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Sammanfattning 

Anställdas och organisationers förändringsvilja och förändringsbenägenhet blir viktiga 
förutsättningar för att klara av en allt mer internationaliserad och hårdnad konkurrens. Den 
snabba utvecklingen i affärsvärlden bidrar till att det ständigt sker stora förändringar genom 
sammanslagningar och uppköp. I den här magisteruppsatsen undersöker vi genom en 
kvalitativ metod effekterna av aktörernas samspel i samband med ett företagsförvärv. Studien 
utgår från följande frågeställning: Hur ser aktörernas samspel ut vid ett företagsförvärv och 
vilka är dess effekter? 
 
Studiens syfte är att analysera aktörernas samspel och effekterna av det undersökta fallets 
förändringsarbete, samt att utifrån det här utreda om det finns ett behov av att förändra 
implementeringsstrategin vid framtida förvärv. Vi har utgått från en deduktiv ansats, vilket 
innebär att vi först studerat olika teorier för att sedan göra en jämförelse och dra slutsatser 
utifrån empirin. För besvara vårt syfte och vår problemformulering har vi gjort en fallstudie 
av företagsförvärvet mellan Udac (Uppsala datacentral) och SYSteam AB. Vi fann 
sammanslagningen mellan företagen intressant eftersom den i hög grad präglades av att 
parterna ursprungligen var mycket olika.  
 
I uppsatsens teoriavsnitt tar vi upp aspekter om förändringsarbete, företagskultur, konflikter, 
motstånd och misstag i samband med förändring, ledning och ledarskap, förändringsstrategier 
och utvärdering av förändringsprocesser. De här begreppen ligger sedan till grund för 
datainsamlingen som skedde genom fyra djupintervjuer med representanter från båda 
företagen. Det empiriska materialet har sedan analyseras mot vår teoretiska referensram.  
 
Studiens resultat visar på ett antal viktiga aspekter som företag bör ta hänsyn till vid förvärv. 
Företag måste vara lyhörda inför kulturella skillnader. Ju större skillnad desto mer respekt och 
varsamhet krävs. Det är viktigt att uppmärksamma subkulturer, att undvika att skönmåla 
förvärvets effekter och tänka på att närvaro och handling är viktigare än ord. Företagen måste 
ha en öppen kommunikation då det dämpar oron och de anställda får bättre möjlighet att 
förstå behovet av en förändring. Det är viktigt att den nya ägaren är på plats ofta eftersom det 
reducerar spekulationer. Ytterligare en viktig aspekt att ta hänsyn till är att inte vara 
konflikträdd. Konflikter har många gånger en positiv effekt på lång sikt. Sist men inte minst 
kräver organisationsförändringar ett stort tålamod. Det är viktigt att komma ihåg att en 
omfattande kulturförändring kan ta fem till tio år att uppnå. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
”Arbetslivet och organisationer omvandlas i en allt ökande takt. Kunskapen om individers och 

organisationers förändringsprocesser behöver därför fördjupas och spridas, och nya 

förändringsmetoder utvecklas” (Angelöw, 1991, sid 9).  

 

Organisationen påverkas ständigt och kontinuerligt av den egna livsvärlden. Det kan till 

exempel ske genom politiska beslut, teknikutveckling, förskjutningar i konkurrensbilden på 

den marknad som organisationen befinner sig i eller genom attitydspåverkningar hos kunder, 

medarbetare och folk i allmänhet. Vår värld blir alltmer komplex och vi kan inte längre nöja 

oss med att enbart betrakta en begränsad och definierad marknad när vi ska skapa oss en bild 

av och få förståelse för den egna organisationen och dess omvärld. Vi behöver ett vidare och 

betraktelsesätt som samtidigt tar hänsyn till den komplexitet som finns både inom och utom 

organisationen eller företaget (Ahrenfelt, 2001). 

 

Anställdas och organisationers förändringsvilja och förändringsbenägenhet blir viktiga 

förutsättningar för att klara av en allt mer internationaliserad och hårdnad konkurrens. 

Organisationer förändras i takt med sin omvärld, och måste i ett ständigt samspel agera i 

förhållande till föränderliga växlingar i samhället (Angelöw, 1991). Den snabba utvecklingen 

i affärsvärlden bidrar till att det ständigt sker stora förändringar genom sammanslagningar och 

uppköp. På grund av det höga förändringstempot finns det ofta få möjligheter för företagen att 

stanna upp och reflektera över sina beslut i samband med förändringarna. Organisations-

förändringar är också ett känsligt ämne och det är ofta svårt för utomstående att få access. 

Området berör både personer med intresse av ledarskap och organisationsfrågor men även 

personer som är anställda i företaget. Det här gör att det ofta väcks många känslor bland 

individer på olika nivåer inom organisationer som genomgår en förändring. Därav anser vi att 

det är både intressant och utmanande att undersöka hur parterna upplever ett företagsförvärv, 

samt om det finns behov av att förändra implementerings-strategin. Det fall studien kommer 

att beröra är sammanslagningen mellan de två mycket olika företagen SYSteam AB och Udac 

(Uppsala datacentral) som inleddes hösten 2000. I dagsläget går företaget under namnet 

SYSteam Udac AB och ingår i SYSteamkoncernen. (En närmare beskrivning av företagen 

återges i metodavsnittet och i samband med redogörelsen av empirin). 
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1.2 Problemformulering 
Vi har valt att arbeta utifrån följande problemformulering: 

• Hur ser aktörernas samspel ut vid ett företagsförvärv och vilka är dess effekter? 

 

1.3 Syfte 
Studiens syfte är att analysera aktörernas samspel och effekterna av det undersökta fallets 

förändringsarbete, samt att utifrån det här utreda om det finns ett behov av att förändra 

implementeringsstrategin vid framtida förvärv. 

 

1.4 Avgränsning 
För att erhålla en djupgående förståelse för det studerade fenomenet har vi val att endast 

studera företagsförvärvet mellan SYSteam AB och Udac. 

 

1.5 Disposition 
1. Introduktionskapitel   Här beskrivs uppsatsens bakgrund, syfte, 

problemformulering samt avgränsningar. 

 

2. Metod    Här beskrivs uppsatsens  

tillvägagångssätt och vetenskapssyn.  

 

3. Teoretisk referensram I det här kapitlet presenteras teori och litteratur som 

är relevant för studien. 

 

4. Empiri    Vi kommer här att redovisa den information som 

intervjuerna medfört, genom en tydlig koppling till 

de teorier vi använt oss av. 

 

5. Analys    I det här kapitlet återfinns den analys som  

ligger till grund för den avslutande diskussionen. 

Även det här avsnittet följer de rubriker som vi 

tillämpat i både teorin och empirin. 
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6. Avslutande diskussion    Här förs en diskussion om de slutsatser som har 

framkommit genom studien.  

 

7. Kritisk återblick Här diskuterar vi eventuella brister som studien kan 

ha haft. 

 

8. Källförteckning  Här presenteras källorna. 

 

9. Bilagor    Som bilaga medföljer de intervjuguider som 

varit till stöd under samtliga intervjuer. 
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2. Metod 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
Vi har använt oss av ett hermeneutiskt perspektiv eftersom tolkning och förståelse varit 

begrepp som är centrala för vår studie. På så vis anser vi oss ha erhållit en fördjupad förståelse 

för det studerade fenomenet (Gilje & Grimen, 2003).  

 

Det finns flera olika slags förståelser. Vi kan förstå eller begripa något, vilket i många fall är 

en ganska ytlig form. Men det kan även ske på ett mer djupgående sätt så att vårt 

förhållningssätt berörs och förändras av förståelsen. Den här formen kallas hermeneutisk 

förståelse och det är också det vi eftersträvat i vår studie. Vi är medvetna om att själva 

förutsättningen för det här grundas i vår förförståelse. Eftersom förförståelsen aldrig kan vara 

helt neutral är vi också medvetna om att den både kan vara ett hinder och en tillgång när vi 

försöker förstå det studerade fenomenet. Målet för studien har varit att vårt perspektiv och 

därigenom vår förförståelse gradvis ska förändras under arbetets gång. Den här 

grundprincipen brukar benämnas den hermeneutiska cirkeln och den utgår från att del och 

helhet ömsesidigt ska stödja varandra. Således har empirin fått sin innebörd genom att den 

relaterats till vår erfarenhet, vår teoretiska referensram och våra kunskaper. Det är i 

tolkningarna vi slutligen lagt fram vår förståelse (Gustavsson, 2004). Genom att ha ett 

hermeneutiskt synsätt så är det naturligt att undersökningen leder fram till en kvalitativ metod.  

 

2.2 Kvalitativ ansats 

Det finns en mängd olika undersökningsmetoder. Grunden för val av metod beror på vad som 

ska undersökas. Metoden beskriver hur undersökaren empiriskt skall studera problemet, det 

vill säga olika typer av informations- och datainsamlingstekniker. Vanligen skiljer forskare 

mellan kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Det som är avgörande för om 

undersökaren skall använda sig av kvalitativ eller kvantitativ forskning är hur själva 

problemet har preciserats av forskaren (Yin, 1994). I den här undersökningen har vi använt 

oss av en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden har som avsikt att erhålla nyanserade 

beskrivningar av kvalitativa aspekter av den intervjuades livsvärld. En annan styrka hos den 

kvalitativa metoden är att den ger oss en möjlighet att komma tätt intill våra studieobjekt 

(Kvale, 1997).  
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Det finns flera anledningar till vårt val att arbeta med kvalitativ metod. Projektets syfte är att 

analysera effekterna av ett förändringsarbete och implementeringsstrategin i ett företag. 

Därför anser vi det mest lämpligt att använda oss av kvalitativ metod. Eftersom vår studie är 

kvalitativ till sin karaktär har vi valt att inte ta med fakta om kvantitativ datainsamling då det 

inte känns relevant för vår typ av undersökning.  

 

2.3 Tillvägagångssätt 
När vi fastställt ämne och utformat en projektplan började vi studera de teorier som finns på 

området. Vi började med att läsa gamla uppsatser för att där hitta inspiration och idéer till 

vilka teorier som kunde passa vår problemformulering. Efter att vi studerat och valt ut 

relevant teori formulerade vi frågor som ligger till grund för de intervjuer som vi genomförde. 

På så vis hoppades vi få kunskap om och en förståelse för hur teorin speglar och ser ut i 

förhållande till det fall vi valt att studera. Vi sammanställde således empirin för att därefter 

dra paralleller till den valda teorin. Härigenom lades grunden till vår analys. Sist men inte 

minst skrev vi vår slutdiskussion där studiens resultat tydligt lyfts fram. 

 

2.4 Deduktiv ansats 
Vi har arbetat utifrån en deduktiv ansats. Anledningen till att vi har utgått från en deduktiv 

ansats beror på att vi ville studera teorin först för att sedan dra slutsatser efter att ha studerat 

empirin (Johannessen & Tufte, 2003). Teorin har på så vis väglett oss in på de 

problemområden som behandlas i den empiriska studien. Om vi istället hade valt att dra 

slutsatser utifrån en induktiv ansats skulle vi börjat med att studera verkligheten för att 

därefter se om det fanns kopplingar till teorin (Ibid).  

 

2.5 Fallstudiebaserad forskning 

I vår studie har vi valt att undersöka ett specifikt fall från verkligheten. I fallstudiebaserad 

forskning strävar forskaren efter en hög realism i en komplex värld av diffusa variabler och 

samband. Forskningen kommer därför främst att syssla med ökad förståelse för fenomen och 

inte med entydig kausalitet. Kausalitet innebär att med så stor säkerhet som möjligt påvisa 

orsakssamband. Denna bevisföring går sällan att genomföra annat än för enskilda, starkt 

avgränsade delar. Fallstudiebaserad forskning innebär att ett eller flera fall från verkliga livet 
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används som empiriskt underlag för forskning. Denna typ av forskning används framförallt 

för att förstå fenomen som är helt eller delvis okända och som innehåller stora mängder av 

variabler och samband och därför blir komplext. I komplexiteten ingår att fenomenen är 

svåröverblickbara, svårförutsägbara, tvetydiga och diffusa (Gustavsson, 2004). Med vårt 

valda upplägg och på grund av tidsbegränsningen skall studien därför ses som en förstudie till 

fortsatt forskning på området. 

 

2.6 Datainsamling 
Datainsamlingen har varit en central punkt i den här uppsatsen och är som tidigare nämnts av 

kvalitativ karaktär. Valet av företag som undersökts i den här magisteruppsatsen baseras till 

stor del på eget intresse samt graden av access. 

 

Vi har valt att studera sammanslagningen mellan företagen: 

 

• SYSteam AB 

• Udac  

 

SYSteam är ett IT-företag som består av ett 50-tal bolag i Norden och i dagsläget har 

koncernen ca 1000 anställda. Huvudsätet finns beläget i Husqvarna. En central del i 

SYSteams strategi är företagsförvärv, där bolagen sedan har i uppdrag att utveckla sin 

marknad utifrån de förutsättningar som finns just där. Således kan företaget sägas arbeta med 

kundutveckling snarare än produktutveckling. SYSteam arbetar med företag i alla storlekar 

och affärsidén är att aktivt stödja kundernas affärsutveckling med effektiva 

informationssystem. I korthet kan det sägas att SYSteam i huvudsak har fem 

verksamhetsområden; management, engineering, affärssystem, systemutveckling/integration 

samt teknisk infrastruktur och drift.  

 

Udac (Uppsala datacentral) var, innan förvärvet ägde rum, lokaliserat på fyra olika orter, 

Lund, Linköping, Luleå och Uppsala. Verksamheten bestod av ca 110 anställda och var en del 

av Uppsala universitet. Företaget präglades av det faktum att de var statligt ägda och drevs 

inte av något utpräglat vinstintresse. Under hösten 2000 gick SYSteam in som ägare av Udac 

och bildade SYSteam Udac AB som i dagsläget ingår i SYSteamkoncernen. Sedan 

1 juni 2002 är företaget uppdelat i separata bolag efter affärsområde, men finns samlade under 
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ett tak i Uppsala. SYSteam Udac AB arbetar med IT-lösningar och tjänster inom hälso- och 

sjukvård, webb, nät, drift, personaladministration och datasäkerhet.   

 

2.6.1 Intervjumetodik 
Vi har genomfört fyra djupintervjuer vilka har givit oss en förståelse och kunskap för hur 

teorin speglar och förhåller sig till det fall vi valt att studera. Intervjuerna har också givit oss 

tillgång till intervjupersonens upplevelser av företagsförvärvet på respektive företag. 

Intervjuer skiljer sig åt beroende på sin struktur. I en strukturerad intervju bestäms i förväg 

vilka frågor som ska ställas samt i vilken ordningsföljd frågorna ska komma. Det vanligaste är 

att intervjuerna är öppna och mindre strukturerade. De här intervjuerna utgår från att 

intervjupersonen beskriver och förklarar sin verklighet. Intervjuaren vill i dessa fall komma åt 

intervjupersonens sätt att se saker och ting. Sådana ostrukturerade intervjuer är lämpliga då 

forskaren inte har tillräcklig kunskap om ett fenomen för att kunna ställa väsentliga frågor. I 

den här typen av intervjuer har forskaren inget färdigformulerat frågeformulär och intervjun 

kan sägas vara explorativ till sin karaktär (Kvale, 1997).  

 
I vår studie har vi valt att kombinera de båda metoderna. Vid intervjuerna använde vi oss av 

en intervjuguide (se bilagor) som är en delvis strukturerad intervju (Johannessen & Tufte, 

2003). Guiden följdes med flexibilitet och det innebar att strukturen ändrades beroende på om 

nya intressanta teman och följdfrågor kom upp under intervjun. Anledningen till att vi valde 

att använda oss av en intervjuguide var att det gav en bra balans mellan standardisering och 

flexibilitet.  

 
Valet av delvis strukturerade intervjuer gjorde att intervjuerna mer påminde om samtal, vilket 

gav oss ett fylligare material och ny och ickeförväntad information tilläts. Intervjuguiderna 

visade sig innehålla frågor angående faktorer som inte haft någon direkt betydelse för studiens 

syfte och dessa har vi därför utelämnat i resultatet.  

2.6.2 Intervjugenomförandet 
I vår uppsats har vi genomfört en telefonintervju och tre besöksintervjuer. Varje intervju tog 

cirka 60 minuter. Samtliga intervjuer utfördes av oss personligen och de tre 

besöksintervjuerna ägde rum på företagets arbetsplats i Uppsala. Miljön var lugn och tyst 

vilket resulterade i att intervjuerna kunde genomföras utan yttre störningar. Under 

intervjuernas gång turades vi om att intervjua och ställa följdfrågor. I samråd med vår 
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handledare valde vi att inte banda intervjuerna utan förde istället aktivt anteckningar under 

intervjun. Vårt mål var sedan att skriva ut intervjuerna så fort som möjligt så att vi fortfarande 

hade intervjuerna klara i minnet. 

 

Respondenterna från respektive företag är personer som på ett eller annat sätt varit engagerade 

i implementeringsarbetet i samband med företagsförvärvet. Vi utförde en intervju med en HR-

konsult på SYSteam i Husqvarna som vid tiden för förvärvet var implementeringsansvarig 

representant från SYSteam. Den här intervjun skedde per telefon då respondenten fick 

förhinder och inte kunde ta sig till Stockholm. De resterande tre intervjuerna utfördes med 

personer som vid tiden för förvärvet kan sägas representera Udac-sidan och som i dagsläget 

arbetar på SYSteam Udac AB i Uppsala. En av respondenterna var implementeringsansvarig 

representant från Udac, den andra personen satt i Udacs styrelse och den tredje intervjun 

skedde med Udacs facklige representant.  

 

Intervjuerna har varit mycket givande, då vi anser att respondenterna givit oss relevant 

information för vårt arbete. Samtliga intervjupersoner var mycket vänliga och intresserade av 

vår studie.  
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3. Teori 

I vår teoretiska referensram har vi valt att ta upp definitioner av återkommande begrepp så 

som förändringsarbete, företagskultur, kultur och förändring, , konflikter, motstånd och 

misstag i samband med förändringar, att leda i förändring, förändringsstrategier och 

utvärdering av en förändringsprocess. Anledning till att vi efter vår litteraturstudie valde de 

här teorierna är att vi fann dem både centrala och relevanta för vårt arbete. 

3.1 Vad är förändring 
Förändring kan definieras som något som ändras från ett tillstånd till ett annat (Angelöw, 

1991). 

 

Ett företag befinner sig i ett visst läge i dag. Så länge företaget går bra befinner sig det i en 

viss harmoni med sin omvärld. Kraven och förväntningarna från samhället och marknaden 

ändras emellertid. Företaget har också mer eller mindre explicita mål och visioner, man vill 

uppnå ett visst läge i framtiden. Man måste ta konsekvenserna av sina beslut och se till att de 

verkställs eller ändras om nya förutsättningar uppträder. Beslut om framtiden förutsätter att 

man kan bilda sig en uppfattning om hur omvärlden kommer att utvecklas och hur man själv 

ska anpassa till eller påverka denna utveckling (Gummesson, 1985). 

 

Förbättringsprocesser är ett fenomen i tiden och vart och var annat företag talar om sina 

förbättringsprocesser som de säger sig driva för att inte bli ifrånåkta och för att överleva på 

2000-talet eller för att behålla eller nå världsklass. De flesta arbeten och arbetsplatser har 

under senare år genomgått betydande förändringar. Det finns inget som pekar på att denna 

turbulens kommer att avta – snarare tvärtom- att arbeta med och i förändringar kommer med 

all sannolikhet att vara ett ständigt inslag av vardagen i många yrken (Svedberg, 2000). 

Förbättringsprocesser påverkar oss således i våra roller som anställda, kunder, leverantörer, 

patienter, skattebetalare eller medborgare. Även om olika tidsåldrar har sina begrepp för 

förändrings- och förbättringsarbete så är den underliggande problematiken för företagen den 

samma – evig och tidlös: Hur och vad gör vi för att överleva som företag? Vad och hur gör vi 

för att hävda oss i konkurrensen? I vår samtid tycks förbättringsprocesser vara till för att 

hantera denna tidlösa problematik (Gravesen, 2002). Men emellertid är arbete med 

förändringar det svåraste man kan ge sig i kast med (Svedberg, 2000).  
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Enligt Angelöw (1991) bygger det goda förändringsarbetet på faktorer om etik, tilltro, 

självförtroende, motivation, delaktighet, trygghet, riklig och direkt information, kunskap och 

en organisationskultur som kan stärka och förmedla dessa inslag. Dessa utgör betydelsefulla 

delar och bidrar tillsammans till den helhet som utgör grunden för en konstruktiv förändring 

(Angelöw, 1991). 

3.2 Företagskultur 
Den som har arbetat i olika organisationer har upplevt hur stora skillnader det kan vara i 

atmosfär på olika arbetsplatser. Arbetet utförs på olika sätt, umgängesformerna är olika, 

arbetsinsatserna varierar. Organisationerna har olika kulturer. En orsak till det här är att 

organisationer består av olika människor och att dessa är unika. Organisationer har också en 

egen existens oberoende av de personer som befinner sig där under en given tid. Således 

kommer de värdenormer som påverkar beteendet i alla organisationer från två källor: från 

individen och organisationen (Abrahamsson & Aarum, 1996).  

 

Inom socialantropologin definieras kultur som levnadsform, det vill säga tankemönster, 

uppfattningar, beteenden, traditioner, ritualer etc, vilka delas av, och är dominerande i en 

befolkning. Definition och begrepp har flyttats över från makronivå till mikronivå, det vill 

säga till organisationsnivå. Enligt Abrahamsson & Aarum (1996) innefattar kulturen följande 

komponenter: 

 

1. Rutinmässigt beteende i det sätt som människor interagerar med varandra i form av 

ritualer, ceremonier och språkbruk. 

2. Normer som delas av arbetsgrupper i organisationen som till exempel gäller vad som 

är kvalitet, rätt kundbemötande etc. 

3. Dominerande värderingar gällande till exempel ”innovativt företag” eller ett 

”marknadsledande företag” eller slagor som ”patenten i centrum”. 

4. Den filosofi som bildar riktmärke för organisationens personalpolitik och 

kundorientering. 

5. De regler som gäller för hur man tar sig fram i organisationen och vilka regler som 

alla nyanställda måste lära sig för att bli accepterade i organisationen. 

6. Den ”känsla” eller det ”klimat” som förmedlas när man stiger in i organisationens 

lokaler och anläggningar och de sätt på vilka de anställda interagerar med sina kunder, 

klienter, patienter etc. 
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Det är kombinationen av dessa komponenter som utgör företagets kultur. I många 

organisationer arbetar ledningen medvetet för att uppfattningar och värderingar hos de 

anställda skall återge en bestämd bild av organisationen. Ledningen strävar efter att inskärpa 

en uppsättning strategiska värderingar hos de individer som arbetar i organisationen. Detta 

kallas institutionalisering. Även Selznick (1968) argumenterade, enligt Abramasson & Aarum 

(2000), för ledarskapets stora betydelse för skapandet av värdehomogenitet inom 

organisationen. Att grunda och sprida en särskild organisationskultur blir viktigt som ett led i 

att hela organisationen företräder dess mål och mission (Ibid). 

 

Kultur är en konsekvens av människors gemenskap – ett resultat av långvarig interaktion 

mellan människor. Kultur kan inte väljas eller bestämmas: den uppstår i och utvecklas ur 

människors gemenskap. Kulturen påverkas av dagens arbetsklimat, av den teknologi som 

används, de mål som organisationen har och av de människor som finns i organisationen. 

Organisationskulturen kan förändras, påverkas och manipuleras. Frågan är bara i vilken grad, 

på vilka sätt och av vem (Ibid). 

3.2.1 Kultur och förändring 
Det anses rent allmänt i litteraturen att det är svårt att ändra en organisations kultur och att 

försök att ändra kulturen måste göras varsamt. Många anser till och med att de djupa 

kärnvärdena i organisationskulturen inte kan ändras. 

 

Kulturer har också visat sig mycket motståndskraftiga, något som har blivit tydligt vid de 

många företagsuppköp, fusioner och sammanslagningar av verksamheter som ägt rum. Det 

faktum att det kan finnas subkulturer gör inte saken lättare. Det som krävs för att åstadkomma 

en kulturförändring menar Dumaine, enligt Abrahamsson & Aarum (2000) är: 

 

1. En rejäl förståelse för hur kulturen ser ut idag 

 

2. Uppnå stöd från de anställda, grupper och avdelningar som har förslag till en 

bättre kultur och som är beredda att handla i enighet med de nya värderingarna 

 

3. Lyfta fram den mest önskvärda av subkulturerna och använda dem som exempel 

vid inarbetningen av en ny kultur 
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4. Undvika frontalangrepp på nuvarande kultur och dess värderingar. Ge istället stöd 

till medarbetare och grupper som vill arbeta efter nya värderingar 

 

5. Uppfatta visionen som en ny kultur som ett riktmärke och inte som 

mirakelmedicin för alla problem i organisationen 

 

6. Inse att det kan dröja fem till tio år innan en organisationsomfattande 

kulturförändring är uppnådd 

 

7. Inarbetandet av en ny kultur kräver handlingar i överensstämmelse med de nya 

värdena. Handlingar är här också viktigare än ord. 

 

En hel del forskning har framhållit att det kan vara svårt att medvetet framkalla den mest 

lämpliga kulturen i en organisation vid en viss tidpunkt. Framför allt kan det vara svårt att 

försöka förändra en organisationskultur som vuxit fram under många år och som bärs upp av 

tusentals medarbetare och som återskapas varje arbetsdag genom olika riter och ritualer. 

Organisationer har behov av att skapa ett gemensamt språk för att möjliggöra en koordinering 

av verksamheten (Ahrne & Hedström, 1999).  

3.2.2 Kultur och ledning 
Frågan om kulturer kan styras har således givit upphov till en långvarig och ibland 

känsloladdad debatt mellan organisationsforskare. För de som menar att organisationskulturen 

kan styras, ger kulturteorin ett löfte om nya former för ledningens inflytande och styrning 

över organisationen. Denna grupp forskare menar att om kulturen påverkar beteendet via 

normer och värderingar borde det vara möjligt att styra dessa så att man mer eller mindre kan 

garantera att vissa beteenden och andra prestationer uppstår i organisationen. De som inte 

håller med om att kulturen kan styras menar att eftersom normer och värderingar bottnar i 

djupt rotade antaganden och synsätt som tas för givna, är möjligheten att leda och styra 

kulturen mycket begränsade (Hatch, 2002). 

 

Ett antagande i den här debatten är uppfattningen om att höga chefer är organisationskulturens 

mest inflytelserika medlemmar. Eftersom de är mycket väl synliga för organisationens övriga 

medlemmar och maktstrukturen står i deras tjänst, kommer deras uppträdande att bli norm 



 18

även för andra, och många kommer sannolikt att lyssna till dem. Denna möjlighet att påverka 

är emellertid ingen garanti för att chefernas avsikter kommer att förstås på rätt sätt eller att 

andra medlemmar av kulturen agerar i enlighet med dessa avsikter. Detta är kärnpunkten i 

debatten om kulturen kan styras eller ej. De som menar att kulturen kan användas som 

styrmekanism anklagas av dem som menar motsatsen för att vara orealistiska när det gäller 

möjligheten att kontrollera tolkningar (Ibid).  

 

Utifrån ett symboliskt tolkande perspektiv på kulturteorin kan det påstås att chefer kan bli 

viktiga symboler inom sina organisationer. I kraft av symboler representerar chefer de 

innebörder de anställda ger organisationen. Det är dock viktigt att vara medveten om att 

chefernas symboliska makt och de innebörder de representerar är beroende av andra 

organisationsmedlemmars tolkningar av dem, och ett framgångsrikt ledarskap kräver därför 

en anpassning till de symboliska tolkningsscheman som utgör organisationskulturen. Detta 

argument bygger på att cheferna är en del av kulturen och att de därför sannolikt kommer att 

styras av kulturen även då de försöker styra den (Ibid). 

 

Enligt Hatch (2002) bör dock ledningen sträva efter att styra och kontrollera kulturen genom 

kulturella förändringsprogram, samt ta hänsyn till den kulturella kontexten i samband med en 

eventuell organisationsförändring. När man försöker förändra organisationskulturen kommer 

förmodligen något att förändras, men oftast är förändringarna oförutsägbara och ibland 

oönskade. Det betyder inte att det är oberättigat att beakta kulturen, tvärtom; det är 

nödvändigt. Men ledningen måste sluta upp med att föreställa sig kulturen som en enhet och 

försöka förstå vad kulturen gör.  I stället bör man se kulturen som en kontext för 

meningsskapande och tolkning, och inte tänka att man ska försöka styra kulturen. Andra 

personers innebörder och tolkningar är i princip omöjlig att kontrollera. I stället ska ledningen 

försöka styra organisationen i kulturell bemärkelse, det vill säga att styra organisationen med 

kulturell medvetenhet om den mängd innebörder som ledningen och deras arbete kommer att 

få. 

 

3.3 Konflikter 

I samband med ett bolagsförvärv är det i princip omöjligt att undgå konflikter. Den enklaste 

tolkningen av konfliktbegreppet är konfrontation mellan två parters olika viljor medan enighet 

är förutsättningen för att målsättningen ska förverkligas. Beroende på viljornas styrka är 
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konflikten mer eller mindre allvarlig. Så snart det uppstår olika intressen som inte kan 

tillgodoses samtidigt råder en konfliktsituation, vilket dock inte behöver betyda att konflikten 

blir ett störande problem. I de flesta fall anpassar sig människorna sig, inte minst när det 

gäller arbetssammanhang. Antingen uppstår en kompromisslösning eller så avstår någon part 

från att försvara sina intressen. Anpassning är en nödlösning (De Klerk, 1999). 

 

Målet vid förändringar är att finna en utväg som tillfredställer båda intressena utan att skada 

målsättningen. Om varken lösning, anpassning eller kompromiss kan nås leder konflikten till 

bråk, brytning eller kollaps. Vid bråk har konflikten blivit känsloladdad och kan då handla om 

prestige, makt, självhävdelse, moral och lojalitet. En brytning mellan parterna gör att 

konflikten vidmaktshålls utan att någon fortsätter att bearbeta den. Intressekollisionen kan bli 

så allvarlig och slitsam att det övriga samarbetet kollapsar, alltså skadas i så stor utsträckning 

att det inte längre fungerar (Ibid).  

3.3.1 Att uppfatta konflikter  

För att en konflikt ska kunna hanteras och lösas måste den först uppfattas, det vill säga förstå 

konflikten och dess orsak. Eftersom att ledarens uppgift är att samordna, övervaka och 

effektivisera verksamheten väntas han eller hon undanröja hinder för arbetsprocessen. Varje 

form av konflikt är ett sådant hinder. På en arbetsplats finns det två konfliktområden: det 

mellanmänskliga och arbetstekniska/organisatoriska, det som kommer behandlas här är det 

sistnämnda. När det gäller organisatoriska eller arbetstekniska konflikter handlar det i 

allmänhet om arbetsorganisationens och arbetsprocessens olika behov. Arbetsorganisationen 

kan behöva anpassas eller ändras, vilket kan leda till att vissa funktioner inte går att förena. 

Arbetsprocesskonflikter kan uppstå när nya uppgifter eller metoder tillkommer som inte går at 

förena med de traditionella arbetssätten eller kolliderar med andra uppgifter. För att lösa den 

formen av konflikter krävs det främst organisatorisk och arbetsteknisk kompetens. Det 

innebär att ledarens roll är given och respekterad av medarbetarna (De Klerk, 1999). 

3.3.2 Konfliktens funktion  

I princip är konflikten en indikation på att olika intressen inte går att förena och att något 

måste göras för att utvecklingen eller arbetet inte ska stagnera eller skadas. Konflikten fyller 

samma funktion för samspelet som smärtan för kroppen när den utsätts för alltför stor 

påfrestning. Om smärtan nonchaleras kan följderna bli mycket allvarliga. Konflikter i 

arbetslivet kan ses som samarbetets smärta, det vill säga att desto tidigare de uppfattas ju 
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lättare kan de åtgärdas. En konflikt är således inte enbart en tråkig konsekvens av 

missförhållanden, utan också ett sunt varningstecken och en indikation på att en förändring 

måste ske (De Klerk, 1999). 

 

Konflikter kan utnyttjas av en hel personalgrupp, inklusive ledaren, för att blunda för interna 

missförhållanden. Då hålls konflikter vid liv som rör relationerna med den högsta ledningen 

eller med andra arbetsenheter. Förtryck, bristfälligt samarbete, inkompetent ledarskap och 

dålig stämning kan bagatelliseras eller rent av döljas genom att ”fienden” tillåts överskugga 

den faktiska tillvaron. Missnöje och aggressivitet som huvudsakligen alstras inom de egna 

leden förklaras genom andras felaktiga förhållningssätt. Ett sådant mönster är svårt att bryta 

om inte någon har mod att granska och formulera de egna missförhållandena (Ibid). 

 

Konflikter kan ha konstruktiva bieffekter. De kan förena medarbetare och ledningen kring en 

utvecklande debatt, som dels skapar nya idéer, dels gemenskap och eventuellt ny lojalitet. 

Konflikter kan ruska om en insomnad arbetsenhet eller göra en överbeskyddad sådan 

medveten om verkligheten. En tydlig och öppen intressekollision ger de inblandade tillfälle 

och tillåtelse att lufta sina känslor och därmed lätta på spänningen. Motsatta intressen som 

ligger på kollisionskurs men aldrig krockar kan binda mycket energi och ge upphov till en 

kontinuerligt spänd och depressiv arbetsatmosfär. Missnöjet hänger i luften och ingen gör mer 

än det högst nödvändiga, jargongen är föraktfull och cynisk men det förekommer inga öppna 

konflikter. Konfrontationen kan då ge en hälsosam urladdning, vilket ofta är halva 

problemlösningen (Ibid). 

3.3.3 Konfliktsymtom 

Det kan ta väldigt lång tid innan en konflikt upptäcks, intressen kan ha krockat utan att någon 

part förstår det, vill ge det uppmärksamhet eller vågar ta tag i problemet. Vissa konflikter 

uppfattas eller erkänns aldrig. Det är viktigt för en ledning att känna igen symtomen på en 

konflikt. Kunskapen om hur konfliktsymtom kan se ut är dessutom till hjälp för att uppfatta 

vad konflikten verkligen handlar om. Det finns symtom som inte visar sig hos enskilda 

personer eller grupper, utan som präglar hela arbetsatmosfären. De är svåra att konkretisera 

eller härleda till de konflikter de är uttryck för. Exempel på sådana symtom är extrem 

byråkrati, misstänksamhet och likgiltighet. Alltså drag som kan prägla en hel avdelning eller 

arbetsplats. Desto svårare det är att uppfatta och härleda symtomen, ju mer accepterade och 

etablerade är konflikterna. Den infekterade atmosfären är en signal på att konflikter existerat 
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länge utan att företaget lyckats ta tag i dem. Det kan bero på eller ha berott på ett långvarit 

inkompetent ledarskap som inte låtit sig rubbats eller påverkats. Då har medarbetarna 

resignerat och lärt sig leva med den okunniga och bristfälliga ledningen. Om detta gäller 

organisationsledningen kan det infekterade tillståndet komma att prägla hela 

organisationskulturen. Konflikter kommer naturligt till uttryck i arbetsprocessen. 

Effektiviteten kan minska, liksom produktiviteten och kvaliteten på arbetsinsatserna. Energin 

som läggs på konflikten tas från arbetsengagemanget (De Klerk, 1999).  

 

3.4 Motstånd och misstag i samband med förändringar 

De vanligaste misstagen i samband med förändringar har visats sig vara att en oklar 

beslutsprocess har föregått genomförandet och att både förankring liksom planering har 

brustit (Svedberg, 2000).  

 

Att förändra en hel grupps eller organisations förhållningssätt eller rent av kultur är kanske 

det mest krävande och kvalificerande. Vad som ofta händer är att en viss förändring ofta ges 

alldeles för kort tid. När människor utsätts för denna kränkande situation vid upprepade 

tillfällen blir de med stor säkerhet förändringströtta och cyniska. Får medarbetarna däremot 

tid att inse vilka problem som löses med förändringen och har de kunskap finns 

förutsättningar för att detta skall överväga den möda som förändringar faktiskt innebär (Ibid). 

 

Ofta hävdas att förändringar ovillkorligen leder till motstånd. Men så är emellertid inte fallet. 

Det finns flera skäl till varför å ena sida anställda kan vara negativa eller göra motstånd mot 

organisationsförändringar och å andra sidan till varför individer kan acceptera eller vara 

positiva till en förändring (Angelöw, 1991). 

 

Att anställda ofta är negativa eller gör motstånd mot organisationsförändringar är logiskt med 

tanke på att de flesta organisationsförändringar är toppstyrda, och där anställda blir 

presenterade färdigpaketerade förändringsåtgärder, vilka de inte har några möjligheter att 

påverka. Men förändringsarbetet som bygger på delaktighet, trygghet, riklig och direkt 

information, ömsesidig tillit med mera, brukar ofta välkomnas och ses som positivt. 

Vidare menar Angelöw (1991) att begreppet förändring är värderingsfritt, men att vi däremot 

kan värdera den aktuella förändringen på tre sätt beroende på omständigheterna:  
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1) Irrelevant  

2) Positivt  

3) Påfrestande  

 

Irrelevanta förändringar uppfattas inte medföra vare sig några positiva eller negativa 

konsekvenser för en persons välbefinnande. Positiva förändringar är händelser som individen 

uppfattar som välgörande. Påfrestande förändringar inkluderar de situationer som uppfattas 

innehålla element av antingen skada/förlust, hot eller utmaning. En och samma 

förändringssituation kan av vissa upplevas som positiv, för andra relevant och för en tredje 

grupp som negativt eller hotfullt. De olika värderingarna handlar om hur individen tolkar och 

uppfattar de konsekvenser och möjligheter som förändringen kommer att medföra för egen 

del. Om individen uppfattar en förstående förändring som hotfull, oavsett om den objektivt 

sett är det eller inte, kommer en stor del av personalens energi att användas till att försvara 

sig. Om en förändring uppfattas som positiv eller irrelevant kommer däremot individens 

energi att kunna användas till aktivitet och konstruktivitet (Ibid). 

 

Enligt Angelöw (1991) finns det olika anledningar till varför anställda gör motstånd mot eller 

är negativt inställda till förändringar. Nedan presenteras en rad skäl till varför individer 

antingen kan göra motstånd eller välkomna en förändring. I bland kan naturligtvis en 

förändring mötas med blandade reaktioner, både med en förhoppning om att förändringen får 

positiva följder och med en viss oro.  

 

Trygghet 

Förändringen kan medföra att anställda riskerar att berövas sina arbeten. Denna oro är en 

grundläggande förklaring till motstånd. Individer kan välkomna en förändring om den innebär 

mer trygghet i arbetet. De kanske kan uppleva att de har större möjligheter att utvecklas i 

arbetet. 

 

Sociala kontakter 

Organisationsförändringen kan innebära att den anställde tvingas flytta till en annan avdelning 

eller bli utlokaliserad till annan ort, vilket kan innebära att individen inte längre kommer att 

ha daglig kontakt med arbetskamrater eller vänner. Detta kan vara en mycket allvarlig 
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konsekvens för den anställdas välbefinnande. Samtidigt kan förändringen vara positiv om den 

medför bättre förutsättningar att ha sociala relationer med arbetskamrater. 

 

Arbetsinnehåll 

Organisationsförändringen kan medföra att individen får sämre utvecklingsmöjligheter och 

mindre inflytande över arbetsuppgifterna. Om förändringen förväntas berika eller underlätta 

arbetsuppgifter kan individen se mer positivt på förändringen. 

 

Förmåner 

Individer gör motstånd mot förändringar som kan tänkas ge upphov till nedskärningar av lön 

eller andra förmåner och välkomnar förändringar som ger upphov till högre lön och bättre 

förmåner. 

 

Arbetsledning 

En organisationsförändring som innebär att en kompetent och förtroendegivande chef byts ut, 

kan upplevas som hotande. Den nya chefen kanske inte ger individen frihet att planera och 

utöva sina arbetsuppgifter som tidigare, vilket kan leda till att den anställde väljer att lämna 

organisationen. Förändringen upplevs däremot som positiv om den individen tidigare varit 

missnöjd med arbetsledningen. 

 

Status 

När yrkestitel, ansvar, befogenheter och inflytande över andra riskerar att försämras kan det få 

förödande konsekvenser. Om förändringen leder till utökande befogenheter kan förändringen 

välkomnas. 

 

Förändringsvilja 

Ett vanligt skäl till motstånd är att anställda inte inser behovet av en förändring. Om individen 

inser nödvändigheten föreligger naturligtvis en positiv inställning till förändringsarbetet. 

 

Delaktighet 

Om individer som direkt berörs av förändringen inte får vara delaktig i utformandet och 

genomförandet leder detta ofta till motstånd. Om individen däremot får vara delaktig i 

förändringsarbetet leder detta till en positiv förändringsattityd. När individers kunskaper och 

erfarenheter efterfrågas väcks intresse för förändring. 
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Förtroende 

När en individ saknar tillit eller har en negativ inställning till de som genomför förändringen 

leder detta till motstånd. När individen har förtroende för de som är ansvariga för 

förändringen kan det leda till acceptans.  

 

Självkänsla 

Individers låga tilltro till sina möjligheter att påverka, på personlig självkänsla, kan leda till 

motstånd. Den anställdes självkänsla kan även förstärkas om förändringen ger individen 

möjlighet att utnyttja sin kompetens och kreativitet. 

 

Tidpunkt 

Om förändringen genomförs vid ett företag som uppnått organisationströtthet leder detta till 

motstånd. Överensstämmer den däremot med individernas behov av förändrig leder detta till 

en positiv inställning. 

 

Information 

Att få höra om förändringen i andra hand, genom rykten, med mera, ledr till förvanskningar 

och ger lättare upphov till motstånd. Medan rak och direkt information leder till bättre 

förståelse och därmed utökade garantier för ett positivt emottagande. 

 

Syn på förändring 

En del individer kan ha en negativ inställning till förändringar och upplever oro eftersom 

dessa kan innebära risktagande, ansträngningar, osäkerhet om framtiden. Medan andra 

individer stimuleras av nya utmaningar och reagerar därför positivt på förestående 

förändringar. 

 

3.5 Ledning och ledarskap 

För att lyckas som chef krävs massor av energi, inre glöd, ambition, uthållighet, hårt arbete 

och en stark vilja att leverera resultat. För att prestera resultat måste det finnas en stark 

motivation. Ledaren måste identifiera sina drivkrafter och använda sig av dessa, samt att 

denne måste upptäcka och respektera drivkrafterna hos människor i omgivningen (Ahrén, 
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2005). Fogh Kirkeby (1999) skriver att vara en ledare är att vara ett kors. Med det menas att 

det är ledaren som fattar besluten och måste stå till svars för dessa, alltså att han bär på det 

kors som han kan komma att fästas på. 

3.5.1 Leda i förändring 

Förändringsprocesser handlar om komplexitet, systemtänkande, komplementaritet, kaotiska 

processer och icke kausala samband. Att det som inte synes höra ihop faktiskt hänger samman 

och att det vi tror har samband fullständigt kan sakna sådant. Och den falska bilden blir inte 

sannare för att chefen höjer rösten eller ogillar de medarbetare som ser fallgroparna. På grund 

av att till och med helt omärkliga och till synes obetydliga faktorer i utgångsläget kan ha 

avgörande betydelse för den fortsatta processen, kräver bra förändringsledning stor ödmjukhet 

(Ahrenfelt, 2001). 

 

Verkligheten kan vara svår att beskriva, förstå och kontrollera. Därför behövs ödmjukheten 

inför verklighetens komplexitet och ledarens egna begränsningar att förstå och hantera 

komplexa frågeställningar som uppstår i ett dynamiskt förändringsarbete. Det innebär inte att 

ledningen eller ledaren står maktlös. Även i de fall där lyssnaren, medaktören eller 

uppdragsgivaren vill ha de enkla svaren, de snabba lösningarna och de nya versionerna av 

gamla och välkända verktyg som tidigare fungerat bra så måste ledaren stå på sig, erkänna 

svårigheterna och att denne inte ha alla svar. Den som arbetar med verklig förändring får inte 

ge vika och vända kappan efter vinden, även om det kan innebära obehag. Förändringsledaren 

och den processinriktade dynamiske utvecklaren kan mötas av reaktioner som kan vara både 

provocerande och svåra att klara av. Människan skapar ny kunskap genom reflektion, 

förståelse och tolkning av verkligheten och att tolkningsprocessen i sin tur har ett samband 

med hela det inre psyksiska och mentala livet (Ibid). 

 

Förändringsledaren bör inte söka efter en absolut sanning i form av antingen-eller-

resonemang, utan försöka skapa sig ett flerbildstänkande. Mångfald är utan tvekan bättre än 

enfald vid förändringsarbete. Ledaren bör skissa på flera olika scenarion och utgångar när 

denne förbereder eller hanterar ett viktigt förändringsarbete. Det leder till en bättre mental 

förberedelse vilket gör det lättare att tackla problem som dyker upp på vägen mot målet 

(Ibid). 
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Ledaren bör se sin organisation som en levande organism i en egen livsvärld, i en kontext. 

Varje företag eller organisation består av levande människor och är därmed en levande 

organism med allt vad det innebär för överlevnad och utveckling. Levande system lever i ett 

antal beroendeförhållanden. Ledaren ska tänka på att förändring består av ett ifrågasättande av 

det egna tänkandet, både ledarens, medarbetarnas och organisationens. Det är en god idé att 

höja taket genom att uppmuntra spekulationer och reflektion, ifrågasättande och nytänkande. 

Det går inte för sig att ledaren nöjer sig med det egna perspektivet, utan denne bör alltid leta 

efter flera olika perspektiv. Varje perspektiv har sina begränsningar och desto fler perspektiv 

som undersöks ju mer förståelse får en person av det betraktade (Ibid). 

3.5.2 Ledningens information 

Organisationers ledning använder idealt åtskillig tid till att förbereda och planera 

förändringsatsningar. Utgångspunkten i detta arbete är att själva syftet med förändringen är 

klarlagd. Genom att diskutera och analysera olika frågor och alternativ fram och tillbaka 

skapar ledningen större egen förståelse av behoven, motiven och möjligheterna. Den egna 

tveksamheten och motståndet lämnas på detta sätt bakom och motivationen för förändringen 

är frigjord. De medarbetare som sedan ska genomföra förändringarna och jobba under de nya 

förutsättningarna har däremot inte gått igenom den process som beskrivs ovan. Det uppstår en 

motivationsklyfta (Svedberg, 2000).     

 

Det finns en risk att ledningen, som är helt på det klara med vad som händer och varför, 

projicerar sin förståelse på de anställda som kanske bara fått det hela presenterat på ett möte 

eller kick-off. Då ledningen projicerar sin kunskap finns det risk att de anställdas oförstående 

reaktioner tolkas som motstånd, ovillighet, lathet eller trångsynthet. Ledningen har förbisett 

att medarbetarna behöver lika mycket, om inte mer, än de själva för att ta till sig och förstå 

förändringen. (Ibid) 

 

Förändringar innebär ofta förändrade relationer. Frågor som vem som skall arbeta med vem 

och vad kommer att behöva tid och kraft för att diskuteras och bearbetas. Då förändringen ska 

ske bör varje anställd känna sig insatta i den process som påverkar just dem, istället för att 

känna sig utsatta. För att en förändringsprocess ska kunna anses vara förankrad och 

accepterad behöver den enskilde medarbetaren ha inflytande och förstående i tre avseenden. 

För det första bör den anställde veta orsakerna till varför denne skall genomföra förändringen, 

alltså syftet. För det andra skall medarbetaren veta hur denne kan arbeta på andra och bättre 
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sätt i och med den nya framtiden. Och för det tredje behöver den anställde få tid och möjlighet 

att inhämta den kunskap som krävs för att kunna arbeta på nya och bättre sätt. De anställda 

vet ju vad de redan har men inte vad de får (Ibid). De anställda vill i huvudsak tre saker med 

kommunikationen, nämligen att få kontroll över situationen, själva bli bekräftade och att 

kommunikationen ska vara personligt utvecklande (Enquist, 2004). 

 

Att byta till en ny teknik eller nytt innehåll kräver ny kunskap, men är ofta inte så svårt. När 

det gäller att införa nya arbetssätt blir det genast mer krävande eftersom sådana ofta 

involverar andra handlingsmönster. Det gäller i än högre grad ambitioner att påverka 

individuella attityder och underliggande värderingar. Slutligen att förändra en grupps 

förhållningssätt eller en organisationskultur är kanske den mest krävande och kvalificerade 

förändringsprocess som kan tänkas göras. Det vanligaste felet är att en viss förändring inte ges 

tillräckligt med tid. När människor bara får påbörja, men inte slutföra fullt ut, blir även den 

mest entusiastiska medarbetaren så småningom förändringstrött. Förändring är en process som 

kräver tid, inte en enskild händelse (Svedberg, 2000). 

3.5.3 Att hantera grupper 

Ledarskap handlar om att leda grupper. Olika ledningsbefattningar kan ha olika definitioner 

och olika målsättningar. Organisationen tillsätter en ledare för att ta ansvar över ett område. 

Uppdraget kan beskrivas som ett enskilt arbete, där målet ska nås med hjälp av de anställda. 

Dessa individer vet att det är deras uppgift att respektera ledarens anvisningar och att deras 

arbetsinsatser köps för pengar. Det får dock ses som ett rent teoretiskt synsätt. Samtliga 

individer har egna motiv som är långt viktigare för dem än organisationen. Medarbetarna har 

bestämda uppgifter och det ligger i deras personliga intresse att utföra dessa. Det är enbart på 

de premisserna organisationen kan fungera. Det innebär att ledarens funktion i praktiken är att 

se till att individernas behov att utföra sitt arbete tillfredsställs. Eftersom ledaren i allmänhet 

direkt eller indirekt organiserar flera medarbetare finns det flera intressen som måste 

tillgodoses samtidigt. Ledarens uppgift är att se till detta sker på bästa sätt med hänsyn till 

rättvisa, jämnlikhet och praktiska förutsättningar som underlättar den enskildes arbetsinsats. 

Medarbetarna formar en grupp i och med att de har gemensamma intressen. Det är just dessa 

intressen som gör att ledaren inte är chef över ett antal personer utan över en grupp (De Klerk, 

1999). 
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Insikten om att medarbetarna formar en grupp är av ovärderlig betydelse när gruppens unika 

egenskaper kan identifieras. Det är dessa ledaren kan utnyttja, men också få problem med. 

Många av gruppens krafter är omedvetna och alltså inga kontrollerade kollektiva 

manipulationer. För ledaren är det dock inte lätt att bestämma ursprunget hos oväntade eller 

oönskade tendenser. Det kan misstänkas att enskilda personer har för avsikt att väcka 

missnöje medan det mycket väl kan handla om omedvetna grupprocesser. Vare sig om 

processerna är medvetna eller omedvetna, gäller det att inse att varje utveckling är en följd av 

något annat. En positiv lika väl som en negativ företeelse fyller en funktion oberoende av 

förnuft, förståelse eller allmän nytta (Ibid). 

 

På gott och ont låter grupper de enskilda medlemmarna få utlopp för sina uttrycksbehov. 

Kanalisering är ett sätt att reagera på obehag indirekt och därmed tryggare än direkt och 

spontant. Samarbetet i gruppen kan vara dåligt, men medarbetarna skyddar sin egen grupp 

genom att blunda för irritationerna sinsemellan. Missnöjet riktas istället kollektivt mot 

ledningen eller mot andra tänkbara missförhållanden. Detta är en för ledaren och 

verksamheten påfrestande och svårhanterlig kanalisering. Kanalisering behöver inte alltid leda 

till en fastlåsning i ett destruktivt läge. Om en arbets- eller förändringssituation är ansträngd 

under en kortare period går det att ha överseende med att de för tillfället ansträngda 

relationerna skyddas genom att irritationen söker andra vägar, exempelvis mot ledningen eller 

organisationen som helhet. Även då det går att tåla kanaliserat missnöje under en kortare tid 

måste ledningen vara uppmärksam på att det inte blir ett svårbrutet mönster. Isoleras 

ledningen för mycket kan det bli svårt att återfå fotfästet. (Ibid) 

3.6 Förändringsstrategier  

I princip kan man enligt Angelöw (1991) urskilja tre typer av förändringsstrategier; för det 

första den toppstyrda, för det andra den representativa och för det tredje den delaktiga 

förändringsstrategin. 

 

Den toppstyrda förändringsstrategin 

Den toppstyrda förändringsstrategin bygger på att det är få aktörer som tillsammans så snabbt 

som möjligt försöker finna en lösning för något problem i organisationen. Förändringarna 

initieras av organisationsledningen, som definierar problemet och sedan ombeds eventuellt en 

konsult att konkretisera och forma en lösning. Konsulten utreder åtgärder som bör vidtas och 

utarbetar ett handlingsprogram som överlämnas till uppdragsgivaren. Strategin utgår från att 
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organisationsledningen har de objektivt sett bästa lösningarna på kort sikt. För att 

åstadkomma en snabb förändring bör så få som möjligt involveras innan ett konkret handlings 

förslag presenteras. Det gäller att informera om konkreta åtgärder så att anställda inte finner 

åtgärderna ogenomtänkta och därför mobiliserar motstånd. 

 

Den toppstyrda förändringsstrategin möter ofta på motstånd. Motståndet beror på att anställda 

inte får vara delaktiga i diskussionerna om problemen och att utforma handlingsprogrammet.  

Angelöws uppfattning om den toppstyrda förändringsstrategins konsekvenser överensstämmer 

i stort sett med Eric Olssons (1985) iakttagelser och kan sammanfattas som nedan följer: 

 

1. Uppifrån genomförda förändringsprojekt leder påfallande ofta till ett kvarstående 

missnöje, långvariga konflikter och försämrade samarbetsförhållanden. 

 

2. Avsedda attitydförändringar stannar ofta vid ytlig anpassning till en ny terminologi 

som inte har någon motsvarighet i handlingar och relationer. 

 

3. Pågående konstruktiva utvecklingsprocesser hos enskilda och inom arbetslag/team 

integreras sällan på ett konstruktivt sätt i toppstyrda förändringar. 

 

4. Personal upplever ofta att deras personliga erfarenheter inte tas till vara eller integreras 

i företaget. 

 

5. Anledningar till konflikter eller samarbetssvårigheter i samband med förändringar 

penetreras inte utan hänförs ofta slentrianmässigt till en personlig nivå: individuella 

medarbetare har brister. 

 

6. Förändringarna följs upp dåligt och oftast enbart med enkel verksamhetsstatistik. 

 

7. Det finns ofta djupa kommunikationsklyftor mellan olika nivåer inom 

organisationerna i samband med förändringar som inte blir föremål för bearbetning 

och överbryggning. 
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8. Stödjande och underlättande åtgärder sätts ofta in i ett skede av en förändring då 

problemen redan uppstått, mera sällan som systematiskt planerade åtgärder som 

integreras i förändringsskeendets hela förlopp från planering till genomförande.  

 

Det finns även ytterligare forskning på området som specifikt pekar på vikten av 

kommunikation och samverkansformer i samband med organisationsförändringar (Hansson, 

1999). 

 

Den representativa förändringsstrategin 

Den representativa förändringsstrategin bygger på att företrädare för direkt berörda grupper, 

det vill säga representanter för organisationsledning och personalorganisationer tillsammans 

bildar en projektgrupp som ofta är med i såväl förändringsprojektets idéfas, planeringsfas som 

genomförandefas. De anställda får sedan fortlöpande information om projektets 

framskridande. Under den representativa förändringsstrategins första fas finns det ofta viss 

uppmärksamhet och ett visst intresse bland organisationens anställda, speciellt om arbetet 

behandlar förändringar som berör områden som många anställda efterlyst åtgärder för. 

Problemet är dock att anställda inte är direkt berörda av förändringsarbetet. I den mån 

anställda blir berörda är det antingen genom medverkan i datainsamling, i form av att besvara 

enkäter eller bli intervjuad av någon i projektgruppen. Resultatet av denna förändringsstrategi 

kan antingen bli att projektets föreslagna åtgärder accepteras och vidtas av de anställda, eller 

också rinner det hela ut i sanden (Angelöw, 1991). 

 

Den delaktiga förändringsstrategin  

Den delaktiga förändringsstrategin bygger på samtliga berördas medverkan i 

förändringsarbetet. Förändringar ska planeras, genomföras och följas upp av dem som berörs 

av dem. Det innebär att många personer är inblandade av förändringsarbetet. Denna 

förändringsstrategi är visserligen tidskrävande men samtidigt förekommer förändringsvilja 

och engagemang hos de berörda. Alla är förändringsaktörer och tar ansvar för att åtgärder 

vidtas. Det finns goda förutsättningar för att förändrings arbetet kan bli en naturlig del av det 

vardagliga arbetet (Angelöw, 1991). 
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3.7 Utvärdering av en förändringsprocess 

Kurt Lewin (1947 och 1952) formulerade i mitten av 1940-talet en teori om att 

förändringsprocesser genomgår tre olika faser; upptining, förändring och återfrysning. Under 

upptiningsfasen väcks ett behov, förståelse och beredskap för förändringar. Förändringsfasen 

handlar om att få till stånd nya normer och handlingsmönster. Den tredje fasen, 

återfrysningen, innebär att den genomförda förändringen stabiliseras och permanentas. 

Angelöw ställer sig dock något kritisk mot Lewins teori eftersom han ser förändringen som 

statisk och temporär, och menar i stället att förändringar är dynamiska, en fortlöpande process 

och en naturlig del av det vardagliga arbetet. Vidare menar Angelöw att Lewins teori ändå 

kan användas på själva omvandlingen av förändringsmetod (Angelöw, 1991). 

 

Upptiningsfasen 

Upptiningsfasen sätts igång genom att existerande förändringsmetoder utvärderas och 

ifrågasätts. Följande frågor bör cirkulera inom organisationen: Vad har vi lärt oss av tidigare 

förändringar? Vad har fungerat bra respektive dåligt avseende tidigare förändringsmetoder? 

Den här typen av utvärdering blir aktuell då tidigare målsättningar inte uppfyllts. 

Upptiningens genombrott inträffar när ledningen börjar inse att existerande 

förändringsmetoder inte är framgångsrika och inte leder till önskvärt resultat i form av 

effektivitet, engagemang och arbetsmotivation. En förutsättning för att gå vidare är således att 

det föreligger motivation och öppenhet för att pröva nya förändringsmetoder. Det kan ta tid att 

luckra upp tidigare etablerade attityder, normer och föreställningar om hur förändringar ska 

genomföras (Lewin, enligt Angelöw, 1991).  

 

 

Förändringsfasen 

När ledning och anställda börjar inse behovet av att ompröva tidigare förändringsstrategier tar 

förändringsfasen vid. Här krävs det att en struktur utarbetas i form av mötesplatser för 

diskussioner om förändringsarbete och hur det ska utvecklas. Den organisatoriska strukturen 

för förändringsarbete bygger på både mindre arbetsgrupper och även en övergripande 

samordningsgrupp där smågruppernas diskussioner kan förmedlas och förankras. Under 

förändringsfasen krävs även en kartläggning av förändringsbehovet. Ett sätt är att upprätta ett 

förändringsformulär där de berörda får svara på frågor som belyser olika delar av 
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organisationen och dess behov av förändringsarbete. Sedan kan resultatet från formulären 

ligga till grund för förändringen och ge upphov till konkreta förslag (Lewin, enligt Angelöw 

1991). 

 

Återfrysningsfasen 

När grupperna upptäcker att de vardagliga ansträngningarna börjar ge resultat och den kritiska 

fasen är över uppnås stabilitet. Här blir de nya förändringsmetoderna förankrade och ingår 

som en naturlig del av det vardagliga arbetet (Lewin, enligt Angelöw 1991). 
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4. Empiri 

 

För att ge det empiriska resultatet en tydlig struktur och för att läsaren lättare skall kunna hålla 

isär de fyra intervjuerna har vi valt att presentera empirin separat efter företag.  Vi inleder 

också respektive avsnitt med en kort företagsbeskrivning samt en presentation av 

respondenterna. 

 

4.1 SYSteam AB 

SYSteam är ett IT-företag som arbetar med små, medelstora och stora företag. Företagets 

affärsidé är att aktivt stödja kundernas affärsutveckling med effektiva informationssystem. 

SYSteam har i huvudsak fem verksamhetsområden: management, där företaget arbetar med 

verksamhetsutveckling och framtagande av strategier för IT och HR. IT Partner, där företaget 

arbetar med informationsteknik, affärssystem och systemutveckling. Enterprise, som sysslar 

med bransch-, specialist- och resurslösningar. Network center, som erbjuder drift, support och 

övervakning i varierande miljöer. Health & Care, som innebär IT-lösningar inom sjukvården 

så som exempelvis operationsplanering.  

SYSteam består av ett 50-tal bolag i Norden och i dagsläget har koncernen ca 1000 anställda. 

En central del i SYSteams strategi är företagsförvärv, där bolagen sedan har i uppdrag att 

utveckla sin marknad utifrån de förutsättningar som finns just där. Således kan företaget sägas 

arbeta med kundutveckling snarare än produktutveckling.  

4.1.1 Intervjuresultat – HR-konsult 

Respondenten från SYSteam arbetar som HR-konsult och vid tiden för förvärvet var han 

implementeringsansvarig representant för företaget.  

 

Bakgrund till förvärvet 

HR-konsulten menar att det finns flera bakomliggande motiv till förvärvet. Bland annat var 

SYSteam inne i en expansionsprocess där det hälsoområde som Udac arbetade med var 

tilltalande. En annan bidragande faktor till sammanslagningen var att investmentbolaget Bure 

Equity AB vid tidpunkten för förvärvet stod som ägare av både SYSteam och delar av Udac. 

Ytterligare en anledning till förvärvet var att SYSteam inte var etablerade i Uppsalaområdet 
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och att förvärvet således innebar att SYSteam kunde utöka sina marknadsandelar. Förvärvet 

genomfördes under hösten 2000 och projektet gick i mål 2001.  

 

Företagskultur 

En mycket viktig del av SYSteams företagskultur är deras extremt decentrala synsätt. På 

SYSteam arbetar de anställda ofta i grupper om 7-9 personer, eftersom företaget tror att det 

ger de enskilda individerna större möjlighet till påverkan. Företaget har således en tro på 

individen och på en informationsväg som går uppifrån och ned i organisationen.  

 
”Om det vore praktiskt genomförbart skulle företaget vilja att individen tog alla beslut för sig själv” (HR-

konsult och implementeringsansvarig, SYSteam). 

 

En annan viktig del av SYSteams företagskultur är tron på det långsiktiga tänkandet och att 

värna om kunderna. Eftersom företaget arbetar med affärsutveckling finns ett stort fokus på 

kunden och att utveckla befintliga kunder. 

 

HR-konsulten menar vidare att den största skillnaden mellan företagens kulturer var att Udac 

var vana vid en stor organisation där det mesta var ordnat för individen. Udac hade även ett 

genomgående ”uppifrån och ned bestämmande” som baserades på ”regler och pärmar”, där 

mycket litet utrymme gavs åt individens frihet. I motsats till det här hade SYSteam en stark 

tro på flexibelt egenbestämmande. Ett sådant exempel är att SYSteam arbetar efter rörliga 

löner och personliga mål medan Udac fackligt förhandlade sina löner. Således fanns det vid 

tiden för förvärvet påtagliga skillnader mellan företagens företagskulturer.  

 

Kultur och förändring 

HR-konsulten anser att det är möjligt att förändra ett företags kultur och att det går att tillföra 

önskade värden. Han menar dock att det måste göras som ett långsiktigt projekt och att det 

krävs stor eftertanke och många diskussioner. Om en förändring ska komma till stånd måste 

arbetet ske successivt, exempelvis genom att man börjar med att tillföra något nytt under det 

första året. Efterhand kan man tillföra fler värden, men det är viktigt att det får ta sin tid. När 

HR-konsulten ser tillbaka på förvärvet anser han att SYSteam hade för lite respekt för 

företagskulturen och att de underskattade dess betydelse och styrka. 
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Arbetet med att förändra Udacs företagskultur skedde bland annat genom att SYSteam höll 

utbildningar där SYSteam-andan lärdes ut. Företaget gick även in i Udacs styrelse och 

försökte påverka kulturen och arbetssättet därifrån. Generellt sett brukar SYSteam försöka 

undvika allt för stora förändringar i samband med bolagsförvärven, och företaget behåller 

oftast gällande ledning och anställningsvillkor. Men i fallet med Udac ansåg företaget att det 

här inte var möjligt och åtgärden blev att dela upp Udac i fyra mindre bolag efter 

verksamhetsområde. På så vis kunde SYSteam automatiskt framkalla ett önskvärt större 

ansvarstagande bland de anställda. Bolagsuppdelningen medförde även att en del anställda 

slutade. SYSteam hade haft uppdelningen av Udac i åtanke ganska tidigt, men HR-konsulten 

menar att det inte hade varit möjligt att driva igenom en bolagsuppdelning i ett tidigare 

stadium. Vidare menar respondenten att bolagsuppdelningen var ett uttryck för SYSteams 

strategi och företagskultur, och att det blev lite av en vändpunkt för samarbetet. 

 

HR-konsulten tror att Udac upplevde det faktum att SYSteam försökte förändra 

företagskulturen som svårt i början. Det skedde även missförstånd där SYSteam inte förstod 

att Udac kände att det var svårt att identifiera sig med SYSteams värden och företagskultur. 

Han menar vidare att många av de anställda på Udac var negativt inställda till 

bolagsuppdelningen och att det här troligen berodde på osäkerhet. 

 

Konflikter 

Från SYSteams sida upplevdes inga större konflikter i samband med förvärvet av Udac. Dock 

ägde många diskussioner rum, men HR-konsulten anser att de var av positiv karaktär eftersom 

de bidrog till utvecklingen av att företagen bättre förstod varandra. Ofta förekom de här 

diskussionerna främst mellan personer på ledningsnivå. 

 

Motstånd och misstag 

SYSteams uppfattning är att det flesta var positiva till uppköpet och att det inte förekom något 

större motstånd från de anställda. Dock ökade motståndet och säkerligen oron vid 

bolagsuppdelningen, även om HR-konsulten inte upplevde det specifikt påtagligt. 

 

Att leda i förändring 

Personalen fick informationen om att SYSteam skulle gå in som ny ägare i samband med ett 

stort informationsmöte som hölls i Uppsala. Affären hölls hemlig och personalen meddelades 
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först efter det att förvärvet fastställts. Det var således mycket få personer som kände till 

affären till en början. 

 

Förankringen längre ner i organisationen skedde genom att personer från SYSteam åkte till 

Uppsala och hade en utbildning i hur SYSteam som företag och dess företagskultur. Ledare 

och gruppchefer fick gå ledarutbildningar och det skedde även ett förändringsarbetet i Udacs 

styrelse. HR-konsulten anser dock att det gjordes alldeles för lite.  

 
”Så här i efterhand kan jag ju tycka att vi borde ha varit på plats i Uppsala vid fler tillfällen” (HR-konsult och 

implementeringsansvarig, SYSteam). 

 

HR-konsulten menar att företaget på så vis bättre hade kunnat se till att förändringarna 

förankrades nedåt i organisationen. Vidare menar han att kommunikationen var bristfällig och 

att det här till stor del berodde på att SYSteam stod inför en ny situation. De hade tidigare 

aldrig genomfört ett så stort förvärv samtidigt som skillnaderna i företagens kulturer var 

påtagligt större än vad som var brukligt. Även Uppsala som ort och marknad var nytt och 

okänt för SYSteam.  

 

Förändringsstrategier 

Generellt sett har SYSteam en förändringsstrategi som innebär att företaget endast gör 

marginella förändringar. Exempelvis låter man oftast ledningen och anställningsvillkoren vara 

kvar för att på så vis skapa en trygghet, samtidigt som företaget tillför det som SYSteam är 

bra på. I Udacs fall blev förändringarna större än vad som är brukligt för SYSteams arbetssätt. 

Företagets strategi vid bolagsuppdelningen var toppstyrd även om företaget arbetade med att 

hitta fler personer som ville kliva fram och bli chefer.  

 

Utvärdering 

Det har inte gjorts någon specifik utvärdering av förvärvet. HR-konsultens uppfattning är 

dock att förvärvet innebar en positiv utveckling för bolagen i Udac; 

 
”I dagsläget är de välmående bolag och även om vägen varit krokig har utfallet i slutändan blivit ganska bra 

ändå” (HR-konsult och implementeringsansvarig SYSteam). 
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HR-konsulten menar vidare att sammanslagningen hade kunnat göras bättre om SYSteam 

hade tagit sig mer tid att prata med fler anställda på Udac och inte bara personer från 

ledningen. Exempelvis hade ett möjligt tillväggångssätt varit att befinna sig i Uppsala ca två 

dagar i veckan på medarbetarnivå. 

 

Idag finns det fortfarande stora kulturella skillnader mellan företagen, men de har samtidigt 

närmat sig varandra under åren. I dagsläget har företagen respekt för varandra och en ökad 

förståelse för skillnaderna. 

 

4.2 Udac AB 

Innan förvärvet var Udac (Uppsala datacentral) lokaliserade på fyra olika orter, Lund, 

Linköping, Luleå och Uppsala. Verksamheten bestod av ca 110 anställda och var en del av 

Uppsala universitet. Företaget präglades av det faktum att de var statligt ägda och drevs inte 

av något utpräglat vinstintresse. En kort period innan SYSteam köpte Udac gick 

investmentbolaget Bure in som ägare. Det innebar en radikal förändring för Udacs sätt att 

arbeta och verka. Företagets bakgrund i universitetsvärlden gjorde att steget till ett 

ekonomiskt tänkande var mycket stort. Under hösten 2000 gick SYSteam in som ägare och 

bildade SYSteam Udac AB som i dagsläget ingår i SYSteamkoncernen. Sedan 1 juni 2002 är 

företaget uppdelat i separata bolag efter affärsområde, men finns samlade under ett tak i 

Uppsala. SYSteam Udac AB arbetar med IT-lösningar och tjänster inom hälso- och sjukvård, 

webb, nät, drift, personaladministration och datasäkerhet.   

 

De resterande tre intervjuerna utfördes på SYSteam Udac AB i Uppsala med personer som 

vid tiden för förvärvet kan sägas representera Udac-sidan. Vi genomförde en intervju med 

implementeringsansvarig och projektledare för Udac-sidan, den andra intervjun skedde med 

en ledningsmedlem och den tredje respondenten var Udacs facklige representant. 

4.2.1 Intervjuresultat - Projektledare 

Vår andra respondent arbetar på chefsposition på SYSteam Udac Drift AB och var vid tiden 

för förvärvet implementeringsansvarig och projektledare för Udac. Han hade således en 

drivande och betydande roll genom hela förändringsprocessen.  
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Bakgrund till förvärvet  

Projektledaren menar att bakgrunden till förvärvet var Bures intresse att stärka IT-området. 

Bure insåg helt enkelt att Udac skulle bli starkare i ett samarbete med SYSteam. 

 

Företagskultur 

Udacs kultur handlade mycket om att ha ett fåtal större kunder med långa och mycket starka 

kundrelationer, vilket projektledaren menar var en av få likheter som fanns mellan Udac och 

SYSteam. Udac hade tidigare varit ett företag inom Uppsala universitet vilket gjorde att 

företagskulturen speglades av en stor noggrannhet och samarbetsvilja, medan 

affärsmässigheten och entreprenörsandan inte var lika stark. Han menar vidare att SYSteam 

var mer fokuserat på konsultverksamhet och hade en stark affärsmässighetsanda. Han menar 

också att det är möjligt att SYSteam ansåg att Udac slarvade med lönsamheten eftersom 

universitetsandan fanns kvar och vi inte var vana vid att arbeta med fokus på 

tidsanvändningen; 

 

”Kulturen skiljde sig även åt i det avseendet att Udac sålde funktioner och produkter medan SYSteams 

konsultbaserade verksamhet egentligen sålde tid” (Projektledare, Udac). 

Projektledaren menar att ytterligare en stor skillnad mellan företagen var att de arbetade med 

olika affärsmodeller samt att sättet att kommunicera skiljde sig åt. Både innan och efter 

uppköpet genomsyrades båda företagen av en stark vilja att verkligen ge kunden bästa möjliga 

produkt eller lösning.  

Kultur och förändring 

Projektledaren anser att det självklart är möjligt att ändra en företagskultur, men att det krävs 

tydliga målbilder och attitydspåverkan. Då Udac var ett så pass stort förvärv levde mycket av 

den gamla kulturen kvar, vilket avvek från koncernen som helhet. Udacs uppfattning var att 

SYSteam inte hade något tydligt förändringsmål eller någon stark vilja att direkt gå in och 

förändra kulturen. Han menar dock att det försiktiga tillvägagångssättet och oviljan att 

förändra kan ha varit en del av SYSteams företagskultur. 

 

Konflikter  

Enligt Projektledaren fanns det i samband med förvärvet tre huvudpunkter som ledde till en 

del konflikter: 1) Mellanchefer hamnade i nya sammanhang och det krävde bland annat helt 
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nya rapporteringsvägar. Vissa hamnade i kläm i de nya sammanhangen och fick gå eller valde 

att lämna företaget. 2) Relativt luddig information från SYSteam till de anställda, där olika 

enheter från styrelsen sade olika saker, ledde till en hel del förvirring och konflikter. 

Exempelvis sa sig SYSteam ge Udac fria händer i vissa avseende, samtidigt som Udac 

efterhand upptäckte att endast ett tillvägagångssätt var möjligt eller tilläts. 3) Den nya ägaren 

var otålig och ville ha snabba resultat. Det fanns även ett glapp i kommunikationen mellan 

ledningsgruppernas, och då affärsmodellerna skiljde sig åt ledde icke utredda 

begreppsskillnader till konflikter. Han anser dock att konflikterna mellan ledningsgrupperna 

var kämpiga men att det samtidigt var konstruktiva eftersom de gav positiva utfall. 

 

Motstånd och misstag 

Projektledaren anser inte att det fanns något direkt motstånd mot själva uppköpet eller 

SYSteam som köpare. Han uppfattade inte heller att de anställda var rädda för att förlora sina 

anställningar eller trygghet, vilket han tror grundar sig i att det fanns ett stort självförtroende 

på individ- och organisationsnivå. 

 

Att leda i förändring 

Personalen informerades om förvärvet först när köpet var klart. Det hölls ett stort 

informationsmöte där representanter från dåvarande ägaren Bures styrelse, 

styrelsemedlemmar från SYSteam och Udacs ledning fanns på plats. Informationen handlade 

om SYSteam som koncern, vad förändringarna skulle innebära och hur det skulle påverka 

Udac. Utöver det hölls en dagskurs för de anställda om hur det var att vara konsult inom 

SYSteam och vad företaget stod för. I övrigt gjordes inget speciellt för att förankra 

förändringsarbetet längre ned i organisationen. Projektledarens uppfattning var att det kanske 

gick lite för fort och att det var för lite att bara ha en dagskurs; 

 
”Det var kanske lite svårt ta till sig information om hur konsulterna vid SYSteam arbetade, när själva 

konsultbegreppet var något helt nytt” (Projektledare, Udac). 
 

Projektledaren menar ändå att majoriteten anställda tolkade förvärvet som en möjlighet till 

förbättring.  
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Förändringsstrategier 

Förändringsarbetet var toppstyrt och anställda fick således inte ta del av någon information 

innan förvärvet var klart. Udac menar vidare att det inte fanns någon tydlig agenda från 

SYSteam som visade hur förändringarna skulle ske, förutom rapporteringsvägarna och 

prioritetspåverkan från styrelsen. Udac sammanställde själva en projektdefinition 

innehållandes en aktivitetslista, men tyvärr användes den aldrig. 

 

Projektledaren har tidigare erfarenheter av förvärvsarbeten där det köpande företaget gått in 

allt för hårt för att få till stånd en förändring. Därför anser han att SYSteams försiktiga 

förändringsstrategi var ett bra koncept eftersom det gav utrymme åt att åstadkomma en 

dynamik.   

 

Utvärdering 

Det gjordes inga systematiska uppföljningar av hur implementeringen hade gått, endast 

enstaka möten på ledningsnivå. Projektledaren menar att de konflikter och 

kommunikationsglapp som fanns följde med några år men är i dagsläget lösta. Han anser att 

främst att det finns två saker som borde gjorts bättre vid uppköpet. För det första borde det ha 

gjorts en noggrannare analys av olikheterna i affärsmodellerna och för det andra kunde 

onödiga kommunikationsproblem ha undvikits. Sammanfattningsvis anser han att utfallet av 

förvärvet varit positivt eftersom det medförde en ekonomiskt positiv utveckling för Udac-

verksamheten. 

4.2.2 Intervjuresultat- Ledningsmedlem 

Vår tredje respondent arbetar på chefsnivå vid SYSteam PA i Uppsala och satt vid tiden för 
förvärvet med i Udacs ledningsgrupp  

 
Bakgrunden till förvärvet  

Ledningsmedlemmen menar att bakgrunden till förvärvet ligger i att Udac inte hade någon 

kraft att på egen hand expandera eller affärsutveckling. Andan från tiden då Udac var 

universitetsanslutet låg kvar och innebar att företaget saknade entreprenörskapssandan. Han 

menar vidare att det, om Udac skulle överleva som företag, egentligen bara fanns tre möjliga 

alternativ; 1) Att Udac själva skulle utveckla affärsmässigheten, vilket dock inte var möjligt 

eftersom den kraften inte fanns. 2) Att dåvarande ägaren Bure skulle välja att satsa på och 
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genomföra en kraftig utveckling. 3) Att en ny aktör skulle köpa upp företaget, vilket också 

blev fallet när SYSteam gick in som ägare. 

”SYSteam hade ett ekonomiskt driv underifrån som Udac helt saknade” (Ledningsmedlem,Udac). 

Företagskultur 

Ledningsmedlemmen menar att Udacs företagskultur innebar en något diffus bild av affärer. 

Det fanns en god teknisk entreprenörsanda, men det ekonomiska och affärsmässiga tänkandet 

saknades. Företaget hade ett fåtal storkunder där relationerna vårdades väl, men utan 

nytänkande. Udac stod för omhändertagande, förvaltning, god kundvård och ett kollektivt 

tänkande. Han menar vidare att skillnaderna mellan de två företagen, bortsett från den den 

goda kundvården, var total. SYSteam stod för en stark affärsmässighet, entreprenörsanda och 

ett större tryck på individen i organisationen vilket var något helt okänt för Udac. 

 

Kultur och förändring 

Spontant tror ledningsmedlemmen att det inte går att ändra företagskulturer som ligger djupt 

rotade. Den kollektivism som fanns inom Udac var stark och det var svårt att implementera 

det nya individualistiska tänkande.  

”Jag tror inte att SYSteam förstod hur olika företagen var” (Ledningsmedlem, Udac).  

Han menar att kulturförändringen som SYSteam gjorde skedde gradvis, både medvetet och 

omedvetet. 

 
Konflikter  
I samband med det inledande mötet mellan ledningsgrupperna fanns det personer i Udacs 

styrelse som upplevde förändringen som hotfull. Ledningsmedlemmen menar att det uppstod 

fler konflikter i samband med bolagsuppdelningen eftersom kollektivismen urholkades.  

”Då tidigare mellanchefer fick nya uppgifter uppstod konflikter och en del heliga kor slaktades” 

(Ledningsmedlem, Udac). 

Han anser att ledningen lyssnade på medarbetarna och att de försökte förstå vad konflikterna 

egentligen förmedlade.  
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Motstånd och misstag  

Generellt sett anser ledningsmedlemmen att det inte uppstod något direkt motstånd, men att 

graden av acceptans bland medarbetarna varierade med ålder och anställningstid. De 

medarbetare som var kvar från den gamla universitetstiden hade svårare att acceptera 

förändringarna, medan de yngre personerna mer såg förvärvet som något nytt och spännande. 

För att tillmötesgå den skepsis som uppstod försökte ledningen medla med facket, samt lyssna 

och förstå oron. 

 
Att leda i förändring  

Förvärvet kom medarbetarna till känna i samband med att ett informationsmöte hölls. 

Ledningsmedlemmen tror att merparten av personalen kände att ett uppköp ”låg i luften” men 

att ingen visste att det var just SYSteam som skulle gå in som ny ägare. Han menar vidare att 

personalen generellt sett mottog informationen bra och att det som sades var tillräckligt. Han 

är dock övertygad om att det fanns vissa brister i förankringen längre ned i organisationen. 

Förankringen hade troligen stärkts om SYSteam hade gett tydligare punkter för vad som var 

viktigt samt varit mer synliga på plats.  

 

Förändringsstrategier  

Ledningsmedlemmen anser att SYSteams förändringsstrategi var rent toppstyrd. Vidare tror 

han att det här kan ha varit ett problem då det inte fanns någon egen kraft att utvecklas i Udac. 

På så vis blev förändringsarbetet ännu svårare eftersom förändringarna påtvingades uppifrån. 

 

Utvärdering av förändringsprocessen 

Ledningsmedlemmen anser att förvärvet bidragit med en effektiviseringen som gjort företaget 

mycket vassare både affärsmässigt och lönsamhetsmässigt. Även kundstocken har utökats och 

företagets status höjts. Han har även upplevt fördelar med att ingå i en stark koncern. Han 

anser dock att förvärvet skulle kunna har gjorts bättre genom en tydligare kommunikation och 

målformulering samt genom en ökad närvaro av SYSteam. 

4.2.3 Intervjuresultat – Facklig representant  

Studiens fjärde respondent arbetar som systemutvecklare och facklig representant. Hennes roll 

i samband med förvärvet var att förhandla om villkoren för de anställda och att skapa så lite 

motstånd som möjligt och få till ett bra samarbete. 
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Företagskultur 

Den fackliga representanten anser att Udacs företagskultur präglades av en serviceinriktning 

och att företaget arbetade på ett helt annat sätt när de var en del av universitetet. Exempelvis 

arbetade företaget inte med privata kunder och arbetsmiljön var inte lika präglad av stress. 

Hon menar att de vid det första informationsmötet ansåg att det som SYSteam sa nästan lät 

lite för bra för att vara sant, att företaget skönmålade lite väl mycket. Förvärvet och SYSteams 

arbetssätt innebar också att de behövde tänka mer på de ekonomiska aspekterna; 

 
”Mer än vad vi skulle velat, eftersom det blev mer stressigt” (Facklig representant,  Udac). 

 

Vidare menar den facklige representanten att personalen kände sig som en kostnad snarare än 

en tillgång. Det ekonomiska tänkande gjorde att personalen kände sig otillräcklig. 

 

Kultur och förändring 

Den facklige representanten tror att det är svårt att förändra kulturen, men att det går om det 

sker i ett långsamt tempo. Hon menar vidare att det inte går att tvinga på en företagskultur 

utan att det bara leder till större motstånd. För att kunna förändra företagskulturen måste man 

arbeta succesivt. 

 

Respondenten tror att SYSteam ville förändra kulturen och att personalen på Udac hade svårt 

att acceptera det här och att det endast var cheferna som var positiva till förvärvet.  Hon 

menar att personalen upplevde förvärvet som ett hot utifrån. 

 
”Man slöt sig som en mussla. Man ville försvara sig, eftersom man arbetat där i 20 år, med en mycket lång och 

värdefull tradition” (Facklig representant, Udac). 

 

 

Konflikter 

Den facklige representanten menar att det förekom konflikter men att de personer som var 

mest emot förvärvet slutade. Hon menar vidare att kulturen tidigare präglats av att av att vi 

hjälpte varandra och det var därför svårt att tänka på debiteringsgraden. Personalen var bara 

emot själva bolagiseringen eftersom det delade upp oss i en vi och dom känsla mellan 

bolagen.  
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”Vi äter inte ens vid samma bord längre, man blev splittrad” (Facklig representant, Udac). 
 

Konflikterna låg även i att när Udac var ett bolag skedde eventuella omplaceringar vid 

arbetsbrist. I dag, när de är fler bolag kan det anställas nya medarbetare i ett bolag, samtidigt 

som personer i ett annat bolag sägs upp. Samarbetet med facket är mycket litet eftersom det 

inte finns i övriga SYSteamföretag. Den facklige representanten menar att det skulle vara 

bättre med ett samarbete mellan alla bolagen. 

 

Motstånd och misstag 

Känslorna var blandade när Bure köpte Udac, men personalen visste att det var ofrånkomligt. 

När SYSteam kom in i bilden kändes det mer tryggt eftersom personalen förstått att Bure i 

egenskap av att vara ett investmentbolag förr eller senare skulle sälja.  I allmänhet var 

personalens inställning positiv till SYSteam som nya ägare. Dock var motståndet mer 

påtagligt och negativt när uppdelningen av bolagen skulle ske eftersom det fanns en oro för att 

de olika bolagen sedan skulle säljas ut på olika håll. Personalen upplevde att 

bolagsuppdelningen var ett steg åt det hållet. Bolagiseringen innebar även sämre 

anställningstrygghet för personalen. Den facklige representanten menar att det överlag var det 

ungdomarna som tyckte att bolagiseringen var rolig och spännande medan de äldre var mer 

tveksamma. 

 

Att leda i förändring 

Informationen om att förvärvet skulle äga rum var mycket överraskande. Personalen visste 

ingenting innan kallelsen till informationsmötet kom. Beskedet togs emot med viss skepticism 

eftersom det lät lite för bra för att vara sant. Den facklige representanten anser att SYSteam 

borde ha varit mer realistiska, och haft båda fötterna stadigare på jorden, eftersom de lovade 

för mycket. Hon upplevde dock inget direkt motstånd från personalens sida. 

 

Förändringsstrategier 

De anställda var inte involverande alls i förvärvet eftersom förändringen var toppstyrd. Även 

om den facklige representanten satt med på många av bolagsstyrelsen möten fick hon inte 

veta något om förvärvet innan informationsmötet. Informationen gick endast ägare emellan. 

 

Utvärdering 
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Det gjordes ingen utvärdering av förvärvet, endast de vanliga årliga 

personalnöjdhetsenkäterna. De har visat en mer positiv bild under de senare åren. Den 

facklige representanten tror att det här beror på att det tar tid att vänja sig vid förändringar. 

 

Hon anser att sammanslagningen var allt för toppstyrd och att förvärvet hade kunnat 

genomföras bättre genom att SYSteam hade varit mer öppna och inte tvingat på kulturen på 

en gång; 

 

 ”Jag är myndig och vill säga vad jag vill och tycker. Jag har redan haft min pappa” (Facklig representant, 

Udac). 
 

Den facklige representanten menar vidare att okunskapen var ömsesidig, att ingen av 

företagen visste något om varandra. Även om det talades mycket om öppenhet fick personalen 

för lite information. Hon anser vidare att SYSteam borde ha visat sig lite oftare och befunnit 

sig på plats i Uppsala i större utsträckning.  
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5. Analys 

 

Nedan följer en jämförelse mellan studiens utvalda teori och det empiriska material som 

erhölls under intervjuerna. För att analysen ska bli mer lättläst har vi emellanåt valt att 

sammanställa respondenternas allmänna uppfattning och åsikter och benämnt dem med 

respektive företags namn. 

5. 1 Företagskultur 

Författarna Abrahamsson & Aarum (1996) menar att de som arbetat i olika organisationer har 

upplevt hur stora skillnader det kan vara i atmosfär på olika arbetsplatser. Arbetet utförs på 

olika sätt, umgängesformerna är olika, arbetsinsatserna varierar. Det här beror på att 

organisationerna har olika kulturer. En orsak är att organisationer består av olika människor 

och att dessa är unika. På liknande sätt fanns det stora företagskulturella skillnader mellan 

SYSteam och Udac vid tiden för förvärvet. Exempelvis var en mycket viktig del av SYSteams 

företagskultur deras extremt centrala synsätt. Företaget trodde på att ge de enskilda 

individerna större möjlighet till påverkan och hade således en tro på individen och på en 

informationsväg som går uppifrån och ned i organisationen. Företagets uppfattning om Udacs 

företagskultur var att de i motsats till SYSteam gav mycket lite utrymme åt individens frihet. 

Udac tillämpade även ett uppifrån och ned bestämmande där det mesta var ordnat för 

individen genom bestämda regler. Men den största kulturella skillnaden var att Udac tidigare 

hade varit ett företag inom Uppsala universitet och det här gjorde att företagskulturen 

präglades av en stor noggrannhet och samarbetsvilja, medan affärsmässigheten och 

entreprenörsandan inte var lika stark. Udacs bild av affärer var något diffus. Det fanns en god 

teknisk entreprenörsanda, men det ekonomiska och affärsmässiga tänkandet saknades. 

Ytterligare en stor skillnad mellan företagen var att de arbetade med olika affärsmodeller samt 

kommunicerade på olika sätt.  

 

Vidare medar Abrahamsson och Aarum (1996) att kultur är en konsekvens av människors 

gemenskap – ett resultat av långvarig interaktion mellan människor. Kultur kan inte väljas 

eller bestämmas: den uppstår i och utvecklas ur människors gemenskap. Kulturen påverkas av 

dagens arbetsklimat, av den teknologi som används, de mål som organisationen har och av de 

människor som finns i organisationen. Det här stämmer väl överens med studiens empiriska 

material som visar att Udac utvecklat den mångårig tradition som stod för omhändertagande, 
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förvaltning, god kundvård och ett kollektivt tänkande. Medan SYSteam stod för en stark 

affärsmässighet, entreprenörsanda och ett större tryck på individen i organisationen, vilket var 

något helt okänt för Udac. Det här gjorde också att det fanns anställda som upplevde att Udacs 

arbetsmiljö inte var lika präglad av stress.  

 

Det fanns dock en likhet mellan företagens kulturer, nämligen kundvården. SYSteam trodde 

på det långsiktiga tänkandet och vikten av att värna om kunderna. Eftersom företaget arbetar 

med affärsutveckling fanns ett stort fokus på kunden och att utveckla befintliga kunder. På 

liknande vis handlade även Udacs kultur om att ha ett fåtal större kunder med långa och 

mycket starka kundrelationer. Det här var i stort sett den enda likheten som fanns mellan 

SYSteams och Udacs företagskulturer. 

5.1.1 Kultur och förändring 

Den generella uppfattningen i litteraturen är att det är svårt att ändra en organisations kultur 

och att försök att ändra kulturen måste göras varsamt. Många anser till och med att de djupa 

kärnvärdena i organisationskulturen inte kan ändras. I motsats till det här menar SYSteam att 

det är möjligt att förändra ett företags kultur och att det går att tillföra önskade värden. 

Företaget håller dock med om att en förändring måste göras som ett långsiktigt projekt och att 

det krävs stor eftertanke och många diskussioner. Om en förändring ska komma till stånd 

måste arbetet ske successivt. På Udac varierade dock åsikterna om huruvida det går att 

förändra en företagskultur. En av respondenterna ansåg att det självklart är möjligt att ändra 

en företagskultur, men att det krävs tydliga målbilder och attitydspåverkan. En annan trodde 

att det är svårt att förändra kulturen, men att det går om det sker i ett långsamt tempo. Medan 

en tredje inte trodde att det går att ändra företagskulturer som ligger djupt rotade.  

 

Dumaine påpekar att kulturer har visat sig mycket motståndskraftiga, något som har blivit 

tydligt vid de många företagsuppköp, fusioner och sammanslagningar av verksamheter som 

ägt rum. Det faktum att det kan finnas subkulturer gör inte saken lättare. SYSteam menar på 

liknade vis att de vid tiden för förvärvet hade för lite respekt för företagskulturen och att de 

underskattade dess betydelse och styrka. Den kollektivism som fanns inom Udac var stark och 

det var svårt att implementera det nya individualistiska tänkande. Udac var också ett stort 

förvärv vilket bidrog till att mycket av den gamla kulturen levde kvar.  
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Dumaine, enligt Abrahamsson & Aarum (2000) skriver vidare att det som krävs för att 

åstadkomma en kulturförändring bland annat är en förståelse för hur kulturen ser ut. Det här 

saknades i förvärvet då SYSteam inte förstod hur svårt Udac kände att det var att identifiera 

sig med SYSteams värden och företagskultur.  Udac anser vidare att SYSteam inte heller 

förstod hur stora skillnaderna var mellan företagen. Dumaine förespråkar också att företaget 

bör undvika frontalangrepp på nuvarande kultur och dess värderingar och istället ge stöd till 

medarbetare och grupper som vill arbeta efter nya värderingar. Det här är något som SYSteam 

delvis arbetade efter och delvis avvek ifrån. Likheten finns i att SYSteam i samband med 

förvärvet försökte lyfta fram individer från Udacs sida som ville kliva fram och inta ledande 

roller. SYSteams arbete med att förändra Udacs företagskultur skedde också genom att 

SYSteam höll utbildningar där SYSteamandan lärdes ut. Företaget gick även in i Udacs 

styrelse och försökte påverka kulturen och arbetssättet därifrån. Dock insåg företaget att det 

inte var möjligt att få till stånd den önskade förändringen och åtgärden blev att dela upp Udac 

i fyra mindre bolag efter verksamhetsområde. På så vis kunde SYSteam automatiskt framkalla 

ett önskvärt större ansvarstagande bland de anställda. Företaget är dock medvetna om att 

många av de anställda på Udac var negativt inställda till bolagsuppdelningen och att det här 

troligen berodde på osäkerhet. En del anställda på Udac menar att det inte går att tvinga på en 

företagskultur utan att det bara leder till större motstånd. Personalen upplevde 

bolagsuppdelningen som ett hot och det här gjorde att man ville försvara sig. Det fanns också 

personer som hade svårt att acceptera uppdelningen och som menade att det endast var 

cheferna som var positiva till förvärvet.   

 

Ytterligare ett av Dumaines krav för att åstadkomma en förändring är att man måste uppfatta 

visionen av en ny kultur som ett riktmärke och inte som mirakelmedicin för alla problem i 

organisationen. Även här gick SYSteam emot författarens krav då det var många från Udacs 

sida som ansåg att SYSteam framhöll sig själva och förvärvet som bättre än de i verkligheten 

var. Många blev misstänksamma eftersom det ansåg att SYSteams ”tal” lät för bra för att vara 

sant.  Vidare påpekar författaren att inarbetandet av en ny kultur kräver handlingar i 

överensstämmelse med de nya värdena. Handlingar är här också viktigare än ord. I motsats till 

det här fanns det även personer som inom Udac ansåg att SYSteam inte hade något tydligt 

förändringsmål eller någon stark vilja att direkt gå in och förändra kulturen. Även om 

företaget tror att det försiktiga tillvägagångssättet och oviljan att förändra kan ha varit en del 

av SYSteams företagskultur.  
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5.2 Konflikter 

De Klerk (1999) menar att det i samband med ett bolagsförvärv i princip är omöjligt att undgå 

konflikter. I likhet med författaren anser både SYSteam och Udac att det förekom konflikter i 

samband med förvärvet. Författaren anser att den enklaste tolkningen av konfliktbegreppet är 

konfrontation mellan två parters olika viljor medan enighet är förutsättningen för att 

målsättningen ska förverkligas. Beroende på viljornas styrka är konflikten mer eller mindre 

allvarlig. De konflikter som förekom i samband med förvärvet mellan SYSteam och Udac 

skedde främst i diskussionsform där åsikter utbyttes, men det fanns även situationer där 

konflikterna blev något hårdare till sin karaktär. Vidare påpekar författaren att människorna i 

de flesta fall anpassar sig, inte minst när det gäller arbetssammanhang. Antingen uppstår det 

en kompromisslösning eller så avstår någon part från att försvara sina intressen. På liknande 

vis valde de individer som upplevde bolagiseringen som hotfull och som mest var emot 

uppdelningen helt enkelt att sluta.  

 

Författaren anser också att för att en konflikt ska kunna hanteras och lösas måste den först 

uppfattas, det vill säga att man måste förstå konflikten och dess orsak. Exempelvis kan 

arbetsorganisationen behöva anpassas eller ändras, vilket kan leda till att vissa funktioner inte 

går att förena. Arbetsprocesskonflikter kan uppstå när nya uppgifter eller metoder tillkommer 

som inte går att förena med de traditionella arbetssätten eller kolliderar med andra uppgifter.  

Liknande arbetsprocesskonflikter uppstod då exempelvis mellancheferna på Udac fick ingå i 

nya sammanhang som bland annat krävde helt nya rapporteringsvägar. Vissa hamnade i kläm 

i de nya sammanhangen och fick gå eller valde att lämna företaget. De Klerk skriver att det 

krävs organisatorisk och arbetsteknisk kompetens för att lösa den typen av konflikter. Det 

innebär att ledarens roll är given och respekterad av medarbetarna. Men många från Udac 

upplevde att den information som kom från SYSteam var relativt luddig, att olika enheter från 

styrelsen sade olika saker. Anledningen till de uppstådda konflikterna och förvirringen var 

således ett glapp i kommunikationen mellan ledningsgrupperna.  

 

 

De Klerk påpekar dock att konflikter kan ha konstruktiva bieffekter. Att de kan förena 

medarbetare och ledningen kring en utvecklande debatt, som dels skapar nya idéer, dels 

gemenskap och eventuellt ny lojalitet. I likhet med det här är båda företagen överens om att 
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konflikterna mellan ledningsgrupperna, trots att de bitvis var kämpiga, var av positiva till 

karaktären då de utgjorde en del av utvecklingen mot ett ökat samförstånd.  

 

5.3 Motstånd och misstag i samband med förändringar 

Angelöw (1991) menar att det är logiskt att anställda ofta är negativa eller gör motstånd mot 

organisationsförändringar med tanke på att de flesta organisationsförändringar är toppstyrda. 

Anställda blir presenterade färdigpaketerade förändringsåtgärder, vilka de inte har några 

möjligheter att påverka. Men förändringsarbetet som bygger på delaktighet, trygghet riklig 

och direkt information, ömsesidig tillit med mera, brukar ofta välkomnas och ses som positivt. 

På samma sätt hölls förvärvet hemligt tills det att affären var färdig. Men SYSteams 

uppfattning är att det flesta var positiva till uppköpet och att det inte förekom något större 

motstånd från de anställda. På samma sätt anser Udac att de inte heller från sin sida upplevde 

något direkt motstånd mot förvärvet eller SYSteam som ägare, utan att förändringen var av 

positiv karaktär. Enligt Angelöw innebär en positiv syn att individerna uppfattar förändringen 

som välgörande. Dock upplevde man på Udac att graden av acceptans bland medarbetarna 

varierade med ålder och anställningstid. De medarbetare som var kvar från den gamla 

universitetstiden hade svårare att acceptera förändringarna, medan de yngre personerna mer 

såg förvärvet som något nytt och spännande. På Udac såg man heller inte att de anställda var 

rädda för att förlora sina anställningar eller trygghet, vilket företaget anser grunda sig i att det 

fanns ett stort självförtroende på individ- och organisationsnivå. 

 

Angelöw skriver även att det finns förändringar som är av påfrestande karaktär. Den här typen 

av förändringar inkluderar situationer som uppfattas innehålla element av antingen 

skada/förlust, hot eller utmaning. Således skulle det kunna sägas att bolagsuppdelningen var 

av påfrestande karaktär. Motståndet var mer påtagligt och negativt när uppdelningen av 

bolagen skulle ske eftersom det fanns en oro för att de olika bolagen sedan skulle säljas ut på 

olika håll. Det finns enligt författaren en rad olika skäl till varför anställda gör motstånd mot 

en förändring, samt varför den här oron kan variera mellan olika anställda. Exempelvis fanns 

det anställda på Udac som i samband med bolagsuppdelningen var oroliga för de sociala 

kontakterna eftersom organisationsförändringen kunde innebära att den anställde tvingades 

flytta till en annan avdelning. På så vis innebar förändringen att individen inte längre kom att 
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ha daglig kontakt med arbetskamrater eller vänner. Angelöw anser att det här kan vara en 

mycket allvarlig konsekvens för den anställdas välbefinnande.  

  

Vidare skriver Angelöw att förändringen kan medföra att anställda riskerar att berövas sina 

arbeten. Den här oron är en grundläggande förklaring till motstånd. Men individer kan också 

välkomna en förändring om den innebär mer trygghet i arbetet. Exempelvis kan anställda 

uppleva att de har större möjligheter att utvecklas i arbetet. Om förändringen förväntas berika 

eller underlätta arbetsuppgifter kan individen se mer positivt på förändringen. På liknande vis 

fanns det i samband med bolagsuppdelningen personer som var mycket negativt inställda till 

förändringen och som därav slutade, medan andra lyftes fram och fick en betydligt bättre 

position. 

 

En del av de anställda som var emot bolagiseringen hade svårt att förstå varför man inte 

längre skulle samarbeta, utan istället splittra företaget. I likhet med det här anser Angelöw att 

ett vanligt skäl till motstånd är att anställda inte inser behovet av en förändring. Om individen 

inser nödvändigheten föreligger naturligtvis en positiv inställning till förändringsarbetet. Udac 

ansåg heller inte att de fick tillräckligt med information, och att det rådde bristande 

kommunikation. 

 

5.4 Att leda i förändring 

Enligt Svedberg (2000) använder sig organisationers ledning åtskillig tid till att förbereda och 

planera förändringsatsningar. Genom att diskutera och analysera olika frågor och alternativ 

fram och tillbaka skapar ledningen större egen förståelse av behoven, motiven och 

möjligheterna. Den egna tveksamheten och motståndet lämnas på detta sätt bakom och 

motivationen för förändringen är frigjord. De medarbetare som sedan ska genomföra 

förändringarna och jobba under de nya förutsättningarna har däremot inte gått igenom den 

process som beskrivs ovan. Det uppstår en motivationsklyfta. På liknande vis hölls affären 

hemlig och personalen meddelades först efter det att förvärvet fastställts. Det var således 

mycket få personer som kände till affären till en början.  

 

Vidare påpekar författaren att det finns en risk att ledningen, som är helt på det klara med vad 

som händer och varför, projicerar sin förståelse på de anställda som kanske bara fått det hela 
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presenterat på ett möte eller en kick-off. Då ledningen projicerar sin kunskap finns det risk att 

de anställdas oförstående reaktioner tolkas som motstånd, ovillighet, lathet eller trångsynthet.  

I samstämmighet med det här informerades de anställda om att SYSteam skulle gå in som ny 

ägare i samband med ett stort informationsmöte som hölls i Uppsala. Mötet handlade om 

SYSteam som koncern, vad förändringarna skulle innebära och hur det skulle påverka Udac. 

Informationen till Udacs anställda om att förvärvet skulle äga rum var mycket överraskande. 

Personalen visste ingenting innn kallelsen till informationsmötet kom. Även om de flesta var 

övervägande positiva fanns det en viss skepticism bland den del anställda som ansåg att 

affären och det som sades på mötet verkade vara för bra för att vara sant. 

 

Vidare menar författaren att för att en förändringsprocess ska kunna anses vara förankrad och 

accepterad behöver den enskilde medarbetaren ha inflytande och förstående i tre avseenden. 

För det första bör den anställde veta orsakerna till varför denne skall genomföra förändringen, 

alltså syftet. För det andra skall medarbetaren veta hur denne kan arbeta på andra och bättre 

sätt i och med det nya, lyckan i framtiden. Och för det tredje behöver den anställde få tid och 

möjlighet att inhämta den kunskap som krävs för att kunna arbeta på nya och bättre sätt. De 

anställda vet ju vad de redan har men inte vad de får. Ur detta avseende var förankringen 

nedåt i organisationen bristfällig. Från SYSteams sida skedde förankringen genom att 

personer från företaget åkte till Uppsala och hade en utbildning i SYSteam som företag och 

dess företagskultur. Udac upplevde dock att det gick lite fort och att det var svårt att ta till sig 

information om hur konsulterna vid SYSteam arbetade, när själva konsultbegreppet var något 

helt nytt. Vidare skedde förankringen genom att ledare och gruppchefer fick gå 

ledarutbildningar och det skedde även ett förändringsarbete i Udacs styrelse. SYSteam är 

dock medvetna om att det gjordes alldeles för lite. På företaget anser man att man borde ha 

varit på plats i större utsträckning och att man på så vis bättre hade kunnat se till att 

förändringarna förankrades nedåt i organisationen. Från Udacs sida anser man att 

förankringen troligen hade stärkts om SYSteam hade gett tydligare punkter för vad som var 

viktigt samt varit mer synliga på plats. 

 

Enligt Enquist (2004) vill de anställda i huvudsak tre saker med kommunikationen, nämligen 

att få kontroll över situationen, själva bli bekräftade och att kommunikationen ska vara 

personligt utvecklande. SYSteam menar i det här avseendet att kommunikationen var 

bristfällig och att det här till stor del berodde på att SYSteam stod inför en ny situation. De 

hade tidigare aldrig genomfört ett så stort förvärv samtidigt som skillnaderna i företagens 
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kulturer var påtagligt större än vad som var brukligt. Även Uppsala som ort och marknad var 

ny och okänd för SYSteam.   

 

5.5 Förändringsstrategier 

Generellt sett har SYSteam en förändringsstrategi som innebär att företaget endast gör 

marginella förändringar. Exempelvis låter man oftast ledningen och anställningsvillkoren vara 

kvar för att på så vis skapa en trygghet, samtidigt som företaget tillför det som SYSteam är 

bra på. Den här strategin gällde även i Udacs fall även om förändringarna i samband med 

bolagiseringen blev större än vad som var brukligt för SYSteams arbetssätt.  

 

I princip kan man enligt Angelöw (1991) urskilja tre typer av förändringsstrategier; för det 

första den toppstyrda, för det andra den representativa och för det tredje den delaktiga 

förändringsstrategin.  Den toppstyrda förändringsstrategin bygger på att det är få aktörer som 

tillsammans så snabbt som möjligt försöker finna en lösning för något problem i 

organisationen. Den här strategin stämmer väl överens med det arbetsätt som SYSteam 

tillämpade i samband med förvärvet av Udac. Affären hölls hemlig och det var mycket få 

aktörer som i förväg kände till förvärvet. På likande vis talar Angelöw om att den toppstyrda 

strategin utgår från att organisationsledningen har de objektivt sett bästa lösningarna på kort 

sikt. För att åstadkomma en snabb förändring bör så få som möjligt involveras innan ett 

konkret handlings förslag presenteras. I förvärvet mellan SYSteam och Udac förekom samma 

strategi. Även om den facklige representanten satt i många av bolagsstyrelsens möten fick 

denne inte veta något om förvärvet innan informationsmötet. Informationen gick endast ägare 

emellan. Författaren menarpåpekar också att det gäller att informera om konkreta åtgärder så 

att anställda inte finner åtgärderna ogenomtänkta och därför mobiliserar motstånd. Udac 

upplevde dock att det inte fanns någon tydlig agenda från SYSteam som visade hur 

förändringarna skulle ske, förutom rapporteringsvägarna och prioritetspåverkan från styrelsen. 

Åsikterna om det här går isär från Udacs sida. En av respondenterna hade tidigare erfarenheter 

av förvärvsarbeten där det köpande företaget gått in allt för hårt för att få till stånd en 

förändring, och att ansåg därför att SYSteams försiktiga förändringsstrategi var ett mycket bra 

koncept eftersom det gav utrymme åt att åstadkomma en dynamik.  Medan en annan av 

respondenterna menade att SYSteams försiktiga strategi kan ha varit ett problem då det inte 

fanns någon egen kraft att utvecklas i Udac och att detta skapade förvirring. 
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Enligt Angelöw (1991) finns det flera av de konsekvenser som Eric Olsson (1985) anser 

präglar den toppstyrda förändringsstrategin och som stämmer in på förvärvet mellan SYSteam 

och Udac. Bland annat upplever personalen ofta att deras personliga erfarenheter inte tas till 

vara eller integreras i företaget. Anledningar till konflikter eller samarbetssvårigheter i 

samband med förändringar penetreras inte utan hänförs ofta slentrianmässigt till en personlig 

nivå: individuella medarbetare har brister. Förändringarna följs också upp dåligt och oftast 

enbart med enkel verksamhetsstatistik. Det finns ofta djupa kommunikationsklyftor mellan 

olika nivåer inom organisationerna i samband med förändringar som inte blir föremål för 

bearbetning och överbryggning. 

 

5.6 Utvärdering av en förändringsprocess 

I efterhand har det inte gjorts någon specifik utvärdering av förvärvet. Men båda företagen ser 

positivt på den utveckling som skett. SYSteam Udac AB har i dagsläget välmående bolag och 

även om vägen varit krokig blev resultatet i slutändan mycket posivt. Det går tydligt att utläsa 

de tre olika faser som Kurt Lewin, enligt Angelöw (1991), menar att en förändringsprocess 

genomgår; upptining, förändring och återfrysning. Under upptiningsfasen väcks ett behov, 

förståelse och beredskap för förändringar. Förändringsfasen handlar om att få till stånd nya 

normer och handlingsmönster. Den tredje fasen, återfrysningen, innebär att den genomförda 

förändringen stabiliseras och permanentas. Även om förändringsfasen bestod av en del 

konflikter och kommunikationsglapp som följde med några år är de i dagsläget lösta. 

Sammanfattningsvis har förvärvet stabiliserats och utfallet varit positivt eftersom det 

medförde en ekonomiskt positiv utveckling för Udac-verksamheten. Förvärvet har även 

bidragit med en effektivisering som gjort företaget mycket vassare både affärsmässigt och 

lönsamhetsmässigt. Även kundstocken har utökats och företagets status höjts. 

  

Så här i efterhand anser Udac att förvärvet hade kunnat genomföras smidigare om det hade 

gjorts en noggrannare analys av olikheterna i affärsmodellerna och om onödiga 

kommunikationsproblem hade undvikits. Udac ville även ha haft en tydligare kommunikation 

och målformulering exempelvis genom en ökad närvaro av SYSteam. Även om det talades 

mycket om öppenhet upplevde ändå delar av personalen att de fick för lite information.  
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SYSteam anser också att sammanslagningen hade kunnat göras bättre om företaget hade tagit 

sig mer tid att prata med fler anställda på Udac och inte bara personer från ledningen. 

Exempelvis hade ett möjligt tillväggångssätt varit att befinna sig i Uppsala ca två dagar i 

veckan på medarbetarnivå.  

 

Dumaine påpekar att man måste inse att det kan dröja fem till tio år innan en 

organisationsomfattande kulturförändring är uppnådd. I samstämmighet med det här finns det 

fortfarande stora kulturella skillnader mellan företagen, men de har samtidigt närmat sig 

varandra under åren. I dagsläget har företagen en ömsesidig respekt för varandra och en ökad 

förståelse för skillnaderna. 
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6. Slutdiskussion 
 

Vi har i den här uppsatsen studerat sammanslagningen mellan SYSteam AB och Udac AB. 

Under arbetets gång har vi funnit olika reflektioner och tankar kring förvärvet och dess 

genomförande. En del åsikter har gått isär, men så här i efterhand har de båda 

ursprungsföretagen varit relativt överens om synen på förvärvet. De lärdomar som 

framkommit genom den här fallstudien kan sammanfattas i nedanstående modell. Det här kan 

också ses som studiens resultat och ett underlag till fortsatt forskning på området. 

 

  Lärdomar i korthet 

Företagskultur 
Var lyhörd inför kulturella 
skillnader. Ju större skillnad desto 
mer respekt och varsamhet krävs. 

Kultur och förändring 
Uppmärksamma subkulturer. 
Skönmåla inte. 
Handling är viktigare än ord. 

Konflikter 
Var inte konflikträdd. Konflikter 
har många gånger en positiv effekt 
på lång sikt. 

Motstånd och misstag 
Ha en öppen kommunikation, 
det dämpar oron. Var på plats, det 
reducerar spekulationer. 

Att leda i förändring 
Få de anställda att förstå behovet 
av en förändring. Ge dem tid att 
förstå. Var tydlig. Var på plats. 

Förändringsstrategier 
Var extra vaksam på ovanstående 
lärdomar vid en toppstyrd 
förändring. 

Utvärdering 
En omfattande kulturförändring 
kan ta fem till tio år att uppnå. Ha 
tålamod. 

 

Genom studien kunde vi utläsa att SYSteam tillämpade samma koncept som de använt sig av 

vid tidigare bolagsförvärv och som där hade varit framgångsrikt. Det fanns dock stora 
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skillnader mellan förvärvet av Udac och tidigare förvärv, vilket inte inledningsvis 

uppmärksammades tillräckligt och därav blev heller inte situationsanpassningen tillräcklig. Vi 

menar dock att SYSteam ändå visade på en god flexibilitet och lyhördhet i och med att de 

valde att gå in och genomföra bolagsuppdelningen. I det här avseendet såg företaget till den 

specifika situationen och fattade ett beslut om en större förändring som egentligen stred mot 

deras traditionella sätt att arbeta. Troligen gav uppdelningen en större kontroll på personalen 

och det gav även ett större utrymme för individerna och individuell utveckling. I slutänden 

blev resultatet av förvärvet positivt enligt den bild som våra intervjupersoner beskrev. Vi är 

dock medvetna om att det här kan vara missvisande, vilket vi beskriver i vår kritiska 

granskning (se avsnitt 7). 

 

Vår uppfattning är att det i de flesta fall krävs en toppstyrd förändringsstrategi för att en 

förändring överhuvudtaget ska komma till stånd. Konsten verkar dock ligga i att ha förmågan 

att direkt efter att informationen om ett förvärv släppts till personalen, växla till ett tempo som 

främjar delaktighet och som reducerar motstånd. Troligen hade förändringsarbetet mellan 

SYSteam och Udac kunnat genomföras mindre smärtfyllt och mer effektivt om företagen vid 

ett tidigare stadium hade gått in för att försöka uppnå en bättre och mer öppen dialog. En 

öppen dialog kan ge personalen bättre inblick och förståelse i de problem som kan finnas 

under en implementering. Personalen hade då fått chansen att ge feedback på problem och 

konflikter och på så sätt kunnat hjälpa ledningen att fatta bättre beslut, avseende både 

organisationstekniska som personalpolitiska frågor. Även om vi anser att det i de flesta fall är 

mer effektivt med en toppstyrd förändring, finns det självklart fall där det lämpar sig bättre 

med en genomgående delaktig förändringsstrategi. 

 

Vid stora förändringar tror vi att det svårt att helt undvika konflikter, vare sig det handlar om 

det rent arbets- och organisationstekniska eller berör på ett mer personligt plan. När 

företagsledningen genomför förändringar måste de alltid försöka tänka på alla aspekter. Vi 

tror att ledningen ibland ser för mycket till tekniska frågor och därmed missar den otroligt 

viktiga socialpsykologiska biten som berör personalen. Det är människor som ingår i 

organisationen och även om det inte går att få alla helt nöjda är det viktigt att ledningen på 

allvar försöker se lösningar också på individnivå . 

 

Studien visar även på ytterligare en intressant faktor, nämligen att företagskulturen går att 

förändra. I det här specifika fallet var kulturerna extremt olika och ändå har företagen lyckats 
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närma sig varandra. I dagsläget är Udac mer likt SYSteam men det finns fortfarande kvar 

element av den gamla kulturen. Således tror vi att det går att förändra en företagskultur, men 

att det är omöjligt att få tillstånd en absolut förändring eftersom det alltid kommer att finnas 

rester kvar av den gamla kulturen. Studien visar även att det är viktigt att se förändringar som 

ett långsiktigt projekt. Att få till stånd de förändringar som uppkommer i samband med 

företagsförvärv tar lång tid. 

 

Slutligen anser vi att det är av stor vikt att utföra uppföljningsarbete i samband med stora 

projekt. På så vis kan företag dra lärdom av och i tid upptäcka eventuella problem eller 

utnyttja oförutsedda positiva effekter. Uppföljningsarbete borde också uppskattas av 

personalen, då det visar att ledningen inte tar för givet att deras uppfattning alltid är den 

korrekta. Om uppföljning görs på ett bra sätt både under och efter förändringsarbetet bör det 

leda till ökade kunskaper och därmed också bättre förändringsprocesser. 
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7. Kritisk återblick 
 
Det finns alltid flera faktorer som kan påverka en studies resultat. Genom att lyfta fram dem 

här vill vi göra läsaren medveten om de omständigheter som kan ha påverkat uppsatsens 

utfall.  Förförståelse är ett av de problem som vi under uppsatsen gång fått arbeta med. 

Förförståelse innefattas av våra tidigare erfarenheter och uppfattningar på området och kan 

påverka vårt förhållningssätt till det studerade fenomenet. Dock anser vi att det utan sådana 

idéer skulle det vara svårt att finna en riktning för arbetet.   

 

Vi är medvetna om att det i samband med intervjuer kan uppstå intervjuareffekter. 

Exempelvis kan det handla om att det är svårt att genomgående bibehålla en objektiv 

synvinkel, och att det här kan ha påverkat informationen som vi erhöll vid intervjuerna. Ett 

problem är att få de berörda intervjupersonerna att berätta hela ”sanningen”. Det kan finnas en 

viss lojalitet mot företaget som kan påverka intervjupersonerna att framställa sin arbetsplats i 

positiv bemärkelse. Det kan även vara så att intervjupersonen endast berättar det som bör 

sägas om företaget, utan att berätta vad den egentligen känner. Även det faktum att 

intervjupersonerna inte varit helt anonyma kan medföra att de inte givit oss en rättvisande bild 

av förvärvet. 

 

Vi inser att det faktum att vi enbart har genomfört vår undersökning genom intervjuer av högt 

uppsatta personer samt en facklig representant kan leda till brister i såväl genomförandet av 

undersökningen som i resultatet. Anställda på lägre nivåer skulle eventuellt inte hålla med om 

att processen och det resultat som vi presenterar är en korrekt och rättvis beskrivning av 

förvärvet. Vi inser att det bästa vore att även ha intervjuat representanter från olika 

avdelningar och nivåer för att på så vis erhålla en mer nyanserad bild av hur hela processen 

fortlöpt och upplevts. Att ledningen anser det vara ett lyckat förvärv behöver inte delas med 

de anställdas uppfattning, utan hypotetiskt sett kan en majoritet faktiskt ha en helt annan syn 

än den vi har fått ta del av under vår datainsamling. Vi tror dock och hoppas att den 

information vi erhöll vid våra intervjuer är en korrekt beskrivning och att informationen från 

den facklige representanten ger en god bild av de anställdas syn.  

 

Vi är också medvetna om att vi arbetat utifrån ett begränsat perspektiv där endast ett fall 

studerats och att det troligen påverkat studiens tillförlitlighet. Det finns även en risk att 

studien kan vara något obalanserad då vi endast utfört en intervju på SYSteam i förhållande 
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till tre på Udac. Vi anser ändå inte att det här har påverkats studiens resultat. Vidare är vi 

medvetna om att det kan finnas ytterligare faktorer som har stor inverkan på parternas 

samspel men som inte framkommit i den här studien. Därför vill vi framhålla den här 

undersökningen som ett underlag till vidare forskning på området. 

 

I samband med undersökningar, till exempel när vi ska studera en händelse, måste vi på något 

sätt försäkra oss om att vi vet vad vi gör. Därför måste vi beakta graden av reliabilitet och 

validitet. Validitet och reliabilitet står i ett visst förhållande till varandra, vilket gör att vi inte 

enbart kan koncentrera oss på det ena och utesluta det andra (Davidsson & Patel, 1994). 

7.1 Validitet 
I samband med en studie är det viktigt att veta att vi undersöker vad som avses att undersökas, 

det vill säga att det finns en god validitet (Davidsson & Patel, 1994). Med validitet menas om 

vi mäter det vi avser att mäta, alltså resultatets giltighet (Gustavsson, 2004). Att veta vad som 

undersöks handlar om överensstämmelsen mellan vad som sägs ska undersökas och vad vi 

faktiskt undersökt. När det görs en undersökning om människor rör det sig oftast om 

upplevelser, inställningar, kunskap och liknande, vilket är abstrakta fenomen. I och med att 

fenomen är abstrakta går det inte att ta fram dem och titta på dem för att på så sätt bestämma 

vad de är (Davidsson & Patel, 1994). 

 
 
För att beakta validiteten i vår studie har vi försökt att under intervjuerna ställa relevanta 

frågor och beröra områden som är väsentliga för vår problemformulering. Vi har även försökt 

att ifrågasätta om vi har en röd tråd genom hela arbetet för att undvika att glida ifrån vårt 

uppsatta syfte. Vi har också varit uppmärksamma på att undersökning verkligen svarar mot 

vår problemformulering och det syfte vi formulerat. Därmed anser vi att validiteten i 

uppsatsen är god.  

7.2 Reliabilitet 
Vid en studie är det viktigt att undersökningen görs på ett tillförlitligt sätt, alltså att vi kan visa 

upp en god reliabilitet (Davidsson & Patel, 1994). Reliabiliteten benämner noggrannheten i 

mätinstrumenten och om mätningarna är korrekt utförda, med andra ord talar reliabiliteten om 

hur pålitligt arbetet är. Reliabiliteten är en förutsättning för validitet, men ett reliabelt mått 

behöver inte ha validitet (Gustavsson, 2004). Med en hög reliabilitet menas att mätningen ska 

kunna upprepas att flertal gånger på samma person samtidigt som det ”sanna” värdet på 
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mätvariabeln är konstant. Låg reliabilitet kan bero på olika faktorer såsom skillnader i 

föränderliga egenskaper hos individen, situationsbundna faktorer, variationer i sättet att fråga 

och slumpfaktorer. Reliabiliteten är i regel betydligt lättare att undersöka än validiteten 

(Lekvall, 2001). 

 

I de fall som det inte går att erhålla ett mått på reliabiliteten så måste undersökaren försöka 

försäkra sig om att undersökningen är tillförlitlig på andra sätt (Davidsson & Patel, 1994). Om 

det som i vårt fall används intervjuer är undersökningens tillförlitlighet i hög grad relaterad 

till vår egen (i egenskap av intervjuare) kunskap och förmåga. Som intervjuare gör vi 

bedömningar när vi registrerar svaren och här kan flera olika typer av bedömningsfel uppstå. 

Förutsättningen för god reliabilitet är alltså att vi gör ett bra arbete och lyckas tolka på ett 

korrekt sätt. Eftersom vi har utfört en kvalitativ studie så kan det vara svårt att upprepa 

studien och förvänta sig att få samma eller liknande resultat. Men förutsatt att samma teorier 

och samma tillvägagångssätt används och att samma fall studeras kan man förvänta sig att 

erhålla ett likvärdigt resultat. I den bemärkelsen har vår uppsats en god reliabilitet.  
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9. Bilagor 

 
Intervjuguide 1 - SYSteam 
 
Inledning 
Berätta lite om dig själv; namn och befattning på företaget? 
Kan du ge en kort beskrivning av företaget? 
Vilken har varit din roll i förändringsarbetet? 
 
Vad är förändring? 
Kan du i korta drag berätta om bakgrunden till förvärvet?  

- Vad innebar uppköpet? Hur arbetade ni med förändringsarbetet rent praktiskt?  
 
Företagskultur 
Beskriv några faktorer/komponenter som är specifikt för er företagskultur?  
Vad utmärker företaget? Hur värdesätts företagskulturen i ert företag? 
Vad var de största kulturella skillnaderna mellan Udac och SYSteam? 
 
Kultur och förändring 
Tror du det är möjligt att förändra ett företags kultur?  
- Försökte ni medvetet förändra företagskulturen? Hur? Vad tror du krävs för att förändra en 
kultur? Vilken betydelse har ledningen för företagskulturen? 
Hur tror du Udac upplevde det faktum att SYSteam försökte förändra företags-
kulturen? 
 
Konflikter 
Hur har ni arbetat med konfliktlösning?  
- Har ni upplevt positiva/negativa effekter av konflikterna? När positivt och när negativt? 
-Vad har ledningens roll varit? 
- Var ni lyhörda för konflikter?  
 
Motstånd och misstag 
Uppstod det motstånd i samband med förvärvet 2001? Hur tror du att förändringsarbetet 
uppfattades: irrelevant, positivt eller påfrestande? 
Hur uttrycktes motståndet? Varför tror du att det var så?  
Vad tror du att de anställda var rädda för/riskerade? 
- Förlorad trygghet?  Sociala kontakter?  
- Arbetsinnehåll?   Förmåner? Status? 
- Föändringsvilja?  Delaktighet? 
- Förtroende?  Självkänsla? 
- Tidpunkt?  Information? 
 
 
Vad gjorde ni för att vända motståndet? 
 
Att leda i förändring 
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Av vem och när informerades de anställda om uppköpet? Vilka kommunikationsvägar 
användes?  
 
Hur förankrar man förändringsarbetet längre ned i organisationen? 
Hur tog de anställda emot och tolkade informationen? 
Vilken betydelse har kommunikation? 
Tror du att de anställda tyckte att de fick tillräcklig information? 
 
Förändringsstrategier 
Hur såg er förändringsstrategi ut? 
Initierades förändringarna av organisationsledningen? Snabb förändring?(Toppstyrd) 
Användes företrädare för berörda grupper? Bildades en projektgrupp?(Representativa) 
Medverkade samtliga berörda i förändringsarbetet?(Delaktiga) 
 
Utvärdering av en förändringsprocess 
Gjordes det uppföljningar under och efter förvärvet? Hur? 
 
Vad anser du om sammanslagningen? Skulle sammanslagningen kunnat utföras bättre? 
Hur? Har bilden förändrats under åren? Hur fungerar samarbetet i dag? 
 
Övrigt 
Är det något som Du vill tillägga eller göra oss uppmärksamma på för att vi bättre skall förstå 
det hela? 



 66

Intervjuguide 2 – Udac 
 
Inledning 
Berätta lite om dig själv; namn och befattning på företaget? 
Kan du ge en kort beskrivning av företaget? 
Vilken har varit din roll i förändringsarbetet? 
 
Vad är förändring? 
Kan du i korta drag berätta om bakgrunden till förvärvet?  

- Vad innebar uppköpet? Hur arbetade ni med förändringsarbetet rent praktiskt?  
 
Företagskultur 
Beskriv några faktorer/komponenter som är specifikt för er företagskultur?  
Vad utmärker företaget? Hur värdesätts företagskulturen i ert företag? 
Vad var de största kulturella skillnaderna mellan Udac och SYSteam? 
 
Kultur och förändring 
Tror du det är möjligt att förändra ett företags kultur?  
Hur? Vad tror du krävs för att förändra en kultur? Vilken betydelse har ledningen för 
företagskulturen? 
 
Hur upplevde ni att SYSteam försökte förändra företagskulturen? 
 
Konflikter 
Hur har ni arbetat med konfliktlösning?  
- Har ni upplevt positiva/negativa effekter av konflikterna? När positivt och när negativt? 
-Vad har ledningens roll varit? 
- Var ni lyhörda för konflikter?  
 
Motstånd och misstag 
Uppstod det motstånd i samband med förvärvet 2001? Hur tror du att förändringsarbetet 
uppfattades: irrelevant, positivt eller påfrestande? 
Hur uttrycktes motståndet? Varför tror du att det var så?  
Vad tror du att de anställda var rädda för/riskerade? 
- Förlorad trygghet?  Sociala kontakter?  
- Arbetsinnehåll?   Förmåner? Status? 
- Föändringsvilja?  Delaktighet? 
- Förtroende?  Självkänsla? 
- Tidpunkt?  Information? 
 
 
Vad gjorde ni för att vända motståndet? 
 
Att leda i förändring 
Av vem och när informerades de anställda om uppköpet? Vilka kommunikationsvägar 
användes?  
 
Hur förankrar man förändringsarbetet längre ned i organisationen? 
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Hur tog de anställda emot och tolkade informationen? 
Vilken betydelse har kommunikation? 
Tror du att de anställda tyckte att de fick tillräcklig information? 
 
Förändringsstrategier 
Hur såg  förändringsstrategin ut? 
Initierades förändringarna av organisationsledningen? Snabb förändring?(Toppstyrd) 
Användes företrädare för berörda grupper? Bildades en projektgrupp?(Representativa) 
Medverkade samtliga berörda i förändringsarbetet?(Delaktiga) 
 
Utvärdering av en förändringsprocess 
Gjordes det uppföljningar under och efter förvärvet? Hur? 
 
Vad anser du om sammanslagningen? Skulle sammanslagningen kunnat utföras bättre? 
Hur? Har bilden förändrats under åren? Hur fungerar samarbetet i dag? 
 
Övrigt 
Är det något som Du vill tillägga eller göra oss uppmärksamma på för att vi bättre skall förstå 
det hela? 
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Intervjuguide – Udac facklig representant 
 
Inledning 
Berätta lite om dig själv; namn och befattning på företaget? 
Kan du ge en kort beskrivning av företaget? 
Vilken har varit din roll i förändringsarbetet? 
 
Företagskultur 
Beskriv några faktorer/komponenter som är specifikt för er företagskultur?  
Vad utmärker företaget? Hur värdesätts företagskulturen i företaget? 
Vad anser du var de största kulturella skillnaderna mellan Udac och SYSteam? 
 
Kultur och förändring 
Tror du det är möjligt att förändra ett företags kultur?  
Vad tror du krävs för att förändra en kultur? Vilken betydelse har ledningen för 
företagskulturen? 
Tror du Udac upplevde att SYSteam försökte förändra företagskulturen? 
 
Konflikter 
Hur har ni arbetat med konfliktlösning?  
- Har ni upplevt positiva/negativa effekter av konflikterna? När positivt och när negativt? 
-Vad har ledningens roll varit? 
- Var ni lyhörda för konflikter?  
 
Motstånd och misstag 
Uppstod det motstånd i samband med förvärvet 2001? Hur tror du att förändringsarbetet 
uppfattades: irrelevant, positivt eller påfrestande? 
Hur uttrycktes motståndet? Varför tror du att det var så?  
Vad tror du att de anställda var rädda för/riskerade? 
- Förlorad trygghet?  Sociala kontakter?  
- Arbetsinnehåll?   Förmåner? Status? 
- Föändringsvilja?  Delaktighet? 
- Förtroende?  Självkänsla? 
- Tidpunkt?  Information? 
 
 
Vad gjorde ni för att vända motståndet? 
 
Att leda i förändring 
Av vem och när informerades de anställda om uppköpet? Vilka kommunikationsvägar 
användes?  
 
Hur förankrar man förändringsarbetet längre ned i organisationen? 
Hur tog de anställda emot och tolkade informationen? 
Vilken betydelse har kommunikation? 
Tror du att de anställda tyckte att de fick tillräcklig information? 
 
Förändringsstrategier 
Hur ser du på företagets förändringsstrategi? 
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Bra/dåligt. 
Initierades förändringarna av organisationsledningen? Snabb förändring?(Toppstyrd) 
Användes företrädare för berörda grupper? Bildades en projektgrupp?(Representativa) 
Medverkade samtliga berörda i förändringsarbetet?(Delaktiga) 
 
Utvärdering av en förändringsprocess 
Gjordes det uppföljningar under och efter förvärvet? Hur? 
 
Vad anser du om sammanslagningen? Skulle sammanslagningen kunnat utföras bättre? 
Hur? Har bilden förändrats under åren? Hur fungerar samarbetet i dag? 
 
Övrigt 
Är det något som Du vill tillägga eller göra oss uppmärksamma på för att vi bättre skall förstå 
det hela? 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 


