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UPPLEVELSER AV KULTURSKILLNADER VID FÖRETAGSÄGARBYTEN 
 

Pernilla Spens 

Marknaden har globaliserats och företag vill allt snabbare nå 
ekonomisk vinning genom att öka i styrka och storlek på 
marknaden, vilket bidragit till förvärv och fusioner i allt större 
omfattning. Syftet med detta arbete var att öka förståelsen för hur 
individer i en anställning upplever företagskulturen efter att deras 
svenska arbetsgivare blivit förvärvade av en utländsk aktör. 
Resultatet baseras på sex halvstrukturerade intervjuer som tolkades 
enligt teoristyrd tematisk analys. Det som framkom tydligast var att 
det upplevdes mer toppstyrt än tidigare, en ökad känsla av byråkrati 
med nya mer formella regler, vilket ledde till minskad flexibilitet 
och autonomi. Även tydligare informationskanaler samt en ökad 
personalrörlighet med karriärmöjligheter upplevdes. Mina slutsatser 
är att upplevelsen av ägarbyte skiljer sig avsevärt beroende på vilket 
land eller kultur som gjort förvärvet men att svenska företag upplevs 
som mindre hierarkiska med lägre maktdistans, samt att det på dessa 
förespråkas autonomi, dvs. mer självständigt arbete.   

 

Världen har under de senaste decennierna präglats av en globalisering i form av ny 
informationsteknologi, gränsöverskridande kultur och människors rörlighet över gränserna. 
Företag vill nå ekonomisk vinning genom att öka i styrka och storlek på marknaden, vilket 
bidragit till förvärv och fusioner i allt större omfattning. Detta innebär att olika kulturer förs 
samman genom fusioner alternativt att den ena får integreras i den andra vid ett uppköp. 
Inom forskningen benämns fusioner och uppköp som Merger and Acquisition, M&A, och 
beskrivs som ett fenomen som kommit och gått sedan 1920-talet men anses nu permanentats 
i den globala ekonomin (Cartwright & Cooper, 1996). Detta bidrar till att de anställda i 
organisationer allt snabbare måste anpassa sig till nya kulturer med tillhörande regler och 
procedurer.   

Människor lever i en värld där det är viktigt att bygga relationer, nätverk och ”starka 
företagskulturer”, samtidigt som trycket att vara anpassningsbar ökar. Människor har blivit 
tvungna att lära sig att anpassa sig till allt snabbare förändringar, där ”utbytbarhet” betonas 
som livsviktigt av företagsledarna. Denna paradox blir mycket tydlig då ett företag köper ett 
annat i syfte att helt eller delvis sammanföra verksamheterna, när gamla lojaliteter, identiteter 
och statushierarkier blir hotade (Kleppesto 1993). Anledningen till varför så många förvärv 
görs idag är troligen flera. Förr skedde det ofta för att spara pengar, medan det idag många 
gånger är ett sätt att växa och ta marknadsandelar, uppnå synergieffekter. Larsson (1990, 
refererat i Kleppesto, 1993) har identifierat tre övergripande motiv för uppköp och fusioner – 
det ekonomiska, organisatoriska och personliga. Oberoende av vilka motiv som i grunden 
ligger bakom ett uppköp, utgår många ifrån att det är de ekonomiska motiven som används 
utåt för att legitimera affären. Långt ifrån alla uppköp är rent finansiellt lyckade. Många 
gånger förs kulturkrock fram som förklaring till varför uppköpet inte varit finansiellt lyckat, 
(Kleppesto 1993). Vid uppköp kan även ”kulturchock” uppstå, vilket är ett obehagligt till-
stånd som följs av att en person flyttats till en obekant kulturell miljö och som effekt av detta 
kan kroppsliga sjukdomssymptom uppstå (Hofstede 1991). Forskare i allmänhet har funnit att 
det är extremt svårt att kunna utföra ett lyckat uppköp utan att några i personalen drabbas av 
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stress och ökade sjukskrivningar eller att företagen drabbas av stora mängder uppsägningar. 
En av de främsta anledningarna till att frivilligt lämna organisationen förklaras av minskat 
självständigt arbete, då särskilt bland ledare, och betraktas som viktigare än både förändring 
av lön eller andra förmåner (Cartwright & Cooper, 1996). 
 
Vaara (2003) menar att det att de mänskliga resursrelaterade problemen får väldigt lite 
uppmärksamhet i media, som istället endast beskriver ekonomiska hinder i en integrerings-
process. För vad händer då med människorna i dessa organisationer? Vad händer med deras 
arbetsprestation och beteende under en sådan här process som ett uppköp innebär? Det stora 
flertalet människor känner till att sammanslagningar och uppköp kan innebära nedskärningar i 
syfte att uppnå synergieffekter. Cartwright och Cooper (1993) har genom sina studier funnit 
att uppköp upplevs som oerhört stressande av många anställda, kanske mer än vid faktiska 
konkreta förändringar såsom exempelvis avveckling eller neddragningar av delar av 
verksamheten. Upplevelsen av stress är klart högst hos chefer på en s k mellannivå, 
framförallt hos den minsta parten i sammanslagningen som i många fall är den uppköpta 
parten, då de förmodligen är rädda om sin karriär och framtid. Dessa chefer blir vid 
sammanslagningen direkt berörda av uppbyggnadsplaner rationaliseringar, samtidigt som de 
ska försöka uppnå de förväntningar och behov som deras underställda har. Chefer som har 
större erfarenhet av uppköp under sin karriär uppvisar en mycket mer positiv attityd till detta 
än andra. Detta kan förklaras av att om chefer har denna personliga erfarenhet indikeras det 
att de kan vara en spelare i den nya uppköpta organisationen (Cartwright & Cooper 1993). 

Organisationens struktur, maktstrukturen, olika kontrollsystem, symboler, historier och 
ritualer är några komponenter som gemensamt utgör kulturen och det rent rutinmässiga 
beteendet i en organisation. De problem som vanligen uppmärksammas i studier är av 
ekonomisk karaktär. Inom affärsvärlden nämns ofta ordet framgång i samband med uppköp, 
trots att forskning har kunnat konstatera att uppköpen varken har kunnat leva upp till de 
ekonomiska förväntningar av dem som har genomfört dem, eller i värdeökning för 
aktieägarna (se t ex Agrawal & Jaffe, 2000, refererat i Schweiger & Goulet, 2005). Genom ett 
flertal empiriska studier har det framkommit att integreringsproblem är den största orsaken till 
detta. Dålig integration, eller kulturella konflikter, kan i slutändan kosta uppköparen så 
mycket som 25-30 procent av den totala kostnaden av genomförandet som ett uppköp innebär 
(Cartwright & Cooper, 1996).  För att minimera eller minska kostnaderna, är en integrerings-
process nödvändig för att uppnå kulturell förståelse och därmed lösa de kulturella skillnaderna 
mellan de två sammanslagna företagen. Vid sammanslagningar och fusioner har det visat sig 
att organisationerna kan ha mycket olika kulturer som försvårar och ibland gör det omöjligt 
att uppnå de fördelar som fusionen syftade till (Abrahamsson & Andersen, 2005). 
 
Litteraturen visar att för att kunna undvika dessa negativa aspekter vid ett förvärv, bör företag 
begränsa sig till att samgå med företag med liknande kulturer eller branscher. Oavsett hur lika 
företagen verkar vara, förväntas dock vissa meningsskiljaktigheter och känslor av olikheter att 
uppstå (se t e x Schein 1985, refererat i Schweiger & Denisi, 1991). 
 
En studie utfört av Schweiger och Goulet (2005), visar att för att lyckas med ett uppköp måste 
mycket arbete läggas på integreringsprocessen, speciellt menar de att det är viktigt att minska 
de olika parternas ”ego” och motstånd gentemot den andra parten och istället skapa empati för 
varandra. I organisationspsykologin används begreppet empati med innebörden att kunna 
uttrycka och uppskatta andras uppfattningar, antaganden och kultur. Resultatet visar att det är 
möjligt att överbrygga kulturella skillnader med ett medlandeprogram som de kallar ”Deep-
level cultural learning”, DLC. Detta program ger ett organisationslärande och en nödvändig 
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kunskap för de anställda att få en rättvis bild av verkligheten genom förståelse och empati 
snarare än motstånd. Det leder till bättre kommunikation och samarbete, samt större 
förtroende för det nya ledarskapet, (Schweiger & Goulet, 2005) 

Organisationskultur 
Vad är då organisationskultur? I vardagssammanhang och bland lekmän är det brukligt att 
uttrycka det som en känsla, en direktupplevelse människor får när de kliver in på ett företag 
eller organisation. Bemötandet i receptionen och av medarbetarna, kommunikationen och hur 
människor samtalar med varandra, samt uppfattningen om lokalernas synliga attribut som 
exempelvis lokalernas utseende eller logotyp. Abrahamsson och Andersen, 2005, beskriver 
det som ett socialt kitt som håller organisationen samman genom att ange passande normer för 
vad de anställda skall säga och göra. 

Kultur existerar ju inte enbart i företagssammanhang, utan varierar även mellan olika länder, 
grupper, branscher osv. När begreppet ”kultur” används om både länder och organisationer, är 
detta inte samma fenomen (Hofstede, 1991). När kulturbegreppet används för att studera 
skillnader mellan nationer handlar det mestadels om värderingar. På organisationsnivå handlar 
det mer om symboler, ritualer och sedvänjor (Abrahamsson & Andersen, 2005). 
 
Hur organisationskultur ska definieras är inte självklart eftersom det är så abstrakt. Forskarna 
är inte helt eniga i detalj men i grunden väl överens. Bang (1994), menar att det rör sig om två 
dimensioner; kultur som system med gemensamma idéer respektive kultur som observerbara 
objekt och händelser i en grupp. Scheins (2004) definition på organisationskultur är: 
 

 ”ett mönster av grundläggande antaganden som delas av medlemmarna i en grupp 
och som dessa har lärt sig när den löst sina problem med extern anpassning och 
intern integration och som har fungerat tillräckligt bra för att betraktas som giltiga 
och därför bör läras ut till nyanställda som det riktiga sättet att uppfatta tänka och 
känna i relation till sådana problem”.  

 
Schein delar upp ”kulturen” i tre nivåer för att påvisa synlighetsgraden. Han beskriver 
”kultur” som ett isberg där endast toppen och således den minsta delen är synlig ovanför 
vattnets yta. Denna synliga del kallar han artefakter, vilka han tillskriver fysiska föremål, 
exempelvis ett företags logotyp, men även hur människor samtalar och beter sig mot och med 
varandra. Således allt som är märkbart och synligt. De två övriga och lägre nivåerna som 
kallas gemensamma värden respektive grundläggande antaganden, ligger under ytan och är 
därmed mer eller mindre dolda för medlemmarna – här existerar det som betraktas som sant 
och tas för givet i den egna organisationen. Antagandena ligger dolda för både medlemmar 
som icke medlemmar. 
 
Abrahamsson och Andersen (2005) beskriver istället ett antal komponenter som de menar 
tillsammans bildar företagskultur; interaktion och språkbruk mellan människor, normer och 
värderingar som delas av arbetsgrupper (t ex ”kunden i centrum”), rådande personalpolitik, 
regler som gäller för att bli accepterad eller för att kunna avancera samt, vilken känsla eller 
”klimat” som förmedlas. Ingen av dessa komponenter kan enskilt utgöra ”kulturen” menar de. 
 
Skillnaden i definitionerna av de två begreppen organisationskultur och organisationsklimat är 
snäv medan forskningens tillvägagångssätt skiljer sig åt en hel del. Klimatforskarna använder 
sig oftast av kvantitativa studier medan kulturforskarna framförallt använder sig av 
kvalitativa. Klimatbegreppet syftar mer till de informella och formella sätt som arbetskollegor 
förhåller sig till varandra samt den ledarstil och ton som är vedertaget mellan över och 
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underordnad. Bang (1994) menar att ”kultur” är ett bredare begrepp än ”klimat” eftersom det 
syftar på det som är gemensamt i medlemmarnas sätt att betrakta omvärlden och inte på 
summan av olika betraktelsesätt, vilket ofta framkommer i kvantitativa studier. 
 
Klimatet har påvisats vara kongruent med värderingar d v s hur starkt klimatet är beror på hur 
mycket gemensamma värderingar medlemmarna har. Detta stöds av Schneider´s (1987) 
”Attraction-Selection-Attrition” (ASA) modell, som antar att liknande människor söker sig till 
liknande företag, vilket resulterar i en homogenitet i både värderingar och förväntningar. 
Modellen består av tre delar och processer, attraction, selection och attrition. Den första 
betyder att individer attraheras av företag med liknande personligheter som den egna, den 
andra att organisationens medlemmar tenderar att anställa människor som liknar deras 
nuvarande anställda och den sista i processen betyder att individer som inte ”passar in” i 
organisationen med större säkerhet kommer att lämna den, självmant eller inte (Slaughter, 
Stanton, Mohr & Schoel, 2005). 
 

Klimat och samverkan 
Kultur är, som beskrivits, ett begrepp som handlar om en djupare organisationsstruktur med 
sina rötter i värdesystem, tankar och antaganden som delas av medlemmarna. Klimat kan 
däremot betraktas som ett relativt tillfälligt tillstånd begränsade till delar i den sociala 
omgivningen som medlemmarna är mer medvetna om. Klimat uppfattas som mer personligt 
och situationsbundet, och innefattar tankar, känslor och beteenden som styrs av 
organisationens kommunikation, belöningssystem, ledarskapsstil, målsättning och flertalet 
andra faktorer. Detta är en individuell och subjektiv uppfattning som inte behöver delas av 
alla anställda. Vissa beteenden uppstår aldrig i vissa organisationer för att det inte finns något 
som frambringar dessa stimulus, och andra uppstår ständigt. Utifrån ovan nämnda faktorer, 
utvecklas olika beteenden, arbetssätt, samarbetssätt, motsättningar med mera (Furnham, 
2005). Liknande människor söker samma typ av organisationer, enligt Schneider`s (1987) 
ASA modell, och företagsklimatet stärks genom rekrytering av anställda vars värderingar är 
kongruenta med de värderingar som är knutna till organisationens klimat och kultur (Dickson, 
Resick & Hanges, 2006). Engagemang i organisationen innebär att anställda delar 
organisationens mål, identifierar sig med dess värderingar och har en vilja om att det ska gå 
bra för företaget. Forskning har visat att individers engagemang i organisationen sjunker när 
anställningsotryggheten ökar, exempelvis vid ett uppköp (Näswall, Hellgren & Sverke, 2003). 
 
När individer inte längre känner samhörighet med organisationen kan det vara pga. ett brustet 
psykologiskt kontrakt. Psykologiskt kontrakt är en samling oskrivna förväntningar mellan 
individ och organisation, (Statt, 2004). Organisationen är inte motparten i sig utan anställda 
”personifierar” organisationen som sin motpart och människor kan ha flera kontrakt med olika 
parter. Statt (2004) skriver att arbetsgivarna alltid begär lojalitet från sin sida men menar att 
arbetsgivarna först måste skapa respekt för att kunna göra detta eftersom individens 
emotionella och mentala bindning till organisationen präglas av tillit/misstro. Om tilliten väl 
minskat, ökar risken för att de anställda ska tolka organisationens agerande som exempelvis 
ett uppköp som ett svek eller kontraktsbrott (Näswall, Hellgren & Sverke, 2003). 
 
Även viljan och skyldigheten att utföra lite mer än vad som förväntas av arbetsrollen sig, 
kallad Organizational citizenship behavior, OCB, kan minska om tilliten skadas (Näswall, 
Hellgren & Sverke, 2003). Detta begrepp hänvisar till något positivt för organisationen som i 
många fall inte ingår i den formella arbetsbeskrivningen och kan delas in i dimensionerna; 
lydnad, lojalitet och deltagande. Dagens arbetsliv präglas i allt större omfattning av OCB men 
forskarna vet inte om huruvida detta beteende främjas av mer självständigt arbete eller inte. 
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Studier har däremot visat att anställda i kollektivistiska länder tar OCB mer för givet än i 
individualistiska länder som istället kan motarbeta dessa beteenden (se t ex Lam et al. 1999, 
refererat i Bachrach, Powell, Bendoly och Richey, 2006). 
 

Organisationen struktur 
Vilken struktur en organisation har bestäms av dess strategi, av storleken på företaget samt av 
teknologin, företagets omgivning, makt och kontroll. Antalet nivåer på organisationen säger 
hur stort kontrollspann som finns och var besluten fattas. Företagets styrning gällande regler, 
rutiner och procedurer visar vem som gör vad och på vilka sätt eller vilka resultat som 
förväntas (Abrahamsson & Andersen, 2005). Strukturen bestämmer alltså hur arbetet är 
fördelat och koordinerat till olika individer, grupper och avdelningar. Visar sålunda hur 
företaget är sammansatt. Den vertikala differentieringen handlar om autonomi, kontroll och 
kommunikation, medan den horisontala divisionen innefattar hur många professioner och 
yrken en organisation har. Hur ett företags formella struktur är utformad påverkar inte bara 
dess produktivitet och ekonomi, utan även moralen och arbetstillfredsställelsen hos 
medarbetarna. En dålig struktur kan leda till ineffektivitet, låg motivation, oklara beslut och 
konflikter som bara leder till höga kostnader och försummad utveckling (Furnham, 2005).  
 
Rådande teorier förslår att den uppköpta verksamheten ska tillåtas stor autonomi (Weber et 
al., 1996, refererat i Larsson & Lubatkin, 2001), för att organisationerna ska kunna mötas 
kulturellt och minska problemen. Men detta händer sällan, inte ens i uppköp av konglomerat, 
vilket är en koncern som omfattar företag med flera helt olika branscher, då syftet är att 
utnyttja den uppköpta verksamhetens humankapital effektivt. Då autonomin är begränsad, 
vilket den alltså ofta blir för det uppköpta företaget, krävs istället sociala kontrollmekanismer 
i form av övergångsteam, involvering av äldre ledare med erfarenhet, samt tillfälligt utbyte 
eller rotation av personal mellan företagen (Larsson & Lubatkin 2001). Schwiger och 
medarbetare (1987 refererat i Vaara, 2003) har studerat individer och deras upplevelser av 
förändring i samband med förvärv och har funnit att många rapporterat minskad autonomi och 
ansvar efter uppköpet. De upplevde att de hade samma titel men inte samma nivå av ansvar, 
vilket hade en signifikant negativ påverkan på deras självbild och hängivenhet till arbetet 
(Sharon Hill, 2005). 
 

Information 
I en organisation är ett väl fungerande informations- respektive kommunikationsflöde av stor 
betydelse både för att uppnå en god arbetsmiljö mellan kollegor som mellan medarbetare och 
chefer. Både i det dagliga arbetet, som när ett företag blir uppköpt av en utländsk aktör, 
handlar det inte bara om hur utan även vad för information som förmedlas. Hofstede (1991) 
menar att språkskillnader kan bidra till kulturella missförstånd. Utan en korrekt förståelse av 
språket, missas en mängd subtiliteter och många kan då förbli relativt utomstående. En stor 
internationell undersökning har gjorts där deltagares framtida befordringsmöjligheter skulle 
bedömas av ett antal lärare, och dess resultat visade en övervärdering av människor med 
engelska som modersmål och en undervärdering av personer med franska eller italienska som 
modersmål, vilket betyder att människors kompetens kan bedömas olika enbart på grund av 
språktillhörighet (Hofstede, 1991).  

När ett lokalt företag köps i sin helhet av ett moderbolag från ett annat land, medföljer 
moderbolagets egen företagskultur och dess lands nationalkultur. Integrationen sker ofta 
genom att nyckelposter i dotterföretaget besätts med moderföretagets egna anställda. För att 
människor nu ska kunna samarbeta och samverka, måste personalen lära sig inhämtande av 
interkulturell kommunikationsförmåga, lära sig den nya kulturens symboler, hjältar och 



 
 

 
 

6 

ritualer. Interkulturell kommunikationsförmåga har tre faser: medvetenhet, kunskap och 
färdigheter. Detta går att lära in även om vissa personer har svårare än andra (Hofstede, 
1991). 

Med en bra kommunikation följer bättre samarbete och mindre konflikter, samt en tendens att 
lättare acceptera andras idéer och förslag (Furnham, 2005). Furnham menar dock inte att detta 
är enda källan till att problem när konflikter uppkommer. Det traditionella är att 
informationen sprids från toppen och nedåt i organisationen. Den gamla klichén ”information 
är makt” är en vida känd uppfattning inom organisationer. Vem som har tillgång till vad och 
när relateras ofta till organisationens maktstruktur (Statt, 2004).  
 

Ledarskapet 
Det finns de som hävdar att ingen organisation kan existera utan ledarskap och det finns de 
som hävdar motsatsen. Schein (2004) menar att grundarna i synnerhet, men även ledarna, är 
de viktigaste kulturskaparna i organisationer då de har den största makten att påverka och 
prägla organisationen. Det är de som förmedlar vad de tror på, mäter, kontrollerar och belönar 
de områden som de intresserar sig för (Bang, 1994). Alvesson (2002) menar att relationen 
ledarskap/kultur är komplex. Han menar att det inte bara handlar om ett beteende utan även 
om meningar, tankar och känslor. Ledarskap influerar kulturen, dess betydelse, och med det 
menas inte nödvändigtvis att ledare kan skapa eller drastiskt förändra en kultur, men att det är 
en kulturell manifestation influerat av andra kulturella manifestationer såsom delade 
uppfattningar, teknik och omgivning. 
 
Hofstede (1991) har både skrivit och gjort stora studier om maktdistans i olika sammanhang, 
och om hur stora skillnader det kan vara på olika arbetsplatser runt om i världen. I länder där 
chefer inte är autokratiska eller patriarkaliska, föredrar de anställda en konsulterande ledarstil 
där chefer rådgör med sina underordnade, före exempelvis ett beslut. I länder där chefer är 
autokratiska och patriarkaliska, vill de underordnade istället ha en chef som fattar alla beslut 
och därmed inte en konsulterande chef. Maktdistansen mellan chef och medarbetare 
informerar om beroendeförhållandena i ett land. I länder med stor maktdistans uppfattar 
underordnade och överordnade varandra som ojämlika, vilket syns på organisationens 
struktur. Makten centraliseras till ett fåtal och underordnade förväntas bli beordrade. I länder 
med liten maktdistans uppfattar anställda varandra som relativt jämlika oavsett titel, då titeln 
istället finns och har fastställts mer eller mindre av bekvämlighet (Hofstede, 1991).  
 
Procedual rättvisa handlar om hur organisationen, eller ledarna, uppfattas använda sig av 
korrekta och rättvisa procedurer. Det finns olika sorters procedual rättvisa, som till exempel 
att låta gruppmedlemmar vara med i beslutsfattandet eller helt enkelt agera konsekvent med 
alla människor i organisationen över tid. Tyler och De Cramer (2005) har gjort en studie över 
påverkan av rättvisa procedurer under organisationsförändring och uppköp och de fann att 
människor under osäkra förhållanden och förändringar använder sig av procedual rättvisa för 
att förstå och göra bedömningen av sin egen funktion, identitet och delaktighet i företaget. 
Människor som starkare identifierar sig med det egna företaget använder sig oftare av 
procedual rättvisa för att göra en bedömning av huruvida uppköpet var rätt och riktigt gjord. 
De anställda gör en bedömning av ledarna, legitimiteten, förtroende för ledarnas kompetens 
och tillfredställelse med det nya företaget.  
 
Syfte 
Syftet med denna undersökning var att studera hur individer i anställning kan uppleva en 
kulturförändring i samband med att ett företag blivit uppköpt av ett bolag där aktiernas 
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majoritet och ägare har sitt säte utanför Sverige och hur detta har påverkat deras 
arbetssituation. Detta utifrån temana klimat och samverkan, organisationens struktur, 
information och ledarskap. 
 
 

Metod 
 

Undersökningsdeltagare 
Studien bygger på intervjuer med sex (6) personer från fyra (4) olika företag. Samtliga har 
varit anställda på ett svenskt företag som under deras tjänstgöring blivit uppköpta av en 
utländsk aktör där ägarna fanns i USA, Frankrike samt ett annat icke europeiskt land som 
dock hade sitt huvudkontor i London. Det senare landets kultur benämns som 
engelsk/amerikansk. Tre av deltagarna var män och tre var kvinnor och samtliga arbetade på 
en s.k. mellannivå, vilket innebar att de inte hade en tjänst i absoluta toppen men inte heller 
längst ned i hierarkin. Alla befann sig mellan 36 och 42 år, med en genomsnittsålder på 40 år. 
Genomsnittlig tjänstgöringstid var 11,3 år. Fem av de intervjuade arbetade fortfarande kvar i 
den förvärvade organisationen vid tiden för studien och en av dem hade varit ledig pga. 
studier under 3 år av sin tjänstgöringstid. En av deltagarna arbetade utomlands sedan ett år 
tillbaka – dock ej i det land där ägaren har sitt huvudkontor.  
 
Principen var att välja en homogen grupp för att lättare kunna få en förståelse och uppfattning 
då studien sträcker sig över ett så brett område som förvärv av utländsk aktör, där de utländska 
aktörerna kan ha sina huvudsäten helt olika världsdelar. Urvalet utgjordes av dem som fanns 
tillgängliga och kunde ställa upp. Jag använde mig av ett s.k. snöbollsurval (se tex. Hartman, 
2004), vilket innebär att jag efter att ha gjort intervjuer inom bekantskapskretsen sedan frågade 
dem om han/hon kände någon annan som varit i samma situation och kunde tänkas vara villig 
att ställa upp.  
 
Samtliga deltagare informerades i förväg om undersökningens syfte och om att materialet 
behandlas konfidentiellt, samt att det inte kommer att kunna härledas till vare sig företag eller 
person utan deras eget samtycke. Intervjupersonerna informerades om att de hade rätt att 
avbryta intervjun eller låta bli att svara på frågor. Vissa citat i studien har ändrats av författaren 
för att skydda deltagarnas identitet och arbetsplats. Banden raderades efter att de blivit 
utskrivna och deltagandet utfördes utan kostnadsersättning. 
 
Datainsamling, material och procedur 
Intervjuerna som genomfördes var s.k. halvstrukturerade utifrån en intervjuguide där flertalet 
frågor är tagna från Schein, 1985; Sathe, 1985; Siehl, 1984; Edgren, 1985, refererade i Bang, 
1994, som behandlar de viktigaste frågorna för hur en organisationskultur kartläggs. Samtliga 
intervjuer spelades in på band och varade mellan 40 och 80 minuter. Två av intervjuerna 
ingick i en pilotstudie som genomfördes strax före huvudundersökningen. Samtliga intervjuer 
utfördes på deltagarnas arbetsplats utom ett som utfördes i personens hem.  
 
Intervjuguiden bestod av ett tjugotal övergripande frågor inom de 4 teoristyrda temana som 
handlade om klimat och samverkan, organisationens struktur, information samt ledarskap. 
Nedan följer exempel på frågor under respektive tema: 
 

1. Kan du nämna några oskrivna regler för ”seder och bruk” i nuvarande som tidigare 
organisation: Någon som börjar på ”DU BÖR… och någon som börjar på ”DU BÖR 
INTE…”  
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2. Hur är förhållandet mellan anställda och ledning i organisationen, och hur var det 
tidigare? (Konflikt/harmoni, förhållande till auktoriteter, lyhördhet, statusskillnader 
osv.) 

3. Beskriv hur informationsflödet och kommunikationen till de anställda fungerar, nu och 
då?  Formellt och informellt?   

4. Kan du beskriva hur ledarskapet fungerar/fungerade under respektive ägarstruktur? 
Makt/status, ansvar/befogenheter, delegering, delaktighet, krav och kontroll?  

 
 
Analys 
Metoden som användes var teoristyrd tematisk analys, vilket innebär en användning av på 
förhand relevanta och bestämda huvudteman både i utformandet av frågor som i insamlandet 
av data samt analysen. Studien baseras sålunda på en teoretisk grund, där teman ligger till 
grund för hur undersökningen formuleras (Hayes, 2000). Varje intervju transkriberades, 65 
sidor tillsammans, varefter allt material genomlästes grundligt, vilket sedan upprepades 
samtidigt som text som kunde härledas till de olika förutbestämda temana markerades med 
olika färgpennor. En struktur uppstod och efter att ha läst igenom samtliga flera gånger 
framstod ett gemensamt resultat. 
 
 

Resultat 
 

Klimat och samverkan 
Under intervjuerna framkom att de anställda generellt hade upplevt stor osäkerhet i samband 
med uppköpet, en blandning mellan skräck och förtjusning. Det som upplevdes positivt var att 
de skulle få en ny stark ägare som förhoppningsvis skulle förstå sig på verksamheten bättre, 
samtidigt en osäkerhet om vad som kommer hända med just deras jobb, enhet eller kontor. 
Den första tiden uppstod en dragkamp mellan avdelningar och enheter om hur arbetet skulle 
fördelas på ett korrekt och rättvist sätt.  
 
Samtliga deltagare ansåg att kulturen och klimatet var mycket starkare på huvudkontoret eller 
i det land som företaget en gång grundades. Ju närmare huvudkontoret de befinner sig, desto 
påtaligare blir dess kultur. Även ifall respondenterna kände av den nya kulturen på 
Sverigekontoren, beskrev de skillnaden som oerhört stor mellan länderna, en känsla av att 
komma till en annan planet. Under integreringsprocessen märktes skillnaden mest när nya 
tjänstemän tillsattes från huvudkontoret på vissa nyckelposter eller projekt i Sverige – men att 
efterhand har förståelsen mellan kulturerna ökat och samarbetet förbättrats. 
 

”Det går ju lite historier om dom man träffar i korridoren, som springer runt och 
gör alla undersökningar och det var en av våra kolleger här som klev in i hissen 
en morgon…och då hade han klivit in, tryckt på knappen och ställt sig på sidan 
om och så kommer då en man som var engelsktalande, antagligen från …, och 
ber honom att….typ att han vore en butler där, som skötte hissen….och ber 
honom ” nr six, please”! Ha ha…och då känner man bara…jaha det är så det 
funkar där.” 

 
På grund av avstånden mellan länderna upplevdes det vara numera viktigare att upprätthålla 
ett bra nätverk på grund av arbetet, då möjligheterna att träffa sina närmaste kolleger spontant 
i korridoren inte längre existerar. De har numera få gemensamma projekt och aktiviteter 
lokalt, vilket bidrar till att samverkan på kontoret upplevs ha minskat.  
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Intervjudeltagarna delade uppfattningen att svenska arbetsgivare har en större förståelse för att 
de anställda har barn och måste hämta på dagis och ibland även vara hemma för sjukt barn. I 
samtliga undersökta kulturer uppfattades det negativt både att ha barn och att bli med barn. 
Det gagnade ju inte företaget när personen måste vara hemma ett tag och det var ingen 
självklarhet att dessa sedan, framförallt blivande ”mammor”, skulle ha jobbet kvar efter 
föräldraledigheten. Pappor som begär ledighet verkade inte heller vara särskilt uppskattat, 
även ifall detta inte uttalas direkt känner männen på sig att det inte skulle vara bra för deras 
framtida karriär att ta detta steg. Allt som stoppar upp verksamheten på något sätt uppfattas 
mer negativt än i svenska företag. 
 

”Väljer du familjen före varje gång så kommer du inte att avancera. Gå hem 
klockan fyra varje dag och hämta på dagis det funkar inte.”  

 
I en typisk svensk organisation är det vanligast att gå hem efter jobbet, kanske möjligen tar en 
öl någon gång då och då med sina kollegor. Deltagarna upplevde en stor skillnad mellan 
länderna, framförallt i moderbolagets land, gällande distansen mellan arbete och fritid. De 
menade att de anställda i moderbolagets land umgås mer med kolleger utanför arbetet. Arbetet 
upptar en större del av människors liv – och förväntas göra det. Deltagarna som i vanligt 
svenskt manér istället var mer vana vid årliga sommar- och julfester, insåg ganska snart att 
dessa typer av aktiviteter som inte genererar några pengar utan snarare bara kostar pengar, 
inte uppskattades. De flesta av dessa sociala aktiviteter har blivit indragna eller fått en 
avsevärt mindre budget. Umgås och lära känna varandra gör de anställda utanför arbetstid. 
 

”Sociala aktiviteter som är ganska vanliga här i Sverige – det upphörde i stort 
sätt.. därför att det var inte ok för ….för att dom ser ingen anledning till att idka 
sånt…” 

 
Några intervjudeltagare beskriver att den nya kulturen har medfört en ny syn på personalen, 
där de anställda enbart ses som resurser eller spelbrickor som flyttas runt för att få ordning på 
organisationen, och där företaget bara tar hand om individen så långt de behöver för att följa 
lagar och förordningar. Respondenterna upplevde att den nya ägaren hela tiden vill göra 
förändringar för att förfina eller ”slimma” organisationen för att öka i effektivitet och värde 
för aktieägarna. När dessa förändringar sker, känns det inte som det finns någon empati för de 
människor som drabbas av dessa beslut. Detta gäller främst den engelsk/amerikanska 
kulturen. 
 

”Man säger upp personal, det är förändringar som ska förfina organisationen 
hela tiden. Mycket förändringar är resursbrickor som är som ett roulett 
bord….nu flyttar vi till svart istället. Ja, men då fick tio man sparken. Ja, men 
nu är det svart där borta…. nu ska vi köra det… så stänger man ned hela 
supporten och tjugotvå personer blir arbetslösa för att vi flyttar den till…..” 
 

Även den franska kulturen beskrevs av respondenterna som att kulturen är att delvis utnyttja 
personalen, i den mån att arbetsgivaren hela tiden förväntar sig att de anställda ska ställa upp. 
Detta har vid olika tillfällen genererat till höga sjukskrivningsantal och utbrändhet i företaget.  
 
 
Organisationens struktur 
Något som alla deltagarna betonade var att styrningen gällande regler och procedurer 
förändrats. Det hade skapats fler nivåer i hierarkin. Intervjudeltagarna uppfattade det som om 
de gått från ”frihet under ansvar” till mycket mer toppstyrdhet och centrala regler. Under den 
svenska strukturen upplevdes det som om de anställda hade mer ansvar över det mesta. 
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Rapporteringen hade ökat markant, både i omfattning och i antal. Detta beskrevs vara ett sätt 
att med hjälp av siffror så fort som möjligt kunna upptäcka och analysera en avvikande trend. 
De företag som respondenterna intervjuades om, hade alla blivit uppköpta av stora 
världsomfattande bolag, vilket innebar att det nu fanns en central internationell ledningsgrupp 
som personalen ska rapportera till. I de fall ägarbytet ändrats till en funktionsbaserad 
organisation, upplevdes det dock klarare då de inom samma funktion fick mer fokus på just 
sitt område och kunde utbyta idéer och dra nytta av varandras kunskaper runt om i världen. I 
flera fall ansåg respondenterna att det blivit tydligare om vem som skulle utföra vad och vilket 
ansvarsområde var och en tillhörde. Arbetsroller har blivit tydligare och mer specificerade. I 
en svensk organisation kunde detta upplevas lite flytande och ibland väldigt rörigt. 
 

”Det är ju det att det är en otrolig ordning och reda. Man kan gå in i stora 
svenska bolag som sköter sin försäljning som är på sandlådenivå som…vi 
skulle inte få jobba en dag på det sättet. Det är mycket mycket strukturerat, det 
är mycket mera styrning, det är mycket mera kontroll. 

 
Det som upplevdes negativt med denna nya struktur var avstånden mellan länderna. Istället 
för att som tidigare kunna mötas i korridoren och fatta snabba mindre lokala beslut, fanns det 
nu flera personer högre upp som fattade dessa, vilket innebär att det kunde ta mycket längre 
tid. Gemensamma beslut som ska tas för en viss funktion har blivit mycket svårare att ta, och 
tar numera längre tid.  
 
Toppstyrning hade även lett till detaljstyrning som av respondenterna uppfattades ”blockera” 
eller stanna upp affärsverksamheten på ett negativt sätt då det nu var färre personer som satt 
långt upp i kedjan som hade befogenheterna. Ibland menade respondenterna, kunde detta 
”stoppa upp businessen” i helt i onödan. De upplevde det mer sårbart om nyckelpersoner var 
sjuka eller borta från kontoret för länge.  
 

”Tidigare var det mycket mer så att man hade en 
budget…budgetutrymme…kunde man som LOKAL chef fatta dom besluten. Så 
är det inte nu. Det är mycket mer som ska godkännas. Det är mycket mer 
toppstyrt. Exempelvis våran koncernchef, som sitter i USA,  godkänner ALLA 
nyrekryteringar personligen. Skriver på dom. Vi kan inte rekrytera en student 
här i en månad utan att han skriver på den.…hm…man har chefer här som får 
sitta och förklara varför dom åker taxi till Arlanda trots att dom är directors.” 
 

Framförallt de som hade fått en engelsk/amerikansk ägare menade att toppstyrningen bidragit 
till ökad byråkrati och tyckte detta var både trist och tidsödande. De ansåg att befogenheterna 
minskat samtidigt som ansvaret fortfarande var högt eller kanske till och med hade ökat. Det 
var ingen skillnad om anställda hade hög eller låg tjänst inom företagen utan detta upplevdes 
som en negativ förändring i deras arbetsliv.      
. 

” Delegera ANSVAR gör man men inte delegera befogenheter. Så att jag har ett 
jättestort ANSVAR för alla mina länder men jag har egentligen ganska få 
befogenheter och att göra..ta några egentliga beslut.” 

 
Centralisering menade några var mycket mer effektivt och rent ekonomiskt mycket bra för ett 
företag, men att det samtidigt kan vara mycket svårt eftersom det hela tiden handlar om 
kulturskillnader. Det som kan vara viktigt för ett land kanske inte behöver vara det för ett 
annat.  
 
Deltagarna med fransk ägare och ledning beskrev även det ökade trycket på rapportering, 
både i antal som i mängd, chefer som petar i detaljer samt att delaktigheten i beslutsprocessen 
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minskat. De beskriver att deras chefer och ledare tror på autonomi och självständighet för den 
enskilde individen samt delegerat ansvar och arbetssätt till varje lands VD men säger 
samtidigt att högsta ledningen på huvudkontoret i Paris vill implementera sitt synsätt runt om 
i hela världen. Trots detta beskrivs den franska organisationen som mer decentraliserad och 
mer otydlig än den engelsk/amerikanska. 
 

”Fransmän är lite otydliga. Frågar man en fransman om organisation så finns 
det ju ingen organisation. De har inga tydliga…de skriver inte ner sina 
strategier så som vi gör i Sverige utan det är väldigt vagt och luddigt och 
lite…de är mer filosofer. När VD pratar så kan han prata i timmar, utan en enda 
overhead….det är mer än diskussion, en konversation.” 

 
I samtliga fall skrevs anställningskontrakten om men det var speciellt utmärkande för 
personer som hade gått över till engelsk/amerikansk styrning, då det för dem hände mycket 
snabbt. Det gamla raderades ut och de nya kontrakten förväntades följas omgående, samtidigt 
som personalen sällan hade ett förhandlingsutrymme. Kontrakt, regler och anställnings-
förmåner var lättare att förändra tidigare och ibland löstes detta på lite olika sätt eller efter 
hand de dök upp men detta gamla synsätt gick inte att kvarhålla.  
 

”Så att det var ju vissa som fick bonusplaner här som fick baslöner som var 
under vår receptionist och DET sade man bara….det skiter vi i. Skriv på eller 
lämna! Så det är lite annorlunda. He…he…” 

 
Respondenterna med engelsk/amerikansk ägare beskrev den nya arbetsgivaren som en ”stor 
maskin” full av regler och procedurer som inte alltid ens är möjliga att direktöverföra till 
Sverige, om de ska följa svensk lag och svensk affärsetik.  
 
 
Information 
Ett område som var påtagligt mer positivt för samtliga, var den ökande tydligheten gällande 
informationen och kommunikationen efter ägarbytet. De upplevde att informationen 
fungerade mer professionellt och välorganiserat än tidigare. Det rapporterades som förut 
uppifrån och ned och kunde i sämsta fall, som tidigare, fastna på vägen. Generellt ansåg 
deltagarna att de alltid kan ta del av viktig information på intranätet där koncernspråket är 
engelska för samtliga. Det uppfattades som lättare att tidigare ta del av informell som formell 
information för dem som var lite framåt, eftersom företaget var mindre och kollegor kunde 
mötas i korridoren eller kanske över en lunch, men då var istället nackdelen att det inte alltid 
kom alla tillhanda, inte heller samtidigt.  I ett typiskt svenskt företag kunde informationen 
vara mer personlig men fruktansvärt ostrukturerad. Det gick ut e-post om precis allt. Detta tog 
upp folks arbetstid samtidigt som det skräpade ned deras e-postboxar.  
  

”Så att det är mycket mer professionellt, det hoppar inte ut lite här och där utan 
det kommer. Man har professionell ”employee-calls” varje kvartal och man 
informerar om hur det går och våran koncernchef pratar. Det är väldigt mycket 
mer professionellt och välorganiserat än tidigare.” 

 
De upplevde att de hade fått färre möten i den nya organisationen och samtliga beskrev den 
tidigare svenska organisationen där chefer och anställda skulle ha möten om precis allt. 
Sverige beskrivs som ett land där alla vill ha konsensus i allt, vilket då genererar ett större 
antal möten än i den nya organisationen. Eftersom besluten numera fattas högre upp, är det 
redan fastställt och klart och sedan får underställda köra på det och se till att de får ut det bästa 
av detta beslut. 
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Språkmässigt verkade de flesta känna sig bekväma med det nya koncernspråket eftersom 
samtliga hade haft engelska som koncernspråk tidigare. Trots detta medger de att personer 
som inte har engelska som modersmål lättare kan hamna i underläge i många fall. Det blir 
svårare att ta del av den fullständiga informationen i alla sammanhang och personalen kan få 
svårt att hänga med. Det kan vara små nyanser som personer måste känna till i en tuffare 
diskussion – i ett affärssammanhang eller under ett lönesamtal med sin närmaste chef.  
 
Deltagarna med fransk ägare avvek en hel del under detta tema även om de ansåg att den 
viktigaste informationen gick ut uppifrån och ned och att detta allt som oftast kunde inhämtas 
på det gemensamma intranätet. Deras koncernspråk är bara officiellt engelska, medan det 
inofficiella är franska. Regler och instruktioner går alltid först ut på franska som sedan måste 
översättas till engelska, vilket bidrar till en försening för dom som inte kan språket. Samtliga 
större möten hålls alltid på franska där icke fransktalande får sitta med hörlurar med engelsk 
översättning, vilket gör att de inte förstår allting samt tappar nyanseringar i språket. De 
beskrev att de hade speciellt svårt den första tiden, integreringsprocessen, att göra varandra 
förstådda och utbyta idéer för fransmännen talar väldigt knapphändig engelska. Än idag, flera 
år efter uppköpet, tas inga språkliga hänsyn utan vet en anställd om att hon/han ska åka på ett 
viktigt möte i Frankrike och inte kommer klara av diskussionerna på egen hand får de ta med 
sig en fransktalande kollega till hjälp. Mötena som hålls lokalt är mer ostrukturerade än förr 
och de varken börjar eller slutar i utsatt tid. 
 

”När man jobbar med fransmän så kan det flyta omkring. Då måste man vara 
skitduktig på att läsa mellan raderna. Jag har en fransk chef nu och man måste 
ha tentaklerna ute…man måste veta …man måste ha förståelse för frågorna. Vi 
har möte varje måndag och vi har inget protokoll. Näha. Det finns ingen 
dagordning, det finns inte ett skit. Men det fungerar det också.” 
 

 
Ledarskap 
Samtliga respondenter meddelade att maktdistansen mellan chef och underställd hade ökat 
markant. I och med att de anställdas befogenheter hade minskat, hade chefernas mandat ökat. 
Det hade fått lära sig att det är viktigt att prata i rätt led och att inte gå förbi någon i hierarkin. 
Kulturen är att underställda ska fråga chefen om lov i betydligt fler fall, även när det gäller 
mindre saker, vilket de inte hade varit vana vid tidigare. Det markeras numera tydligare vem 
som är chef. 
 

”Han talar vid lunchen och medarbetarna lyssnar på honom och 90% av talet är 
chefens som talar till…Det är nivåskillnad och det markeras väldigt väl när det 
är. Det kan vara människor som säkert umgås lite halvprivat, kompisar, men 
kommer man till ett möte när det är andra människor där så markerar han att det 
är han som är chef och de andra markerar att de är medarbetare.” 

 
Arbetsbelastningen upplevdes ha ökat, antingen på grund av kulturell förväntan av 
arbetsgivaren, synergieffekter eller på grund av att företaget gjort sig av med mycket personal 
efter uppköpet. Oberoende av om de förhandlat bort övertiden eller ej, förväntas det att 
personalen ska ställa upp. Helg eller kvällar, det spelar ingen roll, för den nya kulturen och 
känslan är att människan ska leva för sitt jobb och företag. Arbetet går även före familjen, 
särskilt om du vill göra karriär. Efterföljes detta och om den anställda är relativt mobil, öppnar 
sig stora möjligheter för att avancera inom företaget. 
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Deltagarna upplevde det som att den nya miljön, med en större och starkare ägare gjort att 
möjligheterna till att göra karriär har ökat. Rörligheten inom företaget har ökat och bra 
prestationer premieras mycket snabbare än i en svensk organisation. Lika snabbt som 
anställda kan avancera inom företaget, eller få en utökad roll då de gjort bra ifrån sig, lika 
snabbt kan de bli slussade åt sidan om de inte ”håller måttet”. (Det sistnämnda gäller den 
engelsk/amerikanska ledarskapsstrukturen, se nedan). Organisationerna beskrivs som mer 
”actionorienterade” än de typiskt svenska. 
 

”Det finns inbyggt i bolaget att man har en…när någon inte möter sina mål då 
blir personer satt på ”plan”. Och ”plan” är inte undantag utan man ska försöka 
från lednings sida hjälpa den här personen att komma på spåret igen för att 
då…och det låter jättebra men ”planen” är också lite…man gör rent juridiskt för 
att man ska kunna säga upp en person om det inte blir ordning och reda och 
leveranserna sker så att säga.” 

 
Under det nya ledarskapet upprättas karriärplaner med den närmaste chefen. Det förväntas av 
anställda att de gör det, tar ansvar för den och följer den. Då rörligheten är högre, skapas och 
förnyas titlar allt oftare jämfört med en typiskt svensk organisation och många blir befordrade 
i en takt som tidigare inte var möjligt. Detta sker på alla nivåer av företagen. 
 

”Jag kan säga att uppköpet gav mig större möjligheter. Det växte ju. Generellt 
sätt finns otroligt mycket möjligheter, till och med på lägre nivå. Men på 
managementnivån så ….man kan säga så här…om du är villig och flytta på dig 
så öppnas karriärmöjligheterna på företaget.” 

 
 
Resultatet visar att möjligheten till kompetensutveckling överlag upplevs ha minskat efter 
ägarbytet. Respondenterna från det franskägda förtaget menar att arbetsgivaren satsar väldigt 
mycket på detta centralt men att det oftast inte når ut till de anställda. Det faktum att kurserna 
allt som oftast är i Frankrike och på franska gör inte saken lättare.  
 
I den amerikanska verksamheten ses utbildning som något som gör att personalen blir borta 
några dagar och därmed inte kan leverera. En deltagare med amerikansk ägare berättade att 
det alltid finns resurser i form av utbildningar, resor och andra förmåner till dem som 
toppresterar,”The winner takes it all”. Övriga medarbetare kunde få svårt att bara komma iväg 
på en exelkurs. Överlag anses personalen vara en ”resurs”, en förbrukningsvara. När företaget 
inte har någon nytta av personen ifråga byts han/hon snabbare ut. Enligt ett amerikanskt 
synsätt kostar det mindre att rekrytera än att utbilda eller ”ta hand” om sin personal.  
 

”Kompetensutveckling kostar pengar så det är bättre…man har en slags filosofi 
att man kör så långt det går och sen så byter man ut personalen. Resursen är 
hela tiden utbytbar, det är en förnyelsebar resurs. Att plöja ner massa pengar i 
humankapital verksamhet så att säga…att bygga kompetens och sånt det gör 
man inte så gärna. Det är svårt.” 

 
Det är tydligt att deltagarna uppfattar det som att svenska ledare ser mer på ”människan” 
bakom arbetsrollen och att de hellre vill se till att utbilda och utveckla sin personal, även de 
som inte högpresterar, men som uppfattas som trevliga, empatiska och goda ”lagspelare”. En 
sådan person ses som en tillgång i en svensk organisation, en del i helheten, en resurs helt 
enkelt. 
 
Det amerikanska ledarskapet är mycket mer målinriktat och bygger på att cheferna har 
underställda som levererar. Enligt deras synsätt värderas en person endast för hur mycket den 
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presterar, framförallt inom de områden som går att mätas i siffror och där finns inga nyanser. 
Det uppfattas som att personal bara kan bli belönad och värderad i siffror, inga andra 
egenskaper som exempelvis goda personliga egenskaper värdesätts. Klimatet är överlag 
mycket tuffare och det är viktigt att vara stark och inte visa svaghetstecken.  
 

”Levererar alla, då är alla bara smiling faces och happy och det är jättebra och 
sånt där. Blir det en liten ”pickup” någonstans och det inte blir full leverans då 
är man väldigt kategorisk i sitt dömande. Vilket är ett sätt…management by 
fear. Dödshotet ligger över nästan alla anställda.” 

 
Deltagarna som arbetade under fransk ägare menade att det är nödvändigt att känna till det 
politiska spelet för att kunna prestera eller göra karriär. Deras ledarskap bygger mer på 
lojalitet, slutar en person är han/hon inte välkommen tillbaka. Det betraktas som illojalt att gå 
förbi sin chef eller hålla på information. Anställda förväntas även här att ställa upp när så 
arbete kräver, oavsett om det inkräktar på fritiden. Personalen förväntas vara solidarisk och 
lojal mot sin arbetsgivare. 
  
Resultatet visade att samtliga uppfattade det som att de hade fått en lägre grundlön att utgå 
ifrån. De som arbetade i en fransk organisation ansåg inte att det nya belöningssystemet var så 
strukturerat som ett svenskt. Det franska belöningssystemet känns mer tänjbart och mer 
godtyckligt, där det är upp till varje chef att upprätta den. Bonus utdelas årligen och består av 
två delar, en så kallad fast bonus som ökar varje år och en mer rörlig bonus. Den fasta 
bonusen står för lojalitet där arbetsgivaren tackar för en bra insats under året. Skulle denna del 
inte öka varje år är det en varning på att individen borde lämna företaget. Den mer rörliga 
delen utfaller om du gjort ett extraordinärt bra arbete. 
 

”Det här handlar om att man bara belönar lojalitet så slutar man på det här 
företaget innan bonusen ramlar ut så tror jag du kan glömma bort sin bonus, tror 
jag. Jag vet inte. 

 
Bonusavtalen görs centralt för de med engelskt/amerikanskt belöningssystem. För dem har 
grundlönen sänkts avsevärt mycket men möjligheten till väldigt höga bonusar har nu blivit en 
verklighet, jämfört med det tidigare svenska belöningssystemet. Bonus riktas främst till dem 
som presterar mer än vad som förväntas och är högt triggade, både i pengar, resor och 
hyllningar. Belöningssystemen upplevs vara utan nyanser, det är svart eller vitt, vinnare och 
förlorare. 
 

”I ett amerikanskt bolag så är du ju bara en ”looser” om du exempelvis hamnar 
på 94%. Du kan egentligen få kicken imorgon för att du inte nådde dina mål. 
Du har inte alls samma skyddsnät och inte samma människokänsla. Du är 
UNDER strecket tyvärr. Men dina kompisar som kom in på 101% och 102%, 
dem hyllar vi, dem gratulerar vi verkligen och nästan förödmjukar dig som kom 
in på 94% för att du nådde inte ända fram.” 

 
 

Diskussion 
 
Syftet med detta arbete var att undersöka hur personer kan uppleva en förändring av kultur 
och arbetssituation efter det att deras företag blivit uppköpta av en utländsk aktör, framförallt 
inom områdena: klimat och samverkan, organisationens struktur, information respektive 
ledarskap. Klimat är en del av både ledarskap, information samt organisationens struktur, men 
jag valde ha med den som ett eget tema för att mer tydligt visa hur de anställda upplever det 
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sociala spelet både inom respektive utanför företaget när de i övrigt mer konkreta temanas 
betydelser bortses från. Resultatet som framkom visade tydligt att det fanns flera 
gemensamma upplevelser, men även skillnader mellan att bli uppköpt av ett 
engelskt/amerikanskt bolag respektive ett franskt.  
 
Samtliga deltagare rapporterade enighet i att den nya kulturen förstärktes ju närmare 
huvudkontoret de befann sig. Känslan var dock att kulturen även hade ändrats lokalt men de 
menade att de hade lyckats behålla en viss del av den svenska kulturen. Det har blivit en 
blandning, en jämkning. Trots att det för dessa deltagare kändes som en fördel att företaget 
blivit större och mer internationell, upplevdes det som negativt att samvaron på kontoret 
minskat, då uppdelningen av arbetet medfört att de närmaste kollegerna var spridda runt om i 
världen. Träffar de numera sina närmaste kolleger som är stationära i andra länder är det alltid 
i affärssammanhang. Trots att de lärt känna nya kolleger från de nya kulturerna märktes 
fortfarande en tydlig ”vi” och ”dem” kultur. I litteraturen förklaras detta med den sociala 
identitetsteori, d v s att under övergångsprocessen, integreringsprocessen, vill de anställda 
reagera genom att försöka kvarhålla en positiv position för deras egna tidigare företagskultur i 
den nya organisationen, vilket kan leda till ingroup/outgroup (Sharon-Hill, 2005). Den sociala 
identiteten är en del av självkänslan och skapas genom gruppmedlemskap och associeras med 
beteende i grupp som betonar skillnader mellan den egna gruppen och andra grupper. Dess 
karaktärer består av konformitet inom den egna gruppen, solidaritet, sammanhållning och 
självuppfattningar medan andra grupper uppfattas som stereotyper, en mental representation 
av en grupp och dess medlemmar (Hogg & Vaughan, 2005). Detta tankesätt fanns fortfarande 
kvar trots att det i flera fall gått ett antal år sedan uppköpet utfördes samt att många numera 
har nära kolleger från ägarlandet, vilket förstärker tidigare studier som gjorts att anställda 
fortsätter vara knutna till den tidigare kulturen efter uppköpet (se t e x Buono and Bowditch, 
1989, refererat i Vaara, 2003). Detta beror troligen på att en kognitiva förmåga i att upptäcka 
skillnader än likheter är bättre utvecklat, varför människor växer upp med att avläsa likheter 
oftare hos sina egna gruppmedlemmar och skillnader hos medlemmar i andra grupper (Statt, 
2004). Varför ”vi” och ”dem” kulturen kvarhålls beror troligen på detta och de anställda 
avläser förmodligen fortfarande dessa enkla men tydliga skillnader, så som exempelvis språk, 
klädstil eller beteende som ofta skiljer oss länder emellan. 
 
De gamla traditionerna, bestående av sociala aktiviteter och personalfester, hade minskat eller 
helt upphört, vilket har förstärkt det upplevda avståndet mellan de lokala, och i flertalet fall, 
svenska kollegorna. Den minskade samvaron upplevdes som trist men besvikelsen över att 
den nya arbetsgivaren inte vill bekosta personalen sociala aktiviteter som sommar- och 
julfester längre kändes större. Den sociala identitetsteori består dels av den sociala identiteten, 
som definierar människan i gruppmedlemskap (nämndes ovan) och dels den personliga 
identiteten, som definieras i termer av personliga egenheter och drag. Den personliga 
identiteten associeras med nära relationer och eget personligt beteende, positiva som negativa. 
Det kan vara att vi känner en tillhörighet, känner oss involverade eller till och med en 
äganderätt. Den personliga identiteten består även av människans behov av att kategorisera 
och att förstå och minska osäkerhet om oss själva och andra. Om denna kategorisering blir 
psykologiskt framträdande blir människors uppfattning om dem själva och andra 
avpersonifierad och de känner sig inte lika unika och värdefulla längre (Hogg & Vaughan, 
2005). Deltagarna menade att de tidigare upplevt sig som en tillgång, helheten 
uppmärksammades, istället för som nu, en förbrukningsvara. Nu ska individen veta sin plats 
och mer specifikt vad som måste presteras.  
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Kulturkrock som genererar oro och stress brukar nämnas vanligt i samband med uppköp, men 
det framkom inte nämnvärt av intervjudeltagarna själva. De menade att några höga chefer 
blivit riktigt rädda och visst hade många överlag på företaget känt en oro för framtiden, men 
de flesta kände det som att det kom som en räddare i nöden. Detta för att företagen hade 
genomlevt en tid av antingen ekonomiska problem eller haft styrelser med intresse på annat 
håll, och därför känt förvärvet som en ren och skär överlevnad. Ett av uppköpen ledde 
visserligen till stora uppsägningar men intervjudeltagarna satt alla i sådana positioner att de 
inte hade känt sig hotade av detta. De kunde istället se en möjlighet att göra karriär i ett större 
mer internationellt bolag. Cartwright och Coopers (1993) teori om att personer på en s k 
mellannivå blir mest stressande under ett uppköp kan inte bekräftas i denna studie. En 
förklaring kan vara den långa anställningstiden hos intervjudeltagarna eller att de inte hade 
haft tillräckligt höga tjänster på företagen. Gemensamt för fem av sex intervjudeltagarna var 
att de arbetat länge hos sin arbetsgivare, i genomsnitt mer än elva år, vilket tyder på att de har 
trivts och funnit nya möjligheter inom företaget om så önskats. Det kan även tyda på att de är 
mer lojala än allmänhet, vilket har värdesatts av arbetsgivaren. Detta stämmer enligt en studie 
av Tyler and De Cramer (2005), som bekräftade att människor som identifierar starkt med 
organisationen oftare använder sig av procedual rättvisa i samband med ett uppköp. Deras 
lojalitet gjorde att de var positiva till ägarbytet och arbetade hårt under integreringsfasen, men 
betonade att många hade arbetat så hårt att det lett till utbrändhet. En annan anledning till att 
förvärven ansågs relativt lyckade av deltagarna, trots att de inte använt sig av 
medlandeprogram länderna emellan beror sannolikt på att företagen hade samgått med företag 
inom liknande eller samma bransch, vilket överensstämmer rådande teorier (se t ex Schein 
1985, refererat i Schweiger & Denisi, 1991).  
 
Resultatet visade för samtliga nya kulturer att distansen mellan arbete och fritid var mindre. 
Eftersom barn inte är en del av arbetet uppskattades varken mammaledighet eller 
pappaledighet och det sågs inte från arbetsgivarens sida som lika naturligt som i Sverige. De 
upplevde en större otrygghet med att vara frånvarande från arbetet då de inte kunde lita på att 
deras tjänst skulle finnas kvar efter barnledigheten. Arbetet förväntades alltid komma i första 
hand, arbetsgivaren förväntar sig av arbetstagarna att göra lite mer, OCB, än vad rollen 
kräver. Detta beror troligen inte på att de nya kulturerna skulle tillhöra ett mer kollektivistiskt 
samhälle utan kanske snarare kan en bidragande orsak vara Sveriges starka fackföreningar 
som sett till att skydda arbetstagarna från alltför höga krav. De anställda som blivit 
integrerade i den franska kulturen värderade redan i den svenska organisationen 
dimensionerna; lydnad, lojalitet och deltagande, vilket gjorde att de redan var mer vana med 
detta tankesätt. Detta överensstämmer med tidigare studier av bland annat Schein (2004) 
vilket innebär att företag bör samgå med liknande kulturer eller branscher för att undvika 
alltför negativa aspekter vid ett förvärv. 

Ett område som också redovisade ett stort gemensamt resultat var organisationens struktur. 
Ökad toppstyrning och byråkrati betonades starkt. Det hade skapats fler nivåer i företaget och 
besluten fattades högre upp i organisationen. Samtidigt som de ansåg att den svenska 
ledningen ibland känts lite väl trög och konservativ där det eftersträvades konsensus i allt, var 
det högst synligt att de saknade den tidigare känslan av ”frihet under ansvar”. Minskade 
befogenheter hade lett till en känsla av degradering och tillika minskad arbetsmotivation. 
Detta överensstämmer med Furnham (2005) med flera, som förespråkar empowerment, dvs. 
en plattare organisation med färre chefer och anställda som har större kontroll och 
befogenheter. Han skriver vidare att decentralisering tenderar att skapa ett klimat som är mer 
snabbväxande och utvecklande för människor, och menar att om praktiskt taget alla beslut och 
order kommer från toppen av en organisation, kommer det att resultera i anställda som är 
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”icke tänkande” människor som bara utför andras order (Furnham, 2005). Deltagarna kände 
sig vingklippta och frustrerade av att inte kunna röra sig framåt och saknade möjligheten av 
att fatta och verkställa egna beslut som de varit vana med tidigare.    

Deltagarna i den franska kulturen upplevde att det betonades att autonomi förordades, där 
varje lands chef får besluta hur respektive land ska styras. Detta kändes lite motsägelsefullt då 
det framkom att chefer på mycket höga positioner var oerhört detaljinriktade, vilket talar för 
kontroll, samt att kulturen var den att ingen vågade fatta egna beslut utan att först fråga 
chefen. För en svensk anställd kanske ovan inte uppfattas som autonomi och decentraliserat 
men för en fransman kan det förmodligen göra det. Det var oerhört viktigt att vara öppen och 
ärlig till en fransk chef, uppträda lojalt, men detta upplevdes ensidigt. Det berättades om 
chefer som tillsatts direkt efter uppköpet som inte informerat nedåt. Detta hade inte 
accepterats av svenska underställda, vilket medförde att dessa chefer fick sluta, de hade inte 
klarat av att behålla makten. Under ett franskt ägarbyte tillåts en längre integreringsprocess 
och förändringen sker i en långsammare takt än under en engelsk/amerikansk ägare och 
ledning.  

Den amerikanska strukturen upplevdes som tydligare, både uttalat som skriftligt, där det i 
detalj beskrivs vad som får och inte får göras. För dessa anställda rådde det inga som helst 
tveksamheter, vilket kunde kännas både inrutat och byråkratiskt, men samtidigt tydligt och 
effektivt. Engelsk/amerikansk ägare upplevdes oerhört snabba med att förändra kontrakt, 
riktlinjer och regler under integreringsprocessen, vilket ökade motståndet och gjorde det svårt 
för personalen att vilja ta till sig och acceptera den nya kulturen. Det som upprörde de 
anställda var främst att anställningskontrakten skrevs om och att det inte fanns något 
förhandlingsutrymme i samband med detta. Övertid skrevs bort, men de anställda förväntades 
ändå ställa upp efter arbetstid. Delar av personalen fick till och med sina grundlöner kraftigt 
sänkta. Hur de anställda förhåller sig till detta beror till viss del hur företaget förhåller sig till 
distributiv (när och varför) respektive procedual (hur) rättvisa. När de anställda anser att de 
behandlats rättvist, exempelvis under ett uppköp, är det mer sannolikt att de skapar en positiv 
attityd och vilja för förändring även under motgångar och försämrade villkor, anser Sharon-
Hill (2005). Uppfattningen var inte att detta kändes ”rättvist” eftersom anställningssituationen 
helt eller delvis ändrat karaktär samt att det inte som förut gick att diskutera eller förhandla 
utan bara var att följa order. Följdes inte de nya riktlinjerna var personen inte längre 
välkommen på företaget och fick avsluta sin anställning omgående. En del hade kanske sökt 
en anställning just på grund av lönen och anställningsförmånerna, något som sedan helt 
plötsligt ändrade karaktär. Nu var det inte längre egna val och det psykologiska kontraktet 
ansågs brutet i många fall. Anställda under engelsk/amerikansk kultur upplevdes inte lika 
lojala som de med franska, de följde regler och order eftersom de visste vilka påföljderna 
annars kunde bli. Mera av rädsla än vilja. Det vore kanske klokt av den nya ägaren att gå mer 
varsamt tillväga för att inte mista förtroendet från de anställdas sida för att inte skada den yttre 
och inre legitimiteten. Enligt balansteorin antas att en person motiveras i proportion till den 
uppfattade jämvikten (rättvisan) i den belöning som ges för en viss arbetsinsats 
(Abrahamsson, 2005). De upplevde inte att de fick den ersättning eller uppskattning för 
utförda prestationer som de förväntade, den insats som lades ned på arbetet både under och 
utanför arbetstid. Somliga fick väldigt mycket och vissa väldigt lite. Det svenska ordet 
”lagom” och ”mellan” och ”trygghet” existerade inte längre. Vilket kontroll och exempelvis 
belöningssystem som råder i organisationer signalerar ofta utåt vilket beteende som 
organisationen värdesätter och anställda kände inte att företaget värdesatte deras prestationer 
på samma sätt som förut, som en del i helheten, som en resurs. 
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Ett resultat av intervjuerna visar att deltagarna anser svenskar vara bättre lagspelare och 
förespråkare av ”teamwork”. Svenskar uppfattas inte lika individualistiska som anställda i de 
nya kulturerna. I Frankrike var detta främst tydligt, där alla håller sig på sin kant och delar 
inte med sig av information på samma sätt som i Sverige. Maktdistansen mäter graden av 
ojämlikheten i ett samhälle. Förhållandet mellan överordnade och underordnade i länder med 
stor maktdistans är ofta känsloladdade menar Hofstede (1991), vilket framkom tydligt ur 
intervjuerna. I Frankrike måste chefer först och främst ha gått i rätt skola, en slags elitisk 
indelning, samt lära sig det politiska spelet för att kunna göra karriär. Armbågar och 
konflikter är vardag för att kunna framhålla sina egna åsikter och idéer. Detta gör dem till 
stora individualister där makt betonas mycket mer än titel, även om det också är viktigt. 
Maktdistansen förutsägs av ett lands geografiska läge, befolkningsstorlek och landets 
rikedom, menar Hofstede (1991) som har gjort studier i detta. Hans resultat visar att Frankrike 
har högst maktdistans mellan de undersökta kulturerna, därefter USA och sist hamnar 
Sverige, vilket är samma slutsats som i denna undersökning. Studien visade att chefen hade 
störst makt i Frankrike och att underställda högaktade dem på ett annat sätt än i den typiskt 
engelsk/amerikanska kulturen, där individen istället mer formellt och titelmässigt visste sin 
plats i organisationen. En anledning till att det råder en låg maktdistans i Sverige kan vara att 
svenskar levt i ett land där individen uppfostras till att inte uppleva sig eller vara bättre än 
någon annan och istället se sig mer som bara en del i helheten. Sverige har haft en 
socialdemokratisk regering i över 60 år, där ideologin är konsensus i beslutsfattande och 
symboliserar ”folkhemmet”, kan vara en annan bidragande förklaring (Larsson & Lubatkin, 
2001). Deltagarna anställda i en fransk organisation kände störst avsaknad av laganda och 
teamwork. 

Deltagarnas upplevde den nya ledarskapsstilen som mer målinriktad och ”actionorienterad” 
än den svenska som ansågs vara lugnare och tryggare samt mindre kontrollerad. Cartwright 
och Cooper (1993) har undersökt den mänskliga upplevelsen samt hälsoaspekter efter uppköp 
och fusioner och funnit att då organisationer blir mer reglerade och formaliserade blir kulturen 
mindre sammanhängande och istället mer maktorienterad och tävlingsinriktad, ett politiskt 
spel från båda tidigare parter/kulturer. Deltagare med framförallt engelsk/amerikansk 
ledarskapsstil kände en stor prestationsångest i många fall eftersom personalen hela tiden 
kände sig värderad efter insats, vanligtvis i siffror, både noggrannare och oftare än förr.  

En karriär inom företaget blev mycket lättare efter uppköpet i de nya kulturerna. Enligt 
amerikansk tradition är det vanligt att som anställd planera för detta, ständigt formulera nya 
mål för att öka i rang och förmodligen i lön. De upplevde detta som både bra men också lite 
konstigt eftersom de som svenskar inte var lika vana att ha en utstakad karriärplan, samt att 
det faktiskt finns människor som inte vill göra karriär utan är nöjda med sitt jobb som det är. 
De nya företagen kändes mer lättrörliga och personal befordrades i snabbare takt, vilket 
bidrog till att de som inte passade in i systemet blev stressade. Bra prestationer medförde 
befordran och mindre bra medförde en ”slussning” åt sidan. Waterman, Waterman och 
Collard (1994) framhåller hur viktigt det är att skapa en kärriär-elastisk arbetsstyrka. De 
menar att de anställda blir mer engagerade över att fortsätta lära sig och utvecklas, håller sig 
uppdaterade för att hålla jämna steg med förändring, tar eget ansvar för deras egna karriärer 
och hänger sig till företagets framgångar (Gowing, Kraft & Quick, 1998). För de som faktiskt 
vill göra karriär öppnades möjligheterna, trots att de i början känt sig degraderade eftersom de 
ansett att de fått minskade befogenheter, men de menade att de därifrån snabbare kunde öka i 
rang och befogenheter. Karriärsystemet består av fler olika titlar än i ett svenskt system och 
bygger på att alla ska sträva uppåt och passar mindre för dem som helt enkelt var nöjda med 
sin tjänst som det var. Systemet är ett sätt att behålla de mest lojala och duktiga medarbetarna 
genom befordran och utveckling.  
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Utbildning generellt ansågs däremot ha minskat sedan övergången till ny ägare. Detta beror 
sannolikt på att de främst premierar högpresterande och vill att anställda ska se företaget som 
en del av deras liv. Bortsett från högpresterande och duktiga medarbetare, är det numera 
mycket svårare att få en utbildning till stånd, främst i den engelsk/amerikanska kulturen. 
Troligen beror detta på deras utslagningssystem, det satsas på vinnarna, de övriga får inte rent 
ekonomiskt kosta företaget onödiga pengar.  

Informationen från ledningen håll ansågs vars mer professionell och välorganiserad efter 
ägarbytet. Ibland kunde den kännas för informativ och mäktig men den var inte lika 
personberoende som i en typisk svensk organisation. Detta kan bero på att de hade övergått 
till en större organisation som faktiskt kräver en bättre struktur samt att den nya 
maktfördelningen gjort att det redan är uppgjort vad som ska tilldelas vem. Mötena hade 
minskat i antal eftersom de nya ledarna inte kräver förankring av beslut, konsensus, utan 
meddelar istället resultatet av ett beslut. I den tidigare svenska organisationen upplevdes det 
positivt att få vara del i beslutsprocessen, samtidigt negativt över att denna process kunde ta 
väldigt lång tid. En av anledningarna till att svenskar förefaller vilja ha konsensus mer än i 
någon av de undersökta kulturerna kan vara våra historiskt starka fackföreningsrörelser, där 
det skett en uppfostran till att hävda sin rätt och där ingen ska vara förmer än någon annan. 
Detta synsätt är så djupt rotat att svenskar tenderar känna sig förbisedda och utanför när de 
inte får vara med i exempelvis beslutsprocesser och utvecklingsfrågor oavsett om de har de 
rätta kunskaperna eller ej. 

Samtliga rapporterade engelska som koncernspråk och att det generellt sett inte hade några 
större problem med att förstå eller göra sig förstådda. Trots detta påtalade deltagarna att det i 
viktiga sammanhang kunde känna sig i underläge. De upplevde sig ha ett sämre ordförråd 
eftersom de inte har språket som modersmål. Detta överensstämmer med en studie utförd av 
Vaara (2003) där anställda upplevde en svårighet i att språkmässigt kunna nyansera sig, 
kommunicera med varandra, efter en sammanslagning av två företag. I samma undersökning 
framkom att språkproblemen kunde göra människor förvirrade i viktiga diskussioner, särskilt 
under integreringsperioden. Det senare betonades särskilt av deltagarna som övergått till en 
fransk ägare. Direkt efter uppköpet kunde de överhuvudtaget inte tala med varandra eller 
utbyta erfarenheter. De upplever detta lättare nu på grund av att de fransmän som arbetar i 
Sverige har lärt sig bättre engelska samt upplevs inte vara lika motvilliga till detta som 
fransmännen på huvudkontoret.  

Denna undersökning kan ha påverkats av att ett så kallat snöbollsurval användes. Detta 
innebär att deltagarna jag intervjuade i sin tur kunde rekommendera andra som varit med om 
liknande händelse och uppköp. Riskerna med detta urvalssätt är att de kan ha valt ut personer 
som har liknande uppfattningar och synsätt som de själva.  Risken för ett homogent urval är 
överhängande. Detta stöds av Schneider´s (1987) ASA modell om att liknande människor 
söker samma typ av företag och organisationer. Tillförlitligheten kan uppfattas vara ganska 
låg både på grund av det låga antalet intervjuer samt att de intervjuade hade varit med om 
ägarbytet några år tillbaka i tiden. Nackdelen med detta är att minnet kan ha bleknat och 
förvanskas men den långa tiden kan även ses som en fördel eftersom resultatet och 
förändringen av kultur efter ett uppköp inte kan märkas på kort tid. En fördel däremot är den 
jämna könsfördelningen, samt att samliga deltagare hade liknande anställning och nivå på 
företagen vilket var syftet med studien. Inga ändringar har utförts men några ord har tagits 
bort i citaten, allt för att skydda intervjupersonernas identitet. Detta anses dock inte ha 
påverkat undersökningens trovärdighet.   
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Sammanfattningsvis har denna studie visat att upplevelsen av ett uppköp av utländsk aktör 
ofta leder till mer hierarki och minskad självstyrning men ändå till en mer ekonomiskt och 
strukturerad organisation. Informationen beskrivs vara mer professionell och karriär-
möjligheter har ökat, vilket upplevdes överlag positivt. Det som uppfattades mest negativt var 
den ökade kontrollen, förändring av arbetskontrakt och att den nya arbetsgivaren förväntade 
sig att arbetet skulle gå före familj och fritid. Studien fann många likheter men även olikheter 
mellan de uppköpande ländernas företagskulturer. Det vore intressant att göra jämförelser 
mellan de nordiska länderna för att se om den nära lokaliseringen skulle påverka resultatet av 
upplevelse av kulturskillnad vid ett ägarbyte, eller om företagskulturer faktiskt är väldigt olika 
bara vi passerat landsgränsen. 
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