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Sammanfattning
Abstract

Lot of mergers are not successful, due to several reasons and one reason can be
found within the organization. Since organizations consists of people, who are
involved in the merger, the importance of cultural aspects must be stressed. Six
months before this essay, Carlsberg Sverige AB formed through the merger of
Pripps and Falcon. These two companies are in the start up process of the
merger, which is the focus of this essay. The awareness of differences and
similarities is crucial for the merger. It is also of importance to know, that the
excistance of subcultures in the two companies easily can create problems for
the merger, if there are divergent loyalty to new organization and company.

Nyckelord  fusion, kultur, företagskultur, Carlsberg Sverige AB,

Keywords  merger, culture, corporate culture



Förord

Jag vill framförallt framföra ett stort tack till de personer, som
med sin tid och sina erfarenheter ställt upp som informanter,
men ett tack riktas även till de personer som bistått med hjälp
på Pripps respektive Falcon.
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Inledning

Uppsatsen är en magisteruppsats skriven vid institutionen för
tematisk utbildning och forskning, vid Campus Norrköping,
Linköpings Universitet.

Problembakgrund

Ett sätt för företag att snabbt få tillträde till nya marknader är
att antingen expandera genom uppköp eller genom att
fusionera med ett annat företag. Enligt den Svenska
Akademins ordlista definieras begreppet fusion som
sammanslagning eller sammansmältning.1 En fusion avser
alltså en sammanslagning mellan två företag, som är ungefär
lika stora och där avsikten är att skapa en ny
företagskonstallation.2 Svenska företag har under en lång tid
växt genom fusioner eller förvärv. Fusioner är dock inget nytt
fenomen, men ökningstakten av både nationella och
internationella fusioner under de senaste åren är
anmärkningsvärd. Det finns många frågor om varför det har
skett och fortfarande sker många fusioner.

                                                     
1 I juridisk mening är en fusion en sammanslagning som bildar en
gemensam juridisk person. Den nya juridiska personen övertar de
gamla bolagens skulder och tillgångar samt rättigheter och
skyldigheter.
2 Hellgren, Bo & Löwstedt, Jan,”Fusioner i arbete, En studie av
organisering av kompetens och förändring”, Ekonomiska
Institutionen, Linköpings Universitet, 2000/2001.



2

Svar på detta kan exempelvis vara att mogna branscher tvingar
fram strukturomvandlingar. Genom en fusion kan företagens
mål uppnås och i det nya samarbetet kan företaget även få
tillgång till nya marknader, teknologi och kunskap som det
annars inte hade haft tillgång till, eller varit svårare att
utnyttja.3

Mellan två tredjedelar och tre fjärdedelar av alla fusioner
misslyckas och vad detta kan bero på har förklarats på olika
sätt. Det intressanta är vad som menas med att misslyckas? Är
det att aktiekurserna inte har utvecklats positivt eller att de
förväntade synergierna uteblir? En av de vanligaste
ekonomiska förklaringarna varför fusioner misslyckas finns
antingen i priset, syftet, partnern eller timingen.4 En
framgångsrik fusion är beroende av ömsesidig samverkan, där
parterna strävar åt samma håll och delar de grundläggande
värderingarna som driver företag framåt. En annan förklaring
till varför fusioner inte alltid fungerar finns lite djupare in i
organisationen. Studeras den mänskliga sidan av fusionen,
kommer en annan viktig faktor fram, nämligen den hur
fusionen genomförs. Ofta uppkommer svårigheter när parterna
i en fusion inte tillämpar någon speciell strategi eller enbart
fokuserar på den finansiella sidan av avtalet.5 Konsekvenser
                                                     
3 Mirvis, Philip H. & Marks Mitchell Lee, Managing the merger,
Making It Work, Prentice Hall, (New Jersey, USA 1992).
4 Kleppestö, Stein, Kultur och identitet vid företagsuppköp och
fusioner, Nerenius & Santérus Förlag, (Stockholm, 1993).
5 Mirvis & Marks, (1992).
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kan då bli att organisationen och de kulturella samt
organisatoriska frågorna kommer i skymundan. Organisationer
består av människor och i en fusion involveras dessa. Även om
de kulturella faktorerna i en fusion bara är en del av
fusionsarbetet, är de en viktig del för att allt ska lyckas.
Problem som uppstår i samband med fusioner kan bero på
företagskulturella skillnader, men naturligtvis är inte detta den
enda förklaringen.6 Företagskulturella skillnader har dock varit
en återkommande förklaringsgrund när det gäller problem i
samband med fusioner.

Även om kulturfrågor funnits länge i teorin kring
organisationer, är det inte förrän på 1980-talet som
kulturbegreppet inom organisationsforskningen slog igenom
ordentligt.7 Företagsledare och organisationsteoretiker
importerade kulturbegreppet från antropologin. Kultur kom
snabbt att etableras som begrepp och blev populärt både inom
forskning och inom företagande. Företagsuppköp och fusioner
är som fenomen och forskningsområde mångfacetterat.8 Det
finns mycket forskning och flera studier gjorda när det gäller
områden kring kultur, organisation och fusion.9 Den forskning
som är gjord har dock lite olika fokus och området är

                                                     
6 Hellgren & Löwstedt, (2000/2001).
7 Salzer-Mörling, Miriam, Företag som kulturella uttryck, Academia
Adacta, (Bjärred, 1998).
8 Kleppestö, (1993).
9 Se exempelvis; Dahlgren & Witt, (1988), Kleppestö, (1993),
Alvesson & Björkman, (1992), Salzer, (1994) och Garsten, (1994).
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tvärvetenskapligt. De tre begreppen organisation, kultur samt
fusion kan studeras ur bland annat ett sociologiskt,
antropologiskt och företagsekonomiskt perspektiv. Kultur och
organisationer är fortfarande ett mycket aktuellt område och
nya studier kommer ständigt. Ny forskning kring fusioner
finns i startgroparna vid både Linköpings Universitet och
Handelshögskolan i Stockholm där forskningens fokus är
inriktad mot fusioner och dess genomförande. Även mellan
Handelshögskolan i Helsingfors och Uppsala Universitet finns
ett samarbete när det gäller forskning kring fusioner. Deras
huvudsakliga fokus handlar om att studera skillnader mellan
svenskt och finskt arbetsliv, vad som händer när nordiska
företag slås ihop.10

I alla organisationer eller företag finns kultur och
företagskulturen består av normer och värderingar som
påverkar medlemmarnas uppträdanden och attityder.11 I
företagskulturen finns bland annat förebilder, symboler och
oskrivna regler. Kulturen spelar en betydande roll när två
enheter möts och ska samverka med varandra.12 Företag och
organisationer samt grupper inom dessa är bärare av kultur
vilken formar medlemmarnas sätt att tänka och agera. Vi utgår

                                                     
10 Strömland, Lotta, ”Norge, Sverige, Finland, Danmark”, Svenska
Dagbladet, näringsliv, 2000-10-04.
11 Alvesson, Mats & Björkman, Ivar, Organisationsidentitet och
organisationsbyggande, En studie av ett industriföretag,
Studentlitteratur, (Lund, 1992).
12 Kleppestö, (1993).
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från oss själva och vår referensram när vi värderar och
reflekterar och vår begreppsapparat inkluderar enbart sådant
som vi själva känner till.13 Värderingar och reflektioner
innehåller även bedömningar om vad som är rätt eller fel, bra
eller dåligt, vilket kan ge upphov till problem. Det är vanligt
att höra anställda tala om hur det egna företagets kultur passar
eller inte passar ihop med ett annat företags kultur.14

Min studie

Sedan en tid tillbaka har en ny koncern bildats genom en
fusion mellan norska Orkla ASA och danska Carlsberg A/S,
det nya namnet är Carlsberg Breweries A/S. Den nya
koncernen är internationell genom ett samspel mellan främst
olika länder i Norden, Baltikum och Ryssland. Vid årskiftet
2000/2001 bildades också ett nytt bolag inom Carlsberg
koncernen, Carlsberg Sverige AB, vilket innebar en fusion
mellan det Orklaägda, AB Pripps Bryggerier och
Carlsbergägda, Falcon Bryggerier AB. Fusionen blev klar i
februari 2001 och tanken är att de befintliga organisationerna
Falcon och Pripps samt människorna verksamma där följer
med in i det nya bolaget tillsvidare. Denna studie kommer att
inrikta sig på två svenska företag som precis har fusionerat och
undersökningen är baserad på Pripps och Falcon, två

                                                     
13 Hofstede, G, Organisationer och kulturer – om interkulturell
förståelse, Studentlitteratur, (Lund, 1991).
14 Kleppestö, (1993).
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traditionsrika industriföretag inom bryggeribranschen i
Sverige.

Bakgrunden till denna uppsats är dels mitt intresse av att göra
en tvärvetenskaplig studie kring organisationsteori och
kulturbegreppet samt dels det uppdrag jag fått av AB Pripps
Bryggerier att på Pripps och Falcon studera avdelningarna för
försäljning och teknik/service samt deras tankar kring
företagskultur. Initialt finns två parallella säljkårer i den nya
organisationen och helt integrerade kommer kårerna inte att
vara förrän någon gång från september fram till årsskiftet
2001/2002. Integrationsarbetet är nu i full gång och flera olika
grupper har bildats. Huvuduppgiften är att skapa en fullt
integrerad och fungerande verksamhet i den nya
organisationen. I arbetet ingår också att planera för att etablera
en ny organisation med gemensam affärsidé, vision och
strategi samt att ta fram en ny och fungerande företagskultur.

Det finns många tankar när det gäller denna fusion som till
exempel Stockholm och Falkenberg, öst mot väst, stort som
smått. Pripps, det stora företaget i Stockholm och Göteborg –
Falcon, det lite mindre placerat i Falkenberg. På hemsidans
företagsinformation och historik går det att läsa följande:

”När bryggeriet stod klart 1896 såg Falkenberg sin
första storindustri. Sedan dess har utvecklingen lett till
en fin gemenskap mellan stadens invånare och
näringslivet […] I Falkenberg har vi vårt ursprung och
här brygger vi vårt öl. […] Och det är här vi bor och
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trivs. Vi som arbetar på Falcon. Många av oss är från
familjer som varit här i flera generationer. Vi brukar
skämta om att vi är födda med öl i blodet”.15

”Pripps har bryggt öl i 172 år och är därmed Sveriges
äldsta bryggeri. […] 1828 grundades Pripps bryggeri
då Johan Albrecht startade eget vid Stampen i
Göteborgs utkanter […] 1865 var Pripps det klart
dominerande bryggeriet i Göteborg. Från 1865 drevs
Pripps som aktiebolag, vilket fortsatte att växa för att
1928 vara Göteborgs enda kvarvarande bryggeri. […]
Så blev det naturligt att Pripps 1961 köpte Malmö
bryggerier och 1964 gick samman med Stockholms
bryggerier till ett rikstäckande företag”. 16

Skillnader mellan Pripps och Falcon går att skönja redan vid
en första kontakt via respektive hemsida på internet.
Beskrivningen av Falcon värnar om traditioner och det
gemensamma ursprunget. Det finns en stolthet i tankarna om
att bevara det lilla och det oföränderliga som funnits i staden i
generationer. När det gäller beskrivningen av Pripps å andra
sidan finns det en stolthet i att företaget expanderat och blivit
större och större. Falcon har förblivit det lokala bryggeriet och
Pripps har förvandlats till ett rikstäckande företag. Historiken
på hemsidorna kan ses som symboler för företagen vilka
förmedlar något om företagskultur, som består av normer och
värderingar. Vad som kan bli problematiskt i samband med
fusioner är när det i två företag finns olika normer, värderingar

                                                     
15 http://www.falcon.se, 2001-01-16.
16 http://www.pripps.se, 2001-01-16.
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och sätt att arbeta, vilka i sin tur påverkar uppträdanden och
attityder.

Problemformulering

Fusion är ett ständigt aktuellt fenomen och många fusioner
upplevs som besvärliga. För att fusioner ska bli framgångsrika
är det viktigt att även studera den mänskliga faktorn av
fusioner, eftersom organisationer består av människor, vilka
involveras vid fusioner. Vad som ofta glöms bort är att det
kanske är två helt olika eller delvis olika företagskulturer som
ska smälta samman och bilda något gemensamt. Något som
kan komplicera fusioner är när företagen har olika normer och
sätt att arbeta och ett sätt att ”lära känna” organisationen är att
öka förståelsen för företagskultur.

Syfte

Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att studera
företagskultur i en fusionskontext. Denna studie kommer att
genomföras inom AB Pripps Bryggerier och Falcon
Bryggerier AB med fokus på deras avdelningar för försäljning
och teknik/service. Vidare syftar uppsatsen till att beskriva och
jämföra företagskultur mellan dels avdelningarna och dels
företagen. För att tydliggöra syftet fokuseras även följande
fråga; Vad är företagskultur och hur kan den beskrivas?
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Avgränsningar

Uppsatsen bottnar i ett uppdrag från AB Pripps Bryggerier,
vilket har styrt min problemformulering och syfte. Den
empiriska undersökningen har genom uppdraget avgränsats till
en studie av två specifika företag. Med tanke på företagens
storlek och den tidsbegränsning som föreligger uppsatsen har
två speciella avdelningar valts ut inom respektive företag.

Forskningsområdet kring fusioner och kultur är komplext,
varför en annan teori, som exempelvis ledarskap, identitet och
strategi mycket väl skulle fylla en funktion i vidare studier av
detta område. Den teoretiska avgränsningen för denna uppsats
har gjorts med hänsyn till vad som har ansetts ha störst
betydelse för uppsatsens problemformulering och syfte.

Disposition

Uppsatsen är indelad i fem delar. Inledningsvis ges en metod
och metodreflektion, där val av metod och tillvägagångssätt
redovisas. Därefter ges uppsatsens teoribakgrund, där olika
teoribildningar och begrepp diskuteras. För läsare som är väl
insatta i kulturbegreppet kan denna del läsas översiktligt. I
nästa del ges en företagspresentation, där en kort historik kring
både bryggerinäringen och företagen återges. Även en
bakgrund till fusionen och dess nya organisation presenteras i
denna del. I den femte och näst sista delen beskrivs utfallet av
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studien, där empiri varvas med teori. Avslutningsvis
presenteras avslutande tankar i uppsatsens sista del.
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Metod och metodreflektion

Syftet med kapitlet är att redogöra för den metod som har
använts i uppsatsen. Ett grundkriterie för all vetenskaplig
verksamhet är medvetenheten om och möjligheten att redovisa
vad som görs, hur det görs och varför.17 Den gjorda studien är i
praktiken omöjlig att upprepa under identiska förhållanden.
Studiens tillförlitlighet handlar därför om att redovisa
arbetssätt, tolkningar och slutsatser, så att läsaren av den här
uppsatsen ska ha möjlighet till egna kritiska reflektioner och
kunna bilda sig en uppfattning om studiens tillförlitlighet.

Vetenskapligt förhållningssätt

Det finns olika metoder att angripa en problemställning. De
olika synsätten skiljer sig framförallt åt i det avseendet att de
gör olika antaganden om den verklighet de försöker förklara
och förstå. För att överhuvudtaget kunna undersöka, förklara
och förstå verkligheten måste vissa antaganden göras om hur
den är beskaffad och ser ut.18 Verklighetsuppfattningen har att
göra med filosofiska idéer om hur verkligheten är konstruerad.
När verkligheten ses som en social konstruktion, är det
människan som formar och bildar sin sociala verklighet eller
tillvaro. Vi tolkar vår omgivning och blir därmed beroende av
                                                     
17 Kaijser & Öhlander, (red), Etnologiskt fältarbete, Studentlitteratur,
(Lund, 1999).
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vem som studerar den och någon objektiv, allmängiltig
verklighet existerar inte.19 Jag förhåller mig till verkligheten
som socialt konstruerad, vilket även är ett spännande sätt att
närma sig kultur. Genom att se verkligheten som en social
konstruktion, ses människan som aktiv skapare av symboler.
Det är individer och gruppers tolkningar och definitioner av
sociala situationer som avgör hur de kommer att agera och
reagera. Samhället ses som en mänsklig produkt och den
sociala världen är en kontinuerlig process, som skapas på nytt i
varje sammanträffande i vardagslivet.

Beroende på det angreppssätt som väljs vid tolkningsprocessen
av kvalitativ data, kommer tolkningen att ge olika svar. Alla
intervjuer jag har gjort, har bandats och transkriberats. Den
skrivna texten utgör jämte bandinspelningen materialet för den
följande tolkningen av empirin. Målet med min analys och
tolkningsprocessen är att finna det bakomliggande i det jag
ursprungligen studerat. Det handlar om att ifrågasätta det
självklara, vilket kan vara svårt. Detta är viktigt, eftersom
organisationers kultur inte enkelt kan studeras, utan det gäller
att söka efter symboler eller artefakter, i vilka kulturen tar sig
uttryck.20 Jag har i min tolkning av materialet inspirerats av
den grundade teorin, vars metod innebär att kategorisera

                                                                                                     
18 Arbnor, Ingeman & Bjerke, Björn, Företagsekonomisk metodlära,
Studentlitteratur, (Lund, 1994).
19 Strauss, Anselm & Corbin, Juliet, Basics of Qualitative Research,
Andra upplagan, SAGE, (London, 1998).
20 Salzer-Mörling, (1998).
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material, ställa frågor, läsa rad för rad samt mening för mening
och hittat tolkningar, nya tolkningar och omformulera
tolkningar.21 Jag har plockat fram vissa meningar och sållat
bort andra och den kritik mot metoden som kan framföras är
kravet på systematik, vilket kräver många genomgångar och
mycket arbete.

Mitt syfte med uppsatsen är inte att dra några generella
slutsatser, utan att göra en studie kring likheter och skillnader
mellan avdelningarna inom de båda företagen. I min tolkning
har jag hittat flera kategorier som genomsyrar de flesta
intervjuer, vilka redovisas i kapitlet Företagskultur i Pripps
och Falcon. Jag har valt att ibland redovisa enskilda
informanters uppfattningar och ibland har jag valt ut ett citat
som på ett bra sätt sammanfattar flera informanters åsikter.

Insamling av empiri

Forskning och undersökningar kan genomföras på en mängd
olika sätt. Genom det formulerade problemet och syftet med
uppsatsen är det önskvärt att använda en metod som tillåter
användandet av olika infallsvinklar och arbetsmetoder för att
kunna skapa en helhetsbild och större förståelse för
ämnesområdet. Trots att den empiriska
informationsinsamlingen skedde under en begränsad

                                                     
21 Strauss & Corbin (1998).
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tidsperiod kan den liknas vid ett kvalitativt fältarbete.22

Metoden innebär djupintervjuer och observationer, vilket är
något som både etnologer och antropologer ofta använder sig
av.

Etablerandet av en kontakt

Den första fasen av ett fältarbete brukar vara att etablera
kontakt med rätt person för att få tillgång till det som ska
studeras.23 Detta är viktigt med tanke på att icke offentliga
platser kräver ett samtycke innan tillträde. Kontaktskapandet
kräver många gånger både formella och informella kontakter
och procedurer, då de flesta sociala sammanhang är fyllda med
gränsdragningar att passera och förhålla sig till.24

Den första kontakten med uppdragsgivarna skedde i mitt fall
genom ett introduktionsbrev, där jag presenterade mina tankar
och önskemål om vad som skulle kunna vara ett intressant
uppsatsämne. Brevet skickades till en person i en högt uppsatt
position på Pripps, vars namn jag fått genom personliga
kontakter. När väl brevet var i hamn och tankarna etablerade,
delegerades min uppsats, det vill säga mitt uppdrag nedåt i
organisationen till flera och på olika platser berörda parter.
Om det är möjligt är det enligt Kaijser och Öhlander bra att ha
                                                     
22 Se till exempel; Mellström, Ulf, Engineering lives, Department of
Technology and Social Change, Linköpings Universitet, (Linköping,
1995) och Kaijser & Öhlander, (1999).
23 Mellström samt Kaijser & Öhlander, (1999).
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flera kontaktpersoner för att försöka undvika konflikter och
andra besvärande situationer. Jag hade olika kontaktpersoner
på olika ställen, även om en person fungerade som spindeln i
nätet. Detta har fungerat tillfredsställande och var kanske
också en nödvändighet, eftersom jag rörde mig mellan två
organisationer och träffade flera anställda från flera olika
avdelningar.

Beskrivning av informanter

De personer ur respektive organisation som jag fått som
kontaktpersoner har bistått med hjälp när det gäller att få fram
informanter. Ett visst urval har skett när det gäller
anställningstid och ålder, vilket var mitt önskemål för att om
möjligt få både en bredd och ett djup bland informanterna. Jag
har inte på något annat sätt själv varit delaktig i själva
urvalsprocessen, vilket förhoppningsvis inte fört med sig några
konsekvenser för studien. Jag anser att informanterna höll den
bredd och det djup jag efterfrågat, åldern varierade från 20 till
50 och anställningstiden från ett par månader till över 30 år.

Totalt har 14 intervjuer gjorts med lika många personer, där
alla informanter har varit anställda inom försäljning samt inom
teknik och service mot restaurang. Medlemmarna av de två
avdelningarna är de första som kommer att bilda gemensam
kår i den nya organisationen och de har tidigare ”fostrats” att

                                                                                                     
24 Mellström samt Kaijser & Öhlander, (1999).
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agera likt varandras konkurrenter. De valda avdelningarna,
försäljningsavdelningen och teknik/service är strategiskt
mycket viktiga platser i en organisation och som många
gånger anses vara dess ansikte utåt mot företagens kunder,
vilket även gör dem intressanta och lämpliga att studera.
Eftersom mitt syfte bland annat är att studera och jämföra
företagskultur fann jag det nödvändigt att välja informanter ur
båda organisationerna och från båda avdelningarna. Hälften av
informanterna har varit från Falcon och hälften från Pripps och
sammanfattningsvis har hälften av de intervjuade från Falcon
bestått av lika många säljare som servicetekniker och likadant
har urvalet gjorts när det gäller Pripps. Ingen enskild
informant kommer att presenteras och alla namn är borttagna.
Jag hoppas på detta sätt att ingen informant ska kunna
identifieras. Informanterna kommer endast att presenteras som
anställd på Falcon eller anställd på Pripps och i intervjucitaten
redovisas informanterna som I = informant, samt jag själv som
M = Malin.

Intervjuer

Den kvalitativa forskningsintervjun är ett samspel, ett utbyte
av synpunkter mellan två personer som samtalar om ett ämne
av gemensamt intresse.25 En intervju är alltså en
kommunikationsform, där någon berättar och besvarar frågor

                                                     
25 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun,
Studentlitteratur, (Lund, 1997).
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som ställs av en annan person och där det sagda registreras i
någon form.26 En intervju kan belysas på följande sätt;

M: - Om jag säger ordet företagskultur, vad tänker du
på då, rent spontant?

I: - Rent spontant tänker jag nog lite på hur företaget
har varit och är.

Intervjuer erbjuder också möjligheter att gå in på djupet, men
den främsta uppgiften är att få den intervjuade att berätta
något. En intervju görs i ett bestämt syfte och
intervjusituationen ger samtalet en specifik status, vilket
innebär att samtalet även ges en formaliserad inramning och
utformning. Detta kan exemplifieras på följande vis;

M: - Vet du varför du är här?

I: - Nja, det skulle vara någon intervju som handlade
om företagskultur och frågor kring fusionen?

M: - Ja, precis. Jag skriver en magisteruppsats och
kommer från Linköpings Universitet. Och detta är
alltså delvis ett uppdrag från personalavdelningen från
Pripps. Intervjun kommer att ta upp frågor som hur du
uppfattar din organisation, din arbetssituation,
fusionen och så vidare.

Intervjuerna ägde rum på relativt neutral mark både på Pripps,
där vi satt i olika konferensrum och på Falcon, där vi hade
olika kontorsrum till förfogande. Varje intervju tog ungefär en

                                                     
26 Kaijser & Öhlander, (1999).
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timma i anspråk och alla intervjuer har spelats in på band,
vilka senare har transkriberats. Den intervjuform jag har
använt är så kallad halvstrukturerad. Det vill säga intervjun har
varken varit ett helt öppet samtal eller följt ett strängt
strukturerat frågeformulär. Jag har använt mig av en
intervjuguide som jag har kallat diskussionsunderlag, vars
innehåll var ett par övergripande teman och med efterföljande
frågor.27 Mina intervjuer har dock varit mer av samtal, vilket
har inneburit att frågorna och teman har omkastats och
omformulerats allt efter intervjuernas gång.
Diskussionsunderlaget har dock varit till hjälp för att fånga
upp de frågor som missades under intervjuerna.

Intervjun är som tidigare nämnts ett samspel och samtal
mellan två parter. Men samtalet är inte ett ömsesidigt samspel
mellan två likställda parter. Det finns maktförhållanden både
åt det ena och/eller det andra hållet.28 Kvale hävdar dock att
det råder en bestämd maktasymmetri: ”intervjuaren definierar
situationen, introducerar samtalsämnena och styr genom
ytterligare frågor intervjuförloppet”.29 En intervju är en social
situation där likheter och skillnader vad beträffande bland
annat ålder, bakgrund, kunskaper och kön kan ha varierande
betydelse för hur samtalet fortlöper.30 Under intervjuerna har
jag försökt att inte vara för akademisk i mina frågor och jag
                                                     
27 Se bilaga 1.
28 Kaijser & Öhlander, (1999).
29 Kvale, (1997), s. 118f.
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upplevde inte heller någon misstänksamhet, att informanterna
uppfattade mig som en kontrollant utsänd från den nya
organisationen. I intervjusituationen är det kanske inte enbart
ett maktförhållande åt det ena hållet. En intervjuare är i
beroendeförhållande gentemot sin informant även om den som
intervjuar definierar situationen och samtalsämnen. Det är ju
inte enbart den som intervjuas som betraktas, tolkas och blir
bedömd.

Kaijser och Öhlander menar att en intervju är en gemensam
konstruktion, med olika betydelser för intervjuaren och den
intervjuade, det vill säga båda har inte samma mål.31 Min
upplevelse av intervjusituationen var att vi inte alls hade
samma mål. Jag var där i egenskap av uppdragstagare och
uppsatsskrivare samt i behov av mycket information.
Informanterna å sin sida var där på arbetstid, en del mer
intresserade än andra. Vissa var också mer stressade än andra,
men alla gav av sig själva och hade mycket att berätta.

I intervjusituationer är det även lätt att härma varandra, när det
gäller kroppsställningar och gester. Detta sker även i andra
situationer i interaktion människor emellan. På samma sätt är
det med den så kallade intervjuareffekten.32 Detta kan också
uppstå i samband med intervjuer, då det är lätt som intervjuare

                                                                                                     
30 Kaijser & Öhlander, (1999).
31 Kaijser & Öhlander, (1999).
32 Svenning, Conny, Metodboken, Lorentz Förlag, (Eslöv, 1996).
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att påverka svaren och styra intervjun med hjälp av till
exempel minspel och utrop. Jag har försökt att hålla detta i
åtanke under mina intervjuer genom att jag försökt agera
neutralt, med en låg profil. Informanterna har själva fått prata
på och jag har mest ställt följdfrågor men ibland också fört
tillbaka samtalet till dess ursprungliga ämne. Medvetenheten
om problemen i intervjusituationer har förhoppningsvis gjort
att intervjuerna inte styrts för mycket, utan att informanterna
har fått de spelrum som de behövt under intervjuerna.

Etiska aspekter

Vad gäller uppsatsens metod är det viktigt att ha i åtanke vissa
etiska regler. Jag har främst utgått ifrån HSFR:s
forskningsetiska regler,33 med den avsikten att följa dem så
långt som det har varit möjligt. Framförallt har jag försökt
följa individskyddskravet och dess beståndsdelar som
information, samtycke, anonymitet och nyttjandekravet.34

När det gäller anonymitet, har detta inte varit fullt möjligt,
eftersom jag själv inte har plockat ut informanter utan fått
hjälp av mina kontaktpersoner. Informanterna talade själva om
att de skulle bli intervjuade och alla informanter från
respektive bryggeri hade kännedom om de andra
                                                     
33 Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig
forskning. Antagna av Humanistiska-samhälllsvetenskapliga
forskningsrådet i mars 1990. Http://www.hsfr.se/regler.htm,
1997-09-19.
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informanternas identitet. Jag uppfattade inte detta som något
hinder, eftersom nästan alla intervjuer på varje plats utfördes
på samma dag. Annars kanske det hade blivit mycket
diskussion informanter emellan vilket kanske hade påverkat
dem inför själva intervjun.

Jag har genom min kontaktperson på respektive bryggeri fått
muntligt samtycke från informanterna om att medverka. Det är
viktigt att påtala att medverkan är frivillig och den intervjuade
har rätt att bestämma över sin medverkan, hur länge och på
vilka villkor som deltagandet ska ske. Alla informanter fick
innan intervjun information om att varje intervju skulle ta
ungefär en timma i anspråk och att en bandspelare skulle
användas, vilket alla samtyckte till. Vid de tillfällen när
intervjun drog ut på tiden upplystes informanterna även om
detta. Den intervjuade har också rätt att avbryta sin medverkan
när som helst under arbetets gång, vilket ingen gjorde.

Alla informanter fick före intervjutillfället veta syftet med
undersökningen och hur materialet skulle användas, vem som
hade beställt undersökningen och hur den skulle presenteras
och publiceras. Det fanns även tillfälle efter varje intervju att
ställa frågor om själva undersökningen, vilket också gjordes.
Varje informant har även innan publiceringen fått ta del av
analysen för kommentarer och synpunkter. Uppsatsen har

                                                                                                     
34 Kaijser & Öhlander, (1999).
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återförts till informanterna, det vill säga de har även fått ta del
av resultatet för undersökningen.

Observation

Förutom intervjuer har jag även observerat och
observationerna skedde i samband med att jag vistades på
respektive företag. Jag har gjort mitt fältarbete på flera mindre
avgränsade platser, så som Falcons bryggeri i Falkenberg samt
Pripps bryggeri i Stockholm och Göteborg. Det finns olika
grader av deltagande och när ett fältarbete görs på en mer eller
mindre avgränsad plats blir den som observerar en observatör
som ingår i det sociala spelet.35 Människor är åskådare till sitt
eget och andra liv och allt socialt samspel förutsätter
observation och minne. Det vill säga människor observerar
vad som pågår samtidigt som de deltar, observatören vistas på
platsen, iakttar, samspelar och antecknar. Observationer ska ge
möjligheter att fånga det som innan knappt har anats, men allt
kan inte observeras. En grundläggande princip för deltagande
observation är att endast det som potentiellt sätt kan
observeras och uppfattas på liknande sätt av flera individer
räknas som regelrätt data.36

Metoden med deltagande observationer ger en viss typ av
information som möjliggör vissa analyser och utesluter

                                                     
35 Kaijser & Öhlander, (1999).
36 Kaijser & Öhlander, (1999).
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andra.37 Metoden ger även beskrivningar av olika fenomen
som de ter sig ute i det dagliga livet. Jag har både iakttagit,
samtalat och antecknat och försökt att insupa alla möjliga
intryck av de båda organisationerna, hur kontoren såg ut, var
de anställda satt, var de åt lunch och drack kaffe. På Pripps
blev jag placerad i två olika konferensrum, där jag höll till
mesta delen av dagarna. Jag träffade bara informanterna och
fick inte något annat tillfälle att samtala mer informellt med
anställda inom organisationen. Eftersom uppsatsen delvis är
ett uppdrag från Pripps är det viktigt att påtala att jag inte fått
tillgång till organisationen på det sätt som kunde vara
önskvärt, vilket kan ses som en konsekvens av att ha många
olika kontaktpersoner. Under mina intervjudagar på Falcon,
fick jag ett ”eget rum” där jag kunde hålla mina intervjuer. Jag
åt även lunch och drack kaffe med anställda, vilket gjorde att
jag kom in mer i organisationen. Deltagande observationer ger
möjligheter att ställa korta frågor och oplanerade
samtalsintervjuer, detta har varit viktigt i min empiriska
insamling och givit mig fler infallsvinklar till
intervjusamtalen. Mitt fältarbete har dock varit under så pass
begränsad tid, att jag inte vill påstå annat än att min grad av
deltagande varit relativt låg, eftersom jag inte mer än ytterst
tillfälligt ingått i det sociala spelet.

                                                     
37 Kaijser & Öhlander, (1999).
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Utformandet av ett diskussionsunderlag

Företagskultur kan tänkas ta uttryck på en mängd olika sätt.
Ett sätt att närma sig kultur är just att studera och försöka få
grepp om artefakterna, det vill säga det som hörs, syns och
känns i en organisation (se figur 1). Dessa kan sägas utgöra
symboler för det som är icke observerbart nämligen
värderingarna och de grundläggande antagandena. Artefakter
är bärare utav kultur, se vidare i teorikapitlet, men de måste
tolkas för att fungera som detta. För att förstå en organisation
handlar det om förståelsen för den symboliska världen.
Symboler är ett tecken som står för något djupare och vidare
än sig själv. Ett tecken bli en symbol när det ges en innebör
utanför själva tecknet.38 Hur kan då organisationer studeras
och hur studeras det som tas för givet? Det handlar om att
träda in i den värld som ska studeras och inifrån konstruera
bilder av hur en grupp skapar mening.39

Jag har i utformningen av mitt diskussionsunderlag, som
användes under intervjuerna med anställda från Pripps och
Falcon, berör olika artefakter, som exempelvis rutiner, ritualer,
historier, maktstruktur och kontrollsystem, genom vilka
företagskulturen kan tänkas ta sig uttryck.40 Det är min

                                                     
38 Salzer-Mörling, (1998).
39 Salzer-Mörling, (1998).
40 För tydligare redogörelse se Johnson, Gerry & Scholes, Kevan,
Exploring Corporate Strategy, 3:e upplagan, Prentice Hall, (U.K,
1993), s. 60ff.
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uppfattning att jag med denna ansats förhoppningsvis har täckt
in de aspekter på företagskultur, som jag avser besvara i min
problemformulering.
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Teoretisk referensram

Kapitlet syftar till att redogöra för begreppet kultur och påvisa
skillnader i synsätt. Kapitlet syftar även till att vidareutveckla
kulturbegreppet till företagskultur och belysa olika aspekter av
detta, som vad som menas med subkulturer och symboler.

Vad menas med kultur?

Kultur är ett komplext och omfattande begrepp, som kan
användas på många sätt och som har flera betydelsenyanser.
Det finns ingen samstämmighet när det gäller om hur kultur
ska definiera och det är inte heller klargörande att försöka
ringa in ett komplext fenomen.41 Jag har i stället försökt att
påvisa olika aspekter till vad kultur kan referera till. När det
gäller kulturbegreppet finns det en skiljelinje när det gäller
synsätt – om kultur ses som mer fast och oföränderligt eller
om kultur är dynamiskt och föränderligt.

Enligt Hannerz kan kultur ses som synonymt till ”samhälle”
och ”livsform” och stå för det mesta som är mänskligt, det vill
säga: kunskaper, föreställningar, seder och bruk, språk, sociala
kontaktmönster och föremål.42 Om kulturbegreppet görs
snävare ligger fokus på idéplanet av människors tillvaro.

                                                     
41 Alvesson & Björkman, (1992).
42 Hannerz, Ulf, Över gränser, Studier i dagens socialantropologi,
LiberFörlag, (Lund, 1983).
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Kultur handlar alltså om betydelser, innebörder och meningar,
inte om yttre, objektiva ting.43 Kulturen kan ses på
beteendeplanet och kan spåras i diverse handlingar, händelser
och materiella ting. Men, begreppet refererar inte till dessa
yttre observerbara ting utan till uppfattningar och
föreställningar om dessa. Kulturen är därmed ett gemensamt
medvetande, något kollektivt, som gör människor tillgängliga
genom att på olika sätt kommunicera med varandra.44

Människor skapar sociala strukturer och mening i kontakt med
andra och detta är en pågående och föränderlig process.

Permanensen eller föränderligheten i kultur är ofta föremål för
diskussion. Kultur kan antas ha en grundläggande betydelse
för människor och varje kultur har därför ett legitimt krav att
bevara sina seder och sina specifika värderingar. Invändningar
mot en sådan uppfattning är att den tenderar att göra kulturella
drag en gång för alla givna.45

En av de vanligaste betydelserna av kultur är något som är
synonymt med det levnadssätt och den världsbild som
medlemmarna av en bestämd grupp har gemensamt vilket

                                                     
43 Alvesson & Björkman, (1992).
44 Hannerz, Ulf, Cultural complexity, (New York, 1992).
45 Johansson, Rune, ”Gemenskapens grunder. Etnicitet som
konstruktion och process”. Etnicitetens gränser och mångfald. Erik
Olsson, red. Carlssons, (Stockholm, 1999).
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skiljer dem från andra grupper.46 Hylland Eriksen menar att
detta är en bräcklig definition av kultur, då det inom nästan
alla grupper finns variationer. ”Vi är uppfostrade att tänka på
kultur som ett ting som tillhör ett folk, som har fysiska gränser
och som bygger på det förflutna.47 Men kultur är inte ett ting,
utan ett skiftande, flertydligt och föränderligt begrepp, som till
sin natur är gränslös, flytande och skiftande.

Vad menas med företagskultur?

Precis som kultur kan antas vara oföränderligt eller
föränderligt, är frågan om organisationer har eller är kultur.48

Enligt Salzer kan begreppet organisation liknas vid en metafor
som skapar någon form av ordning.49 Hon talar om olika
situationer som är mer eller mindre organiserade, där grupper
av individer skapar mening och system kring gemensamma
värderingar. Salzer menar att kultur inte är något
organisationer har, utan organisationer är kultur. När
organisationer har en kultur, ses kultur som en variabel
tillsammans med exempelvis affärsidé och
organisationsstruktur, vilka kan kontrolleras och styras av

                                                     
46 Eriksen, Thomas Hylland, Kulturterrorismen, En uppgörelse med
tanken om kulturell renhet, Andra upplagan, Nya Doxa, (Nora,
1999).
47 Eriksen, T. H., (1999), s. 17.
48 Alvesson, Mats, Ledning av kunskapsföretag, Nordstedts Förlag,
(Stockholm, 1989).
49 Salzer, (1994).
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ledningen i en organisation.50 Om organisationen däremot är
kultur, ses kulturen som en metafor, en grundläggande
dimension som genomsyrar hela organisationen. Kultur är
något som växer fram när människor interagerar med
varandra. Kultur är inget som enkelt går att kontrollera och
styra, eftersom kultur inte är något som svävar ovanför
människors huvuden. Precis som Salzer menar Kunda att
organisationer är skapade av tänkande och agerande individer,
vilka interagerar och skapar mening av diverse handlingar och
händelser.51 Uppfattningen om att organisationer är en
pågående process av meningsskapande beror på det
underliggande synsättet att organisationer är kultur.

Genom att se organisationer som kultur understryks vikten av
gemensamma föreställningar och referensramar för
organisationens fungerande. Kulturbegreppets relevans i
organisationssammanhang hänger samman just med att
innebörder, symboler, seder och bruk antas vara centrala för
människans fungerande även på arbetsplatser och i företag.52

Det kan vara en poäng att se organisationer som små
samhällen eller lokala kulturer, då myllret av arbetsuppgifter,
aktiviteter, människor och deras relationer utgör en gemensam

                                                     
50 Alvesson, (1989).
51 Kunda, Gideon, Engineering culture, Control and Commitment in
a High-Tech Corporation, Temple University Press, (Philadelphia,
1992).
52 Alvesson & Björkman, (1992).
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kultur. Uttryckt på ett annat sätt menas det att kultur är en
viktig metafor för belysningen av organisationer.53

Uppfattningar, tankar och händelser, det vill säga kultur, är
inte det samma för nya medlemmar, som det är för de som
redan har erfarenhet från organisationen.54 De nya
medlemmarna måste lära sig vad det innebär att vara
medlemmar och att arbeta inom till exempel ett visst företag.
Detta brukar ske genom socialisation, vilket syftar till att en
individ lär sig de normer, värderingar och beteende som gör
det möjligt för dem att bli accepterade inom en viss grupp.
Socialisering in i en organisation kan alltså ses som den
process där den nya medlemmen lär sig det som krävs för att
bli accepterad i organisationen.

Vad menas med subkultur?

Om kultur är något som organisationer har, kan en homogen
och gemensam företagskultur fungera som styrmedel. Genom
att skapa en standardisering av normer och värderingar,
övergripande själ och ett gemensamt tankesätt, ska
organisationen kunna uppträda enhetligt överallt. I
föreställningen om kultur som styrmedel ligger en önskan om
kontroll.55 En gemensam kultur innebär att individer gör
samma grundläggande antaganden, talar samma språk och

                                                     
53 Alvesson & Björkman, (1992).
54 Garsten, (1994).
55 Salzer-Mörling, (1998).
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tolkar symboler på samma sätt.56 Organisationskultur kan
alltså ses som styrmedel, men det är även centralt för att förstå
varför formella styrmedel inte alltid har de effekter som man
tänkt sig. De attityder och visioner som finns på ledningsnivå i
en organisation, smittar ofta av sig på hela organisationen.
Men de formella ledarna har inte monopol på skapandet av
företagskultur.57 Deras position i organisationen ger dem dock
en speciell möjlighet att utveckla värderingssystem och
normer kring uppförande, då de har befogenhet att belöna eller
bestraffa dem som följer eller avviker.

Det finns en poäng med att vara uppmärksam på att varje
organisation över en viss storlek och som har infört en
uppdelning av arbetsuppgifter, består av flera grupper som
arbetar med olika saker. Organisationen är uppdelad i
exempelvis yrkesgrupper, funktioner och utbildningsnivå. I
kulturellt komplexa samhällen eller organisationer finns det
nästan alltid ett konstant överlappande av olika
värderingssystem.58 Dessa värderingssystem är skapade av ett
myller av människor, deras relationer och aktiviteter, som i sin
tur skapar en mosaik av kulturer, snarare än en gemensam

                                                     
56 Thorsvik, Jan & Jacobsen, Dag Ingvar, Hur moderna
organisationer fungerar, Studentlitteratur, (Lund, 1998).
57 Dandrige, T, ”Symbols Function and Use”, i Pondy Frost, Morgan
& Dandridge, Organizational Symbolism, JAI Press, (Greenwich,
CT, 1983).
58 Mellström, (1995).
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övergripande företagskultur.59 En organisation framstår inte
som en kulturell helhet, utan snarare som ett paraply för olika
subkulturer. Vissa värderingar är mer allmängiltiga än andra,
som kanske enbart delas av en mindre grupp individer. Vid
sidan om subkulturer bör det även nämnas något om
mikrokulturer, som Hannerz definierar som;

”…tied to specific, likewise shared, experiences of
people, settings and events.”60

Subkulturer enligt Hannerz refererar ofta till ganska stora
kulturella segment ur den övergripande kulturen. En subkultur
kan involvera tusentals eller fler tusen personer, medan
mikrokulturer sällan kommer över ett par dussin eller
maximum hundra personer.61 Jag kommer trots detta även i
fortsättningen använda mig utav begreppet subkultur, eftersom
detta begrepp används mest frekvent i den litteratur jag
studerat.

En grupp eller avdelning kan skilja sig från andra genom att de
har olika arbetsuppgifter i en organisation. En mosaik av
kulturer kan skapa problem, när gruppkänslan i en subkultur
blir tydligt och när organisationsmedlemmar har delad
lojalitet, det vill säga har olika hängivenhet till sitt arbete och

                                                     
59 Dandrige, (1983).
60 Hannerz, (1992), s. 77.
61 Hannerz, (1992).
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till den organisation där de arbetar.62 Men även sociala och
etiska grupperingar kan bildas, där normsystemet är så pass
starkt att det får inverkan på det dagliga arbetet. En grupp med
stark gemenskap, egna normer och värderingar, kan leda till
motstånd mot nya synpunkter och till grupptänkande.63 En
stark gruppkänsla eller gruppkultur kan utveckla en
gemenskap inom gruppen, men det kan även skapa en vi/dem
känsla, då andra kan upplevas som konkurrenter. Det som vi
tar för givet, ses som det normala och allt som faller utanför
detta blir således onormalt. Detta kan skapa avstånd till andra
grupper vilket kan göra samordningen svår i en organisation.

En vanlig beskrivning av subkultur är de grupper vars
meningsuppsättningar inte överensstämmer med ledningen i
en organisation.64 Ofta framställs vikten av att dessa
subkulturer inte motarbetar den övergripande kulturen.
Subkulturer liknas då vid öar, vilka flyter omkring utan att
interagerar med andra. Detta innebär också att alla i en
subgrupp bör vara lika, men det är få individer som bara
befinner sig i en gruppering, ofta finns samhörighet och
lojalitet även till flera grupper.

                                                     
62 Dandrige, (1983).
63 Morgan, G, ”Creating Social Reality”, i Images of Organization,
SAGE, (USA, 1986) och Giddens, Anthony, Sociologi, Svenska
utgåvan, Studentlitteratur, (Lund, 1998).
64 Salzer-Mörling, (1998).
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Företagskultur i tre nivåer

För att kunna diskutera kultur och organisationer samt hur
detta förändras, är det viktigt att fundera på vad det består av.
Företagskultur kan studeras på olika sätt och ett sätt är att dela
in kulturen i flera nivåer detta är en schematisk och ganska
förenklad bild, men som är praktiskt användbar vid ett kortare
fältarbete.65 Genom att ha klart för sig att kultur kan studeras i
olika nivåer, blir det lättare att förstå och tolka det som är icke
observerbart.66

Figur 1: Nivåer av kultur67

                                                     
65 Se figur 1.
66 Schein, Edgar H. The Corporate Culture Survival Guide, Sense
and Nonsense About Culture Change, Jossey-Bass Inc., (San
Francisco, 1999).
67 Schein, (1999).
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Artefakter

Artefakter bygger på värderingar, vilka i sin tur bottnar i
grundläggande antaganden, enligt figur 1. Figuren visar
samtidigt att förändringar i artefakter även kan få
konsekvenser på den två underliggande nivåerna. Ett sätt att
närma sig kulturer är att studera artefakterna, vilket är det som
hörs, syns och känns i en organisation. Exempel på artefakter
kan vara historier, kläder, logotyper men även belönings- och
kontrollsystem. Organisationens artefakter ger ett direkt
intryck av kulturen, men det är viktigt att systematisera denna
nivå, eftersom den lätt kan leda till generaliseringar. Artefakter
fungerar också som symboler genom att de förmedlar
information om kultur, men de måste tolkas för att kunna
fungera som symboler. Även om artefakterna kan vara lätta att
observera, betyder det inte att de är lätta att förstå för den som
studerar dem.

Värderingar och grundläggande värderingar

De grundläggande antagandena, normerna och värderingarna
är kulturens kärnelement, det vill säga det som icke är
observerbart. Detta tar sig uttryckt i det synliga och
observerbara, det vill säga, artefakterna. Organisationens
värderingar omfattar medlemmarnas uppfattningar vid och om
olika situationer, det vill säga hur bra eller dåligt någonting är.
Värderingar är även de strategier, mål och visioner för
företaget som företagsledare vill förmedla till de anställda.
Men för att förstå organisationen måste de grundläggande
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antaganden förstås. Dessa är den djupa och fundamentala och
för organisationens medlemmar ofta omedvetna nivån av
företagskulturen. Grundläggande antaganden tas ofta för givna
inom gruppen och beteenden som inte stämmer överens
uppfattas som felaktigt och avvikande.

Vad är symboler?

Kulturella skillnader kan uppenbara sig på många olika sätt
och de kan bland annat förstås genom symboler, vilka kan
fungera som verktyg för att tolka det som syns i en
organisation. Individer kan vara symboler precis som historier
och attribut. Symboler har även olika funktioner i en
organisation och många av dem har även flera funktioner. De
kan vara deskriptiva, energikontrollerande och
systembevarande.68

Deskriptiva symboler är beskrivande adjektiv eller historier
som förklarar hur någonting är eller ser ut.69 De berättar
och/eller förmedlar komplex information så att lyssnaren
förstår de känslor och värderingar som finns i organisationen.
Genom olika historierna kan organisationens historia bevaras
och ett visst sätt att vara legitimeras, samtidigt som de även
visar hur och var organisationens preferenser sätts.

                                                     
68 Dandridge, (1983).
69 Dandridge, (1983).
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Organisationsstruktur kan i sig tolkas som meningsbärande
och energikontrollerande symboler, vilka förmedlar något om
organisationen. Den formella strukturen kan alltså ge
indikationer om organisationens grundläggande värderingar
och normer.70 Hierarki, kontroll- och belöningssystem kan
vara uttryck för vad som är bra respektive dåligt, till exempel
vilken människosyn som finns i organisationen, till exempel
vilket behov av ledning de anställda har. De
energikontrollerande symbolerna kan både användas för att
inspirera gamla medlemmar av organisationen eller för att
attrahera nya. De kan även vara en ”symbol” för olika känslor,
som uppstår hos olika människor.

Organisationer är ofta formade kring krafter som är
sammanhållande eller separerande, som exempelvis de
systembevarande symbolerna. Organisationsstrukturen
behöver inte endast ses som energikontrollerande symboler
utan kan också fungera som systembevarare, då de
systembevarande symbolerna som namnet antyder har en
viktig funktion som bevarare, stabiliserare eller som
förändrare av ett system.71 Symboler befinner sig ständigt i
förändring, där gamla kan försvinna eller försvagas och nya
kommer till. Stora förändringar i organisationsstrukturen som
till exempel en fusion eller en ny ledning kan förstöra gamla
symboler och göra dem verkningslösa.

                                                     
70 Thorsvik & Jacobsen, (1998).
71 Dandridge, (1983).
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Systembevarande symboler kan även ses som centripetala eller
centrifugala krafter i en organisation. Dessa krafter kan få
medlemmar att stanna tillsammans eller separera.72 En
organisations status kan ses till antalet resurser och detta kan
verka som en centripetal kraft i en organisation. Lojalitet,
hängivenhet, prestige och gemensamma mål är andra exempel
på centripetala krafter. Om det finns motstridiga normer,
värderingar samt delade lojalitetskänslor kan detta verka som
centrifugala krafter.

                                                     
72 Ahrne, (1994).
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Vägen till fusionen

Syftet med kapitlet är att ge en bakgrund till bryggerinäringen
i Sverige och att presentera de båda företagen AB Pripps
Bryggerier och Falcon Bryggerier AB, som tillsammans har
bildat Carlsberg Sverige AB. Vidare kommer även motiven
samt själva bakgrunden till fusionen att beskrivas.

Bryggerinäringen73

Öltillverkning för försäljning har bedrivits i Sverige sedan en
lång tid tillbaka och under 1600-talet organiserades näringen i
enlighet med rådande skråsystem. Skråtidens bryggerier var
små enheter som drevs helt hantverksmässigt med vissa
blygsamma hjälpmedel som hästar eller vattenkvarnar.

Under 1800-talets första hälft påbörjades upplösningen av
skråväsendet men öltillverkningen karaktäriserades fortfarande
av hantverk. Stora förändringar var dock på gång och vid
mitten av århundradet påbörjades den process som under några
decennier omvandlade den svenska bryggerinäringen.

                                                     
73 Nedanstående stycke bygger på; Nilsson, Staffan, Bryggerier i
Sverige, En kulturhistorisk inventering, Riksantikvarieämbetet och
statens historiska museer, RAÄ 183:4 samt på företagshistorik och
internt material från Pripps respektive Falcon.
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Från Tyskland spreds konsten att brygga bayerskt lageröl, som
hade högre kvalitet och hållbarhet än vad som tidigare varit
möjligt i Sverige. För detta krävdes kvalificerad kunskap och
stora industriella bryggerier. Utvecklingen mot näringsfrihet
och dess författningar från 1846 och 1864 betydde att det stod
var och en fritt att bedriva den verksamhet han önskade.

I och med tillkomsten av affärsbanker och aktiebolagslagen
från 1864 gjordes det möjligt att skaffa kapital till stora
kostnadskrävande projekt och investeringar. Öltillverkningen
befriades även från produktionsbeskattning. Detta och många
andra faktorer, som exempelvis förbättring av infrastrukturen
gjorde att bryggerinäringen genomgick en omvandling från
hantverk till storindustri. Första hälften av 1900-talet var en
relativt händelselös period på grund av många restriktioner för
bryggerinäringen. Tillverkning av starköl var bland annat
förbjudet fram till 1955. När dessa regler väl lättade hade
Sverige börjat få ett utbyggt vägnät och lastbilar som
möjliggjorde distribution över större avstånd. Detta ledde i sin
tur till en omvandlad livsmedelshandel med rikstäckande
kedjor, något som gynnade marknadsföringen av nationella
varumärken. Efter andra världskriget hade antalet bryggerier
minskat med drygt 120 stycken från 143 till 22 stycken. En
bidragande orsak till denna utveckling var troligtvis den stora
företagsfusion som ägde rum 1964, då AB Stockholms
Bryggerier och AB Pripps & Lyckholm sammanslogs till en
koncern.
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AB Pripps Bryggerier74

Pripps är Sveriges äldsta bryggeri och har funnits i drygt 170
år. Det var under år 1828 som Pripps grundades i dåvarande
Göteborgs utkanter av Johan Albrecht Pripp. Under den här
tiden fanns ett tjugotal bryggerier i Göteborg, men Pripps
expanderade snabbt och efter ett tiotal år var Pripps det största
och klart dominerande bryggeriet i staden.

Från 1865 drevs Pripps som aktiebolag och fortsatte att växa
för att 1928 vara det enda kvarvarande bryggeriet i Göteborg.
Under 60-talet köpte Pripps Malmö Bryggerier och gick
samman med Stockholms Bryggerier och blev på så sätt ett
rikstäckande företag. Under 70-talet byggdes nya och moderna
bryggerilokaler i Stockholm och Göteborg, där finns Pripps
fortfarande representerat och de har idag även vattenfabriken
Ramlösa i Helsingborg.

Under senare tid har siktet ställs in mot Europa och 1995 slogs
svenska Pripps samman med det norska bryggeriet Ringnes
och bildade Pripps Ringnes AB. Ägarna till den nya koncernen
var det norska bolaget Orkla ASA och Volvo. Ett år efter
sammanslagningen sålde Volvo sin ägandedel till Orkla och
Pripps Ringnes blev därmed ett helägt dotterbolag. År 1991
påbörjades expansionen österut, genom Baltic Beverages
Holding, som då var ett delägt bolag mellan Pripps och det

                                                     
74 Nedanstående stycke bygger på; http://www.pripps.se, 2001-01-16
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finska bryggeriet Hartwall. Pripps och Hartwall äger
tillsammans också 11 bryggerier i Ryssland, Ukraina och
Baltikum. Pripps Ringnes bildar en stor bryggerigrupp, som är
norra Europas största och de verkar på en marknad med 200
miljoner invånare i åtta länder. Deras totala omsättning 1999
var 6,7 Mdr SEK och antalet anställda var drygt 12 300
personer.

Pripps har också fortsatt att verka på den svenska marknaden
under namnet AB Pripps Bryggerier. Deras omsättning är
ungefär 2,6 Mdr SEK och de har drygt 1 700 personer
anställda. Verksamheten i Sverige består av produktion och
försäljning av öl, vatten och läsk. De licenstillverkar även öl
som till exempel Lapin Kulta och Bass. Deras egna
varumärken på ölsidan är Pripps Blå, 1828 och TT Three
Town. När det gäller stora varumärken på vatten och läsksidan
är det till exempel Ramlösa, Vichy Nouveau, Festis, Pripps
Energy, Zingo och Apotekarnes.

Falcon Bryggerier AB75

Falcon bryggerier stod klart år 1896 i Falkenberg och blev
stadens första storindustri, som också funnits kvar i staden i
drygt 100 år. Dess grundare var John L. Skantze, som
tillsammans med lokala sponsorer blåste liv i en stad som sov.

                                                     
75 Nedanstående stycke bygger på; www.falcon.se, 2001-01-16.
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Drömmen om ett bryggeri fanns hos Skantze sen barnsben och
han planerade att bygga det i den gamla hemstaden
Kungsbacka. Bristande vattenkvalitet och svårflörtade
finansiärer stjälpte hans planer, Skantze fick leta vidare och
fann så småningom just den källa med friskt vatten som
hittades utanför Falkenberg, vilken lade grunden till själva
bryggeriet. John L. Skantze styrde sitt bryggeri i drygt 40 år,
innan sonen Erland Skantze tog över ansvaret 1937. Erlands
son Christer Skantze blev den siste ur familjen i ledningen för
bryggeriet och han lämnande sin post 1977, samma år som
mellanölet förbjöds. I och med förbudet rasade lönsamheten
för Falken (nuvarande Falcon) och Pripps köpte upp
verksamheten. Falken slogs samtidigt ihop med Sandwalls
ångbryggeri i Borås. Det bestämdes att öl skulle bryggas i
Falkenberg, medan Borås skulle ta hand om läsk. Men redan
1981 flyttade all verksamhet till Falken i Falkenberg.

Bryggeri AB Falken bildades 1985 som ett separat bolag under
nybildade Procordia. Delägare var också Svenska Unilever,
som tillsammans med Falken bildades Falcon AB. Det nya
bolaget var ansvariga för marknadsföring, distribution och
försäljning av produkterna från bryggeriet. Sedan 1995 heter
verksamheten Falcon Bryggeri AB och Falcon ingick därmed i
världens sjunde största ölkoncern, Carlsberg A/S.

Falcon har sedan 1896 varit verksamt på den svenska
marknaden. Deras omsättning är ungefär 1,4 Mdr SEK och de
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har drygt 600 anställda. Falcons huvudsakliga verksamheten
består av tillverkning och försäljning av öl och deras stora
egna varumärken är bland annat Falcon Export och Falcon
Bayerskt, dessutom tillhandahålls ett servicesortiment av vin,
cider, läsk och vatten.

Carlsberg Sverige AB76

Ölkonsumtionen minskar i stora delar av västvärlden idag,
samtidigt som det pågår omstruktureringar i den
internationella bryggeribranschen, där flera stora affärer har
genomfört på senare tid. Totalt sett är den västeuropeiska
ölmarknaden på väg ned och den snabba tillväxten finns i
stället i Asien, Central- och Sydamerika samt i delar av
Östeuropa. I takt med att länder i de här delarna av världen får
ökat välstånd kommer de sakta men säkert ta sig upp till västs
ölkonsumtion. Det är här som den internationella ölindustrin
ser möjligheter, då tillväxten i Västeuropa spås som fortsatt
svag de närmaste åren.

I och med nedgången på ölmarknaden, har detta resulterat i
lägre vinstmarginaler för Carlsberg och för att de skulle kunna
vara med och slåss internationellt krävdes en större
strukturaffär. I slutet av maj 2000 blev det klart att ägare till

                                                     
76 Nedanstående stycke bygger på internt och externt
informationsmaterial från Falcon respektive Pripps,
personaltidningar och internet samt en artikel ur Affärsvärlden nr 4,
2001, ”I marknadens smak”, s. 38-41.
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Pripps Ringnes den norska koncernen Orkla ASA och danska
Carlsberg A/S låg i startgroparna för att bilda en stor ny
bryggerikoncern, Carlsberg Breweries A/S. För att affären
skulle kunna genomföras krävdes ett godkännande från
respektive konkurrensmyndighet och detta blev klart i
december samma år. Efter presentationen av fusionen steg
Carlsbergs aktier igen och tack vare Prippsägda Baltic
Beverage Holding, som har en stark position i de
snabbväxande marknaderna i öst, då Pripps är Rysslands
största bryggare med en fjärdedel av marknaden. I ett
pressmeddelande kommenterar Pripps Ringnes koncernchef
Paul Bergqvist affären;

”Det skapas ett antal stora internationella aktörer. Vi
vill vara med och ta en plats bland de ledande
bryggeriföretaget i världen. Carlsberg och Pripps
Ringnes passar mycket bra tillsammans. Vi har ett
ursprung i samma del av världen, vi har en i stora delar
likartad företagskultur, vi har marknadspositioner som
kompletterar varandra och i båda företagen finns en
önskan om att arbeta tillsammans.”77

Carlsberg Breweries A/S blir nu världens femte största
bryggerikoncern med egen verksamhet i 40 länder och
varumärken som marknadsförs i 150 länder. Kärnmarknader
för det nya bolaget kommer att vara Norden, Östeuropa,
Storbritannien och delar av Asien. Försäljningen i hel- och
delägda företag är ca 5,4 miljarder liter öl samt 500 miljoner
liter läsk och vatten årligen.
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Figur 2: Det nya bolaget78

Figuren ovan presenterar de ägandeförhållande och den
struktur som tagit form i och med fusionen. Carlsberg
Breweries A/S ägs till 60 % av Carlsberg A/S, som också
tidigare ägde Falcon Bryggerier AB och till 40 % av Orkla
ASA, som tidigare ägde Pripps Ringnes AB.79 Koncernens
svenska verksamhet var bolaget AB Pripps Bryggerier. Pripps
har gått samman med Falcon och utgör numera Carlsberg
Sverige AB, som är den nya koncernens svenska företag.
Pripps, Ringnes och Falcon ingår alltså i dag i den danska
bryggerikoncernen Carlsberg Breweries. Carlsberg Sverige
AB kommer att ha ungefär 2200 anställda uppdelat på än så
                                                                                                     
77 www.pripps.se, 2000-11-02.
78 Egen bearbetning.
79 www.carlsberg.se, 2001-04-08.
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länge fyra produktionsenheter i Stockholm, Göteborg,
Falkenberg och Helsingborg samt en rikstäckande försäljning
och distributionsorganisation. Bryggeribranschen i Sverige har
en överkapacitet i produktionsledet och ett arbete har påbörjats
för att analysera produktionsstrukturen. Analysen ska leda
fram till rekommendationer om vilket av de tre bryggerierna
som ska läggas ned, men Ramlösas vattenfabrik i Helsingborg
berörs inte utav denna analys. Huvudkontoret för det nya
bolaget ligger i Stockholm.

Carlsberg Sverige AB erbjuder sina kunder ett brett sortiment,
med många starka varumärken, både egna och
licenstillverkade. Bolaget är marknadsledande inom öl och
vatten, men även starka utmanare när det gäller läsk.
Konkurrensverket har som tidigare nämnts godkänt fusionen,
och deras beslut omfattar också att Carlsberg Sverige AB inte
får en dominerande ställning, vilket fått som konsekvens att en
del varumärken inom öl måste avyttras.Det finns många tankar
och spekulationer kring fusionen och alla är inte enbart
positiva. Enligt Affärsvärldens artikel är fusionen än så länge,
i mångt och mycket, fortfarande en fusion på pappret.80

Fusioner följer inte alltid på förhand skisserade planer och
detta finns det många exempel på, som exempelvis Telia och
Telenor. För att affären ska bli den offensiva satsning som det
talas om, krävs att tillväxten i öst blir som planerat. Inte heller

                                                     
80 Affärsvärlden nr 4, 2001.
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bör de kulturella skillnaderna underskattas när danskt, svenskt
och norskt ska samsas i en och samma ölkoncern.
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Företagskultur i Falcon och Pripps

Kapitlet syftar till att beskriva utfallet av min studie. Empiri,
personalens tankar samt min observation, kommer att varvas
med teori och detta kommer att leda fram till analys av
företagskultur. Jag vill med detta kapitel lyfta fram skillnader
och likheter mellan de båda företagen och de olika
avdelningarna för försäljning och teknik/service.81

Kapitlet består av fem olika kategorier, som börjar med
Intryck av Falcon och Pripps och mynnar ut i Den stora
organisationen och den lilla avdelningen. Kategorierna och
upplägget i kapitlet börjar brett med min observation och
tolkning av en del yttre faktorer, för att sedan smalna av och
landa i rent konkreta faktorer som kläder och logotyper.
Avsikten med upplägget är att läsaren ska få följa en röd
berättande tråd genom min studie av Falcon och Pripps.

Intryck av Falcon och Pripps

Både Falcon och Pripps är till det yttre ganska lika varandra
som organisationer. Det första som slår en besökare är att
byggnaderna och bryggeriverksamheten i Falkenberg,

                                                     
81 När min undersökning startade, hösten 2000 fungerade fortfarande
Falcon och Pripps som två separata organisationer, men en bit in i
undersökningen blev fusionen klar, februari 2001. Jag har dock
fortsatt att förhålla mig till organisationerna som två separata enheter
och frågorna har formulerats som om fusionen inte var klar.
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Stockholm och Göteborg finns bakom lås och bom. Den
besökande måste anmäla sig dels hos en vakt, men också i
receptionen för att få komma in i huvudbyggnaden. Ett sätt att
se organisationer och organiserande, är som en länk mellan
människor och tillträde till en organisation kräver någon form
av medlemskap. Själva organiserandet knyter samman vissa
individer och separerar andra från varandra. Vakter och galler
kan ses som en symbol att obehöriga äga ej tillträde, men det
kan även ha sina förklaringar i att bryggerier har attraktiva
produkter och risken för stölder är uppenbara. Detta är
troligtvis något som är mer generellt än företagskulturellt och
fenomenet är i sig inget unikt, eftersom flera stora företag har
någon form av vakter idag. Väl inne på företagens områden
börjar dock olikheterna mellan de två organisationerna
uppenbara sig för den besökande.

Huvudkontoret i Falkenberg och Falcons kontor i Stockholm
är båda ljusa och öppna platser, vilket gav ett intryck av att
kontoren är nyrenoverade. Säljarna sitter i olika former av
stora och ljusa kontorslandskap både i Falkenberg och i
Stockholm. Jag kunde även observera att cheferna för
respektive enhet har sina rum mitt i verksamheten;

”Vi sitter i landskap här och där sitter allt ifrån
försäljningsdirektören och nedåt, som tillhör
restaurangsidan. Det tror jag blir en helt annan
gemenskap, han är direktör, men det känns inte så.”
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De övriga administrativa enheterna på Falcon finns i mer
traditionella korridorer, där de anställda har egna rum.
Korridorerna är ljusa och flera av rummen har både glasdörrar
och fönster, vilket ger ett välkomnande intryck. Rummen gav
intryck av att vara relativt små och ganska enkla, inredningen
är av traditionell kontorsstandard och inte speciellt påkostade
eller ”svulstiga”, som en Falconanställd uttryckte det;

”Vi gillar inte när det är krusidulligt här nere!”

På alla väggar, både på kontoren och de öppna ytorna finns det
tavlor med Falcons symboler som Pilgrimsfalken, grundaren
John L. Skantze, det gamla bryggeriet och öl. Inte några andra
tavlor eller bilder syntes till på väggarna vare sig inne i
kontorsbyggnaden eller ute på bryggeriet. En trappa ned från
receptionen finns flera samlingslokaler och en pub, dit bland
annat turistgrupper och kunder kommer för rundvandring. På
väggarna finns skåp, som visar öl, etiketter och annat
tidstypiskt som ska spegla Falcon under olika decennier.

Den känsla som infann sig hos mig var att Falcon som
organisation både är öppen och intresserad. Jag besökte
huvudkontoret i Falkenberg en vecka innan jag åkte upp till
deras kontor i Stockholm. I Falkenberg blev jag snabbt
mottagen och fick en ganska omedelbar rundvandring på hela
området samt ett eget rum. I detta rum kunde jag sedan
tillbringa mina två dagar och hålla mina intervjuer. Under
rundvandringen blev jag presenterad för de personer vi mötte
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och flera kom även förbi ”mitt” rum för att säga hej och för att
fråga vem jag var. Under min vistelse både i Falkenberg och i
Stockholm, åt jag lunch och drack kaffe med anställda inom
organisationen.

Pripps gav ett första intryck av att vara en mer sluten och
upptagen organisation. Under min intervjudag blev jag
placerad i ett konferensrum i huvudbyggnaden, som låg i
samband med receptionen. Rummet bestod av stora, mörka
möbler och på väggarna kunde jag observera tavlor med andra
motiv än Pripps symboler. Jag har inte fått samma möjlighet
att komma in bland rummen och korridorerna på
huvudkontoret i Bromma, som jag fick på Falcon. Detta
kanske har sin förklaring i att de som jag intervjuat inte har
sina kontor i själva huvudbyggnaden, utan sitter utanför
området. På fråga om var informanterna har sina kontor svarar
de så här;

”Vi är inte inne i de här lokalerna utan lite längre ner
och inte inne på Prippsområdet. Så därför känner man
sig lite utanför nästan, man är ju aldrig här, äter aldrig
lunch här eller någonting. Hela restaurangsidan är
också utanför, på baksida, så det känns lite avsides. På
något sätt är det nog lite friare där. Det är lite avskiljt
och vi har inte staket, vakter och allt det där. Det är
nog lite friare men lite bortglömt också nästan.”

”Om jag bara hade jobbat på teknik och service, hade
ingen känt igen mig om jag gått in här (på
huvudkontoret, min notering). De två första eller bland
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de första åren som jag jobbade här, visste jag
överhuvudtaget inte att den här avdelningen fanns.”

På Falcon i Falkenberg finns säljarna i hjärtat av verksamheten
och på Pripps i Bromma befinner sig säljarna i ett hus utanför
huvudområdet. Detta får en naturlig följdfråga, varför är det
så? En förklaringar kan till exempel vara att säljavdelningen är
ute på resande fot så pass mycket att de inte behöver ett
centralt kontor. Men det förklarar inte varför de två
organisationerna placerat kontoren olika. Den annan anledning
kan vara synen på avdelningen, nämligen hur viktig den anses
vara i verksamheten.

Min rundvandring på Pripps, gjordes på Pripporama, som
består av en pub, matsal och en stor samlingslokal med mycket
ny och historisk information om Pripps, ölbranschen och
ölbryggning. På Pripporama finns Pripps ölskola och där ifrån
sker även bryggerivisningen. Jag fick följa med en grupp som
betalat för denna kväll och fick på så sätt en ganska extern
rundvandring på bryggeriet. De som skötte kvällens
rundvandring och aktiviteter var extrapersonal, anställda på
Pripporama, som till vardags är studerande från bland annat
Stockholms Universitet. Detta gav mig inget tillfälle att prata
om Pripps som organisation, eftersom de inte är så väl insatta i
dess struktur.

På bryggeriet i Göteborg, befann jag mig, under min dag där,
mest i ett konferensrum inne i själva huvudbyggnaden.
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Rummet som sådant kändes ganska gammalt och lite slitet.
Korridorerna var långa och tysta och under hela dagen stötte
jag inte på fler än ett tiotal personer. Bryggeriet gav ett intryck
av att vara ganska öde. Varken på Pripps i Göteborg eller i
Stockholm fick jag någon intern rundvandring bland kontor
eller lokaler. Under mina intervjudagar fick jag sköta mig själv
och träffade inte heller några andra människor än de jag
intervjuade.

Mina observationer och upplevelser från Pripps och Falcon
skiljer sig något åt. Det kan bero på skillnader mellan
organisationerna som att Pripps är större och mer
svårtåtkomligt än Falcon, som är ett mindre företag. Betyder
det att företag som är mindre är mer öppna och lättillgängliga
än de företag som är större? I mindre organisationer är besluts-
och informationsvägarna kortare än i större organisationer,
vilket också kan ha underlättat mina kontakter med Falcon. I
samband med att jag via mina kontaktpersoner bad om
framtagandet av informanter, påtalade jag även vikten av en
rundvandring inom respektive organisation. Jag upplevde
också att kontaktpersonerna hade ett olika stort intresse för
mitt undersökningsområde. Kontaktpersonen från Falcon hade
ett större intresse för området, vilket även gjorde att
informanterna från Falcon var något mer informerade om
intervjuerna och dess syfte än de från Pripps. Min
huvudsakliga kontaktperson för uppsatsen är dock inte samma
person som hjälpt mig plocka fram informanter. Detta är
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intressant med tanke på att uppsatsen delvis är ett uppdrag från
Pripps. Det är även anmärkningsvärt med tanke på uppdraget,
att jag inte fått samma möjlighet att komma in i Pripps som
organisationen som jag fått på Falcon. Min presentation av den
observation jag gjorde under mina dagar på respektive företag,
kommer att ligga till grund för de skillnader och likheter som
kommer att belysas i nästkommande avsnitt.

Storebror ser inte lillebror, men lillebror ser

storebror

Det är viktigt att se tankarna och uppfattningarna om fusionen
som bakgrundsinformation till kommande avsnitt, då de kan
återspegla sig i svaren på de andra frågorna som ställdes under
de olika intervjutillfällena. Motiv till fusionen beskrevs på
liknande sätt av majoriteten av alla informanter, oavsett
organisation. Nedan beskriver en informant sin uppfattning till
bakgrunden om fusionen mellan Carlsberg och Pripps;

M: - Hur fick du eller ni reda på att ni skulle
fusioneras?

I: - Jag hade hört ryktena vid ett par tillfällen tidigare,
att Carlsberg var intresserad utav Pripps […] Sen
visste jag vad Carlsberg var ute efter, det vet väl alla –
det är egentligen inte den svenska marknaden, utan
vad Pripps har med sig i bagaget, när det gäller
Ryssland och Baltikum. Där har du den stora
tillväxtpotentialen.

M:  - Så det är det som är bakgrunden till fusionen?
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I:  - Ja, det är jag nästan hundra på. Om man tittar på
stora internationella bryggerier, den volymen Sverige
har är för liten, vi dricker för lite öl. Så vad Carlsberg
har varit ute efter är att försöka köpa loss Ryssland och
Baltikum, men det gick inte Orkla med på.

Något som nämndes i inledningen är att företag bara blir
större, vilket krävs för att hänga med i den globala ekonomin.
Företag fusionerar på grund av att mogna branscher tvingar
fram strukturomvandlingar och konkurrens kräver tillväxt,
lägre kostnader, stora volymer och nya marknader. Carlsbergs
fusion med Orkla är just en sådan omvandling som ska ge
koncernen en ny marknad, där de kan expandera. De flesta
informanter upplever att de fått ganska bra information om
fusionen. Lite spekulationer och rykten har florerat och några
tycker även att informationen kring fusionen har tagit lång tid,
samtidigt som de säger sig förstå att det många gånger är svårt
att ge tillräcklig information innan allt är klart. Det finns också
en oro kring det egna jobbet och nya chefer, men det som flera
informanter påpekade var mest störande, var att inte kunna ge
information till kunder, vilket beskrivs enligt följande;

”Det är ju så här att kunderna kräver väldigt mycket
information när en sån här stor grej kommer ut och av
naturliga skäl kan man inte ge dem all information. Vi
kanske inte ska ha all information heller av den
anledningen. Sen vill man gärna kunna svara kunderna
någonting och det har vi inte kunnat göra.”

Ett sätt att i tider av turbulens minska oron bland de anställda i
en organisation är att se till att informera på ett bra sätt. Ett rikt
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informationsflöde om vad som händer i en organisation
uppfattas som något positivt, där medlemmarna känner sig
delaktiga. Den information som har gått ut till de anställda
inom båda Falcon och Pripps har varit ett gemensamt
integrationsnytt, som allteftersom beskrivit vad som hänt med
fusionen och verksamheten som exempelvis
personalförhandlingar och tillsättning av olika chefer. Med
hänvisning till avsnittet om kulturens nivåer, kan
informationsflöde, som är en viktig del av
organisationsstrukturen, ses som artefakter. Medlemmarnas
uppfattningar om hur bra eller dåligt någonting är speglar
organisationens värderingar. Artefakter bygger på värderingar,
vilka kan ses som uttryck för graden av öppenhet i en
organisation. De flesta informanter tycker att de fått bra med
information och de känner sig väl underrättade, vilket får stå
för att organisationerna har ett bra informationsflöde.
Värderingarna i de båda organisationerna enligt min
uppfattning är öppenhet mot personalen och att det anses
viktigt att alla får veta vad som händer. Den information som
har gått ut till personalen är som sagt samma information till
alla, vilket kan spegla likheter i företagskultur när det gäller
information och dess flöde. Men det kan lika gärna vara en
konsekvens av de integrationsgrupper som bildats inom den
nya organisationen och att ledningen uttryckt en önskan om att
hålla alla informerade.



58

Under intervjuerna diskuterades även uppfattningar om den
andra organisationen, de som efter fusionen ska bli kollegor.
På frågor kring hur informanterna från Pripps uppfattade
Falcon kom flera, likartade svar, men de flesta hade
överhuvudtaget inte reflekterat över Falcon, mer än att det var
ett annat och ett litet bryggeri. De säger så här;

” Det är första jag tänker på är deras fågel, deras örn,
ingenting annat faktiskt. De finns någonstans, de finns
någonstans nere i Falkenberg, annars har jag faktiskt
ingen aning - ingen koll alls. Som det kändes förut
också, så kändes det som jag inte brydde mig så
speciellt mycket […] Nej, det hade liksom inte med
mig att göra, lite onödig information, så där att ha på
något sätt. Det är så mycket annat som ska in ändå.”

”En uppstickare ((skratt)) nä, men de har ju inte varit
så stora. De gör ju en del öl som jag tycker är god och
de är ju även duktiga på det. Annars har man ju inte
haft så mycket med dem att göra, det har varit ett annat
bryggeri bara. […] Och man har inte hört något
speciellt om Falcon, det tycker jag inte, inte under alla
år - ganska anonyma som företag.”

Något intressant jag noterat är att informanter från Pripps hade
några få och ibland inga tankar alls om Falcon, medan
informanterna på Falcon hade många, långa och ganska
likartade tankar om Pripps. Vilket lät så här;

”Vi har alltid upplevt att dom har varit så stora och vi
så små – vi har varit den lilla utmanaren, så att säga.
Men det är vi inte längre, eller hade blivit i alla fall,
nästan lika stora […] Men det är ju Sveriges största öl,
så är det ju. Nej, men de har ju alltid varit…framför



59

allt är det ju det där storebrorsyndromet, den stora
kolossen. […] Totalt hela Pripps tänker jag nog som
stort och opersonligt och det tror jag att många gör, lite
statliga, men framför allt stort och opersonligt.”

”Man har tyckt att det har varit lite gammalt och lite
tråkigt, stort och lite fyrkantigt företag. Inget direkt
ungdomligt, tycker jag. Det påverkar säkert hur man
ser på Pripps. Men sen är det mycket en föreställning,
för jag känner ingen där, har inget samröre med dem,
vet inte hur de jobbar egentligen. Det är svårt, men
ganska stort och tråkigt, det är det intrycket man får.”

Pripps och Falcon har en gemensam historia, eftersom båda
har funnits i bryggeribranschen nästa lika länge. I ungefär 100
år har Pripps hela tiden varit den större organisationen av de
två och under en period fanns båda inom samma koncern.
Eftersom Pripps alltid varit marknadsledande och det största
bryggeriet i Sverige har de inte behövt slåss om herraväldet
och på så sätt kanske enbart noterat andra bryggerier. Falcon å
andra sidan har slagits om marknadsandelar på ett helt annat
sätt, från att vara trea till att bli tvåa och nu på senare år även
plocka andelar från Pripps när det gäller ölförsäljningen. Detta
kan förklara varför anställda på Pripps inte noterat och knappt
har några uppfattningar om Falcon, de har ju alltid varit större
och bättre. Falcon har sett det som sin uppgift att kämpa sig
närmre Pripps och varje restaurang som gått från Pripps till
Falcon har varit en triumf.

Enligt kulturbegreppet skapar människor sociala strukturer och
mening i kontakt med andra eller med andra ord skapas system
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kring gemensamma värderingar. Synen på Pripps och Falcon
kan antas bottna i de värderingar som finns i de olika
organisationerna och värderingarna bottnar i sin tur i de
visioner som företagsledningen vill förmedla om hur bra
respektive organisation är. I avsnittet om subkulturer beskrivs
föreställningen om kultur som styrmedel i en önskan om
kontroll. De visioner som finns på ledningsnivå smittar ofta av
sig på hela organisationen och som beskrivits tidigare färgar
kultur av sig på beteendeplanet. Genom att se Pripps som
tråkigt och fyrkantigt förmedlas en bild av Falcon som
familjärt, flexibelt och inte litet, men mindre. Precis som
synen på Falcon som anonymt, onödig information och
intetsägande förmedlas en bild av Pripps som det stora, enda
och bästa bryggeriet.

Fusion är positivt

År 1998 gick Pripps med förlust för första gången, mycket
beroende av att de året innan blev av med licenstillverkningen
av Coca Cola till förmån för Carlsberg. Detta fick
konsekvenser inom organisationen genom ökade
besparingskrav, personalnedskärningar och omorganisation.
Den senare beskrivs som en centralisering av verksamheten till
Stockholm. Många informanter på Pripps upplever att det varit
rörigt att arbeta i företaget samt att det sista året även har
präglats av fusionen med Carlsberg. Informanter från både
Pripps Göteborg och Stockholm uttrycker sin syn på
organisationen den senaste tiden enligt följande;
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”Den organisationen tycker jag har varit och är kaos.
Vi klarar ju inte vår uppgift som vi ska göra. Det har ju
varit i det här konkurrenskraft, att man ska titta på
kostnaderna hela tiden och inte titta på och utöka
medvärdet för kunden. Det har varit interna kostnader
som man skulle spara på och det har ju fått sina
konsekvenser i att vi har fått en sämre verksamhet.”

”Man ser det som någonting positivt, verkar det som i
alla fall, det måste jag säga. Annars har det varit
ganska mycket gnäll, att allt bara ska skäras ned och
blir sämre och sämre. Så kanske alla säger som är
äldre – att det var bättre förr! Men det kanske har varit
positivt på något sätt, att det har varit så mycket
nedskärningar, då har de tröttnat på Pripps
mentaliteten och är därför positiva till Carlsberg. Om
det varit så att Pripps hade varit väldigt bra, haft
mycket folk, så tror jag de hade varit väldigt negativa.”

Även om det finns flera negativa tankegångar om Pripps som
organisation, finns det även positiva uppfattningar om den
samma. I det här avseendet har jag även observerat en skillnad
mellan Pripps i Göteborg och i Stockholm. Tankarna om
Pripps som organisation har bland informanterna i Göteborg
varit något mer negativa än de i uppfattningarna informanterna
från Stockholm uttryckt;

”Som jag har upplevt det har det alltid varit lätt med
Pripps, men det är väl för att det har varit ett hyfsat
stort företag. Det har aldrig varit något krångel med
löner eller semester. Allting har alltid gått och fixa –
fort och snabb och det har alltid funnits folk att prata
med, det är alltid någon som är ansvarig för allting.”
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Min observerade skillnad mellan Pripps i Göteborg och
Stockholm kan bero på centraliseringen av verksamheten eller
att det är två organisationer i en och samma. När informanten
från Stockholm nämner att det är enkelt med löner och
semester beror det kanske på att den verksamheten finns just i
Stockholm. Informanter från Pripps nämner även saker som att
fusionen är en naturlig utveckling, många företag idag slås
samman och bildar större enheter. På frågan om hur de ställer
sig till den nya fusionen svarar en informant från Pripps så här;

”Det är både positivt och negativt måste jag säga. Jag
tror att det är positivt att det kommer någon med
väldigt mycket bakom, som är väldigt stora och starka
som Carlsberg. Att det finns väldigt mycket pengar, så
att man, som jag sa tidigare, inte bara sparar utan att
man även satsar offensivt i stället. Det blir ju ett stort
företag med öl, läsk och allting. Men det kanske blir
för stort, så att man inte tänker på personalen, utan att
allting blir väldigt omständigt.”

En tanke med fusionen är att den kanske kommer att medföra
det starkare företag, som förhoppningsvis har ett större kapital
och satsar mer offensivt. Det finns också en uppfattning om att
det ska bli spännande och mer stimulerande att jobba i en
större organisation med en bredare produktportfölj. Någon sa
även att det ska bli roligt att gå ihop med Falcon, den gamla
antagonisten för att se hur bra de kan bli tillsammans. Pripps
har under en tid präglats av besparingar och nedskärningar
bland personal, arbetsklimatet har blivit intensivare och tiden
beskrivs som ganska turbulent. Genom fusionen tänds hoppet
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om att saker och ting ska bli bättre och att det kommer att
satsas mer i organisationen.

Det finns både likheter och skillnader mellan Pripps och
Falcon när det gäller tankarna kring fusionen. De flesta åsikter
och uppfattningar om själva fusionen är både övervägande
positiva och relativt lika från alla informanter oavsett företag.
Även om tankarna är övervägande positiva, finns det farhågor
inför den nya fusionen. Tanken finns att den nya
organisationen kanske blir för stor och de anställda glöms bort
har uttryckts av en informant från Pripps. Denna tanke delas
även av en informant på Falcon;

”Fusionen känns rätt kul faktiskt. Jag tyckte nästan att
det var dags att det hände någonting, så det känns rätt
bra. Det finns en risk kanske, att vi blir lite stora, att
det blir svårt att göra sig hörd. Men vi får hoppas att
det blir bra.”

Den oro som uttrycktes av både informanter från Pripps
respektive Falcon, att den nya organisationen kommer att bli
så stor att de anställda glöms bort, säger något om den
befintliga organisationen. Både Pripps och Falcon upplevs av
informanterna som delvis små och lättillgängliga
organisationer.

De flesta på Falcon är övervägande positiva till fusionen,
precis som på Pripps. De nämner att det ska blir spännande att
slås i hop med deras värsta konkurrent. Samtidigt uppfattats
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det som stimulerande och spännande att byta namn och heta
Carlsberg, som är ett stort internationellt varumärke. Någon
tror att det kanske blir en stor förändring av arbetssätt och så
vidare, även om det inte sker i direkt påverkan på dem själva
och denna eventuella förändring uppfattas inte som något
jobbigt. På Falcon har jag också uppfattat ett litet lite missnöjd
med att fusionen kom när den kom, det vill säga alldeles för
tidigt, eftersom Falcon har gått bra under en tid. Flera av
informanterna hade nog önskat att den kom lite senare, då
hade de fått lite mer tid på sig att visa vad de gick för och de
uttrycker detta enligt följande;

”Falcon har ju gått så jättebra under några år och har
liksom växt hela tiden. Och då tycker man kanske att
det är synd att man köper ett annat bryggeri eller
fusioneras med ett annat bryggeri. Det var kanske
första tanken.”

”Jag trodde faktiskt att det skulle komma efter nyår,
men det gjorde det inte. Det är väl klart att det är
blandade känslor. Vi hade liksom vind i seglen och för
varje månad som gick tog vi marknadsandelar och det
gick bara bättre och bättre. Och då tänker man lite; -
djävlar varför kom det just nu?”

Enligt teorikapitlet handlar kultur bland annat om
uppfattningar och föreställningar och fokus finns på idéplanet
av människors tillvaro. Men tanke på detta anser jag att det är
av vikt att ställa frågor kring hur de anställda uppfattar
fusionen och tankarna om den nya organisationen. De tankar
om fusionen som informanterna har givit speglar också
uppfattningar om respektive företag. Med hänvisning till
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teoriavsnittet om symboler kan organisationers resurser ses
som centrifugala och centripetala krafter. Pripps har som under
en tid gått sämre och förlorat marknadsandelar har tappat
resurser. En organisations status kan ses till antalet resurser
och detta anser jag kan avspegla sig i att de allra flesta
informanter från Pripps är positiva till fusionen och de ser
framemot att börja om med det nya företaget. Fusionen verkar
som en centripetal kraft, då den nya organisationen har mer
resurser och kan satsa framåt. Falcon å andra sidan har ökat
sina marknadsandelar och där tolkar jag att informanterna inte
uttrycker riktigt lika positiva känslor inför fusionen. Prestige
och gemensamma mål är exempel på centripetala krafter och
med tanke på att Falcon gått bra under en tid och knappat in på
Pripps så har inte fusionen samma effekt på dem.

Både Pripps och Falcon är traditionsrika bryggerier, med en
lång historia och kända varumärken. Det finns någonting
historiskt i båda organisationerna som främst informanter från
Pripps uttrycker en sorg över att kanske förlora. I och med
fusionen försvinner Pripps och Falcon som företag och det nya
namnet är Carlsberg Sverige AB. Carlsberg som organisation
är helt nytt för de anställda på Pripps. Nedan följer några
tankar om detta;

”Det känns rätt på sätt och vis, jag tror att vi blir ett
bättre företag. Det som är tråkigt tycker jag är att
Pripps försvinner som företag, det har i alla fall funnits
sedan 1828. Men annars tror jag på Carlsberg, det tror
jag kommer bli bra i slutändan.”
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”Det som känns tråkigt är att Pripps försvinner, som
företag. Det har ju alltid funnits tycker man och alla
känner till det. Och det kommer alltid att finnas, men
sen plötsligt en dag finns det inte längre. Det är ganska
tråkigt tycker jag att det ska komma någon utifrån och
köpa.”

Även om ägarförhållandena förändrats över tiden, har Pripps
som företag och bryggeri alltid funnits, om än i olika
konstellationer. Falcon har redan varit ägda utav Carlsberg
under en tid och de vet vad som gäller med Carlsberg. Ingen
informant från Falcon uttryckte någonting kring att
företagsnamnet kommer att ändras i det nya företaget.
Däremot fanns det tankar om Falcons relation till Carlsberg,
som enligt några informanter kan vara en fördel;

”Det är helt klart att en liten fördel är det kanske för
våran sida att vi har varit ägda utav Carlsberg i så
många år, vi kan och vi vet ju vad de vill. De är hårda
mellan tummen och pekfingret, det kan jag tala om,
mycket hårda. Då är det ju bra att ha varit med i leken
ett tag och det kan kanske vara en fördel för våran
del.”

”Men så här i efterhand tycker jag nog att det är rätt
spännande. Vi har ju fått en jättefin produktportfölj att
jobba med.”

Tanken på att bli Carlsberg är något som de flesta tycker är kul
och fusionen innebär att många anser att de får en bättre
produktportfölj, både från Pripps och Falcons sida. Alla
informanter från båda organisationerna anser sig ha något att
vinna på fusionen, även om det de vinner skiljer sig något åt,
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vilket detta avsnitt har belyst. Eftersom fusionen vid
startdatumet för denna undersökning inte var klart, har de
anställda inte ännu märkt av några direkta förändringar. När
det gäller de frågor som ställdes kring tankarna om fusionen,
har svaren många gånger varit rent spekulativa, eftersom ingen
har direkt ännu påverkats av fusionen.

Våra arbetsförhållanden – lika men ändå

olika

När det gäller synen på olika avdelningar och deras
uppdelning inne i organisationen skiljer sig detta något åt
mellan organisationerna. Informanter från Pripps berättar om
att deras avdelningar mot försäljning samt teknik och service
är uppdelade var för sig. Några beskriver även avdelningen för
teknik och service om enbart som ett kostnadsställe som inte
riktigt räknas;

”Vi är ju längst ner på skalan om man säger så. Teknik
och service har ju alltid varit en kostnad förut, en
kostnadsavdelning. Den har bara kostat pengar. Vi har
aldrig dragit in några pengar, intäkterna tar restaurang
och vi kostar, för bara vi sätter ut. Pripps har väl sätt
det lite som en kostnadsavdelning.”

”Företaget har ofta sett oss som en kostnad och inte
som en tillgång för verksamheten, men det är ju ändå
vi som har kundkontakten och sköter relationerna med
kunderna och så.”
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Uppdelningen mellan avdelningarna ses som en konsekvens av
de besparingskrav som finns i Pripps, där alla avdelningar har
sin egen budget. Detta i sin tur uppleves som negativt i synen
på de olika avdelningarna, vilket kan leda till en rangordning
dem emellan. På Pripps finns det som tidigare nämnts inte
något formellt samarbete mellan avdelningarna och det
samarbete som finns sker informellt. Detta beskriver en
informant så här;

”Vi hade ju vårt distrikt, så att säga, men jag träffade
aldrig den säljaren en enda gång under ett års tid. Jag
pratade med honom i telefon ett par gånger, men jag
har aldrig träffat honom. Det blev lite konstigt kanske
för man ska ju försöka jobba nära varandra ändå. För
har man en kund, ska både säljaren och teknikern prata
ihop sig och ha samma åsikter. Då kan man hjälpa till
på ett annat sätt och bli ett team.”

På Falcon har försäljning samt teknik och service
avdelningarna en gemensamt målplanering, även om
avdelningarna fungerar var för sig. Detta i sin tur främjar
samarbetet mellan säljare och servicetekniker enligt flera
informanter, vilket kan beskrivas enligt följande;

”Jag har även bra kontakt med min säljare, eftersom
jag åker på hans kunder. Är det några problem så är
det bara att ringa, så det är positivt att kunna ha en bra
relation med sin säljare. Jag tycker personligen, att det
vi håller på med, som vi jobbar på Falcon, det är så jag
vill jobba i alla fall. Man ska ha den här dialogen med
sin säljare, för det är ändå ett team som är ute och
jobbar.”
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Artefakter kan ge ett direkt intryck av kultur och fungera som
symboler genom att de förmedlar information om något, se
avsnittet om nivåer av kultur i den teoretiska referensramen.
Organisationsstrukturen kan tolkas som meningsbärande och
energikontrollerande symboler, då den förmedlar något om
kultur. Den formella organisationsstrukturen kan alltså ge
indikationer om de grundläggande värderingarna och
normerna i en organisation. Flera informanter från teknik och
service på Pripps påtalar att deras avdelning inte riktigt räknas
och någon berättade också att flera anställda inom avdelningen
placerats där, när de inte orkade med sitt förra arbete. Detta
kan vara uttryck för vad som är bra eller dåligt och kan till
exempel visa vilken människosyn som råder, vilket behov de
anställda har av att ledas inför nya uppgifter med samarbete
eller inte.

Ledarstilen mellan Pripps och Falcon skiljer sig inte så mycket
enligt informanternas beskrivningar, utan de presenterar
ledarstilen inom respektive organisation som ganska ledigt och
jordnära. Både chefer på ledningsnivå och informanternas
närmaste chefer beskrivs ha en öppen och ärlig attityd, vilket
med största sannolikhet smittar av sig ner i organisationen.
Informanterna från Falcon uppfattar även att deras
organisation är platt, arbetet är fritt och det sker under eget
ansvar. Informanter från Falcon beskriver organisationen
enligt följande;
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”Jag känner att den är väldigt platt. Det är inte han där
uppe och vi där nere, så känns det inte. Det känns
väldigt neutralt och väldigt avslappnat. Alla har vissa
mål, hela tiden om vad man ska uppnå, men hur man
uppnår de där målen och hur man går tillväga är
väldigt fritt. Alla har ett ansvar och man behöver inte
springa till chefen hela tiden om allting. Klarar du inte
av det, då springer du till chefen, om du behöver hjälp,
annars sköter du dig själv och fixar det.”

”Det behöver inte vara så långa puckar, utan det går
undan och ofta svarar cheferna själva i telefon. Man
behöver inte lämna meddelanden eller om man gör det,
ringer de tillbaka väldigt fort, nästan jämt. Allt är lätt,
inte mycket papper eller tungrott. Det är enkelt att få
saker och ting att hända.”

Även om de flesta informanter från Pripps beskriver
organisationen som öppen och ärlig, finns en uppfattning om
att Pripps är en hierarki med många led och flera chefer. Här
följer en informants beskrivning av detta;

”Att det finns så många chefer, har nog varit Pripps
svaga sida, tror jag. Det är därför Pripps är så
långsamma så fort man ska göra något och det är så
många som ska besluta innan det händer något. […]
Men Pripps har alltid varit chefer. Mycket, mycket
chefer. Det ska vara chefen och hans underhuggare
och så ska han ha en arbetsledare och så ska han
ha…tyvärr. Om man tittar på Åbro, har de haft mycket
mindre chefer och det har gått fortare att fatta beslut.
Titta bara på den där cidern eller alkoläsken, när den
dog ut, DÅ kom Pripps med sin, för det var så många
som skulle smaka och bestämma.”
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Det finns en övergripande syn att arbetssätten mellan de två
organisationerna är lika och så här beskrivs det av en
informant från Pripps;

”I hela bryggeribranschen, i alla fall i den här regionen
jobbar vi likadant. Vi har ett visst mönster vi jobbar
efter mot restaurang, sen skiljer det sig visst i detaljer,
men de är mest så små, att det inte ligger till hinder.
Utan jag är övertygad om att Falcon jobbar på ett
liknande sätt som vi gör.”

Båda yrkesgrupperna anser sig ha ett arbete med frihet under
ansvar och kontrollen av det dagliga arbetet är liten, även om
de flesta har daglig kontakt med respektive närmsta chef. En
säljare från Falcon rapporterar via ett datasystem in en
veckorapport medan en säljare från Pripps gör samma sak
manuellt. En informant på Falcon beskriver detta enligt
följande;

”Jag rapporterar en gång i veckan. Vi har ett program i
våra datorer där vi registrerar in alla våra besök, vad vi
har gjort osv. Men sen är det inte något kontrollsystem
i den bemärkelsen, för jag pratar med min chef ungefär
5 gånger per dag så han vet ungefär vad jag gör. Jag
behöver inte redovisa att jag varit på ett visst ställe –
det speglar ju sig i resultatet.”

En informant från Pripps beskriver även teknik och service
som en avdelning, där de anställda har arbetat lite för sig
själva. Medelåldern på teknik och service är relativt hög och
många har varit där ganska länge. Så här beskriver han sin
syn;
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”Det är en fruktansvärd skillnad bara på Pripps, på vår
avdelning. Tar man våra 40 servicetekniker, kanske
alla jobbar på 40 olika sätt. Det finns liksom ingen
standard att alla ska jobba på ett visst sätt. Vi hade ett
möte för ett tag sedan, när vi skulle bestämma vad vi
skulle ha för artiklar. Då var det två personer som stod
och pratade, som jobbar med precis samma saker, som
de gjort i 30 år och det kunde man inte tro om man
stod och lyssnade. De pratade om två helt olika saker.”

Enligt informanternas beskrivningar kring respektive
arbetsuppgifter, både på Pripps och på Falcon kan
arbetsrutinerna ses som likartade. Informanterna uppfattar att
det råder en öppen och ärlig stämning mellan chefer och
anställda. Detta uppfattar jag som ett uttryck för att
organisationerna i sig är en relativt platt och att det råder en
låg maktdistans mellan chefer och anställda. Men det kan
också ses som att just i det här fallet spelar arbetsuppgifterna i
sig en betydande roll. Det kan anses vara svårt att sköta
uppgifterna som säljare och servicetekniker med stark formell
kontroll, då varje person är ute på resande fot majoriteten av
veckans dagar. Detta kan även tolkas som ett uttryck för något
mer generellt, en konsekvens av bransch och arbetsuppgifter,
mer än att det är något företagskulturellt. Här går det även att
dra en parallell till mina inledande intryck av Pripps och
Falcon, där jag diskuterar placeringen av rummet, det vill säga
placering av respektive avdelning. Rummets placering kan
även vara ett uttryck för kontroll, eller i det här fallet icke
kontroll. Pripps försäljningsavdelning och teknik/service sitter
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utanför själva huvudbyggnaden i Bromma. Vad säger detta om
Falcons placering av försäljningsavdelningen, som befinner
mitt i verksamheten? Det kan som jag nämnde tidigare även
vara en symbol för hur viktig verksamheten anses vara.

När det gäller belöningssystemet ser det ganska olika ut inom
de båda organisationerna. Båda organisationerna har
belöningssystem, men i och med att målindelningen ser olika
ut, ser också belöningssystemen olika ut. Den största
skillnaden finns mellan de två avdelningarna för teknik och
service. En informant från Pripps menar att;

”Där är ju faktiskt Falcon bättre än vad Pripps är. För
om man tänker att där jag jobbar, så sätter vi upp vårat
mål för teknik och service och de andra sätter upp sina
mål. Men på Falcon så sätter man upp mål för hela
restaurang och når man målen får alla åka, det blir ett
bättre samarbete. Det tycker jag är väldigt bra, mycket
bättre än vad vi har haft, annars blir det ju vi och
dom.”

På Pripps sätter varje avdelning mot restaurang upp sina egna
kommande mål, det vill säga säljarna har sina egna mål och
serviceteknikerna sina. Detta är något som flera informanter
från teknik och service på Pripps tycker är negativt, eftersom
det inte främjar ett formellt samarbete mellan avdelningarna,
utan blir en sämre verksamhet. På Falcon finns ett ganska
tydligt belöningssystem, med individuella mål och bonuslöner
samt andra belöningsformer när det gäller säljarna. En
informant från Falcon beskriver det så här;
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”Jag trodde att det skulle vara mer prestige och fula
knep, för säljare är ju säljare och det brukar ju vara
provision till höger och vänster. Men här jobbar vi inte
med provision, vi har en liten bonus bara och alla ser
till företagets bästa och det är lite unikt tycker jag.”

Men hela restaurangsidan sätter även upp ett och samma mål,
vilket enligt informanterna leder till ett bra och formellt
samarbete mellan försäljningsavdelningen och avdelningen
mot teknik och service. Hela avdelningen mot restaurang hade
för året 2000, satt ett gemensamt mål och när detta uppfylldes
fick alla åka på en veckas resa till Mauritius;

”Det finns ett mål och det här målet ska vi nå och det
här är moroten. Når vi de här intjänade pengarna, de
här volymerna, den här marknadsandelen, då blir det
Mauritius.”

På Pripps jobbar varje avdelning för sig med egna mål och
uppdelningen är mer markant. Säljare på Pripps har också
belöningssystem i form av bonuslöner och andra små
belöningar, som exempelvis biocheckar. När det gäller större
belöningar är det bästa distriktet eller den bästa säljaren som
får någon större resa;

”Vi har en fast grundlön, men sen har vi ett
bonussystem när det gäller vår försäljning, om vi
lyckas uppnå vissa mål och så vidare. Men det kan
vara resor också, studieresor eller säljresor, den bästa
säljaren vann en resa till New York tillsammans med
kunder. Så det finns också i lite olika varianter.”
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På teknik och serviceavdelningen på Pripps uttrycks det
däremot att ett belöningssystem kanske finns, men det lyser
lite mer med sin frånvaro. De har aldrig fått någon större
belöning, dels beroende av att det inte haft möjlighet att
uppfylla några mål och även om de har uppfyllt målen har
belöningen uteblivit;

”De pratade om att vi skulle få åka till Irland och
Kilkennys bryggeri, fast det var inga av gubbarna som
hade lust att springa fortare för att få en resa, så det
lades ned på en gång. Och det är den enda formen vad
jag har hört.”

”Nej, det har ju sköts centralt, de har lovat resor och så
här, men det har aldrig uppfyllts. Man har haft förslag
och även om vi har lyckats, så har man inte genomfört
det. Ett tecken på dåligt ledarskap tycker jag. Man kan
inte gå ut och lova saker, här får ni en resa och så när
man gör sakerna så får man ingen resa.”

När det gäller kontakten mellan avdelningar inom en
organisation, handlar det om relationen mellan människor. Det
finns ett formellt samarbete och ett gemensamt mål mellan
försäljningsavdelningen samt teknik och service inom Falcon.
När det gemensamma målet uppfylldes fick hela avdelningen
åka på sin resa, eftersom alla inom restaurangsidan räknats in i
belöningssystemet. Relationen mellan de anställda handlar på
så vis om att samarbeta och deltaga. Det som belönas inom
Falcon är resultat och belöningarna sker både i grupp och
individuellt, bland annat i form av bonus. Belöningssystemen
både på Falcon och på Pripps är reella, eftersom belöningarna i
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någon form materiella och det som ges ut är enligt
informanterna exempelvis resor, pengar, biocheckar och
kostymer.

De olika belöningssystemen är kanske en konsekvens av
resultaten de senaste åren. Falcon har gått  bättre än Pripps och
det har tagit in marknadsandelar och ökat sin vinst. Pripps
däremot har haft sparkrav på sig och inte gått lika bra som förr
och belöningar delas inte ut när ett företag går dåligt. Säljarna
på Pripps har dock fått belöningar, men aldrig
serviceteknikerna. Det finns inget formellt samarbete mellan
avdelningarna på Pripps, utan varje avdelning har sina egna
mål och belöningssystemet är uppbyggt på grupp och
individnivå, med betoning på individ. Relationen mellan de
anställda inom säljkåren handlar om konkurrens, eftersom det
som belönas är det bästa resultatet. Den bästa säljaren eller det
bästa säljdistriktet vinner en resa eller liknande.

Den stora organisationen och den lilla

avdelningen

Under intervjuerna diskuterades frågor hur informanterna såg
på begreppet ”vi” och om det fanns någon vi-känsla i
organisationen. Vi diskuterade även grupptillhörighet i olika
former och frågor uppkom som var i organisationen de tycktes
befinna sig eller ha sin tillhörighet. De flesta informanterna
både från Falcon och Pripps sades sig tillhöra den stora
organisationen;
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”Jag tillhör Falcon Bryggerier så länge inte något
annat sägs! Jag kommer nog att göra det sen också,
tror jag, det tar man inte bort så lätt. Så är det nog för
dem också, det tar tid innan man jobbar för Carlsberg,
det tror jag.”

”Nej, men jag är fortfarande Pripps, det känns så i alla
fall. Pripps väst! Bara för att man smäller upp
Carlsberg på ett brevpapper och de säger att vi ska
jobba si och så, kommer det att ta lite tid. Man är ju
ändå fostrad och formad här.”

Kultur handlar om ett gemensamt medvetande, det vill säga
något kollektivt. Om kultur ska kunna fungera som styrmedel
är det av vikt att få medlemmar i en organisation att känna en
gemenskap och någon form av enhetlighet i en övergripande
själ eller ett gemensamt tankesätt. En viktig faktor i
företagskulturen är alltså en gemensam identitet eller vi-
känsla. Många informanter från Falcon beskriver
organisationen enligt följande;

”Det som genomsyrar hela Falcon, det är den här
familjära stämningen, alla känner alla och alla vet
vilka alla är. Det är hur skönt som helst.”

”Man slänger några extra ord i växeln, man är på
ölskola och sånt är jäkligt viktigt, man får förståelse
för varandras arbetsuppgifter och det skapar nog lite av
den här känslan av att det är ett litet företag.”

Både inom Pripps och Falcon är säljkåren och
serviceteknikerna inom restaurang uppdelade i regioner och de
finns på flera olika ställen i Sverige. Även om de flesta sade
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sig tillhöra den stora organisationen, identifierade de flesta sig
med den lilla avdelningen.

”Ja, var är jag någonstans? Det är svårt att säga, på
något sätt så vet man att tillhör hela Pripps, men det
känns mest som om det är åt restauranghållet. Det
känns nog uppdelat så här.”

”Jag tillhör väl Falcon och  restaurangservice kan man
väl säga. Det är väl det man tillhör, på något sätt. Det
har varit en ganska egen avdelning, tycker jag.”

För de allra flesta informanterna finns också den största
gemenskapen i den lilla gruppen, mellan de kollegor som
träffas dagligen. Den största vi-känslan och tillhörigheten
upplevdes där, tillsammans med de närmsta kollegorna;

”Det är vi restaurangsäljare i region x, det kan man väl
säga.”

”Det är väl ganska skönt och känna att det finns en
grupptillhörighet, där man kan ”supporta” varandra vid
nedgångar och även få bekräftelse när man gör
någonting bra. Det får man inte om man är en
ensamvarg.”

”Det är ju som i alla grupper, det blir ett vi, om man
har gemensamma problem och gemensamma saker.
Sen hade jag lika gärna kunnat tillhöra Falcons säljkår
och det finns säkert en vi-känsla där också. Det är ju
gemensamma upplevelser under dagarna på jobbet
som gör att man blir en grupp. Jag menar att jag är ju
inte vi med hela Pripps.”
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Även om Pripps och Falcon skiljer sig åt storleksmässigt, där
Pripps har många fler anställda, är båda organisationerna lika i
uppdelningen kring regioner. Pripps har fler regioner än
Falcon, men båda är rikstäckande organisationer, vilket
medför att de har anställda över hela landet. I stora
organisationer finns det ett myller av arbetsuppgifter och dessa
är oftast uppdelade och människor arbetar med olika saker.
Organisationen kan även vara uppdelad på yrkesgrupper och
regionala avdelningar. I de flesta organisationer kan individer
även ha flera identiteter, vilka kan vara mer eller mindre
framträdande som yrke, ålder och kön eller om man är en del
av den lilla avdelningen eller den stora organisationen. Kultur
handlar om meningar och innebörder och det jag studerat är
hur de anställda uppfattar sin arbetsuppgift och specifika plats
i organisationen.

Stora organisationer är sällan kulturellt homogena, se avsnittet
om subkulturer, utan framstår mer som ett paraply av olika
subkulturer. Genom uppdelningen i olika regioner skapas
troligtvis normer och värderingar som delas enbart de
anställda inom just en specifik region. Men individer känner
kanske inte bara tillhörighet med den region där han eller hon
är anställd, utan tillhörigheten finns även med det yrke
vederbörande har. Säljkåren kan därför också bilda en
subkultur precis som det specifika regionkontoret. I
användandet av företagskultur som styrmedel, då normer och
värderingar standardiseras finns en önskan om kontroll. Hur
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går detta till då Falcon och Pripps har många olika
yrkeskategorier och organisationerna är uppdelade på flera
regioner?

I mina intervjuer har jag möts av två dominerande berättelser,
en från Falcon och en från Pripps. Berättelserna är något som
kan liknas vid en gammal företagsanda. Flera informanter
berättade om en liknande typ av ”anda” oavsett vilka
arbetsuppgifter de har eller vilken organisation de tillhör. Både
Falconandan och Prippsandan vittnar om vi-känsla, då de
anställda hade en starkare gemenskap och tillhörighet med
företagen. Denna ”anda” var både självupplevd och något som
de hört talas om, men inte själva känt av. Det första citatet
kommer från en informant på Falcon och de två andra är från
informanter från Pripps;

”Ja, den gamla Falconandan var ju hela gänget. Vi var
mycket färre personer förr och man bildade olika team.
I det här stora Falcongänget bildade man olika team
och då spelade det ingen roll om man var chef eller
vem man nu var, för alla skulle dra sitt strå till stacken
ändå. Man var olika team och det spelade ingen roll
om en var till för att styra, en att köra bilen, en att sälja
ölet, det spelade ingen roll för här skulle ALLA dra sitt
strå till stacken. När man gjorde saker och ting, till
exempel hade fester eller informationsmöten, då var
alla där – alla var där”.

”När jag började här på Pripps, då var vi verkligen VI
PÅ PRIPPS. Det fanns en stolthet i företaget som jag
tycker har försvunnit mer och mer, ju mer man har
dragit ned på folk och effektiviserat. Det har blivit ett
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hårdare tempo och jag tycker att känslan har försvunnit
lite grann, den där stoltheten för företaget. Det kan ju
också bero på att vi har varit ägda av andra – företaget
Pripps ägda av si och så, då blev det aldrig den är vi-
känslan”.

”En gång för många år sedan hade de en sån där
Prippsanda som de kallade det för, då man var vi med
hela företaget. Alla avdelningar var vi, men sen
började man dela upp det – det där är mina kostnader
och det där är dina, man skulle inte gå in på varandras
revir, för det kostade pengar. Då blev det fel och så
försvann den där Prippsandan som man talade om.”

Den gamla ”andan” kan liknas vid en deskriptiv symbol, ett
beskrivande adjektiv eller en historia som förklarar hur
någonting är eller ser ut, se teorikapitlet. Informanterna
förmedlar komplex information om den vi-känsla som fanns i
företagen. Informationen innefattar känslor och värderingar
om gemenskap. Men historien om den gamla företagsandan
och vad den står för kanske inte är ett uttryck för
företagskultur. Det kan även vara så att den gamla ”andan” är
en beskrivning av något historiskt, som går att spåra till
företag inom bryggerinäringen, i så fall är den gamla ”andan”
mer generell än företagskulturell.

De flesta informanterna berättar att de träffar sina kollegor
enbart på arbetstid och det är få som umgås privat. Båda
företagen har pubar, men med tanke på branschen, så är det
inte ofta anställda går dit om det inte sker tillsammans med
kundbesök. Säljare och servicetekniker som jobbar mot
restaurang säger sig inte heller vara sugna på att ta en öl efter
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jobbet. Flera servicetekniker från Falcon berättar att de äter
lunch tillsammans ganska ofta och speciellt inom
Stockholmsområdet, där avstånden mellan distrikten inte är så
stora;

”Alla vi som jobba i Stockholm är ganska centrerade,
vi har ganska tät kontakt och äter lunch nästan varje
dag. Är det några problem så hjälps man åt.”

De flesta informanter både från Falcon och Pripps påpekar
flera anledningar till varför de inte träffas utanför arbetet.
Några säger att det beror på att de har olika ålder och på så sätt
har olika förutsättningar, andra menar att bostadsort och
avstånden försvårar umgänge. Medelåldern är högre inom hela
Pripps än vad den är på Falcon, men främst inom teknik och
service. Informanter på Pripps säger också att flera personer
har slutat och nya har tillkommit, vilket inte heller främjar för
ett privat umgänge, åtminstone inte direkt. Det är enbart
informanter från Falcon som säger att de umgås efter arbetstid
och orsaker till varför de umgås privat är samma orsaker till
varför andra inte gör det som exempelvis korta avstånd och
samma ålder;

”Vi är i samma ålder allihop, vi umgås privat också
några, man lär känna varandra. Det gör nog mycket att
man träffas och lär känna varandras respektive också.
Då blir det nog en vi-känsla, man känner bakgrunden
till personen också.”

”Ja, vissa umgås jag med privat, det är ju en liten stad
– Falkenberg.”
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Något som nämnts tidigare, men som bör uppmärksammas är
att både Falcon och Pripps är som organisationer uppdelade på
en mängd olika ställen, med en mängd olika arbetsuppgifter.
Varje plats genomsyras av en egen form av gemenskap. Det är
få tillfällen som avdelningarna träffas informellt och mer
spontant. Informanterna berättar att fester, som exempelvis
julfester ordnas ibland. Men organisationerna är stora, vilket
försvårar när alla ska vara med. Fester anordnas därför mest
avdelningsvis och beskrivs det av en informant från Falcon
och en från Pripps;

”Det blir mer avdelningsvis, eftersom det är så många
anställda. Vi kan inte ha något gemensamt då. Vi hade
en personalfest innan jul för alla, men det kräver rätt
stora lokaler att hyra in sig på, så det blir max en gång
per år.”

”Det blir varje avdelning, allt är varje avdelning
faktiskt. Avdelningen ska betala och då blir det så.
Men det är roligt att det är varje avdelning, annars blir
det för mycket folk. Förr var det mer fester för alla,
Prippsfester med respektive.”

Även de flesta gruppsammanträffar som är formella sker
avdelningsvis, även om några konferenser samlar flera
avdelningar. Så här berättar en informant från Falcon om sin
och kollegornas gruppträff;
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”Vi har ett gruppmöte en gång i kvartalet och på
vårkanten åker vi till en av våra kollegors stuga och
det tror jag ger en jädra gemenskap.”

Även det formella och informella umgänget speglar en
uppdelning i olika avdelningar. Detta är både regionalt och
uppgiftsmässigt. Problem som kan uppstå i samband med täta
gruppindelningar är att medlemmarna i en organisation ser
faror eller tenderar att värna om det egna och bara se problem
med det nya.

Både inom Falcon och Pripps finns det företagsprofilerade
kläder men det är bara servicetekniker som använder dem.
Alla informanter ansåg det nödvändigt att ha dessa på sig för
att kunderna ska veta vilka de är och var de kommer ifrån,
eftersom de rör sig bakom barer och inne i kök;

”Jag tycker att det är ganska skönt att kunderna ser
direkt att man kommer från Falcon, det tycker jag är
väldigt bra.”

Tvärtom från serviceteknikerna bär alla säljarna både från
Pripps och Falcon privata kläder. Anledningar till skillnaden
mellan tekniker och säljare kan vara själva jobbet, som
servicetekniker är det lätt att bli smutsig och då är det skönt
med någon form av arbetskläder. Informanter från säljkåren
berättar att de inte vill se ut som reklampelare och de flesta vill
bära så lite företagssymboler som möjligt. De berättar också
att de försöker klä sig efter den kund de ska besöka.
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Anledningar till varför de inte vill ha företagsprofilerade
kläder är bland annat att de inte får ha kläderna i fred, eftersom
kunderna gärna hungrar efter profilerade jackor och tröjor.
Enligt flera informanter är de mer gjorda för fritidbruk än för
vardags och de är inte heller snygga;

”Privata kläder. Jag vill inte ha någon förbannad
uniform på mig och ska jag ha en skjorta från
Carlsberg på mig ska den vara för den är snygg.”

Företagskläder kan ses om artefakter, eftersom det är
någonting som syns i en organisation och synen på kläderna är
en värdering. Kläder kan stå för någon form värdering av
tillhörighet, både bland dem som har profilerade kläder och
bland dem som inte har det. Den som bär kläder med
logotyper kan av en utomstående genast bli identifierad som
tillhörande den specifika organisationen. Uppfattningarna om
detta är praktiskt både för den som observerar någon annan
och den som identifierar sig själv. Även att inte bära
företagsprofilerade kläder handlar om tillhörighet och
identifikation till en viss grupp. Säljarna både inom Falcon och
Pripps identifierar sig kanske mer till själva säljkåren som
sådan, än till själva företaget vars produkter de säljer. Det
finns en identitet med gruppen säljare, som kan vara starkare
än att identifiera sig med respektive företag.

Informanterna från Falcon tycker att deras logotyp står för
renhet och frihet, fart och fläkt samt styrka och kvalité medan
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informanterna från Pripps tycker att deras logotyp står för
kvalité, god öl, styrka, en kraftfull organisation och något
gammalt, fint och genuint. Eller som en uttrycker det;

”Pripps för mig står för öl och kvalité. Jag är stolt över
prippsmärket det har jag alltid varit.”

Här har jag observerat en skillnad mellan de uppfattningarna
som informanterna har om Pripps och logotypen och vad den
står för, vilket inte går hand i hand med hur de presenterat
organisationen. Det finns en skillnad i hur de presenterat
företaget och vad logotypen sägs symbolisera. Det är
intressant att fundera på vilken funktion en företagssymbol
fyller? En företagssymbol är en artefakt, men skulle den även
kunna sägas vara en systembevarande symbol om den verkar
stabiliserande i en organisation. Men tanke på att det finns en
skillnad i hur informanterna från Pripps presenterar sin
nuvarande organisation och hur de beskriver sin
företagssymbol. I det här fallet skulle företagssymbolen kunna
stå för någonting historiskt och påminna om det gamla Pripps.
Är det i så fall det gamla Pripps de vill bevara, om vi går
tillbaka till den gamla ”andan” och det förlorade
företagsmärket, som beskrivits tidigare i analysen.

Sammanfattning

Nedan följer en mindre sammanfattning av min studie kring
företagskultur på Pripps och Falcon med dess likheter och
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skillnader. Syftet med sammanfattningen är att ge en snabb
och överskådlig bild av de kategorier som tagits upp i kapitlet.

• Intryck av Falcon och Pripps
Falcon är öppnare som organisation och visar ett större
intresse än Pripps när det gäller företagskulturella frågor,
vilket bland annat tar sig uttryck genom att informanterna är
mer informerade.

• Storebror ser inte lillebror, men lillebror ser storebror
Ett bra informationsflöde är ett uttryck för hur öppen eller
stängd en organisation är mot dess anställda. I de båda
organisationerna anses informationsflödet vara bra och därmed
lika. Det finns ofta skillnader i synen på ”den andra”
organisationen, där det handlar om värderingar kring hur bra
den ”egna” organisationen är och visioner om hur bra vi är
samt hur dåliga de andra är förmedlas.

• Vi är alla vinnare fast på olika sätt
De flesta, oavsett organisation är positiva till fusionen, även
om det finns en skillnad i vad som anses vara positivt.
Skillnaden består i antalet resurser och till vilken grad detta
verkar som en centripetal kraft. Med fusionen kommer mer
pengar och en bättre produktportfölj som dock gynnar båda
läger.
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• Våra arbetsförhållanden – lika men ändå olika
Det finns likheter i hur de båda organisationerna, ledarstilen
samt den formella kontrollen uppfattas. Det råder en låg
maktdistans i båda organisationerna, men de stora skillnaderna
finns i hur samarbete, belöning och lönesystemen fungerar.
Det formella samarbetet mellan berörda avdelningar på Pripps
är lågt, mål och belöning är individuella framför gemensamt.
På Falcon är det formella samarbetet högt vilket syns i mål och
belöningssystem som är gemensamt.

• Den stora organisationen och den lilla avdelningen
I båda organisationerna finns det någon form av historisk vi-
känsla, som delvis försvunnit. De flesta identifierar sig med
respektive avdelning och region, vilket kan ses som uttryck för
att i stora, uppdelade organisationer finns det överlappande
värderingssystem. Det finns ett litet privat umgänge i båda
organisationerna och synen på den dagliga klädseln är lika.



89

Avslutande tankar

Uppsatsens huvudsakliga syfte var att studera företagskultur i
en fusionskontext. Vidare syftade uppsatsen till att beskriva
och jämföra företagskultur mellan avdelningarna för
försäljning och  teknik/service på Pripps och Falcon.

Det kan tyckas att Pripps och Falcon generellt sätt är ganska
lika som organisationer, eftersom de har funnits ungefär lika
länge i bryggeribranschen och har en gemensam historia. Men
precis som människor är organisationer olika och eftersom
organisationer består av människor involveras dessa när två
företag fusionerar. Detta har visat sig leda till svårigheter och
en konsekvens i samband med fusioner är att nya influenser
tillkommer, vilket påverkar redan invanda mönster, som
tankesätt och beteenden. Vi utgår, vilket nämnts tidigare, från
oss själva och vår referensram när vi värderar och reflekterar
över andra. Det vi tar för givet, den egna självklarheten, ses
som det normala och de andras beteende blir således
onormalt. Integrationsarbetet är därför en mycket viktig del i
en fusion och något som kräver mycket arbete, bland annat för
att få medlemmar att sträva mot samma gemensamma mål.
Fungerar inte de kulturella bitarna i samband med en fusion tar
det längre tid för ledningen att kommunicera nya och
gemensamma mål för verksamheten.
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Det är även intressant att fundera på om det finns en skillnad
mellan en formell och en ”mental” fusion, det vill säga den tid
det tar för medlemmar i en organisation att ”mentalt” fusionera
in i en ny verksamhet. Något som är viktigt att påpeka att den
”mentala” biten är en process, som kan ta mycket lång tid och
integrationen bör därför fortsätta även när de gamla
avdelningarna formellt sätt är en och samma. Frågor kring
företagskultur är naturligtvis inte de enda frågorna som är
relevanta i samband med fusioner och inte heller ensamt
avgörande om fusioner misslyckas. Men som många före mig
har påpekat och som säkert fler efter kommer att säga, det
viktigt att ta med kulturella aspekter när det gäller fusioner.
För att underlätta fusionen är det viktigt att vara medveten om
både likheter och skillnader mellan organisationerna som
fusionerar, precis som det är viktigt att fortsätta studera dem
även efter det att den nya verksamheten är i full gång. Detta
eftersom fusioner involverar människor, människor är
organisationer och organisationer är kultur.

Likheter och skillnader

Det finns en mängd skillnader och likheter mellan Pripps och
Falcon, samt avdelningarna för försäljning och teknik/service
som bör uppmärksammas. De båda företagen har en
gemensam historia, men Pripps har alltid varit det största och
dominerande bryggeriet i Sverige och informanterna därifrån
förmedlade också en bild av företaget som stort, starkt, men
ändå lättillgängligt, trots senare års dåliga resultat. Bilden av
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Falcon däremot, är som ett mindre och familjärt företag, som
under senare tid gått väldigt bra. Finns den familjära känslan i
kvar, som en konsekvens av att företaget under en lång tid
varit ägda av den familj som en gång grundade företaget?

Den övergripande synen på ledarskap och chefernas
kontrollstruktur är den samma precis som det dagliga arbetet
på avdelningarna. Avdelningarna för försäljning och
teknik/service från Pripps och Falcon är trots detta olika på
flera sätt. Det finns bland annat skillnad i ålder och
anställningsår inom organisationen, vilket kan medföra att
medlemmarna har delade lojaliteter till exempelvis arbete och
organisation, men detta ses ändå som de små skillnaderna
mellan Pripps och Falcon. Enligt min uppfattning är de stora
skillnaderna mellan organisationerna och avdelningarna är
synen på samarbete, målformulering och belöningssystem.
Båda organisationerna belönar resultat, men där slutar
likheterna. På Falcon har båda avdelningarna mot restaurang
ett gemensamt mål och ett formellt samarbete. Genom att
belöna individuellt, men framför allt gruppen blir synen på
arbetet att samarbeta och deltaga. På Pripps finns inget
formellt samarbete mellan avdelningarna och belöningar sker
mer individuellt än i grupp, där det handlar mer om att vinna
en resan än att få den. Detta har fått som negativa
konsekvenser att serviceteknikerna uppfattar sin avdelning
som mindre värd, vilket inte heller främjar ett informellt
samarbete.
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Vem har hand om företagskultur?

En vanlig syn på stora organisationer är som någonting enat
varvid kultur leder till en betoning av kollektivt delade
meningar, någonting organisationen har. Den enade
organisationen har en homogen företagskultur och i detta finns
en önskan om kontroll, vilket ses som nödvändigt om kultur
ska fungera som styrmedel. En gemensam kultur kan ses som
en garant för företagets framgång och med icke fungerande
företagskultur kan fusioner misslyckas. Men precis som
individer är företag unika och så länge föreställningar
konstrueras och symboler skapas är kultur en process. Något
som också är intressant är att både Pripps och Falcon är
komplexa organisationer, vilka har delat upp verksamheten för
försäljning och teknik/service på flera regioner. En
organisation framstår inte som en kulturell helhet, utan det
finns snarare ett kontinuerligt överlappande av
värderingssystem. Dessa värderingssystem är skapade av ett
myller människor och varje region och avdelning kan alltså ha
format ett eget norm- och värderingssystem och på så sätt
bildat subgrupper inom respektive organisation. Subgrupper
behöver inte innebära problem, men det kan få negativa
konsekvenser om normsystemet blir så starkt att det får
inverkan på det dagliga arbetet. Det kan dock vara viktigt att
påvisa att när flera avdelningar bildar en i den nya fusionen
kan problem uppstå om det finns delad lojalitet till den nya
organisationen. Detta kan då skapa ett fortsatt tänkande som vi
på Pripps och/eller vi på Falcon.
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En relevant fråga i detta sammanhang är om företagskultur
överhuvudtaget går att styra? I den nya organisationen
Carlsberg Sverige AB har flera integrationsgrupper bildats, där
varje grupp har olika arbetsområden. Integrationsgruppen för
kommunikation har bland annat fått till uppgift att göra upp en
plan för att etablera den nya företagsidentiteten. I ett
gemensamt informationsmaterial som har delats ut till alla
anställda, går det att läsa följande;

”Andra viktiga moment i integrationsarbetet är bl a att
börja arbetet med att förbereda en ny gemensam
företagskultur och planera för gemensamma system.
[…] Gemensamt ska vi skapa en organisation och
kultur som baseras på starka värden och som kan
samla alla medarbetare under ”en och samma hatt”.”

När företagskultur ses som en styrform kan normer och
värderingar standardiseras. Men frågan om företagskultur går
att styra har att göra med synen på kultur och organisation, det
vill säga om organisationer har eller är kultur. När en
organisation har en kultur ses den som en variabel precis som
strategi, vilken kan styras och formas av
organisationsledningen. När organisationer är kultur, är det
någonting som genomsyrar hela organisationen och förändras
genom människors interaktion.

Eftersom det i organisationer finns överlappande
värderingssystem, är det viktigt att förstå att företagskultur inte
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är enkelt att styra och kontrollera. Organisationsmedlemmarna
samspelar med varandra genom olika arbetsuppgifter och
yrken i olika avdelningar och regioner. I samspelet formas och
utvecklas gemensamma föreställningar och dessa förändras
vid nya sammanträffanden. Företagskultur är ingenting som
svävar ovanför människor, utan genomsyrar hela
organisationen genom dess medlemmar. Om företagskultur är
en process, som förändras och utvecklas, är den då också
påverkbar? Om så är fallet kan ledare influera och påverka
medlemmar av organisationen med sina visioner och på så sätt
styra? En annan fråga är om en process går att standardisera?
Om företagskultur går att styra är frågan vem eller vart i
organisationen arbetet ska börja med att förebereda för en ny
gemensam företagskultur?

En reflektion som jag gjort under uppsatsens gång är nämligen
att jag inte vet vem som egentligen är mottagare av denna
uppsats. Uppsatsen är delvis ett uppdrag från
personlavdelningen på Pripps, men jag har bollats runt i
organisationen och pratat med anställda på flera avdelningar,
bland annat både på information och personal. Eftersom det är
integrationsgruppen för kommunikation som har fått uppgiften
att etablera en ny företagsidentitet kunde det tänkas att
uppsatsen låg i deras intresse. Men å andra sidan är
undersökningen gjord bland anställda på
försäljningsavdelningen och teknik/service, vilket då borde
intressera den nya försäljningsdirektören.
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Avslutningsvis är företagskulturella frågor är ett viktigt
ämnesområde när det gäller fusioner och om inte
företagskultur går att styra, utan bara att studera, var i
organisationen hör detta ämne i så fall hemma? Dessa frågor
kring företagskultur lämnas dock som ett förslag till vidare
forskning i ämnet.
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Summary

One way for companies to expand and achive new objectives
and markets is to merge with an other company. Mergers are
not a new fenomena, but the frequency of both national and
international mergers over the last years is remarkable. Lot of
mergers are not successful, due to several reasons and one
reason can be found within the organization. Since
organizations consists of people, whi are involved in the
merger, the importance of cultural aspects must be stressed,
although it is not the only success factor.

Six months before this essay, Carlsberg Sverige AB formed
through the merger of AB Pripps Bryggerier and Falcon
Bryggerier AB. These two companies are in the start up
process of the merger, which is the focus of this essay. The
main purpouse of the essay is to study corporate culture in the
context of mergers. The empirical study is a fieldwork,
containing interviews and observations, based on the merging
company’s sales – and serviceforce. Furher, the purpouse of
the essay is to describe and compare the corporate culture, on
one hand the two companies and on the other hand their sales
– and serviceforces.

In organizational theory, culture have been a concept for long
time and during the 1980’s, culture as the concept established
within both science and companies. One way to get to know
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an organization is to understand its norms, shared belives and
understandings, since these, among others, affect the attitude
and behavior of its members. Since organizations are seen as
culturals, culture is important when two units meet to interact,
as in the process of a merger. In a large organization, there are
several different cultures, norms and understandings, which
are created by the swarm of interacting people. This means
that there is just not one corporate culture. This implies that
culture as a formal mechanism of control is far more complex,
than it seems at a first glance.

There are both similarities and differences between the two
companies. The former can be seen in the overall view on
leadership and control as well as the day to day activities.
Differences are most visible in the view of co-oporation, ways
of setting goals and reward systems. The awarness of these
differences and similarities is crucial for the merger. It is also
of importance to know, that the excistance of subcultures in
the two companies easily can create problems for the merger,
if there are divergent loyalty to the new organisation and
company.
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Bilaga 1.

Diskussionsunderlag

Personlig bakgrund
1. Hur länge har du varit anställd på Pripps/Falcon?
2. Vad gjorde du innan du började här?

Övergripande frågor
1. Om du tänker tillbaka på de senaste åren tycker du att ditt

arbete och din situation i företaget har förändrats? (Och i
så fall på vilket sätt?)

2. Hur upplever du förändringarna? (positiva/negativa)
3. Vad har orsakat förändringarna?
4. Ni står nu inför en ny fusion – hur och när fick ni reda på

att Pripps/Falcon skulle fusioneras?
5. Hur förmedlades den informationen?
6. Tycker du att ni har fått tillräckligt med information?
7. Vad saknas?
8. Hur ställer du dig till den nya fusionen?
9. Tror du att den kommer att påverkar din arbetssituation?

Identitet
1. Vem tillhör du (Pripps/Falcon…sälj…eller?)
2. Tror du att det någon skillnad mellan din avdelning och

organisationen som helhet?
3. Vilka är dina närmaste medarbetare?
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4. Hur upplever du gemenskapen med dina medarbetare? (vi-
känsla)

5. Var går gränsen för den grupp som du kallar ”vi”?
6. Vad är det som ger ”vi-känslan”?
7. Kan man uppnå en ”vi-känsla” med hela företaget?
8. Är det viktigt med ”vi-känsla”? På vilket sätt?

Organisations- och maktstruktur
1. Hur skulle du beskriva Pripps/Falcons struktur?
2. Hur upplever du avståndet mellan dig och dina chefer

samt med andra avdelningar?
3. Tror du att detta kommer att förändras i och med

fusionen?
4. Hur nära arbetar du med kollegor från andra avdelningar

och din/a chef/er?
5. Finns det skillnader i ledarstil mellan de olika företagen?
6. Hur uppfattar du kunskapsutbytet mellan de olika

avdelningarna?
7. Hur tror du detta kommer se ut efter fusionen?
8. Vilket samarbete finns mellan Pripps och Falcon idag?
9. Hur uppfattar du ett framtida samarbete med kollegor från

Pripps/Falcon?
10. Har du stött på några meningskiljaktigheter som kan

kopplas till typiska företagskulturella skillnader? (typiskt
Pripps eller typiskt Falcon)



104

Kontrollsystem och rutiner
1. Hur ser kontrollen av ditt arbete ut idag?
2. Hur ofta har du kontakt med den personen som du ska

rapportera till?
3. Är det en formell eller informell kontakt?
4. Vad utmärker en bra medarbetare respektive en bra chef?
5. Har alla i ett företag liknande åsikter?
6. Skiljer detta sig åt var i en organisation man befinner sig?
7. Belönas och/eller bestraffas bra respektive dåliga

gärningar i företaget? Hur sker det rent konkret?
8. Tror du att det ovan nämnda kommer att ändras i och med

fusionen?

Ritualer och ceremonier
1. Finns det tillfällen då ni, inom företaget, samlas på ett mer

informellt sätt?
2. Hur ser er kaffekultur ut? Ett tillfälle att umgås mer privat,

som uppmuntras? Tror du att detta kommer att förändras i
och med fusionen?

Historier
1. Finns det någon person i dagens organsation eller i

historiken som utmärkt sig på något sätt antingen i positiv
eller negativ bemärkelse?

2. Vilka personlighetsdrag tror du är ideala inom företaget?
3. Vad har du för uppfattning om er nuvarande VD?
4. Den blivande?
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5. Det ”andra” företagets nuvarande VD?

Symboler
1. Finns det några ord eller uttryck som du tycker är

specifika för just ditt företag? (Pripps/Falcon).
2. Hur upplever du ert spårkbruk inom företaget?
3. Finns det några ord eller uttryck som är specifika för det

andra företaget?
4. Hur upplever du det språkbruket?
5. Hur skulle du vilja beskriva jargongen mellan dig och dina

kollegor?
6. Vad tycker du att er logotyp symboliserar?
7. Vad finns det för ideal?
8. Tycker du att företaget lever upp till dessa ideal?
9. Vad tror du att det nya företaget kommer att stå för?
10. Har du sett den logotypen?
11. Uppfattning om den?
12. Vad har ni för dress-code?
13. Hur ser du på framtiden?


