller ofta ett 

hur eller varför när en fallstudie används som metod. Om fallet är särskilt viktigt 

eller unikt är fallstudie ett bra angreppssätt. (Lundahl & Skärvad 1999:185-189) 

Gummesson (1991:74) anser att det finns två anledningar till varför fallstudier 

används. Den första är att forskaren genom att studera ett antal fall vill komma 

fram till generella slutsatser. Den andra anledningen är när ett fall är av speciellt 

intresse och slutsatsen därmed blir av specifik karaktär för just det fallet. I denna 

uppsats är det den andra anledningen som gett upphov till att fallstudie valts som 

metod. Vi kommer att studera varför M-real valt att skapa en helt ny företagskultur 

och hur de har gått tillväga för att göra detta. Det är ovanligt att ett företag väljer 
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denna strategi för att konfrontera kulturproblem vid sammanslagningar och 

fusioner och fallet är därför speciellt. Vi anser därför att fallstudie är den bästa 

metoden för denna studie och dess syfte.  

 

Fallstudier kan vidare genomföras i syfte att formulera hypoteser (explorativ), 

utveckla teorier, pröva teorier eller för att exemplifiera och illustrera (beskrivande) 

(Lundahl & Skärvad 1999:187). En explorativ undersökning är en slags 

förberedande studie där problemformuleringar uttrycks i hypoteser. Som tidigare 

nämnts så kommer vi inte att ställa upp någon hypotes för denna undersökning och 

gör således inte en explorativ undersökning. En beskrivande undersökning kan 

vara mycket varierande och handlar om att sammanställa ett praktikfall för att visa 

på ett exempel av något. (Lundahl & Skärvad 1999:46-47,178) I den här studien 

vill vi beskriva en situation som ej är väl dokumenterad med avsikten att ta fram en 

modell. Beskrivande undersökningar handlar om att kartlägga fakta och 

sakförhållanden, de går alltså enbart ut på att förklara hur det ser ut och inte på att 

försöka förklara varför det ser ut så. (Lekvall & Wahlbin 2001:196f) Utöver dessa 

undersökningsmetoder tar Lekvall & Wahlbin (2001:197) även upp förklarande 

undersökningar. När en förklarande undersökning görs nöjer forskaren sig inte 

med att enbart beskriva och kartlägga utan vill även klargöra orsakssamband. 

Vidare tillägger Lekvall & Wahlbin att det kan vara svårt att skilja på beskrivande 

och förklarande undersökningar eftersom beskrivande undersökningar ofta även 

har förklarande inslag, men att forskaren då får se till det huvudsakliga syftet med 

undersökningen. I denna undersökning kommer fallföretaget M-real att användas 

för att beskriva hur företaget har gått tillväga för att utforma och implementera en 

helt ny företagskultur. Vi anser därför att vår studie är av beskrivande karaktär, då 

huvudsyftet inte är att förklara även om det kommer att förekomma förklarande 

inslag.  
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4.2 Insamling av data 

Här nedan kommer vi att beskriva vilken typ av data vi samlat in och hur vi har 

gått tillväga för att samla in den. 

 

4.2.1 Primär- och sekundärdata 

Enligt Lekvall & Wahlbin (2001:212) så är sekundärdata data som redan finns 

insamlade och sammanställda i något annat sammanhang och primärdata är data 

som forskaren själv samlar in. Sekundärdata har använts i stora delar av denna 

uppsats. Vi började med att läsa böcker och teorier relevanta för uppsatsämnet och 

sökte även efter information om företaget. Denna information låg sedan till grund 

för insamlandet av primärdata. Den primärdata vi har använt oss av utgörs av 

telefonintervjuer med personer som varit med inom projektgrupperna för att 

utarbeta och implementera den nya kulturen i fallföretaget. 

 

4.2.2 Urval 

Vi har valt M-real som fallföretag eftersom vi kände till företaget redan innan 

uppsatsen påbörjades och att de explicit uttryckte en vilja att utforma och 

implementera en ny företagskultur. Vi har i denna undersökning valt att intervjua 

tre personer som suttit med två projektgrupper, där den första utarbetat den nya 

företagskulturen och den andra ansvarat för att implementera företagskulturen. 

Kvale (1997:98) anser att antalet intervjuade vanligtvis ligger runt 15±10 vid en 

kvalitativ intervju. Detta antal är dock beroende på om en ytterligare intervju tillför 

något nytt till studien. Den information som vi fick från de intervjuade var ganska 

identisk och vi bestämde därför att det räckte med att bara intervjua tre personer 

eftersom ingen ny information gavs under den tredje intervjun. Detta kan bero på 

att de skulle beskriva den process som de gemensamt utarbetat i projektgrupperna 

och det är därför logiskt att de har samma uppfattning om vad som gjorts. 

Anledningen till att vi intervjuade personer som suttit med i båda projektgrupperna 
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var att vi ville få en helhetssyn på hur hela processen sett ut. Eftersom de varit med 

om att både utformningen och implementeringen av värderingarna och beteendena 

kunde vi få information om hela processen, vilket var det vi eftersträvade. Vid en 

kvalitativ undersökning är det bra om undersökningsenheterna är olika varandra 

för att få en så nyanserad bild som möjligt. (Holme & Solvang 1991:115) Vi valde 

ut personerna utifrån vilket företag de jobbat inom före fusionerna för att inte bara 

få personer från ett företags åsikter. De personer vi intervjuat har dessutom olika 

positioner inom företaget, sitter på olika nationella enheter och är av olika 

nationalitet. Vi försökte på detta sätt få respondenter som var så olika varandra 

som möjligt för att bilden skulle bli nyanserad. Två av de intervjuade hade 

akademisk utbildning i ämnet företagskultur vilket gjorde att de pratade mer i 

akademiska termer än den tredje personen. Vi tror att denna mix av kunskap i 

ämnet bland de intervjuade medfört att en variation kunnat uppnås. Detta kan även 

urskiljas i vilka uttryck de använde sig av för att förklara processen.  

 

4.2.3 Intervjuer 

I denna uppsats har telefonintervjuer utförts för att samla information om 

processen att utforma och implementera en ny kultur inom det fallföretag vi valt. 

Telefonintervjuer valdes eftersom de personer vi intervjuat var spridda geografiskt 

och det var därför inte möjligt att besöka dem. Intervjuerna varade mellan 30-45 

minuter, och vi hade i förväg bokat intervjuerna så att respondenterna avsatt denna 

tid för intervju. Det finns olika sätt att utföra intervjuer men en skillnad mellan 

dem kan ligga i hur standardiserade de är. Om en intervju är i hög grad 

standardiserad så är frågor och ordningen i vilken de ställs bestämd i förväg och 

de ställs på samma sätt i varje intervju. En ostandardiserad intervju har inte lika 

höga krav på att frågorna ska vara samma, ställas på samma sätt och i samma 

ordning under varje intervju. Det är mer fritt att välja vilka frågor som ska ställas 

och intervjun blir därmed mer flexibel och kan anpassas till varje situation. Det 
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finns även semistandardiserade intervjuer där vissa frågor ställs till alla 

respondenter och ofta följs av följdfrågor. (Lundahl & Skärvad 1999:115-116) 

Enligt Holme & Solvang (1991:111) används inte standardiserade intervjuer när 

kvalitativa undersökningar utförs eftersom forskaren inte vill styra intervjun. Den 

information som eftersträvas vid kvalitativa intervjuer är personens egna åsikter 

och uppfattningar, därför tillåts i större utsträckning undersökningspersonen själv 

styra intervjun.  

 

Vi har i denna uppsats använt oss av semistandardiserade intervjuer då vi i förväg 

haft vissa frågor vi ställt till alla respondenter men i vissa fall har följdfrågor 

ställts. Ordningen i vilken frågorna har ställts har inte heller alltid varit densamma 

och ibland har svaret på en fråga redan givits innan och därför har frågan inte 

ställts igen. Vi anser att semistandardiserade intervjuer var lämpliga eftersom de 

ger mer uttömmande svar och lättare samlar in föreställningar och motiv som 

ligger bakom en viss åtgärd (Lundahl & Skärvad 1999:116). 

 

De svarsalternativ som respondenten ges kan även de vara olika utformade. Det 

alternativ som finns för utformandet av svarsalternativen är att antingen använda 

strukturerade eller ostrukturerade. Vid strukturerade svarsalternativ så finns inget 

utrymme för respondenten att själv hitta på svar utan de är på förhand givna. Vid 

ostrukturerade svarsalternativ finns inga givna svar och det är upp till 

respondenten att fritt formulera sina svar. (Lundahl & Skärvad 1999:116) Vi har 

valt att använda oss av ostrukturerade svarsalternativ vid de intervjuer som utförts 

eftersom vi inte vill styra svaren från respondenterna. Vårt intresse ligger i att få 

den svarandes åsikt och vi anser därför att det är lättare att få detta genom att den 

svarande själv får formulera sina svar. Vi tror även att mycket värdefull 

information skulle ha gått förlorad om vi på förhand hade bestämt de 

svarsalternativ respondenterna kunde välja mellan.  
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Vid intervjuerna använde vi oss av intervjuguider som vi utarbetat innan 

intervjuerna. Vi utformade en på svenska och en på engelska beroende på vilket 

språk den intervjuade pratar (bilaga 1 & 2). När kvalitativa intervjuer utförs ligger 

fördelen i att situationen liknar ett vanligt samtal. Forskaren har i förväg bestämt 

samtalsämnena men vill inte påverka utvecklingen av samtalet alltför mycket och 

behöver därför inte följa sin manual helt utan bara se till att alla frågor besvaras. 

(Holme & Solvang 1991:110f) Ibland har nya frågor tillkommit efter en intervju 

och därmed har även intervjuguiden ändrats inför nästa intervju. Informationen vi 

fick under intervjuerna gjorde att ytterligare följdfrågor inom ämnet ställts. Vi 

valde att skicka ut intervjuguiderna till respondenterna innan intervjun för att de 

skulle få tid att tänka igenom frågorna. Detta har även underlättat för den 

intervjuade under samtalet eftersom de kunnat ha frågorna framför sig.  

 

4.3 Bearbetning av data  

Bearbetningen av kvalitativ data är ofta mer mödosam än bearbetningen av 

kvantitativ data. När kvantitativ data samlas in är de ofta redan strukturerade och 

kodade, medan kvalitativ data måste struktureras efter att de samlats in. (Holme & 

Solvang 1991:117) Vi spelade in alla intervjuer efter godkännande från 

respondenten om att få göra det. När intervjun var över så lyssnade vi på 

inspelningen och skrev ner intervjuerna ordagrant. När detta arbete var avklarat 

skickade vi en kopia av utskriften till den intervjuade för att de skulle läsa igenom 

och se så att inga faktafel existerar i texten. Kvale (1997:152f) anser att det kan 

vara problem med att överföra en intervju till skriven text. Det finns skillnader i 

talspråk och skriftspråk som kan skapa problem när en analys ska genomföras. När 

intervjuerna skrivs ut så missas intonationer och sättet på vilket ord och meningar 

har sagts. Då vi själva efter alla intervjuer har lyssnat igenom och skrivit ner 

intervjuerna så har vi bättre kommit ihåg på vilket sätt svaren gavs. Eftersom 

intervjuerna gjordes på telefon så har vi dock gått miste om att tolka kroppsspråk 
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och mimik. När intervjuerna var utskrivna och godkända av respondenterna har vi 

försökt se mönster i den information som givits och sedan sammanfattat den i 

empirikapitlet. Ingen av de intervjuade hade ett behov av att vara anonym vilket vi 

frågade innan vi startade intervjuerna, detta har gjort att vi refererat till de 

intervjuade med namn i empirin.  

 

4.4 Metod- och källkritik 

Den trovärdighet som den använda metoden i studien kan tillmätas beror på hur väl 

den mätt det som avser att mätas. Det kan hända att fel information, för lite 

information eller för mycket information samlas in genom metoden som valts. Vi 

har i denna uppsats fått veta det vi haft för avsikt att samla in information om 

under intervjuerna. Det kan dock hända att vi i vissa fall fått mer information än 

vad vi har frågat efter men då har vi valt att inte använda den i uppsatsen om den 

inte varit av intresse. Ett annat problem som kan uppstå som minskar 

trovärdigheten i uppsatsen är att den information som fås är vinklad. Detta skulle 

innebära att källan inte är en värdefull källa att använda. (Alvesson & Sköldberg 

1996:125) Detta problem skulle kunna förekomma i uppsatsen då de personer vi 

intervjuat är de som varit engagerade i utformningen och implementering och 

därmed vill framställa projektet i bra dager. Dessa intervjupersoner anser vi dock 

vara en värdefull källa då de är de enda som vet hur hela processen gått till. Att vi 

bara intervjuat tre personer kan göra att vi gått miste om information som andra 

från projektgrupperna kunnat bidraga med. Den information som vi fått från de tre 

intervjuade har dock varit överrensstämmande och ofta nästan identisk vilket gör 

att vi tror att den med stor sannolikhet stämmer överens med hur arbetet i 

grupperna har gått till. Informationen har varit överrensstämmande även fast 

respondenterna är olika varandra i många avseenden.  
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Få personer har varit med i båda projektgrupperna och att intervjua personer som 

bara suttit med i en av dem hade inneburit ett merarbete. Det hade alltså krävts två 

intervjuer för att få samma information som vi kunnat få från dessa tre 

respondenter som suttit med i båda grupperna. Baserat på detta anser vi att 

tillräckligt med information erhållits för att kunna genomföra studien på ett 

trovärdigt sätt. I enlighet med Alvesson & Sköldberg (1996:129) anser vi att de 

intervjuade kan ha glömt vissa delar av processen då den har pågått under en 

längre tid. Eftersom telefonintervjuer utförts har vi inte kunnat se hur de 

intervjuade reagerat på de frågor vi ställt vilket kunnat ge indikationer på att de 

ljugit eller glömt saker. Vi anser, baserat på ovanstående resonemang, att 

datainsamlingen har hög trovärdighet vilket även resulterar i hög trovärdighet för 

uppsatsen.  

 

Saker i omgivningen kan även inverka på de svar som ges av respondenten vilket 

påverkar metodens trovärdighet. Eftersom vi inte har intervjuat personerna öga mot 

öga så kan vi inte bedöma om det funnits störningsmoment i deras omgivning. Det 

faktum att vi bokat tid för intervjuerna i förväg, och talat om ungefär hur lång tid vi 

behövt, har medfört att respondenterna avsatt den tiden för att svara på våra frågor. 

De har inte heller avbrutit intervjuerna för att göra något annat utan vi har haft 

deras uppmärksamhet under hela intervjuerna. Vi kan dock inte avgöra om något 

annat påverkat hur de svarat. Vi tror att vi även i detta fall kan tillskriva metoden 

hög trovärdighet då vi fått intrycket från de intervjuade att de varit väldigt 

engagerade i det vi pratat om och gärna berättat för oss om hur deras arbete i 

projektgrupperna har gått till. De intervjuade var även alla tre intresserade av vad 

vi skulle utföra för studie och vilken utbildning vi läste.  

 

En fallstudie kan användas till att skapa teorier, se mönster och utnyttja teorier för 

att jämföra med det insamlade empiriska materialet. (Lundahl & Skärvad 

1999:195) Detta kallas studiens allmängiltighet, och den allmängiltighet som 
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denna uppsats har är att vi vill försöka använda de teorier som finns för att jämföra 

med det empiriska material som samlats in och sedan utifrån det skapa en modell 

för ett möjligt tillvägagångssätt för att skapa en ny kultur. Vi anser dock inte att 

denna modell kommer att vara det bästa tillvägagångssättet för alla företag, men 

det kan vara ett exempel på hur företag kan gå tillväga.  

 

Denna uppsats fokuserar på skapandet av en helt ny företagskultur och det faktum 

att endast en källa, Smith, har använts på området kan kritiseras. Det kan även 

kritiseras att artikeln inte är publicerad i någon av de mer välkända källorna. Vi har 

dock haft svårt att hitta någon annan författare som skriver om ämnet vilket är en 

av anledningarna till att vi har tagit med Smith. Vi anser även att den modell som 

Smith presenterar berör många av de delar i företaget som måste ändras för att en 

ny företagskultur ska kunna implementeras i företaget.  
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5. Empiri 
I detta kapitel kommer resultatet av våra empiriska studier att presenteras. En kort 

beskrivning av fallföretaget, M-real, kommer först att ges och därefter är 

intervjuerna sammanställda för att få en bild av hur utarbetandet av de nya 

värderingarna har gått till och sedan förklaras hur implementeringsprocessen av 

värderingarna har sett ut.  

 

5.1 M-real 

M-real Corp. är den tredje största tillverkaren av papper i Europa, och är den 

största tillverkaren av finpapper. Hemmamarknaden är Europa men försäljningen 

sker världen över. Mellan åren 1995 och 2001 har flertalet fusioner och 

företagsförvärv genomförts, se fig. 5.1, och som följd har koncernen tredubblat sin 

omsättning. Det var efter dessa förvärv som företaget ändrade namnet till M-real 

Corp., innan hette det Metsä-Serla Corp. Det nya namnet ska associeras till orden 

”Make It Real”. Namnbytet innebar även nya strategier för företaget och större 

fokus på kunderna. (www.m-real.com 2002-11-21) Genom namnbytet försökte 

företaget att förena de olika företagen till ett. Detta var dock inte tillräckligt utan 

det krävdes även att de värderingar som ska genomsyra företaget sågs över. Det 

tillsattes därför två projektgrupper, en för att utforma de nya värderingarna och en 

annan för att implementera dem i företaget. Det är dessa värderingar som ska ligga 

till grund för en ny gemensam företagskultur för hela företaget. M-real är nu i 

implementeringsstadiet och denna process beräknas pågå fram till år 2004. 
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5.2 De intervjuade 

Vi har intervjuat tre personer som arbetar inom M-real Corp. och de har alla suttit 

med i projektgruppen som utformat de nya värderingarna och den projektgrupp 

som varit ansvarig för implementeringen av dessa. Den första vi intervjuade är 

Sören Back som tidigare arbetade inom Modo Paper och nu arbetar inom 

Corporate Communications och är placerad i Husum. Den andra personen vi 

intervjuade är Ari Himma som var den som initierade processen med att utforma 

en ny kultur. Han är personaldirektör och var tidigare anställd i Metsä-Serla och är 

nu placerad vid huvudkontoret i Helsingfors. Den tredje och sista som intervjuats 

är Michael Green som är vice direktör för Supply Chain och Human Resource vid 

M-real Alliance Ltd. Han var tidigare anställd inom Metsä-Serla och är nu placerad 

i Amsterdam. 

 

5.2.1 Betydelse av företagskultur för de intervjuade 

”I M-real är det vissa värderingar som ska styra det sätt på vilket jag agerar som 

person och det blir ju då en företagskultur så småningom att man gör på ett visst 
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Fig. 5.1 Företagsuppköp och fusioner gjorda av M-real (egen bearbetning av bild 
från www.m-real.com 2002-11-21) 
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sätt, man handlar enligt vissa värderingar oavsett om man jobbar som säljare, 

eller smörjare eller vad man nu har för arbetsuppgift inom ett bolag.” 

 Sören Back 

 

Företagskultur är enligt Sören Back en slags minsta gemensam mental nämnare 

som finns inom ett företag. Michael Green är av samma åsikt och säger: 

 

“Culture can be defined as a sort of mental programming of your mind. So when 

we come to work corporate culture is the thing that guides us in our behaviour 

during the time that we are working.” 

Michael Green 

 

Även om denna gemensamma grund finns i M-real kommer det alltid att finnas 

subkulturer inom företaget eftersom det exempelvis finns ett svenskt, ett finskt och 

ett tyskt sätt att göra affärer på i M-real. Detta kommer inte att gå att ändra på helt 

genom att skapa en ny företagskultur. Detta anser Sören Back kan bero på att 

företagskulturen även består av ett historiskt arv som individerna bär med sig, 

vilket gör att individerna bär med sig den kultur som fanns inom det tidigare 

företag de jobbat inom. Det är dock M-reals avsikt att implementera ett antal 

värderingar som ska råda inom hela organisationen och slutligen utgöra grunden 

för företagets kultur.  

 

”Kulturen består av den här blandningen av historia och successivt högre andel av 

de värderingar som med avsikt implementeras” 

Sören Back 

 

Sören Back ser dock inga problem med att det finns rester kvar från de gamla 

företagskulturerna utan säger att det är naturligt. Det är dock viktigt att dessa delar 

stödjer de nya värderingarna och påpekar att tillämpningen av värderingarna 
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kommer att se lite olika ut. Detta beror på att de inte tolkas på samma sätt av alla 

och att de i olika länder och kulturer betyder lite annorlunda.  

 

”Det som inte ska finnas kvar så småningom det är ju sådant som direkt strider 

mot värderingarna.” 

Sören Back 

 

Enligt Ari Himma är kultur som lager på en lök där det på nationell nivå även finns 

lager av t.ex. religiösa inslag som då även är en del av kulturen. Det är därför 

omöjligt att implementera en företagskultur som är identisk i hela företaget och få 

den att vara den enda som existerar. Michael Green beskriver det lite annorlunda 

och anser att det bara kan finnas en företagskultur i företaget, men sett som en 

organisation så kan det finnas olika kulturer på de olika operationella nivåerna 

eftersom andra saker påverkar kulturen där, t.ex. nationell kultur. Ari Himma är av 

åsikten att företagskulturen ska sammanfoga organisationen och säger: 

 

”We need to have some guiding principle values that work as a kind of glue 

between the different national cultures.” 

Ari Himma 

 

M-real bedriver verksamhet i ett flertal länder och påverkas därför av nationella 

kulturer. Det har därför diskuterats inom företaget att de olika nationella kulturerna 

som finns inom företaget måste ses som en fördel och inte som ett problem. Inom 

projektgrupperna och olika samarbetsgrupper försöker företaget att blanda 

personer från olika enheter och kulturer eftersom detta kan göra att de ser saker 

från olika synvinklar och dra fördel av detta. Genom hela processen, att utforma 

och implementera en ny företagskultur, har det varit viktigt att alla anställda inom 

företaget representerats och deltagit för att de ska kunna anamma företagskulturen.   
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5.3 Utformningen av en ny kultur  

I det här avsnittet kommer vi att beskriva det bakomliggande resonemanget som 

ledde fram till beslutet att utforma en helt ny företagskultur för M-real. Därefter 

kommer vi att redogöra för hur de gått tillväga för att utforma de nya värderingarna 

som ska vägleda de anställdas beteenden. Vidare kommer 

implementeringsprocessen av värderingarna att beskrivas. 

  

5.3.1 Bakomliggande orsaker  

Namnbytet var ett första steg att försöka integrera de olika företagen som köpts 

upp. Genom att byta namn till M-real ville de skapa något nytt och gemensamt för 

att förena företagen till ett. Michael Green anser att det var efter att Modo Paper 

hade förvärvats som det stod klart att det behövdes ett nytt namn, men snart insåg 

de även att ytterligare åtgärder krävdes för att förena de anställda.  

 

“Just having a new name was not enough, there needed to be a new culture to go 

along with it.” 

Michael Green 

 

Så länge bolaget gick under namnet Metsä-Serla gjordes inget speciellt åt de olika 

företagskulturerna som blandades i företaget. Det enda som gjordes var att två 

ledamöter som inte var av finsk nationalitet tillsattes i ledningen. Ledningen bestod 

nu totalt av tio personer, varav åtta var finnar. Efter namnbytet kom dock den nye 

personaldirektören, Ari Himma, med förslaget att se över och ändra företagets 

värderingar. Han hade i sitt tidigare arbete erfarenhet av liknande situationer och 

vände sig till ledningsgruppen i M-real för att förklara behovet av en ny gemensam 

företagskultur. För att få ledningen att inse varför en ny kultur behövdes betonade 

han vikten av att stärka lagandan bland personalen. Han förklarade detta genom att 

berätta om företag som lyckats med att ändra värderingarna, men även om företag 
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som misslyckats då det är betydligt vanligare att företag misslyckas. Vidare 

klargjorde han vad en lyckad implementering av det här slaget skulle kräva av 

ledningen och företaget. Eftersom M-real är resultatet av flera företagsuppköp och 

fusioner var identiteten och sammanhållningen svag bland personalen. M-real 

bestod av oberoende nationella enheter i nästan alla Europeiska länder och dessa 

enheter arbetade som de gjort innan fusionerna och förvärven, vilket resulterade i 

att det saknades en gemensam identitet inom företaget.  

 

”M-real was not seen as a unifying family, identity wise.” 

Ari Himma 

 

Initiativet att skapa en gemensam kultur berodde inte på att det uppstått problem 

inom företaget utan snarare på att det skulle underlätta arbetet inom företaget anser 

Sören Back. Michael Green nämner dock att det fanns konflikter i bland annat 

beslutsfattande som berodde på att de anställda betedde sig i enlighet med sin 

gamla kultur. Enligt honom var det detta som gjorde att de behövde en ny kultur 

som enade de anställda. En av orsakerna bakom att skapa ett större företag är bland 

annat att uppnå en högre effektivitet inom t.ex. produktion. Denna effektivitet 

hämmas om kulturskillnader gör att samarbetet går trögt.  

 

”We were not behaving always in a way which was effective and good, and good 

management. You know we had certain styles which were imbedded in the 

corporation which were not very good and we wanted to change them so there 

were two things in the value project, one was to have one culture, but the second 

one was to change people’s behaviour.” 

Michael Green 

 

För att uppnå en högre effektivitet så måste alla arbeta på ett mer homogent sätt, 

dela samma värderingar och ha en slags gemensam grund anser Sören Back. Det 
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måste finnas riktlinjer för hur beslut ska fattas och de anställda måste veta hur de 

ska agera gentemot varandra. Detta gör att det krävs att det finns klara värderingar 

inom företaget som de anställda förväntas jobba efter.  

 

”People are every day interacting increasingly through national boundaries, 

meaning that it certainly will help these interactions if they have some kind of 

common ground of how to make decisions when there is a corporate situation.” 

Ari Himma 

 

Några andra alternativ för hur de olika företagskulturerna skulle hanteras 

diskuterades egentligen inte utan att skapa en helt ny ansågs som det enda och 

bästa alternativet. Att föra över Metsä-Serlas kultur på de andra företagen 

bedömdes inte fungera då det finska sättet att arbeta på inte skulle gå att 

implementera i alla andra länder.  

 

”I guess it was quite clear that there is no Finish type of success formula which 

could be given to the others, that could not work.” 

Ari Himma 

 

”To impose an existing culture on the whole corporation […] that would be seen 

by other people as being, well, it would be an imposition, they would not buy into 

it. We had to create a whole new culture so that everybody could buy into it.” 

Michael Green 

 

Att bara låta det rulla på och låta enheterna ha sina egna kulturer utan att ingripa 

förutspåddes bara kunna leda till problem i det långa loppet. Idén var istället att 

skapa ett nytt företag, vilket började med namnbytet, för att förena de tidigare 

företagen och skapa ”ett M-real”. Internt i företaget betyder det att skapa en 

identitet för de anställda och externt att skapa en image som står för ett starkt och 
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enat företag utåt mot kunder, investerare och andra som har en insats i företaget 

(stakeholders). De ansåg att det enda sättet att åstadkomma detta var genom att 

skapa en helt ny kultur inom företaget.  

 

Processen att utforma och implementera en ny kultur genomfördes i två steg och av 

två projektgrupper. Den första projektgruppen arbetade fram de värderingar med 

tillhörande önskvärda beteenden som skulle råda i företaget och den andra 

utformade och hade ansvar för genomförandet av implementeringen.  

 

5.3.2 Utarbetande av nya värderingar (första projektgruppen) 

Efter diskussionen om att utforma nya värderingar för företaget så genomfördes en 

dags workshop. Det gick till på så vis att ledningen identifierade företagets fokus 

och gick noggrant genom vilka som är berörda och delaktiga (stakeholders) i 

företaget t.ex. personal, kunder, ägare. Det diskuterades från vilken av dessa 

grupper de skulle utgå när de identifierade vilka värderingar som skulle råda i 

företaget. De kom fram till att det är personalen som de ska fokusera på eftersom 

att fokusera på personalens styrkor är företagsmässigt det vettigaste. De resonerade 

som så att om personalen är nöjd så erbjuder de bättre service till kunderna vilket i 

slutänden leder till bättre resultat för företaget.  

 

Identifieringen av värderingarna började med att ledningen tillsammans med 

projektgruppen kom fram till sju potentiella teman för värderingar. En 

projektgrupp på runt 10 personer tillsattes för att utarbeta hur värderingarna skulle 

bestämmas. Gruppen bestod av representanter från personal-, 

kommunikationssidan och tre platschefer från olika bruk och länder.  

 

Projektgruppen utformade tillsammans med en konsultfirma riktlinjer för hur dessa 

sju teman som tagits fram skulle diskuteras i mindre grupper som kallades för 
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fokusgrupper. I fokusgrupperna deltog ett tvärsnitt av alla anställda så att personal i 

olika åldrar, av olika kön, position och nationalitet var representerad. Varje 

fokusgrupp bestod av ungefär 10 personer och totalt genomfördes 15 möten i sju 

länder, denna process tog cirka tre månader. Tanken var att i dessa små grupper få 

de anställda att diskutera de sju potentiella teman för värderingar och försöka 

prioritera vilka värderingar som är viktigast för dem. Vidare skulle de förklara hur 

dessa värderingar ska genomsyra beteenden och vilka handlingar som stärker 

respektive försvagar värderingarna. Ledningen fick på detta sätt förslag på hur 

värderingar skulle användas i praktiken.  

 

Projektgruppen sammanställde allt material som arbetats fram i fokusgrupperna 

och kom fram till fyra värderingar som grupperna ansett som viktigast. Den första 

värderingen lyder: ”Vi känner inga gränser” vilket bland annat ska innebära att de 

anställda ska kunna jobba ihop över avdelningsgränser. 

 

”Det finns hur många exempel som helst på att man tidigare har jobbat i sin enhet 

och struntat i andra och det är klart att det kostar i slutändan pengar.” 

Sören Back 

 

Den andra värderingen lyder: ”Vi säger vad vi menar och vi gör vad vi menar.” 

Den tredje lyder: ”Vi uppmuntrar alla individer att utnyttja sin potential.” Detta 

innebär att de anställda uppmuntras att ta ansvar för sin egen utveckling och inte 

bara sitta och vänta på att någon annan ska erbjuda utbildning och nya jobb utan 

det gäller att själv ta mer initiativ. Den fjärde och sista värderingen lyder: ”Vi 

respekterar varandra.” Projektgruppen ansåg att dessa fyra värderingar skulle gälla 

och la fram det förslaget för ledningen vilket även godkändes och i och med detta 

så var den första projektgruppens arbete slutfört.  
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5.3.3 Implementering av värderingar (andra projektgruppen) 

Nästa projektgrupp var ansvarig för implementeringen av värderingarna och där 

ingick några från den tidigare projektgruppen men även nya medlemmar tillsattes, 

totalt var de 10 personer. Processen började med att analysera hur 

implementeringen skulle gå till och vilka resurser som fanns tillgängliga för att 

genomföra den. Återigen studerades interna och externa fall av liknande slag. 

Projektgruppen jobbade med övertygelsen att de anställda måste vara delaktiga och 

engagera sig i processen för att få med dem i förändringen från början. De använde 

sig inte utav traditionella föreläsningar eller broschyrer som förklarade de nya 

värderingar utan istället ville de få de anställda att aktivt deltaga genom 

diskussioner.  

 

”Traditional lectures or printing some nice brochures etc and having a few stories 

in the company personnel magazine do not really make a difference result wise.” 

 Ari Himma 

 

Projektgruppen tog kontakt med en konsultbyrå som är erfaren inom 

implementeringsprocesser och att lära in nya värderingar. Tillsammans med denna 

konsultbyrå så utarbetades ett material och en metod för hur implementeringen 

skulle gå till. I M-reals fall så var målet att under en kort tidsperiod på fyra till fem 

månader engagera alla anställda i processen, vilket för M-real betyder 21 500 

anställda. Projektgruppen fick rådet av konsultbyrån att anordna träffar där små 

diskussionsgrupper samlas runt ett i förhand utarbetat material som ska diskuteras 

av de anställda. Träffarna kallas Viva-träffar från orden vision och value och består 

av runt 50-100 personer varje gång. Först introducerar en tränad diskussionsledare 

dessa träffar genom en kort presentation. Dessa ledare har blivit utbildade i hur 

dessa träffar ska gå till och hur han ska få de små grupperna att ta sig igenom 

materialet. Materialet tar upp fyra infallsvinkar som de anställda inom grupper på 

fyra och fyra ska diskutera.  
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Varje grupp består av anställda från olika avdelningar och den första infallsvinkeln 

som diskuteras inom gruppen är hur trenderna på marknaden ser ut och vilka 

externa utmaningar som finns som kan ha en påverkan på företaget vad gäller 

teknologi, globalisering, miljö, kunder och konkurrenter etc. Det andra området 

som ska diskuteras är den interna situationen i företaget vilket betyder visioner och 

strategi. Där diskuteras vad M-real ska satsa på och varför. Anledningen till att 

dessa områden diskuteras under Viva-träffarna beror på att det hade framkommit 

att det fanns en osäkerhet hos de anställda om vilka visioner och strategier som 

råder i M-real. De anställda visste inte längre mot vilka mål de skulle arbeta. Den 

tredje infallsvinkeln är att diskutera hur denna strategi ska implementeras i 

företaget. Slutligen diskuteras värderingarna, vilka värderingarna är och hur de 

anställda ska agera för att stödja dessa värderingar. Diskussioner förs kring 

betydelsen av värderingarna, vad betyder t.ex. värderingen: vi ska respektera 

varandra. Konkreta exempel från verksamheten tas upp och analyseras, sedan ges 

förslag på hur man skulle ha gjort för att agera i enlighet med värderingar.  

 

När dessa diskussioner är över så ska alla anställda ha fastställt en konkret 

förbättring under varje värdering som de ska arbeta med. De anställda ska utforma 

handlingsplaner för hur de ska implementera dessa värderingar och vilka 

handlingar de ska vidta i sina enheter. Dessa planer skickas över till ledningen så 

de kan ha kontroll över hur implementeringen ser ut i företaget och kommer även 

att styra denna process. Värderingarna och implementeringen av dessa kommer 

sedan att diskuteras ytterligare under arbetsplatsträffar och det skrivs även om detta 

i interntidningen och på intranet. För en lyckad implementering krävs en pågående 

process under en längre tid, så att en förändring verkligen träder i kraft.  

 

”Det gäller ju att försöka hålla den här grytan levande.” 

Sören Back  
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Hela implementeringsprocessen kommer att styras av ledningen utifrån de 

handlingsplaner som de får in. Detta är en process som kommer att ta flera år och 

dessa Viva-träffar är bara början på implementeringen.  

 

”Changing behaviour of a big company is a huge task and we have just now 

covered the top of the iceberg, it is a long road to take.” 

 Ari Himma 

 

5.4 Uppföljning av implementeringen 

I detta kapitel beskrivs vad i organisationen som måste ändras för att 

implementeringen ska nå önskat resultat. De konsekvenser som detta för med sig 

för de anställda presenteras samt ledningens roll under processen.  

 

5.4.1 Delar inom organisationen som ändras 

Det som ska ändras inom M-real är enligt Ari Himma de mer dynamiska delarna 

av organisationen som beteenden, interaktionen mellan de anställda och 

värderingar. Michael Green säger att det handlar om att få de anställda att inse 

fördelarna med att skapa en ny kultur och att det sedan handlar om att förändra de 

anställdas beteenden för att passa värderingarna. Det har inte skett några fysiska 

förändringar, ingen ny layout på huvudkontoret och det har inte tryckts upp några 

broschyrer om värderingarna. Dock har de använt sig av artiklar i 

personaltidningen som tar upp värderingarna ur olika vinklar. Affärssystemen 

inom företaget ska analyseras och prestationssystemen, speciellt 

utvärderingssystemet, har designats för att stötta de nya värderingarna i företaget. 

Ari Himma nämner även att motivationssystem och kompensationssystem kan 

komma att ändras för att stödja värderingarna men ännu har det inte gjorts 

någonting åt detta.  
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Det ska utformas en undersökning om personalens tillfredsställelse där frågor 

kommer att finnas om hur de tycker att de nya värderingarna fungerar och 

efterföljs. Detta gör att ledningen kan jämföra mellan olika avdelningar och 

enheter om hur värderingar upplevs. En fråga i denna undersökning kommer även 

att vara om den anställda lever efter värderingarna. För att få de anställda att förstå 

att värderingarna är viktiga kommer diskussioner om dem att föras på de olika 

avdelningarna. 

 

Som tidigare nämnts implementeras även ett utvärderingssystem av de anställdas 

prestationer som stödjer värderingarna. Detta utvärderingssystem kallas PMD 

vilket står för Performance Makes the Difference. Utvärderingen börjar med att 

varje anställd tillsammans med sin överordnad ska sätta upp årliga prestationsmål. 

Varje anställd får sedan feedback från sin överordnad och denna feedback ges i två 

steg. Det första är att se hur den anställde presterat i jämförelse med de uppsatta 

målen. Det andra steget är att se hur den anställde har gått tillväga för att nå målen 

och denna feedback baseras på hur värderingarna har använts för att uppnå målen. 

Detta är ett sätt att få in värderingarna i det dagliga arbetslivet, i de anställdas 

handlingar och i ledningens agerande. Det kommer framförallt att kontrolleras så 

att cheferna inom företaget på alla nivåer lever efter de nya värderingar och om de 

inte gör det kan sanktioner införas, vilka kan vara av finansiell karaktär.  

 

5.4.2 Konsekvenser för de anställda 

Ari Himma anser att det är viktigt att de olika lokala enheterna har interna 

diskussioner om hur de ska stödja värderingarna. Han hoppas att det finns ett slags 

grupptryck som uppmuntrar de anställda till att leva och agera efter värderingarna. 

Om det är någon som inte agerar i överrensstämmelse med värderingar förväntar 

sig Ari Himma att de andra ska säga till den personen att det han gjorde inte var i 

linje med de gällande värderingarna. Det är viktigt att alla kollegor försöker styra 
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varandra mot att arbeta utifrån värderingarna och att cheferna agerar som 

förebilder för hur de anställda på bästa sätt ska agera efter värderingarna. Genom 

detta kan värderingarna växa sig starka inom företaget. Michael Green anser även 

han att det är viktigt att försöka få de anställda att leva efter värderingarna och att 

företaget genom utvärderingssystemet ska försöka hjälpa de anställda att ta till sig 

de nya värderingarna. Det är dock nödvändigt att de anställda lever efter 

värderingarna för att arbeta kvar i företaget.  

 

“Eventually, if people can not be persuaded or encouraged or trained to live in 

line with the values then they will suffer. The will suffer because for example they 

may not get the same sort of salary rises that everybody else does get who are 

living according to the values and eventually they may have to leave the 

corporation. We do not want people in the corporation who do not wish to stick to 

the values, that is quite simple really.” 

Michael Green 

 

Michael Green och Sören Back nämner båda att det är viktigt att även 

rekryteringsprocessen förändras och tar värderingarna i beaktande. Det är 

betydelsefullt att de nyanställda redan från start har en chans att sätta sig in i 

värderingarna oavsett vilken nivå de ska arbeta inom. Är de inte beredda att 

anamma dessa värderingar så borde de inte rekryteras anser Michael Green. Han 

anser att detta är angeläget vid rekrytering till alla positioner inom företaget men 

särskilt viktigt vid rekrytering till ledarpositioner. 

 

5.4.3 Ledningens och ledares roll  

Det har lagts stor vikt vid att få ledningen att agera i enlighet med de värderingar 

som ska gälla eftersom de i denna process blir förebilder för de anställda. M-real 

har därför låtit sina ledare genomgå ledarutbildningar som fokuserar på de nya 
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värderingarna. Ari Himma anser att det aldrig kommer att fungera att 

implementera dessa värderingar om ledningen misslyckas i denna roll som 

förebilder. Michael Green är av samma åsikt och säger att det är särskilt viktigt att 

de inom ledande positioner anammar och arbetar i enlighet med de nya 

värderingarna. Hela implementeringsprocessen har gjort att de anställda förväntar 

sig att se sina kollegor arbeta efter värderingarna och bete sig i enlighet med dem.  

 

”All it will take is one manager that does something against the values and then 

the whole thing will be put into some jeopardy.” 

Michael Green 

 

Den risk som Ari Himma ser med att implementera en helt ny företagskultur är att 

om det inte fungerar, vilket är ganska vanligt, så kan ledningen förlora sin 

trovärdighet och situationen blir då värre än vad den var innan processen startade. 

Det är även viktigt att implementeringen inte är bristfällig eftersom det då kan 

skapas kaos, oordning och konflikter inom företaget vilket skulle leda till att 

projektet var slöseri med tid och pengar. Ari Himma sammanfattar processens 

komplexitet i följande citat:  

 

”You better know what you do when you initiate something like this, like this big.” 

Ari Himma 
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6. Analys 
I det här kapitlet har vi valt att utgå från problemfrågorna som preciseras i avsnitt 

1.4. Den teoretiska referensramen ställs mot de empiriska data som samlats in om 

fallföretaget för att söka svar på våra problemfrågor.  

 

6.1 Orsaker till att utforma och implementera en ny 

företagskultur 

I detta avsnitt kommer de bakomliggande orsakerna till varför M-real valt att 

utforma och implementera en ny företagskultur att beskrivas och kopplas till 

referensramen.  

 

6.1.1 Definition av företagskultur 

Både Sören Back och Michael Green är av åsikten att kulturen i ett företag utgör en 

slags mental minsta gemensamma nämnare som ska förena organisationen och ena 

de anställda. De flesta teoretiker är även de överens om att företagskultur är någon 

slags gemensam nämnare för organisationen som tar sig uttryck på olika sätt. 

Kilmann et al (1985:5) säger t.ex. att det är de gemensamma filosofier, ideologier, 

värderingar, antaganden, tro, förväntningar, attityder och normer som 

sammanflätar organisationen. Ari Himma anser i enlighet med Siehl (1985:125) att 

företagskulturen är som ett ”lim” som håller ihop organisationen. Därför är det 

viktigt att hela företaget har samma kultur och det var en av orsakerna till att skapa 

en ny företagskultur eftersom M-real från början bestod av flera olika 

företagskulturer. Inom M-real läggs stor vikt på att det är värderingarna som ska 

influera företagskulturen, när värderingarna efterlevs och implementeras i det 

vardagliga arbetslivet uppnås det önskade beteendet. Företagskulturen är det som 

styr hur de anställda arbetar och skapar riktlinjer för hur arbetet ska utföras. 
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Företagskulturen växer fram successivt i en organisation utifrån de värderingar 

som implementeras, men historiskt arv påverkar även hur kulturen ter sig.  

 

6.1.2 Vad består företagskulturen av  

Enligt Schein (1985:21) och Dyer (1985:202) utgörs den översta nivån av 

företagskulturen av artefakter, synliga faktorer som symboliserar kulturer. Dessa 

artefakter har en särskild betydelse för dem som ingår i kulturen eftersom de tolkar 

dem på ett visst sätt. Efter de fusioner och företagsförvärv som Metsä-Serla 

genomfört saknades dessa gemensamma symboler och det var en av orsakerna till 

att ett nytt företagsnamn antogs och en ny symbol skapades. Detta var dock inte 

tillräckligt för att ena företaget utan det bestämdes att de skulle ändra även i 

värderingarna som ska gälla i företaget. Värderingar utgör en central del av 

företagskulturen och M-real anser att det är av stor betydelse att de anställda har 

samma värderingar. Det är viktigt eftersom arbetet inom organisationen underlättas 

av att de anställda har gemensamma värderingar och effektivitet kan uppnås när de 

arbetar mot samma mål. De anser att det är dessa värderingar som ska ligga till 

grund för hur de anställda ska bete sig för att M-real internt och externt ska 

uppfattas som ett företag. Utifrån dessa värderingar så växer också de 

grundläggande antagandena fram successivt.  

 

6.1.3 Företagskulturens roll 

Nahavandi & Malekzadeh (1993:16-18) anser att företagskulturens roll är att sätta 

standarder för beslutsfattande och M-real är av samma åsikt, de ser det som 

nödvändigt att ha en standard för hur beslutsfattandet ska se ut. Tidigare utgjorde 

det ett problem för M-real att olika enheter hade olika standarder för 

beslutsfattande och detta är ytterligare en orsak till varför en ny företagskultur 

behövdes. Eftersom de opererar i olika länder i Europa är det särskilt viktigt att alla 

anställda vet vad som gäller för att ge ett enhetligt intryck av företaget utåt, men 
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även inom företaget för att underlätta kommunikationen mellan olika enheter. 

Nahavandi & Malekzadeh (1993:16-18) anser även att företagskulturen ska ge 

upphov till stabilitet, något som M-real även de anser som nödvändigt tillsammans 

med den tredje aspekten identitet och engagemang som Nahavandi & Malekzadeh 

(1993:16-18) tar upp. I en stabil företagskultur där identiteten och engagemanget 

från de anställda är starkt skapas en enad fasad av företaget utåt. M-real vill skapa 

en stark image mot kunder, investerare etc. vilket Alvesson & Berg (1992:144) 

anser att en stark företagskultur kan göra. Denna image går inte att uppnå så länge 

de anställda fortsätter att arbeta som de gjort i tidigare företag de varit anställda, 

därför anser M-real att det var nödvändigt att skapa en ny företagskultur.  

 

6.1.4 Hur företagskulturen uppstår  

Schein (1985:24-26) anser att det finns två sätt på vilket en företagskultur kan 

uppstå. Eftersom M-real är resultatet av ett antal uppköp och företagsförvärv fanns 

det vissa konflikter i företaget om hur t.ex. beslut skulle tas. Detta skulle ha kunnat 

leda till att de anställda lärt sig en företagskultur genom det sätt som Schein kallar 

trauma-modellen där de anställda ställs inför dilemman som de måste lösa. De 

anställda skulle därmed lära sig hur de ska agera genom att utsättas för kriser och 

problem som de måste lösa för att se vilka sätt som fungerar. M-real verkar inte 

vilja att företagskulturen formas enligt trauma-modellen, eftersom de ingripit för 

att motverka en sådan utveckling. Genom att ställa upp värderingar som ska 

efterlevas har de skapat andra förutsättningar för hur företagskulturen ska formas. 

Inom M-real ökar även interaktionen mellan de anställda hela tiden, speciellt över 

nationsgränserna. De ville därför dra upp riktlinjer för hur de anställda ska agera 

mot varandra när de har kontakt för att minska uppkomsten av konflikter inom 

företaget. Detta var en av de bakomliggande orsakerna till att de utformat och 

implementerat nya värderingar i företaget.  
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6.1.5 Företagskulturens roll vid fusioner 

Vid fusioner så föreslår Kilmann et al (1985:426-428) att företag redan innan 

fusionen ska studera det andra företagets kultur eftersom kulturkrockar är en vanlig 

orsak till att de synergier som önskas uppnås med fusionen inte inträffar. En av de 

synergier som M-real vill uppnå genom fusioner och företagsförvärv är högre 

effektivitet inom t.ex. produktion. Att skapa en gemensam företagskultur görs även 

för att öka effektiviteten i företaget. För att uppnå en högre effektivitet anser de att 

de måste ena företaget så att de olika enheterna kan dra nytta av varandra och 

samspela bättre. Kilmann et al (1985:426-428) verkar utgå från att det endast är två 

företag som ska gå ihop i sina teorier. Vi anser att om det endast är ett fåtal bolag 

som slås samman är deras teori om att man ska studera det nya företagets kultur 

innan samgående befogad. När det som i Metsä-Serlas fall däremot är sju olika 

företag som köpts upp skulle det innebära en väldigt svår process. Att försöka få 

dessa företag att integrera och adaptera varandras kulturer tror vi skulle vara näst 

intill omöjligt. Detta är en av anledningarna till att M-real inte har sett något annat 

alternativ än att utforma och implementera en helt ny företagskultur.  

 

6.1.6 Sammanfattning av orsakerna 

En av de främsta orsakerna till att utforma och implementera en ny företagskultur 

för M-real var för att förena de anställda i en gemensam företagskultur. Genom att 

införa nya värderingarna i företaget vill de skapa en ny företagskultur som ska 

utgöra riktlinjer och styra hur de anställda arbetar för att få dem att arbeta mot 

gemensamma mål. En annan orsak var att skapa en identitet inom företaget och en 

enad bild av företaget utåt. De ville även underlätta beslutsfattande i företaget 

genom att införa standarder för hur det ska gå till i M-real. Det är viktigt att de 

anställda vet vad som gäller och är accepterat i M-real vilket bör underlätta 

kommunikationen mellan olika enheter i företaget och därigenom motverka 

konflikter. En gemensam företagskultur krävs även för att synergierna som M-real 
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önskar uppnå genom fusionerna och företagsförvärven inte ska gå förlorade på 

grund av kulturkrockar. En av dessa synergier är att de vill uppnå en högre 

effektivitet inom företaget och det kan t.ex. göras genom ökat samarbete mellan 

olika enheter. M-real såg inget annat alternativ än att skapa en helt ny 

företagskultur. Detta beror dels på att det existerade så många olika 

företagskulturer i bolaget att det hade varit svårt att integrera dem, och dels på att 

det inte skulle ha gått att tvinga på alla anställda någon av de tidigare 

företagskulturerna.  

 

Även om rester gamla företagskulturer kommer att finnas kvar är det inte en 

integration av tidigare företagskulturer de vill åstadkomma utan de vill skapa 

någonting nytt som ska vara gemensamt för hela företaget.  

 

6.2 Förändringar i organisationen som krävs för att en ny 

företagskultur ska kunna implementeras 

I detta avsnitt kommer de delar inom organisationen som måste förändras vid 

implementeringen av den nya företagskulturen att beskrivas.  

 

6.2.1 Företagskultur 

Inom M-real fördes först en diskussion om för vilka värderingarna skulle skapas. I 

denna process gick de igenom alla de som har kontakt med eller en del i företaget 

för att bestämma vilka som det skulle fokuseras på i denna process. Det bestämdes 

dock inom ledningen att det var de anställda som var viktiga, det var för dem de 

nya värderingarna skulle utformas. Detta medförde även att det var de anställda 

som behövde förändras och framförallt deras attityder och beteenden var viktiga att 

fokusera på. Inom M-real verkar det ha funnits en medvetenhet om att 

företagskultur kan hanteras på olika nivåer i enlighet med Schein (1985:21) och 
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Dyers (1982:202) modeller eftersom Ari Himma pratade om Scheins modell. Han 

anser att de inte har ändrat någonting på den högsta nivån, artefakter, men det 

faktum att företaget har ändrat namn och därmed logo talar för att vissa 

förändringar gjorts även på denna nivå. Det har även skrivits i personaltidningen 

om de nya värderingarna och belyst dem ur olika perspektiv och vinklar. Det finns 

dock inga broschyrer tryckta om värderingarna och utformningen på kontor eller 

byggnader har inte ändrats. Ändringarna har skett på lägre nivåer inom Schein och 

Dyers modeller. M-real verkar ha riktat in sig på att förändra i nivåerna som 

handlar om perspektiv och värderingar. De har medvetet utformat nya värderingar 

som ska gälla inom företaget och fört diskussioner runt dem med alla anställda 

inom företaget. Värderingarna ska leda till en förändring i beteende och attityd hos 

de anställda.  

 

Enligt de kategorier av grundläggande antaganden som Dyer (1985:205) ställer 

upp så har M-real bland annat försökt att påverka synen på vilken relation de 

anställda ska ha till varandra. En värdering är att de inte ska känna några gränser 

vilket bland annat ska resultera i att de anställda inte ska känna sig begränsade till 

att bara jobba inom sin avdelning. De ska istället uppmuntras till att arbeta över de 

gränser som finns i form av avdelningar, enheter, nationsgränser osv. De har även 

försökt att påverka den andra kategorin av grundläggande antaganden där synen på 

människan tas upp. Den värdering som lyder: ”Vi respekterar varandra”, 

uppmuntrar ledarna till ett mer människoorienterat ledningssätt. Den kategori som 

handlar om karaktären av sanning är svår att uttala sig om de försökt att ändra. De 

har även under implementeringsprocessen diskuterat inom grupperna hur 

omgivningen ser ut och vilka krav den ställer på företaget i framtiden. Detta 

kanske kan ses som att de anser att externa aktörer påverkar deras sanning.  Detta 

går in i nästa kategori som är hur människan ska leva i förhållande till 

omgivningen. Vi tolkar det som att de bedömer att omgivningen sätter upp regler 
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för vad de kan och ska göra i och med att det diskuteras vad som kommer att 

krävas av företaget i framtiden.  

 

Den sista kategorin behandlar universalism/partikularism och vilken syn de har på 

detta framgår inte klart men de verkar anse att ledare inom M-real ska utvärderas 

mer noggrant än övriga anställda. Ledarna har större krav på sig att leva efter de 

värderingar och beteenden som satts upp att gälla inom företaget eftersom de utgör 

förebilder. Det ska även finnas bestraffningar för dem som inte lever efter 

värderingarna främst för ledare.  

 

För att veta vad som avses att förändras inom företaget har även frågan om 

subkulturer ställts eftersom Parker (2000:84-90) och Davis (1985:163-184) anser 

att det finns andra kulturer inom företaget än företagskulturen som implementeras 

av ledningen. Parker är av åsikten att de anställda kan tillhöra både 

företagskulturen samtidigt som de identifierar sig med andra grupper inom 

företaget. Davis anser dock att den företagskultur som implementeras från 

ledningshåll inte anammas av de på lägre nivåer i företaget utan att de har sina 

egna kulturer ofta i opposition mot företagskulturen som ska gälla. Inom M-real är 

de även medvetna om att dessa subkulturer finns och de har inte för avsikt att ändra 

dem helt. Målet är dock att det ska gälla en företagskultur, men att det sedan precis 

som Parker beskriver, kan finnas dialekter av den inom företaget. De säger på M-

real att de olika värderingarna kommer att betyda olika för olika grupper eftersom 

de inte kommer att tolkas på samma sätt av alla anställda. De vill dock inte att de 

subkulturer som finns inom företaget ska försvinna, men de anser att det som 

strider mot den kultur och värderingar de implementerar inte ska finnas kvar. Om 

det inom företaget finns grupper som inte vill anamma de nya värderingarna, 

sådana grupper som Davis kallar antagonistiska grupper, så hoppas M-real att de 

genom samtal ska kunna få dessa personer att förstå varför värderingarna är viktiga 

att arbeta efter. De hoppas även att andra kollegor ska påpeka för dem som inte 
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agerar i enlighet med värderingarna att de inte lever efter värderingarna utan att de 

måste ändra sitt beteende. De vill att det ska bildas ett grupptryck bland de 

anställda som ska göra att de agerar i enlighet med värderingarna.    

 

6.2.2 Hur företagskultur uppstår och formas 

Värderingarna införs för att motverka att kriser och konflikter uppstår i företaget. 

Det ändras därmed i förutsättningarna för att en företagskultur uppstår som handlar 

om att agera för att försvara sig mot trauman och kriser enligt Scheins (1985:24-

26) teori. M-real vill att företagskulturen ska uppstå genom positiv förstärkning där 

de anställda lär sig att leva efter de uppställda värderingarna.  

 

Parker (2000:84) anser även att företagskulturen är en dialekt av en vidare 

samhällskultur. Inom M-real är de medvetna om att nationella kulturer influerar på 

hur de anställda agerar och tolkar situationer. De anser att det inte kommer att gå 

att ändra på de anställda helt eftersom det alltid finns olika nationella sätt att göra 

affärer på. De vill dock att det ska finnas en gemensam grund som de anställda ska 

agera utifrån och därmed förstå varandra bättre vilket ska underlätta interaktionen. 

De vill alltså inte ändra på de arv som de anställda har i form av influenser av 

nationella kulturer. Vi anser att det skulle vara omöjligt att ändra på dessa arv som 

de anställda har med sig och det är klokt att M-real inte försöker att ändra på detta. 

De verkar ha insikt i att företagskulturen påverkas av externa faktorer.  

 

6.2.3 Att förändra företagskultur 

Dyer (1985:224f), Kilmann (1985:360-366) och Alvesson (2000:175) anser alla att 

det är svårt att förändra företagskultur men medger att det går. I M-reals fall vet vi 

inte om de kommer att lyckas med att implementera en ny kultur eftersom det är 

svårt att förändra människors sätt att tänka och bete sig. De verkar vara medvetna 

om att det är en process som tar lång tid och de har investerat mycket tid och 
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pengar i projektet gör att vi inte tror att de kommer att ge upp i första taget. Även 

det faktum att de studerat fall där förändringar av företagskultur genomförts som 

varit lyckade medför att de antagligen genomför en snarlik process. Detta samt att 

Ari Himma har tidigare erfarenheter av liknande situationer bör leda till att även 

M-real har stora chanser att lyckas.  

 

För att förändra en företagskultur anser Sathe (1985:244-253) att det finns två sätt 

att gå tillväga på. Det första sättet går ut på att först få de anställda att acceptera 

nya värderingar. Detta har även varit en viktig del i M-reals arbete med att både 

utforma och implementera de nya värderingarna. De har försökt att få de anställda 

att vara delaktiga i båda processerna, men det har varit särskilt viktigt under 

implementeringsprocessen. Det är i denna fas som de försökt få de anställda att 

ändra sin attityd mot de nya värderingarna och få dem att acceptera och vilja leva 

efter dessa. De vill få de anställda att förstå varför dessa värderingar är viktiga och 

inse betydelsen av en ny gemensam företagskultur.  

 

Det måste även finnas system som uppmuntrar de anställda till att ändra sina 

värderingar och beteenden enligt Sathe. Detta kommer att finnas inom M-real i 

form av system för utvärdering av huruvida de anställda lever efter värderingarna. 

Det finns även en undersökning utformad för att ta reda på hur värderingarna 

upplevs. De som inte lever efter värderingarna och beter sig som de föreskriver 

kommer att bli bestraffade genom att de går miste om löneförhöjningar eller blir 

påförda sanktioner om de är ledare inom företaget. Sathe betonar vikten av att de 

anställda inte bara ska ändra sina beteenden för att det krävs av dem utan måste 

hitta en anledning till att göra det. M-real vill att de anställda genom diskussioner 

ska finna en anledning till varför de nya värderingarna ska efterlevas. De anställda 

ska själva diskutera runt varför dessa värderingar och beteenden är de bästa för 

dem själva och företaget. Vi anser att M-real borde uppmuntra de anställda även på 

andra sätt att ändra sina värderingar och beteenden genom t.ex. belöningssystem. 
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Detta kan ytterligare hjälpa de anställda att hitta anledningar till att ändra sina 

värderingar och beteenden och få dem att inse vikten av förändringen. Vi anser 

även att de anställda skulle bli mer motiverade till att ändra sitt beteende och sina 

värderingar om de blev belönade och inte bara bestraffade om de inte gör det. 

 

Sathe förklarar även att chefer och ledningen inom företaget har ett ansvar att 

kommunicera ut den nya kulturen som ska gälla. M-real har förstått den inverkan 

som ledningen och chefer har på de anställda under denna process och har anordnat 

ledarutbildningar. Ledarna har utbildats i att leda i enlighet med värderingarna. De 

har även infört utvärderingssystem som kontrollerar cheferna så att deras beteende 

är i linje med värderingarna. Om inte ledarna lever efter de nya värderingarna finns 

sanktionssystem som bland annat medför ekonomiska sanktioner för den ledare 

som inte uppfyller värderingarnas krav.  

 

Det andra sättet i Sathes modell går ut på att anställa folk som accepterar 

värderingarna i företaget och de som inte kan göra detta bör avskedas. Detta har 

även M-real försökt anamma och de ska ändra i rekryteringsprocessen så att de 

som rekryteras är medvetna om dessa värderingar redan från början och har en 

chans att sätta sig in i vad de betyder. De ska även försöka göra vad de kan för att 

få de anställda att förstå vikten av att leva efter värderingarna men om detta är helt 

omöjligt så kan dessa personer bli tvungna att lämna organisationen. Vi är dock av 

åsikten att en anställd som inte kan identifiera sig med den nya företagskulturen 

troligast självmant lämnar organisationen. Det kanske därför aldrig blir tal om att 

avskeda några anställda. Vår åsikt är att om anställda verkligen inte kan anamma 

den nya kulturen och därmed inte jobbar mot av företaget uppsatta mål är dessa 

svåra att behålla i företaget. 

 

Allen (1985:333-336) förespråkar en annan modell för att förändra en 

företagskultur och presenterar fyra faser som förändringen ska gå igenom. Han 
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anser att genom hela processen är det väsentligt att lägga vikt vid individen och 

låta dem vara delaktiga. M-real har i den första fasen, utformning av värderingar, 

bara tagit hjälp av cirka 150 anställda. Dessa var dock ett tvärsnitt av de anställda 

och ansågs kunna representera samtliga grupper av anställda i denna process. Det 

är ganska logiskt att det varit omöjligt att alla 21 500 anställda skulle kunna vara 

delaktiga i denna del av processen. I implementeringsprocessen har dock varenda 

anställd varit delaktig då de alla genomgått Viva-träffarna på fyra timmar. Detta 

visar på att M-real har låtit alla anställda vara delaktiga i 

implementeringsprocessen och på så vis lagt vikt på individen. Allen (1985:333-

336) anser att det måste vara en situation där alla vinner på förändringen för att den 

ska gå att genomföra. Vi anser att det är svårt att få alla anställda att se 

förändringen som något de vinner på, men M-real försöker dock få de anställda att 

inse detta genom de Viva-träffar som anordnas. Vi tror att människor ofta har svårt 

att se förändring som något positivt och något som de vinner på. Det är inte heller 

säkert att alla i detta fall vinner på förändringen, men detta kan vi inte uttala oss 

om förrän processen är klar. Värderingarna är utformade för att det ska uppstå färre 

konflikter mellan de olika gamla företagskulturerna som samlats inom företaget 

efter fusioner och företagsförvärv. Anledningen till att de implementeras är att 

underlätta för de anställda men det kan trots detta finnas de som har svårt att ändra 

sitt beteende för att passa de nya värderingarna. Lyckas M-real med 

implementeringen så kan de anställda anses ha vunnit på förändringen genom att 

arbetet har underlättats.  

 

De faser som förändringsprocessen enligt Allen (1985:336-346) ska genomgå är 

först att analysera den nuvarande företagskulturen för att sedan sätta upp mål om 

hur den ska förändras. Detta har gjorts inom den projektgrupp som M-real tillsatte 

för att utforma nya värderingar. De har analyserat den situation de befinner sig i 

och även analyserat andra företag som varit i samma situation. Sju teman för 

värderingar har sedan tagits fram för tvärsnittsgrupperna att diskutera och sedan ge 
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sina åsikter om vilka värderingar och beteenden som ska gälla inom företaget. 

Nästa fas är att engagera alla inom företaget för att presentera förändringarna och 

låta dem komma med förslag. Denna fas har M-real inte gått igenom, troligtvis har 

det inte varit möjligt då organisationen är för stor för att låta alla komma med 

förslag. Nästa fas är att implementera förändringarna och hjälpa de anställda sätta 

dem i verket, vilket innebär en förändring hos de anställda. Detta har även gjorts i 

M-reals fall och det är i denna fas som de har lagt ner mest resurser. 

 

Som tidigare nämnts har de låtit alla anställda genomgå Viva-träffar där 

diskussioner förts kring värderingarna. De har även analyserat situationer de varit i 

och hur de istället skulle ha gjort om de agerat i linje med värderingarna. Detta 

hjälper de anställda att se hur de praktiskt ska agera för att bete sig i enlighet med 

värderingarna. De har även själva fått skriva ner handlingsplaner för hur de ska 

förändra sitt beteende. Alla anställda ska genom samtal med sin överordnade 

utvärdera hur de klarar av att leva efter värderingarna och då kommer även att tas 

upp hur de eventuellt kan ändra sitt beteende. Sista fasen är att utvärdera 

förändringen och eventuellt göra förbättringar. Detta kommer att göras inom M-

real genom det utvärderingssystem som implementeras och genom den 

tillfredsställelseundersökning som ska genomföras bland de anställda.  

 

6.2.4 Företagskultur vid fusioner och företagsförvärv 

Kilmann et al (1985:429) anser att vissa delar av företagskulturen måste bearbetas 

när två företag går samman. Det första är att normer för beteenden ändras så att de 

stödjer fusionen. Inom M-real så verkar inga åtgärder vidtagits för att hantera 

företagskulturen under fusionerna och företagsförvärven, utan det var först när 

dessa genomförts som det bestämdes att en ny kultur skulle implementeras i 

företaget. Så de kan inte sägas ha agerat utifrån Kilmann et als åsikter om hur detta 

ska hanteras. Som tidigare nämnts tror vi att det skulle ha inneburit en alltför svår 
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process att anpassa alla de företagskulturerna som kom från de tidigare företagen 

efter varandra och på så vis integrera dem till en enda företagskultur. Det skulle 

innebära en analys av de 8 tidigare företagskulturerna skulle behöva genomföras. 

De skulle därefter vara tvungna att bestämma vad från dessa som ska behållas och 

vad som ska förkastas. Det skulle därefter krävas en implementeringsprocess, likt 

den de gjort nu, för att implementera de delar som ska finnas kvar i hela 

organisationen. Vi tror därför att det sätt de valt att hantera företagskulturen på är 

bättre i detta fall än integration. Ingen i M-real verkar ha reflekterat över att de 

olika företagskulturerna kunde vara ett problem förrän efter fusionerna och 

förvärven genomförts och Ari Himma påpekade detta.  

 

Ingen av de metoder som Nahavandi & Malekzadeh tar upp stämmer överens med 

hur kulturen inom M-real har hanteras. Detta kan bero på att dessa metoder utgår 

ifrån att bara två företag har gått samman men det i detta fall handlar om åtta 

företag. Smith (2000:1-10) presenterar däremot en modell för vad som måste 

ändras inom företaget för att en helt ny företagskultur ska skapas. Han börjar med 

att förklara att basen för integration och interaktion i ett företag efter fusioner och 

företagsförvärv är värderingar, arbetsprocesser och ledarskap. Ska en ny kultur 

skapas inom företaget krävs att alla dessa delar förändras och det görs i sin tur 

genom att bryta ner dessa grundpelare i tre mindre områden. (se fig. 3.5 i avsnitt 

3.5.3)  

 

Smith (2000:1-10) anser att de anställda måste vara personer som delar 

värderingarna inom företaget. Om de inte delar värderingarna kan personer som 

gör det rekryteras och de som inte kan anamma värderingarna bör avskedas. Detta 

är även tanken inom M-real, men de anställda kommer att ges flertalet chanser att 

ändra sitt beteende för att stödja värderingarna innan det blir aktuellt med 

avskedning. Även om detta kan verka hårt tycker vi att det är naturligt att de som 

arbetar i strid med företagets intressen inte kan vara kvar. Ett exempel kan i detta 
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fall vara om en anställd inte kan anamma värderingen ”Vi respekterar varandra”, 

vilket kan leda till samarbetssvårigheter. Den anställde respekterar inte sina 

medarbetare vilket kan ta sig uttryck i att denne t.ex. inte tar hänsyn till deras 

åsikter och arbetsuppgifter, utan bara arbetar i sitt eget intresse. Detta leder i sin tur 

till att arbetet på den avdelningen inte blir effektivt då de inte kan samarbeta, vilket 

gör att det kan bli aktuellt att diskutera den anställdes roll i företaget.  

 

Vidare menar även Smith (2000:1-10) att utbildning av de anställda behövs för att 

de ska förändra sin attityd och sitt beteende. Detta fokuserar även M-real på vid 

skapandet av den nya kulturen och utbildar de anställda under Viva-träffarna i hur 

de ska bete sig och de försöker att ändra på deras attityd så att de ska förstå 

fördelarna av förändringen. Kommunikationen måste därefter ändras inom 

företaget anser Smith. Detta har inte gjorts så mycket inom M-real, det har 

publicerats artiklar i personaltidningen men mer än så har inte gjorts. Motivationen 

är den tredje delen av värderingar som bör ändras och det görs genom att nya 

jippon, belöningar osv. inrättas. Det som M-real har gjort inom detta område är 

inte heller så mycket, de har inte infört belöningssystem men det kan komma att 

göras i framtiden. Som vi tidigare nämnt tycker vi att belöningssystem borde 

införas redan vid implementeringen. Däremot har sanktionssystem inrättas för 

ledare och anställda inom företaget om de inte lever efter värderingarna, vilket vi 

inte direkt ser som en motivationsfaktor.  

 

Inom arbetsprocesser måste affärs- och beslutsprocesser förändras samt normer. 

Det har inte framkommit hur beslutsprocesserna i företaget har ändrats, men att de 

vill skapa en standard för hur beslut ska fattas i företaget genom de nya 

värderingarna. Affärssystemen ska dock analyseras och ändras för att stötta de nya 

värderingarna. Även normer i företaget har ändrats eftersom attityder och 

beteenden inom företaget ska förändras. Inom ledarskap ska valet av ledare, 

utformningen av deras ansvarsområden och ledarskapsutveckling förändras för att 
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en ny företagskultur ska skapas enligt Smith. Inom M-real har inga nya ledare 

valts, däremot har deras ansvarsområden utökats genom att de ska ha samtal med 

sina anställda om hur de lever efter värderingarna. Det ställs även stora krav på 

dem att de själva ska leva efter värderingarna. De har även fått genomgå 

ledarskapsutbildningar för att lära sig hur de bättre ska leda i enlighet med 

värderingarna.  

 

6.2.5 Sammanfattning av förändringar som krävs i organisationen 

En av de främsta förändringarna i organisationen som M-real vill åstadkomma 

genom den nya företagskulturen är en förändring av de anställdas beteenden. De 

vill få till stånd denna förändring av beteende genom att införa de nya 

värderingarna och det första som måste ske är att de anställda accepterar dessa. Det 

är viktigt att de anställda antar en positiv attityd till förändringen. Vissa artefakter 

inom företaget har förändrats såsom företagsnamn, logo, etc. men fokus har lagts 

på att förändra värderingarna som ska råda i M-real. De nya värderingarna ligger 

sedan till grund för vilka grundläggande antaganden som blir gällande i företaget. 

Den nya företagskulturen ska utgöra en gemensam grund för M-real men 

subkulturer kan även finnas kvar så länge de inte strider mot den gemensamma 

företagskulturen. Arv från tidigare företagskulturer eller nationella kulturen kan 

inte heller helt utplånas och ses inte som något negativt om de finns kvar så länge 

de inte strider mot den nya företagskulturen.  

 

Eftersom M-real vill ändra de anställdas värderingar och beteenden måste även 

rekryteringsprocessen förändras på så vis att personer som passar in i kulturen 

rekryteras. Eventuellt kan det även bli aktuellt att avskeda de som inte kan anamma 

den nya kulturen för att slutligen få den önskade sammansättningen av personal. 

För att få de anställda att leva efter värderingarna kan de som inte gör det gå miste 

om löneförhöjningar, men även belöningssystem borde införas för att öka 
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motivationen hos de anställda. Andra delar av organisationen som kommer att 

ändras är affärssystem, beslutsfattande ska standardiseras och ett 

utvärderingssystem kommer att införas. Implementeringen kommer slutligen att 

utvärderas i form av tillfredställelseundersökningar hos de anställda och 

utvärderingssystem av hur värderingarna tillämpas i organisationen. Ledares roll 

inom M-real kommer att förändras på så vis att de blir förebilder och kravet på 

dem att leva efter värderingarna blir därför högre. Deras beteende granskas 

noggrannare och det kommer att införas finansiella sanktioner om de inte lever upp 

till kraven. Även nya utbildningar för ledarna har införts. De ändringar som har 

gjorts i M-real har stora likheter med dem som beskrivs i Smiths modell.  

 

6.3 Skillnader och likheter mellan att förändra 

företagskultur och att utforma samt implementera en helt 

ny företagskultur 

I detta avsnitt kommer de förändringsmodeller som presenterats ovan att vidare 

analyseras för att se om dessa kan användas vid utformandet och implementeringen 

av en ny företagskultur. Analysen fokuserar på att belysa likheter och skillnader i 

modellerna och förfarandet i M-real.  

 

6.3.1 Sathes modell 

Sathes (1985:245) modell förklarar vissa delar av det tillvägagångssätt som M-real 

har tillämpat. Den är dock ganska förenklad, för att skapa en ny företagskultur 

krävs mer än att bara förändra beteenden hos de anställda. Han anser att det är 

beteenden som ska ändras först för att få en ändring av värderingar. Inom M-real 

har dock värderingar först utarbetats, men tillsammans med värderingarna har även 

funnits praktiskt material om hur dessa ska tillämpas i företaget. Det har vid 

framtagandet av värderingarna diskuterats hur ett beteende som stärker 
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värderingarna ska se ut. Detta har vidare diskuterats inom 

implementeringsprocessen av de små grupperna på fyra personer och de har själva 

fått sätta upp vad de ska förbättra under varje värdering.  

 

Sathe anser även att system inom företaget måste förändras för att stödja de nya 

beteenden som ska åstadkommas. Inom M-real har vissa system införts som stödjer 

värderingarna, t.ex. ett utvärderingssystem som fokuserar på hur värderingarna 

används i det dagliga arbetslivet. Det har även införts sanktionssystem för ledare 

och anställda som inte följer värderingarna. Förutom detta ska affärssystemet och 

beslutsprocesserna analyseras och ändras, vilket vi anser bör ske snarast.  

 

Nästa steg i modellen är att rättfärdiga det beteende som ska implementeras så att 

inte beteendet bara ändras utan att de anställda ser anledningen till det. Eftersom 

M-real medvetet har satsat på att implementera värderingar och med hjälp av dem 

ändra beteendet så uppkommer troligast inte detta problem i samma utsträckning 

som i modellen. När värderingarna implementeras för att styra beteendet finns 

redan anledningen till att ändra beteendet inbyggt i värderingarna eftersom de 

påverkar de anställdas grundläggande antaganden i M-reals fall. Trots detta så 

måste ändå vikt läggas vid att förklara för de anställda vad anledningen är till att 

dessa värderingar är bättre än de tidigare.  

 

Nästa steg i modellen är att kommunicera ut kulturen och detta steg har även M-

real använt sig av. De kräver av ledarna att de ska agera i linje med värderingarna 

eftersom de anser att dessa är förebilder för de anställda och gör de något som 

strider mot värderingarna så riskeras hela processen att gå förlorad. De har även 

använt explicit kommunikation av värderingar genom artiklar i personaltidningen 

som tagit upp värderingarna och hur de ska uppfattas ur olika perspektiv. Förutom 

detta kommer även de utvärderingar och tillfredsställelseundersökningarna som 

ska genomföras att bli ritualer som upprepas varje år.  
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Nästa del av modellen går ut på att personalen ska bestå av personer som kan 

anamma värderingarna. Sådana personer ska anställas och de som inte kan ta till 

sig värderingarna ska avskedas. I M-reals fall så har det diskuterats att 

värderingarna måste genomsyra rekryteringsprocessen. De rekryterade måste få en 

chans att redan från början sätta sig in i värderingarna och ta ställning till om det är 

något de kan arbeta efter. M-real kommer dock inte att avskeda anställda som inte 

kan anamma den nya kulturen och dess värderingar på en gång. De kommer att 

först försöka tala med dessa personer och ge dem tips om hur de bättre kan leva 

efter värderingarna. De kommer att försöka få dem att lära sig att leva efter dem 

och inse vikten av det. Om all tid som läggs ned på detta inte ger resultat så kan de 

komma till en punkt där de inte längre kan ha dessa personer kvar inom företaget.  

 

6.3.2 Allens modell 

När det gäller Allens modell är det fler skillnader än likheter. Han poängterar dock 

vikten av att de anställda ges chansen att vara med och engagera sig i processen 

och detta har M-real låtit de anställda göra, dock mest i implementeringsprocessen. 

De har visserligen låtit en tvärsnittsgrupp på 150 personer vara med och ge sina 

åsikter under utformningen av värderingarna och beteendena. Storleken på 

företaget gör dock att det inte varit möjligt att låta alla anställda komma med 

förslag i denna del av processen. Det kan därför anses vara en kompromiss att låta 

representanter från så många olika delar av företaget som möjligt att delta i denna 

process. Om företaget varit mindre tror vi att det hade varit viktigt att låta alla 

anställda vara involverade i hela processen. Den första fasen med att analysera 

dagsläget har även M-real gått igenom när de analyserade behovet av en ny 

gemensam kultur inom företaget. Liknande förändringar av företagskultur som 

genomförts i andra företag och varit lyckade eller misslyckade studerades av 

ledningen. Vi anser att detta kan ha gett M-real en idé om vad som krävs av dem 

och hur processen ska se ut för att lyckas. Ledningen tillsammans med 



Analys 
 

 89

projektgruppen kom även fram till sju värdeteman som de ville ha feedback på från 

tvärsnittsgruppen för att veta vad som värderades ute i organisationen. Vi tror att 

detta är en viktig del i processen eftersom de då vet att det finns ett visst stöd för 

dessa värderingar i företaget.  

 

Den andra fasen har de inte genomfört med anledning av resonemanget ovan om 

företagets storlek. Tredje fasen har de dock gått igenom grundligt, mer grundligt än 

vad modellen föreskriver. Implementeringsprocessen är den fas i skapandet av 

företagskulturen som de lagt mest tid och pengar på. Alla de 21 500 anställda tar 

del av denna process och får diskutera hur värderingarna ska användas i det dagliga 

livet och hur de själva ska agera för att leva efter dem. Handlingsplaner görs av 

varje anställd där de listar en förbättring under varje värdering som de själva ska 

genomföra. Allt material från dessa träffar skickas sedan vidare till ledningen som 

ska ha kontroll över hur denna process går till och hur värderingarna verkar bli 

implementerade. Sista fasen har de även gått igenom som handlar om att utvärdera 

förändringen. Detta görs även det ganska grundligt då varje anställd tillsammans 

med sin överordnade ska sätta upp mål de ska uppfylla. Det diskuteras sedan om 

målen uppfyllts och hur arbetet har utförts för att uppfylla dem utifrån 

värderingarna. En tillfredsställelseundersökning som ska göras årligen kommer att 

ge de anställda en möjlighet att utrycka hur de tycker att värderingarna fungerar 

och om de själva lever efter dem.  

 

6.3.3 Sammanfattning av skillnader och likheter 

Sathe (1985:245) anser att beteende först ska ändras för att få en förändring av 

värderingar medan M-real anser att det först är värderingarna som ska ändras och 

dessa ska leda till det önskade beteendet. Sathe anser att system måste ändras inom 

organisationen så att de stödjer de nya beteenden och detta har även M-real gjort, 

men systemen ändras i deras fall för att stödja de nya värderingarna. 
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Rättfärdigande av beteenden görs även i M-reals fall genom att de förklarar varför 

de nya värderingarna är bra och de anställda får även själva diskutera detta under 

Viva-träffarna. Något de inte ännu gjort för att rättfärdiga beteende är införa 

belöningssystem. Precis som modellen förespråkar ställs höga krav på att ledarna 

inom M-real kommunicera ut företagskulturen i organisationen, särskilt under 

implementeringen. Ledarna har även fått ytterligare ansvarsområden eftersom de är 

ansvariga för utvärderingar av anställda. Sammansättningen av anställda justeras 

även i M-reals fall enligt Sathes modell, men de anställda ges först ett flertal 

chanser att ändra sig innan det blir aktuellt med avskedningar.  

 

Sathes modell tar dock inte upp allt det som M-real gör i sitt arbete med att 

utforma och implementera en ny företagskultur. Sathe tar inte upp hur 

utformningen av beteenden eller värderingar ska gå till och inte heller hur 

beteenden ska ändras praktiskt mer än att företaget måste rättfärdiga förändringen. 

Han beskriver inte heller hur de anställda ska informeras om att en förändring ska 

ske eller hur de anställda ska involveras och engageras i förändringen. 

Utvärderingar och uppföljning av förändringen tar Sathe inte heller upp i sin 

modell.  

 

Allen anser att alla i företaget måste var engagerade i hela processen och det kan 

ses både som en likhet och en skillnad. I M-reals fall har alla anställda varit 

delaktiga i implementeringsprocessen medan endast en tvärsnittsgrupp på 150 

personer varit med om att utforma de värderingar som ska gälla. När det gäller att 

analysera dagsläget har M-real även gjort detta, de har inte bara analyserat sin egen 

situation utan även studerat liknande fall. Implementeringsprocessen har M-real 

utfört på det sätt som Allen förespråkar och detta har gjorts mer noggrant än Allens 

modell kräver. Precis som i modellen kommer utvärderingar att utföras, dessa 

kommer i M-reals fall att utföras kontinuerligt under processens gång.  
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Allens modell saknar många delar i processen och kan därför sägas vara väldigt 

förenklad. Vad i företagskulturen som måste förändras behandlas inte i modellen 

och inte heller vad i organisationen som ska ändras för att implementeringen ska 

lyckas. Ledarnas roll tas inte heller upp i modellen, t.ex. att de måste utbildas och 

vara förebilder för de anställda. Eventuella förändringar i sammansättningen av 

anställda tar inte Allen upp i sin modell.  

 

Det verkar alltså finnas likheter mellan förändringsmodellerna och skapandet av en 

ny företagskultur, men även skillnader som ofta beror på att modellerna är ganska 

förenklade. De två modellerna tar upp olika delar av processen som skett i M-real 

och i och med detta kompletterar modellerna varandra. I skapandet av en ny kultur 

inom företaget verkar de två modellerna tillsammans utgöra en ganska bra 

sammanfattning för hur processen har gått till. I verkligheten är dock processen 

mer komplicerad och även modellerna tillsammans missar viktiga steg i processen. 

Båda modellerna missar hur det som ska förändras ska utformas. I Sathes modell är 

det beteenden som ska ändras, men det anges inte hur de ska utformas och Allen 

anger inte ens vad det är som måste ändras. Tidsperspektivet för förändringen tas 

inte heller upp i modellerna, dock nämner Allen att förändringen kommer att kräva 

mycket av företaget. Vi anser att eftersom det är en tidskrävande process så borde 

detta behandlas utförligare i modellerna. Ledningen har en övervakande roll över 

hela implementeringsprocessen i M-reals fall, i varken Sathes eller Allens modell 

tas det upp vem som ska ha denna roll.  
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7. Slutsats 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som kan dras efter de diskussioner som 

förts i analysen. Först följer en genomgång av problemfrågorna och därefter 

besvaras syftet. 

 

Varför väljer ett företag att utforma och implementera en helt ny 

företagskultur? 

 

Företaget hade ingen gemensam identitet efter att flera fusioner och 

företagsförvärv genomförts. Det krävdes därför att en gemensam företagskultur 

skapades och därigenom en identitet hos de anställda att tillhöra samma företag, 

samt att företaget utåt sett visar en enad front. Genom att införa gemensamma 

värderingar vill de även motverka att konflikter uppstår och att synergier går 

förlorade. De ansåg att inget annat alternativ fanns för att uppnå detta än att skapa 

en helt ny gemensam företagskultur. Företaget var splittrat av olika tidigare 

företagskulturer och det bedömdes att det inte gick att integrera dem till en. M-real 

ansåg även att det inte skulle fungera att låta en av de tidigare företagens kulturer 

dominera då det skulle ses av de anställda som att de blivit tvingade till att anta 

denna företagskultur.  

 

Hur måste organisationen förändras för att en helt ny företagskultur ska 

kunna implementeras?  

 

Flera förändringar inom organisationen måste genomföras för att en ny 

företagskultur ska kunna implementeras. Eftersom det i M-reals fall skulle ändras i 

de värderingar och beteenden som de anställda har krävdes först att de var positivt 

inställda till förändringen. Smiths modell utgör här en bra modell för vad som 
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måste förändras inom organisationen för att en ny företagskultur ska kunna 

implementeras. Delar som måste ändras för att stödja den nya företagskulturen är 

de anställda, kommunikationen, motivation, processer och system inom företaget, 

samt ledares roll och ansvarsområden.  

 

Hur ser likheterna/skillnaderna ut mellan teorier om att förändra 

företagskulturen och tillvägagångssättet för att utforma samt implementera 

en helt ny företagskultur?  

 

De modeller av Sathe och Allen som vi utgått ifrån för att se om 

förändringsmodeller kan användas vid utformning och implementering av en ny 

företagskultur har visats sig vara väldigt förenklade. Det finns allt för många 

skillnader mellan modellerna och tillvägagångssättet för att skapa en ny 

företagskultur för att endast använda en av dessa modeller vid ett sådant 

förfarande. Om de två modellerna används tillsammans ligger de närmare den 

process som skapandet av en ny företagskultur innebär men vissa steg missas även 

då. Modellerna är för förenklade för att använda även tillsammans.   

 

Hur utformas och implementeras en helt ny företagskultur i ett företag efter 

en genomförd fusion eller företagsförvärv? 

 

Hur utformandet och implementeringen av en ny företagskultur kan se ut beror 

först och främst på vilka bakomliggande orsaker det finns till detta. Orsakerna 

avgör även vilka delar i organisationen som måste förändras. I detta fall har det 

inte funnits någon gemensam identitet hos de anställda att tillhöra ett och samma 

företag. Konflikter har uppstått och effektivitet har inte kunnat uppnås inom M-

real. Det har därför funnits en vilja från ledningens håll att ändra på värderingarna 

som ska styra arbetet inom företaget och när dessa sedan blir sedvänja har även en 

ny företagskultur bildats. De har valt att börja processen med att bestämma vilka 
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som värderingarna ska gälla för och kommit fram till att det är de anställda som det 

ska fokuseras på. De har därefter med hjälp av representanter från olika delar av 

företaget arbetat fram vilka värderingar som är viktiga för de anställda och vilka 

beteenden som ska stödja dessa värderingar. Detta gör även att de anställda har 

mer inflytande över vilka värderingar som ska gälla inom företaget än om företaget 

väljer något annat sätt att hantera företagskulturen på som t.ex. integrering. Detta 

bör även leda till att de anställda är mer öppna för dessa nya värderingar eftersom 

ett visst stöd finns för dem inom företaget. Slutligen har diskussionerna från 

tvärsnittsgrupperna sammanställts i fyra allmängiltiga värderingar som ska 

implementeras i M-real. Dessa värderingar har även åtföljts av beteenden som 

styrker dessa och även de ska anses vara godtagbart beteende. Denna process kan 

sammanfattas enligt fig. 7.1. 
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Implementeringsprocessen har lagts mest fokus på då alla anställda varit delaktiga 

och fått diskutera igenom hur omgivningen ser ut för företaget och vad den kräver 

av M-real i framtiden. De diskuterar företagets strategier och sedan diskuteras 

värderingarna och vilka beteenden som stödjer respektive strider mot dessa. De 

anställda diskuterar vidare hur de själva kan implementera värderingarna i sin 

vardag och skriver ner en handlingsplan för vilka förbättringar som de ska göra 

under varje värdering.  

 

Vidare kommer detta att följas upp genom att ett utvärderingssystem införs i hela 

företaget. Utvärderingen genomförs genom att de anställda tillsammans med sin 

överordnade ska sätta upp mål som de ska uppfylla. Sedan utvärderas hur dessa 

mål uppfyllts och vilka arbetsmetoder som använts för att uppfylla dem samt om 

Vad är det som formar 
företagskulturen?

Vilka ska värderingarna 
utformas för?

Engagera de anställda i 
identifieringen av 
värderingar 

Formulera de 
värderingar som ska 
implementeras 

Värderingar

De anställda

Fig. 7.1 Utformande av företagskultur i 4 steg 
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dessa är i linje med värderingarna. Förslag kan även ges i dessa samtal om hur 

värderingarna kan genomsyra beteendet mer. De som inte verkar kunna anamma 

värderingarna kommer att försöka tränas i att använda dem och det kommer att 

förklaras för dem varför dessa är viktiga. Om det finns anställda som inte kan 

anamma värderingarna trots försök att få dem att göra det så kan de bli tvingade att 

lämna företaget. Det kommer även att straffa sig att inte leva efter värderingar 

genom att de som inte gör det inte har samma chans till löneförhöjning som de som 

lever efter dem.  

 

Det ställs extra höga krav på ledarna inom företaget eftersom de i denna process 

måste föregå med gott exempel på hur värderingarna ska genomsyra det dagliga 

arbetet. Dessa kommer att utvärderas mer än andra anställda och sanktioner 

kommer att införas för de ledare som agerar i strid mot värderingarna.  

 

Det kommer även årligen att genomföras en undersökning om de anställdas 

tillfredsställelse i vilken värderingarna tas upp. De kommer då att kunna beskriva 

hur de uppfattar dessa och om de själva agerar efter dem. Detta medför att 

ledningen får en uppfattning om hur implementeringen går i olika enheter och ger 

dem möjlighet att jämföra svaren de får in. Processen med att implementera dessa 

värderingar är bara i sin början och eventuellt kommer även belönings- och 

kompensationssystemen att ändras för att uppmuntra till det beteende som önskas. 

Affärssystemet ska analyseras och anpassas för att stödja de nya värderingarna. 

Processen med att skapa den nya företagskulturen kommer att pågå under flera år 

framåt. Att utvärderingar och uppföljningar görs kontinuerligt är därför viktigt så 

att implementeringen av de värderingar som ska ligga till grund för 

företagskulturen får genomslagskraft. Implementeringsprocessen kan 

sammanfattas enligt fig. 7.2. 
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Presentera värderingarna och 
involvera alla anställda genom 
engagemang och diskussion 

Utforma handlingsplaner för hur 
den enskilde ska implementera den 
nya företagskulturen i sitt arbete 

Kontinuerlig kommunikation och 
uppföljning av värderingarna 

Utvärdering av anställda och ledare
- Belöning / Bestraffning 

Justering av sammansättning av 
anställda 

Fig. 7.2 Implementeringsprocessen av en ny företagskultur i 5 steg 
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8. Slutreflektioner 
Den här uppsatsen behandlar hur man ska gå tillväga för att utforma och 

implementera en helt ny företagskultur, vilket är en process som tar lång tid att 

genomföra. Fallföretaget, M-real, som vi valt att belysa i uppsatsen är bara i början 

av denna process och vi vet inte om den kommer att lyckas. Det bli därför 

intressant att se hur processen kommer att utvecklas. Det är inte förrän hela 

processen är slutförd som det går att se vilken genomslagskraft den nya 

företagskulturen har fått. Det är först då effekterna av implementeringen kan 

utvärderas och det går att se om den nya företagskulturen har etablerats i företaget. 

Vidare är det av intresse att se om de planerade handlingarna varit tillräckliga eller 

om ytterligare åtgärder måste vidtagas för att implementeringen av 

företagskulturen ska lyckas. Det skulle därför vara av intresse att fortsätta 

undersöka om det har skapats en ny företagskultur i företaget när 

implementeringsprocessen är slutförd. Hur påverkas de anställda och vad har de 

för syn på förändringen? Har det förekommit nationella olikheter eller har alla trots 

olika nationaliteter kunnat ta till sig värderingarna? Ett annat område för vidare 

studier kan vara att utvärdera nyttan av investeringen i att implementera en ny 

företagskultur. Är investeringen ekonomiskt försvarbar? 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

 
Personliga Data 

Namn 

Position inom företaget 

Vilket företag jobbade du inom före fusionen? 

Hur många jobbade inom projektgruppen? 

Vad hade projektgruppen för uppdrag/uppgift? 

 

Vad 

Vad betyder företagskultur för dig? 

Vad består den av? 

Anser du att det endast finns en kultur inom ett företag eller kan det finnas flera sk 

subkulturer? 

 

Varför 

Hur hanterades företagskulturerna från de olika företagen när M-real var nytt? 

När bestämdes att en ny företagskultur skulle skapas? 

Varför skulle en ny kultur skapas? 

Hur började processen med att skapa en ny kultur? 

Vilka fördelar såg ni med skapandet av en ny kultur? 

Vilka nackdelar såg ni med skapandet av en ny kultur? 

Fanns det andra alternativ? 

  

Hur 

Vad i organisationen måste ändras för att skapa en ny kultur? 
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Hur ska ni gå tillväga för att ändra på detta? 

Hur ser implementeringsprocessen ut? 

Har anställda från olika nivåer varit med i utarbetandet av den nya kulturen? 

Vilken inverkan på hela processen har det haft att M-real är ett företag som verkar 

internationellt i olika nationella kulturer? 

Har rekryteringsprocessen ändrats efter kulturförändringen?  

Vad gör ni med de anställda som inte passar in i den nya kulturen? 

Kommer det finnas ”rester” kvar av de gamla företagskulturerna inom M-real när 

implementeringsprocessen är klar? 

Hur följer ni upp om den nya kulturen fått genomslagskraft? 
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Bilaga 2 
 

Interview guide 
 

Personal Data 

Name 

Position within M-real? 

In which company did you work before the mergers? 

There has been two project groups working with the change and implementation of 

values, tell us about the mission of the first one? 

How many worked within the first project group? 

Tell us about the mission of the second project group? 

How many works within this project group? 

 

What 

What does corporate culture mean to you? 

What does it consist of? 

Do you think there can be more than one corporate culture within a firm, so called 

sub cultures? 

 

Why 

How were the different corporate cultures managed when M-real was new? 

When was it decided to create a new joint corporate culture? 

What was the reason for creating a new culture? 

Did you discuss any other options? 

Why was creating a new culture the best option? 

How did the process of creating a new culture start? 

What were the advantages of creating a new culture? 
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What were the disadvantages of creating a new culture? 

 

How 

What in the organisation have to be changed to create a new culture? 

How will these things be changed? 

What does the implementation process look like? 

Have employees from different levels of the organisation been a part of the 

elaboration of the new culture? 

What kind of impact has the fact that M-real is an international company operating 

in different national cultures had on the process? 

Has the recruitment process been changed since the culture change? 

What happens to the people who do not adapt to the new culture? 

Can there be traces of the old corporate cultures left in M-real when the process of 

implementation is done? 

How does M-real follow up that the employees adapt the new culture? 

 

 

 

 


