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Titel:  Kulturella problem vid samgåenden och uppköp 
 
Ökande globalisering och minskande inträdesbarriärer har förändrat konkurrensbilden i 
många branscher. För att stärka sin konkurrenskraft väljer därför många organisationer 
att införskaffa konkurrensfördelar genom samgåenden och uppköp. Med fördelarna med 
samgåenden och uppköp följer tyvärr ofta kulturrelaterade problem. Jag har intervjuat 
anställda på Vattenfall Service Nord (VSN) om ett samgående och två uppköp som 
VSN utfört för att bilda mig en uppfattning om vilka kulturrelaterade problem som 
förekommit. Därefter analyserade jag vad som kännetecknar de kulturrelaterade 
problem och vad som har gjorts och kan göras för att motverka dem. 
 
Kulturrelaterade problem vid samgåendet var ”struktur/ kultur glapp”, ”subkulturer”, 
”ledarskap”, ”anställdas motstånd till förändring” och ”strategisk drift” medan problem 
vid uppköpen var ”strategisk drift” vid det ena och ”anställdas motstånd till förändring” 
vid det andra. 
 
De kulturrelaterade problemen påverkade eller kan komma att påverka huruvida syftet 
med samgåendet eller uppköpet uppfylls eller inte. För att motverka att de 
kulturrelaterade problemen försvårar förverkligandet av syftet är en integrationsprocess, 
tillförande av ny kompetens och en kulturell due diligence lämpliga åtgärder. 
 
Resultatet av analysen vid samgåendet är att trots att ledningen var medvetna om att 
kulturrelaterade problem skulle påverka samgåendet genomfördes ingen kulturell due 
diligence. Tillförsel av ny kompetens gjordes medan integrationsprocessen varit 
sporadisk och svagt pådriven gällande arbetet att skapa en gemensam kultur för 
inblandade bolag i samgåendet. Endast ett av samgåendets många syften har uppfyllts 
och kulturrelaterade problem är en stor orsak till detta 
 
De båda uppköpen är väldigt olika i det att det ena har lyckats uppfylla sina syften 
medan det andra är ett misslyckande. Den uppköpta organisationen i det lyckade 
uppköpet har tillåtits vara en egen enhet och har därför kunnat bevara en kultur som 
stöder sin organisations strategi. Vid det misslyckade uppköpet togs ingen hänsyn till 
kulturella skillnader utan den uppköpta organisationen integrerades i den köpandes. Den 
köpande organisationen hade varken kunskap eller resurser att sköta den uppköpta 
organisationen vilket ledde till att anställda mådde dåligt samt förlorad kompetens och 
kunder hos den uppköpta organisationen. 
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Abstract 
Increasing globalization and decreasing barriers of entry have changed the view of 
competitiveness for many industries. In order to strengthen their competitive powers, 
many organisations execute mergers or acquisitions to gain a competitive edge. 
Unfortunately, alongside the advantages of mergers or acquisitions, culture related 
problems can appear. Therefore, I have interviewed personnel at Vattenfall Service 
Nord (VSN) about one merger and two acquisitions, which they have achieved, in order 
to form an opinion on which culture related problems that emerged for the company. 
Then I analysed the distinguishing features of the culture related problems and what had 
been done and what can be done to counteract them. 
 
The culture related problems at the merger were “structure/ culture gap”, “subcultures”, 
“leadership”, “employees resistance to change” and “strategic drift” whereas problems 
at the acquisitions were “strategic drift” in one and  “employees resistance to change” in 
the other. 
 
The culture related problems influenced or might influence whether the purpose of the 
merger or the acquisition will be fulfilled. However, to counteract that culture related 
problems complicate the fulfilment of the purpose, appropriate measures are: an 
integration process, providing new competence and cultural due diligence. 
 
The result of the analysis regarding the merger is that despite the managers were aware 
of that culture related problems were going to influence the merger, no cultural due 
diligence was performed. New competence was provided while the integration process 
was sporadic and weakly driven regarding the work to create a common culture for all 
companies involved in the merger. Only one of the purposes with the merger has been 
fulfilled and culture related problems are a major reason for that. 
 
The outcomes of the two acquisitions are very different. One fulfilled its purposes and 
the other one failed with its purposes. The acquired organisation in the successful 
acquisition has been allowed to maintain as a separate unit apart from the acquirer and 
therefore has preserved a culture supporting it’s (the acquired) strategy. In the 
acquisition that failed, the acquired organisation was integrated into the acquirer without 
any consideration being taken to cultural differences. The acquirer neither had the 
knowledge nor the resources to maintain the acquired organisation. This lead to 
employees feeling bad and loss of competence and customers in the acquired 
organisation. 
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1 Inledning 
Med den ökade globaliseringen och minskande inträdesbarriärer på grund av till 
exempel EU har konkurrensbilden i många branscher snabbt förändrats. För att stärka 
sin konkurrenskraft väljer därför många organisationer att införskaffa 
konkurrensfördelar genom samgåenden och uppköp. I samband med samgåendet eller 
uppköpet medföljer tyvärr också problem som ofta resulterar i att de synergieffekter 
som initierade affären inte uppfylls och konkurrensfördelarna uteblir. De problem som 
mest uppmärksammats är av finansiell-, system- och processkaraktär. På senare år har 
det dock visat sig att en stor orsak till misslyckade affärer är kulturella problem. För att 
komma till rätta med det stora antalet misslyckade affärer kan därför en större 
koncentration på organisationers kultur vara nödvändig. 
 
Det jag ska studera i detta examensarbete är vad som kännetecknar kulturrelaterade 
problem vid ett antal samgåenden och uppköp relaterade till Vattenfall Service Nord 
(VSN). Studerade affärer är samgåendet mellan Vattenfall Elnätservice (VESAB), 
Vattenfall Kraft & Industriservice (VKIS) och Industri som bildade VSN, VESAB:s 
uppköp av El & Termokonsult AB (ETAB) och VSN:s uppköp av Vuollerim Svets och 
Maskin AB. Jag anser att kulturfrågor bör tas i beaktande för att kunna genomföra ett 
samgående eller uppköp på ett bra sätt. En bra start är att utföra en kulturell due 
diligence för att i ett tidigt skede av affären uppmärksamma potentiella kulturella 
problem. När affären sedan iscensätts är eventuella kulturella problem redan 
observerade och därmed lättare att motverka vilket förenklar förverkligandet av målet 
med affären. 

1.1 Bakgrund 
Enligt Jeon & Miller (2003) och Pinho (1996) har under 1980 och 1990 talet ett stort 
antal branscher genomgått en avreglering. Sedan februari 1999 är också den europeiska 
elmarknaden avreglerad och Sverige har numer en totalt öppen elmarknad. Sverige 
avreglerade sin elmarknad redan 1992. Syftet med avregleringen är att förbättra 
effektiviteten av elproduktionen och att detta ska gynna el konsumenterna. De 
konkurrenskrafter som frigörs på grund av avregleringen tros resultera i lägre priser 
eftersom de nya villkoren kommer uppmuntra elbolagen till utveckling för att kunna 
vara konkurrenskraftiga (European Commission 1999). 
 
Att Sveriges elmarknad avreglerades innebar för Vattenfall att det blev bolagiserat för 
att klarade den ökade konkurrensen. Nytt för Vattenfall blev att kunderna skulle komma 
först, elhandel via elbörs, och att hela Norden blev hemmamarknad (Vattenfall 2003). 
Från att ha levt på statlig budget, fått uppdrag serverade och haft som enda uppgift att 
förse Sverige med el, skulle nu Vattenfall tävla med andra elbolag i Europa för att få 
kunder. 
 
Ett sätt att utveckla sin konkurrenskraft är genom samgåenden, vilket skapade VSN, och 
uppköp, vilka VSN gjort ett antal. Doz & Hamel (1998) menar att utnyttjandet av 
samgåenden och uppköp blev populärt när organisationer började skära ner och 
koncentrera sina resurser på kärnverksamheten. Detta som en följd av snabba 
förändringar i ekonomisk aktivitet, teknisk utveckling och globaliseringen. Enligt 
Bresnen & Marshall (2000) är kulturell matchning mellan organisationerna en 
förutsättning för att samarbetet ska fungera. Skillnader mellan organisationernas 
kulturer kan skapa konflikter och barriärer för samarbetet. 
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För att förbättra möjligheten till ett lyckat samarbete menar Doz & Hamel (1998) och 
Child & Faulkner (1998) att organisationer bör utvärdera respektive kulturer. Denna 
utvärdering, det vill säga en kulturell due diligence, är sedan med vid bedömningen om 
ett samgående eller uppköp ska äga rum. Att förbättra den kulturella matchningen 
skapar gemensamma referenspunkter, förstående för utföranden av arbetsuppgifter och 
beteenden samt att osäkerheten reduceras. 

1.2 Problemdiskussion 
Enligt Adams & Neely (2000) har under senare år samgåenden och uppköp blivit ett allt 
mer populärt strategiskt alternativ för organisationer att klara delägarnas 
lönsamhetskrav. Schraeder & Self (2003) definierar samgående som en konsolidering 
av två organisationer till en organisation. Uppköp definieras som ett köp av en 
organisation av en annan där uppköparen behåller kontrollen. Enligt Buono m.fl. (1985) 
och Cartwright & Cooper (1993) är mål med dessa strategier tillväxt, diversifiering eller 
att uppnå skalekonomier eller alla. Marks & Mirvis (1992) menar att uppnå en global 
utbredning också kan vara ett mål. 
 
Gadeish m.fl. (2003) menar att fyra infallsvinklar för att genomföra strategierna finns att 
tillgå. (1) organisationen/erna vill sänka sina kostnader. Överlappande funktioner hos de 
båda organisationerna möjliggör personalreduktioner vilket initierar 
kostnadssänkningen. (2) organisationen/erna vill expandera till närliggande marknader, 
kund- och/eller produkt segment. (3) omdefiniera affärsverksamheten mot en helt ny 
riktning; nya mål och visioner. (4) förändra branschens konkurrensvillkor, det vill säga 
den nya organisationen skaffar nya konkurrensfördelar. 
 
Gadeish & Ormiston (2002), Kippenberger (1998), Armour (2002), Risberg (1997) 
Thack & Nyman (2001) och Carleton (1997) säger samtliga att en mycket hög andel (50 
% -75 % beroende på författare) av samgåenden och uppköp misslyckas med att uppnå 
de mål som var satta vid initieringen av affären. Adams & Neely (2000), Schraeder & 
Self (2003), Chatterje m.fl.(1992), Cartwright & Cooper (1993) och Weber (1996) är 
samtliga överens om att ett samgående eller uppköp misslyckas med att tillgodogöra sig 
potentiella synergieffekter kan orsaken till detta mycket väl vara att kulturella skillnader 
ignorerats under fasen där organisationerna lärde känna varandra innan affären, det vill 
säga due diligence, och skapat oförutsedda problem. Ett sätt att synliggöra och 
förbereda sig på kulturella problem vore att inkludera kulturella faktorer i due diligence 
processen. Det vill säga att genomföra en så kallad kulturell due diligence (Carleton 
1997; Bing 1996; Lajoux & Elson 2000). 
 
För att kunna förstå eventuella kulturskillnader och kulturella problems, som synliggörs 
vid en kulturell due diligence, inverkan på affären krävs en definition av de i 
samgåendet eller uppköpet inblandade organisationernas kultur. Förståelse och insyn i 
respektive organisations kultur är till stor hjälp för att målen för samgåendet eller 
uppköpet ska kunna uppfyllas. 
 
Bijlsma-Frankema (2001) ser tre möjliga kulturella problem som kan göra att de mål 
som initierade samgåendet eller uppköpet inte uppfylls. Det första problemet är 
tidsgapet som uppstår mellan förändringen av struktur och kultur hos den nya 
organisationen, där den senare oftast släpar efter. Det andra är ogillandet av respektive 
kulturer eller subkulturer när anställda från de olika ursprungliga organisationerna ska 
samarbeta i den nya organisationen. Relaterat till detta problem är de anställdas 
motstånd till förändring (Gould 1998; Balogun & Hailey 1999). Enligt Gould (1998) 
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och Balogun & Hailey (1999) kan en ”vi mot dem” känsla infinna sig och de anställda 
kan också ha svårt att inse behovet av samgåendet eller uppköpet. Bijlsma-Frankema 
(2001) tredje problem är avsaknad av och kvalitet på ledarskap som krävs för att 
genomföra en integrationsprocess vilken ska skapa en fungerande organisation av de 
tidigare åtskilda organisationerna. 
 
En möjlig allvarlig följd av de kulturella problemen är, enligt Handy (1997) och Miles 
& Snow (1978), strategisk drift. De kulturella problemen kan hindra införandet av en ny 
kultur som är tänkt ska stödja en ny strategi. Den rådande kulturen kommer driva den 
strategi som bäst passar kulturkategorin vilket nödvändigtvis inte behöver vara den av 
ledningen uttalade strategin. 
 
Vid integrationsprocessen hävdar Narayanan m.fl. (2002), Bert m.fl. (2003), Salama 
m.fl. (2003), Venables & Kippenberger (1998), Schraeder & Self (2003) och Balogun & 
Hailey (1999) att de bäst genomförda samgåendena och uppköpen tillsätter en 
integrationsledningsgrupp som utgörs av anställda från organisationens ledning och som 
är intakt hela integrationsprocessen. Integrationsledningsgruppen utarbetar en plan 
(integrationsprocess) för att uppnå målet eller målen med affären och implementerar 
sedan planen i organisationen. 
 
För att motverka kulturella problem vid till exempel införandet av en ny kultur kan 
tillförsel av ny kompetens underlätta. Enligt Swe & Kleiner (1998) och Pennington 
(2003) måste individers allmänna attityd matcha den organisatoriska kulturen för att de 
anställda ska kunna utföra sitt arbeta på ett för organisationen tillfredställande sätt. 
Detta kan ske genom nyrekrytering av personer med egenskaper som stödjer den nya 
kulturen eller genom utbildning av redan befintlig personal. 
 
Det finns som synes många potentiella kulturrelaterade problem att övervinna för att 
kunna genomföra ett samgående eller uppköp och uppnå de satta strategiska målen. 
Gadeish m.fl. (2003) menar kort sagt att det är få utmaningar för en organisations 
ledning med högre risk och få situationer som innebär mer stress för de anställda, än ett 
samgående eller uppköp. 

1.3 Syfte 
Det jag ska studera i detta examensarbete är vad som kännetecknar kulturrelaterade 
problem vid ett antal affärer relaterade till VSN. Samgåendet mellan Vattenfall Kraft & 
Industriservice (VKIS), Vattenfall Elnätservice AB (VESAB) och det nyskapade 
Industri vilka tillsammans bildade Vattenfall Service Nord (VSN), och två uppköp; 
VSN:s köp av ”Vuollerim Svets och Maskin AB” och VESAB:s köp av ”El & 
Termokonsult AB” (ETAB) ingår i studien. Jag ska också svara på hur dessa problem 
kan motverkas. 
 
De forskningsfrågor som mitt examensarbete ska besvara är: 

• Vad kännetecknar de kulturrelaterade problemen vid affärerna? 
• Hur kan de kulturrelaterade problemen vid affärerna motverkas? 
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2 Metod 
Det finns många metoder att utföra ett examensarbete på. För att helt kunna ta till sig 
examensarbetets innehåll är det viktigt att förstå den valda metoden och dess 
implementering. 

2.1 Forskningsansats 
Enligt Patel & Davidson (1991) utgår forskaren som använder sig av en deduktiv ansats 
från redan kända teorier och baserar sina slutsatser av forskningen på dessa. Den ansats 
som jag använt mig av för att dra mina slutsatser är kvalitativ deduktiv. 
 
Den deduktiva ansatsen valdes eftersom jag har för avsikt att studera vad som 
kännetecknar kulturella problem och hur dessa kan motverkas i tre affärer utförda av 
VSN utifrån redan existerande teorier om kultur, kulturella problem och hur dessa 
problem kan motverkas. 
 
Enligt Lundahl & Skärvad (1999) är en kvalitativ ansats lämplig när svaren inte kan 
generaliseras utan de gäller främst de studerade objekten. Med den kvalitativa metoden 
får forskaren en djupare förståelse för ett mindre antal objekt. Ett problem med den 
kvalitativa metoden, är enligt Crossan (2003), att datan inte är kvantifierbar och därför 
inte kan analyseras med statistiska verktyg. Tolkningen och insamlingen blir väldigt 
personlig och beroende av forskarens egna åsikter och erfarenheter. 
 
Denzin & Lincoln (2000) presenterar kristalliseringsmetoden vilken inte ser ”icke 
kvantifierbarheten” som ett problem. Vad vi ser när vi ser på en kristall beror på hur vi 
ser på den, om vi håller den mot ljuset eller inte. En kvalitativ ansats hävdar alltså, med 
kristalliseringsmetodens synsätt, att det inte bara finns ett sätt att tolka en händelse. Det 
finns ingen enskild korrekt tolkning. Validitet i en kvalitativ ansats har att göra med 
beskrivningen och förklaringen och huruvida beskrivningen passar förklaringen. Med 
andra ord, är förklaringen trovärdig. 
 
Utifrån Denzin & Lincoln (2000) resonemang om kristallisering har jag därför inte tagit 
hänsyn till vem eller hur många intervjuade som uttryckt en åsikt när jag genomfört min 
empiri. Varje enskild åsikt är just den specifike intervjuades angående hur han upplever 
det intervjufrågan relaterar till och kan inte anses vara mer rätt eller fel än någon annan 
intervjuads svar på samma fråga. På samma sätt kan inte mitt sätt att uppfatta svaren, 
och den helhetsbild av respektive studerad affär som jag skapat i min empiri utifrån de 
intervjuades svar, anses vara mer rätt eller fel än någon annans uppfattning. Utifrån den 
kunskap jag införskaffat från studerad teori och intervjutillfällen har jag i empirin 
återskapt en berättelse av hur jag upplever händelserna. 
 
Jag inledde arbetet med att formulera mitt syfte och mina forskningsfrågor. Därefter 
sökte jag för ämnet relevant teori och utformade min problemdiskussion och teoretiska 
referensram. Utifrån syftet o teorin genomförde jag sedan en empirisk undersökning. De 
slutsatser jag kommit fram till är genom att analysera och koppla undersökningens 
resultat till den teoretiska referensramen. 

2.2 Datainsamlingsmetod 
För att uppfylla examensarbetets syfte krävdes både primär- och sekundärdata samt 
teori. För att samla in mitt empiriska material valde jag att utföra tre fallstudier. En 
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studie för varje affär där affärerna är samgåendet VESAB-VKIS-Industri som bildade 
VSN, VESAB:s uppköp av ETAB och VSN:s uppköp av Vuollerim. Eriksson & 
Widersheim-Paul (1999) menar att en fallstudie startar från ett övergripande perspektiv 
som utmynnar i en så övergripande bild som möjligt och därigenom skapar en djupare 
förståelse. Lundahl & Skärvad (1999) beskriver en fallstudie med att enskilda fall 
studeras på djupet men att det även finns ett intresse att få bredare kunskap. Antalet 
intervjuade är egentligen för få för att de ska vara fallstudier i dess egentliga mening 
men bortsett från detta stämmer det överens med vad jag gjort. Primärdatan samlades in 
med hjälp av intervjuer av anställda på Vattenfall med koppling till fallstudierna. 
Sekundärdatan bestod av interna dokument, till exempel Vattenfalls vision, från 
Vattenfall och dokument från EU, till exempel om elmarknadens avreglering. 
 
Teorin utgjordes av en litteraturstudie bestående av böcker och artiklar. Vid sökandet 
efter litteratur användes databaserna Emerald, Business Source Elite och det nationella 
bibliotekssystemet Libris. Sökord använda både var för sig och i kombinationer var: 
merger, acquisition, culture, partnering, due diligence, integration, communication, 
synergy, manage, resistance, change, recruit och organisation. 
 
Hans Nilsson, min handledare på VSN, valde de affärer som jag skulle studera. 
Samgåendet VESAB-VKIS-Industri relativt nytt och en utredning om utfallet är därför 
intressant. VESAB uppköp av ETAB är en gammal affär som anses misslyckad medan 
VSN:s uppköp av Vuollerim skedde sommaren 2003 och hittills fungerat väl. Vid 
uppköpen är det intressant att se vad som orsakade att ETAB affären misslyckades 
medan Vuollerim affären hittills fungerat. Att studera affärerna med fokus på hur kultur 
påverkat utfallet var mitt eget beslut baserat på min egen uppfattning att kultur är en 
mycket viktig men ofta förbisedd parameter vid samgåenden och uppköp. 
 
De tre fallstudierna utfördes genom intervjuer av anställda på VSN. De intervjuade 
valdes av Hans Nilsson. Totalt intervjuades 12 personer, vissa ensamma medan andra 
intervjuades i grupp. Många intervjuades om fler än en affär. Samtliga tolv intervjuade 
fick samma frågor, se bilaga 1. Fördelen med personliga intervjuer, enligt Ejvegård 
(2003), är att intervjuaren kan ställa komplicerade frågor och att risken för missförstånd 
minskar eftersom forskaren kan ställa kontrollfrågor för att säkerställa att han uppfattat 
den intervjuades svar rätt. Frågorna var formulerade utifrån forskningsfrågorna och har 
alltså sitt ursprung i den teori som presenteras i examensarbetet. 

2.3 Metodens tillförlitlighet 
För att kunna bedöma en studies bidrag till utvecklingen av det valda forskningsområdet 
måste studiens validitet och reliabilitet tas i beaktande. Eriksson & Widersheim-Paul 
(1999) definierar validitet som den valda mätmetodens förmåga att mäta det som den 
verkligen ska mäta. Definitionen på reliabilitet är mätmetodens förmåga att ge precisa 
och trovärdiga svar. 
 
För att höja reliabiliteten försökte jag utforma intervjufrågorna på ett lättförståeligt sätt 
för att inget förtydligande skulle vara nödvändigt vilket skulle kunna fungera som 
ledande. För att göra det lättförståeligt för den intervjuade ställdes tre ”bredare” frågor 
(fråga 1-3 i bilaga 1) ställdes som tillät de intervjuade att berätta fritt kring sina 
upplevelser om affärerna. Mer detaljerade frågor användes endast om svaret inte 
inkluderas i den intervjuades fria berättelse eller för att få den intervjuade på rätt spår 
igen om den intervjuade började komma ifrån ämnet. Vid två tillfällen intervjuades mer 
än en person samtidigt. Detta kan sänka reliabiliteten eftersom vissa personer kan känna 
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sig hämmade i sina svar i andras närvaro. Personen kanske inte vågar säga vad han 
egentligen tycker eller kanske bara har svårt att komma till tals i större grupper. Några 
sådana problem märkte dock inte jag av. Jag tyckte samtliga tolv intervjuade verkade 
frispråkiga och gav uttryck för vad de egentligen tyckte. 
 
För att få en bredare bild av hur integrationsprocessen vid de tre affärerna fungerat bad 
jag Hans Nilsson välja intervjuobjekt med varierande positioner inom organisationen. 
Hans valde sedan personerna eftersom han hade kunskapen om vilka som kunde tänkas 
ha mest information om affärerna. Att endast personer med chefspositioner, och inga 
personer på funktionell nivå, valdes sänker validiteten. Anledningen till detta är att 
Hans inte hade vetskap om lämpliga anställda på funktionell nivå som skulle ha kunnat 
bidra med användbar information. Anställda på ledningsnivå kan ge en förskönande bild 
eftersom de kan ha en bristande uppfattning om hur verksamheten fungerar långt ned i 
organisationen. Om anställda på funktionell nivå intervjuats hade kanske en annan 
vinkling på problemen eller helt nya problem framkommit. Anställda på funktionell 
nivå kan ha svårt att se helheten och därför bara bidra med problem alltför detaljerade 
för att vara av intresse för detta examensarbete. Utifrån den information om affärerna 
jag fått genom utförda intervjuer har jag kunnat skapa en helhetsbild av vad som hänt. 
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3 Teori 
Att integrera organisationer i samband med ett samgående eller uppköp och lyckas 
skapa de synergieffekter som initierade affären är svårt. En försvårande faktor kan vara 
kulturella skillnader mellan organisationer som ingår i samgåendet eller uppköpet. De 
kulturrelaterade problemen är många och om de inte motverkas i integrationsprocessen 
och/eller med ny kompetens kan det sluta med att den nyskapade organisationen inte 
arbetar enligt den av ledningen uttalade strategin. Ett sätt att underlätta motverkandet 
av kulturrelaterade problem är att genomföra en kulturell due diligence. 

3.1 Teoretisk referensram 
I teori avsnittet kommer en presentation av för examensarbetet relevant litteratur. Till att 
börja med kommer jag här att presentera min teoretiska referensram. Miles & 
Huberman (1994) menar att ett konceptuellt ramverk, av mig kallat teoretisk 
referensram, grafiskt eller berättande illustrerar de viktigaste sakerna som studerats. 
Miles & Huberman (1994) menar vidare att det konceptuella ramverket ska baseras på 
forskningsfrågorna. Nedan följer min teoretiska referensram, figur 1, med vars hjälp jag 
kommer att besvara mina forskningsfrågor. 
 
I kapitel 3.2 presenteras verktyg för att kategorisera en organisations kultur. Att förstå 
de i samgåendet eller uppköpet inblandade organisationernas kultur är grunden för att 
kunna besvara mina forskningsfrågor och den verkan som kulturella faktorer har på ett 
samgående eller uppköp. För att besvara den första forskningsfrågan beskrivs i kapitel 
3.3 olika typer av kulturella problem. Den andra forskningsfrågan kräver metoder, 
kapitel 3.4, för hur kulturella problem kan motverkas. Behandlade metoder är 
integrationsprocess, ny kompetens och kulturell due diligence. Vid ett samgående eller 
uppköp sker en kulturell due diligence först men jag väljer ändå att presentera denna 
teori sist (se figur 1). Forskningsfrågorna gäller affärer som redan skett och syftet med 
att ha med kulturell due diligence är för att studera om en sådan hade kunnat påverka 
forskningsfrågan ett och två, därav ordningsföljden. 

Figur 1. Detta examensarbetes teoretiska referensram. 

 

Kulturrelaterade problem Motverka problem       
 
- Struktur/ kultur glapp  - Integrationsprocess             
- Subkulturer  - Ny kompetens 
- Ledarskap   - Kulturell due diligence 
- Anställdas motstånd 
- Strategisk drift 
 

Samgående 
uppköp 

      Kultur 
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3.2 Kultur 
En enkel definition på kultur är “sättet vi gör saker på här”. Schein (1985) gör en 
djupare definition som lyder: 
 
En djupare nivå av grundläggande antaganden och övertygelser som delas av 
medlemmarna i en organisation. Dessa antaganden och övertygelser verkar omedvetet 
och fastställer ett ”taget för givet” sätt för hur en organisation betraktar sig själv och sin 
omvärld. 
 
För att förstå kulturellt betingade problem bättre vid ett samgående eller uppköp anser 
jag det viktigt att först kunna analysera och kategorisera en organisations kultur. Nedan 
följer verktyg för att kunna utröna en organisations kultur. 

3.2.1 Kulturell kontext 
I Johnson & Scholes (2002) kulturella ramverk sammankopplas olika sorters kulturer: 
nationell (eller regional), organisatorisk, funktionell/division och individuell (se figur 
2).  

 
Figur 2. Kulturellt ramverk utvecklad från Johnson & Scholes (2002). 
 
Den nationella kulturen är en nations synsätt på inställning till arbete, auktoritet, 
jämställdhet etcetera. Dessa synsätt kan också skilja sig regionalt till exempel mellan 
nord och syd Italien.  
 
Inom en organisation kan det finnas subkulturer. Subkulturer orsakade av tidigare 
nämnda nationella kulturer, funktionella och divisions subkulturer beroende på 
geografiska divisioner i en multinationell organisation, eller subkulturer mellan 
funktionella grupper som finans, marknad och operativa kan förekomma. Skillnader 
mellan divisioner kan vara speciellt uppenbar i organisationer som växt genom uppköp. 
Divisioner kan också ha olika strategier vilket orsakar skillnader i kulturer. Ett 
kännetecken för framgångsrika organisationer är att de har lyckats få den strategiska 
positioneringen och den organisatoriska kulturen att dra åt samma håll.  
 
Den individuella kulturen är värderingar, attityder, beteende etcetera hos den enskilde 
individen. 
 

 
 

Nationell 
 

 
 
 
Organisatorisk 

 
 
 

Funktionell/ 
divisionell 

 
Individen 

Individen 
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Organisatorisk kultur har tre beståndsdelar som påverkar varandra (se figur 3). Den 
första är värderingar, som ofta finns nedskrivna som organisationens vision, mål eller 
strategier, och kan vara lätta att identifiera. De tenderar dock att vara svaga som till 
exempel ”jämställdhet på arbetet”. Den andra är övertygelser, till exempel att 
organisationen inte ska bedriva handel med särskilda länder med tvivelaktig politik. 
Övertygelser är lätt identifierade och något som organisationens medlemmar kan prata 
om. Den tredje beståndsdelen är ”tagna för givet” antaganden, organisationens 
paradigm. Paradigmen upprätthålls av det ”tagna för givet” beteendet i organisationen. 
Viktigt att notera är att de nedskrivna dokument, kvalitetssystem, vision, affärsplan, 
som är framtagna av ledningen i bästa fall delvis stämmer överens med den verkliga 
organisations kulturen, i värsta fall inte alls. Dessa dokument speglar mer ledningens 
önskan om vilka värderingar och övertygelser som ska råda. I själva verket är det 
paradigmen som styr hur organisationens medlemmar beter sig och inte ledningens 
dokument. 

 
Figur 3. Organisatorisk kulturs beståndsdelar fritt från Johnson & Scholes (2002). 

3.2.2 Det kulturella nätet 
Det är som sagt inte självklart att en organisations verkliga kultur överensstämmer med 
den av ledningen dokumenterade. Det är först när de ”tagna för givet” antagandena 
uppenbaras som paradigmen kan urskiljas. Det kulturella nätet är ett verktyg för att 
synliggöra en organisations paradigm och kan användas i vilket som helst av de fyra 
fallen i den kulturella kontexten. Kulturella artefakter beskriver hur en organisation 
beter sig och består av rutiner och ritualer, historier, strukturer och så vidare (se figur 4). 
Utifrån dessa fås också ledtrådar om de tagna för givet antagandena (Johnson & Scholes 
2002). 
 
Det rutinmässiga beteendet i en organisation gentemot varandra och mot de utanför 
organisation utgör ”sättet vi gör saker på här”. I bästa fall är beteendet bra för 
organisationen. Om beteendet är för djupt rotat kan det vara svårt att förändra. 
Ritualerna i en organisation är de särskilda händelser som understryker vad som är extra 
viktigt och förstärker ”sättet vi gör saker på här”. Exempel på rutiner är utförande av en 

Värderingar 

Övertygelser 
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kundorder och exempel på ritualer är kundmottagande i receptionen, 
befordransprocessen eller att ta en drink på puben med kollegorna efter jobbet. Frågor 
för att få tillgång till vilka rutiner och ritualer som finns är: Vilka rutiner framhålls 
särskilt? Vad skulle kännas konstigt om det förändrades? Vilka beteenden uppmuntrar 
rutinerna till? Vilka är nyckelritualerna? Vilka kärnövertygelser speglar 
nyckelritualerna? Vad framhåller utbildningsprogrammen? Hur enkla är ritualer/rutiner 
att förändra? 

 
Figur 4. Det kulturella nätet fritt från Johnson & Scholes (2002) 
 
Historier som berättas mellan anställda, för utomstående, till nyanställda och så vidare, 
har att göra med framgång, misslyckande, hjältar, skurkar och oliktänkare som avviker 
från det normala i organisationens historia. Historierna tar fram det viktiga i 
organisationens förflutna, legitimerar olika sorters beteenden och är verktyg för att 
berätta för människor vad som är viktigt i organisationen. Frågor för att öka förståelsen 
för historiernas inverkan på kulturen är: Vilka kärnövertygelser reflekterar historierna? 
Hur genomträngande (genom organisationsnivåerna) är dessa övertygelser? Relaterar 
historierna till styrkor eller svagheter?/framgång eller misslyckanden? Vilka är 
hjältar/skurkar? Vilka normer avviker oliktänkarna från?   
 
Symboler som loggor, kontor, bilar och titlar, eller språk och terminologi som används 
ger en bild av organisationens karaktär. I en konservativ organisation kan symboler ta 
sig uttryck i hierarkin, kontorslayout med mera och en sådan formell organisation kan få 
problem med att genomföra strategiska förändringar. Symboler är en separat del i det 
kulturella nätet men många andra delar har också symboler. Rutiner, kontroll och 
belönings system och strukturer är också symboliska på det sätt att de signalerar vilket 
beteende som organisationen värdesätter. Frågor som synliggör symboler är: Vilket 
språk och jargong används? Hur interna eller tillgängliga är dessa? Vilka strategiska 
aspekter framhävs offentligt? Vilka statussymboler finns? Finns särskilda symboler som 
betecknar organisationen? 
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Makt strukturen associeras med paradigmen. Grupper inom organisationen med störst 
makt, associerar förmodligen starkt till kärnövertygelserna, eftersom paradigmen är 
”formeln för framgång”. Makten kan tillexempel finnas hos tekniska experter i en 
högteknologisk organisation eller hos dem som jobbat en längre tid och uppnått en hög 
position i organisationen. De senare har under årens gång fått med sig ett set med 
övertygelser rörande affärsområdet och marknaden organisationen befinner sig i. Frågor 
för att utröna makt strukturen är: Vilka är ledningens kärnövertygelser? Hur hårt följs 
kärnövertygelserna? Hur distribueras makt i organisationen? Var finns de största 
hindren mot förändring? 
 
Kontroll system, mätningar och belöningssystem betonar vad i organisationen som är 
viktigt att övervaka. Till exempel statlig finansierade tjänster är mer inriktade på att 
mäta kostnaden än den faktiska kvaliteten på tjänsten. Frågor för kontroll system: Vad 
är mest kontrollerat/övervakat? Betonas belöningar eller bestraffningar? Är 
kontrollmetoderna relaterade till organisationens historia eller nuvarande strategi? Finns 
det många/få kontrollparametrar? 
 
Organisations struktur reflekterar förmodligen makt strukturen och beskriver viktiga 
relationer och betonar vad som är viktigt i organisationen. Till exempel formell 
hierarkisk, mekanisk struktur visar kanske att strategi är ledningens domän och alla 
andra arbetar efter order. Frågor för att tillgå hur den organisatoriska strukturen ser ut 
är: Hur mekanisk/levande är organisationen? Hur platt/hierarkisk är organisationen? 
Hur formell/informell är organisationen? Uppmuntrar strukturen till samarbete eller 
tävlan? Vilka typer av makt strukturer stöder organisationen? 
 
Paradigmen fångar in och förstärker det beteende som återfinns i samtliga delar av det 
kulturella nätet. 

3.2.3 Karakterisera en organisations kultur 
Genom att kunna förstå kulturens inverkan på organisationens ändamål kan 
organisationens förmåga att genomgå en strategisk förändring bedömas. Två skilda sätt 
att kategorisera en kultur beskrivs. 
 
Det första är Miles och Snow (1978) som kategoriserar organisations kulturer efter tre 
typer av strategier. 
 
Den första kulturkategorin är försvarandekultur som eftersträvar en säker och stabil 
nisch på marknaden. Föredragna strategier är specialisering, kostnadseffektiv 
produktion och marknadsföring som betonar pris och service för att försvara aktuellt 
affärsområde. Organisationer med en försvarandekultur har tendenser till vertikal 
integration. Planering och kontroll system präglas av centralisering, detaljerad kontroll, 
betoning av kostnadseffektivitet och en omfattande formell planering. 
 
Framtidsutsiktskultur vill lokalisera och exploatera nya produkt- och 
marknadsmöjligheter. Önskade strategier är tillväxt genom produkt- och 
marknadsutveckling, konstant bevakning av förändringar i omvärlden och att ha en 
mångfald av teknologi. Planering och kontroll system betonar flexibilitet, 
decentralisering och ad hoc (för ändamålet) mätningar. 
 
Analyserandekultur vill matcha nya organisationer till innevarande affärsområde. 
Strategierna förespråkar stadig tillväxt genom marknadspenetrering och nyttjande av 
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redan utförda undersökningar. Organisationer med analyserandekultur är så kallade 
”followers” på marknaden. ”Followers” intar aldrig först ny mark utan låter andra ta de 
första stegen och bevakar sedan utgången för att se om de ska följa efter eller avstå. 
Planerings- och kontrollsystem är mycket komplicerade med koordinerade roller mellan 
funktioner och intensiv planering. 
 
Det andra kultur kategoriseringssättet är enligt Handy (1997) och lyfter fram relationen 
mellan organisationen och individen samt betydelsen av makt och hierarki i fyra olika 
kategorier av kultur. Varje kulturkategori har sin inverkan på hur ett strategiskt val, som 
till exempel produktutveckling, utfaller. 
 
Rollkultur har en strategi som drivs av en kommitté och organisationen styrs av 
strukturer och system. Kulturen är anpassad för att leverera effektivitet och repetitiva 
uppgifter. Roll kulturens inverkan på produktutveckling skulle yttra sig i välordnat 
upplägg för möten mellan divisioner och ett schema med uppgifter som löper mot en 
tidsskala för att säkra att produktutveckling och lansering följer planen. 
 
Uppgiftskultur har en strategi som drivs av lag och organisationen styrs av delade 
värderingar och ad hoc processer. Kulturen är bäst lämpad för projekt och innovation. 
Kulturens inverkan på produktutveckling skulle kunna vara att skapa ett ad hoc 
projektteam för att genomföra produktutvecklingen. 
 
Maktkulturens strategi har ledare som styr genom kommenderingar. Kulturen levererar 
snabba svar. Maktkulturen stödjer ledarens strategi och utfärdar aktivt instruktioner för 
vem som gör vad och när, för att produktutvecklingen ska gå framåt. 
 
Personligkultur har en strategi som drivs av individer och organisationen styrs av 
personalens kreativitet och expert kompetens. Kulturen levererar innovativa lösningar. 
Produktutveckling skulle genomföras med tillit till den individuella motivationen och 
innovativa förmågan hos de anställda. 

3.3 Kulturrelaterade problem 
Vid ett samgående eller uppköp kan inblandade organisationer råka ut för många olika 
typer av problem. Det jag ska titta närmare på är som sagt kulturrelaterade problem. 
 
Adams & Neely (2000) menar att ofta fungerar arbetet fram till själva samgåendet eller 
uppköpet utan problem. Det är under själva integrationsarbetet, när syftet med affären 
ska förverkligas, problemen börjar. Otillräcklig kunskap om den andra organisationens 
kultur, ledningens misslyckande med att inse och förmedla syftet med uppköpet är 
några orsaker. Detta resulterar i undermåliga strategier, otillräckliga ”change agents”, 
kulturskillnader, låg moral hos de anställda, icke kompatibla informationssystem, 
etcetera. Även om det finns en ledningsgrupp för den nyskapade organisationen saknas 
ofta någon ansvarig för integrationsprocessen. Vidare hävdar Adams & Neely (2000) att 
det vid ett samgående eller uppköp viktigt att kundtillfredsställelsen ökar eller i vart fall 
inte minskar. Vanliga tendenser vid samgåenden eller uppköp som påverkar 
kundtillfredsställelsen negativt är borttappade order, ingen som svarar i telefon, 
svårigheter med att upprätthålla lagernivån och utebliven respons på klagomål och 
frågor. Förloras en större kund kan hela fördelen med samgåendet eller uppköpet 
försvinna. 
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3.3.1 Struktur/ kultur glapp 
Enligt Bijlsma-Framkena (2001) är ett kulturrelaterat problem för integrationsprocessen 
vid samgåenden och uppköp när ett tidsgap uppstår mellan förändringen av struktur och 
kultur. Det är ofta kulturförändringen som släpar efter vilket resulterar i en struktur som 
inte stöds av den aktuella kulturen. I det dagliga arbetet kan en kulturrelaterad motvilja 
gentemot strukturen leda till avvikelser i beteende hos anställda som gör att de arbetar 
mot den rådande strukturen. 

3.3.2 Subkulturer 
Ett annat kulturrelaterat problem vid integrationsprocessen är enligt Bijlsma-Framkena 
(2001) inblandade organisationers ogillande av respektive kulturer eller subkulter vid ett 
samgående eller uppköp. Johnson & Scholes (2002) synsätt på det andra problemet är 
att den organisatoriska kulturen består av värderingar, övertygelser och paradigmen. 
Dessa beståndsdelar kan skilja sig åt mellan olika subkulturer. Särskilt mellan 
geografiska divisioner och funktionella grupper och i synnerhet mellan divisioner med 
olika strategier i en organisation som växt genom ett samgående eller uppköp. 

3.3.3 Ledarskap 
Bijlsma-Framkena (2001) tredje kulturrelaterade problem är avsaknad av och kvalitet på 
ledarskap. Bert m.fl. (2003) menar att många samgåenden och uppköp stöter på problem 
vid integrationen när det inte finns en integrationsledningsgrupp. Närmare 40 % i en 
studie av samgåenden och uppköp saknade ett tydligt ledarskap på grund av att de inte 
hade prioriterat etablerandet av en ledningsgrupp. Problem som följde i avsaknad av 
tydliga riktningar och mål var konflikter, beslut som inte verkställdes och att anställda, 
kunder, och marknadsanalytiker förlorade tålamodet. 

3.3.4 Anställdas motstånd 
Gould (1998) identifierar ett antal ”anställdas motstånd till förändring” kopplade 
problem till exempel ”vi mot dem” känslan och ogillandet av en ny kultur, det vill säga 
kulturkrock. Balogun & Hailey (1999) specificerar Goulds (1998) problem som; 
psykologiska orsaker, mottagarens perception och kulturella motsättningar. 
Psykologiska orsaker är frågor som rör rädsla för det okända, för misslyckande, oro 
över att inte kunna förvärva den nödvändiga kompetensen eller liten förmåga att hantera 
förändring. Mottagarens perception rör brist på förståelse för varför förändringen är 
nödvändig och dess implikationer. Till exempel olika uppfattningar om vad som borde 
göras och vad som blir det troliga resultatet av förändringen. En brist på förtroende till 
dem som driver förändringen kan eventuellt härledas till tidigare 
förändringserfarenheter där löften inte hållits. Kulturella motsättningar har att göra med 
trångsynta tankesätt (selektiv perception), attityder och beteenden i stil med ”vi har 
alltid gjort så här” det vill säga en konflikt mellan föreslagna förändringar och 
existerande värderingar och uppfattningar. 
 
Balogun & Hailey (1999) berättar vidare att motstånd till en integrationsprocess alltid är 
att förvänta. Motståndet behöver inte innebära något negativt. Det är möjligt att initialt 
motstånd är en naturlig reaktion för de flesta individer och att det måste bearbetas innan 
mottagaren kan börja acceptera förändringen och anpassa sig. Så fort potentiella 
motstånd har identifierats är det nödvändigt att vidta vissa åtgärder eller taktiker för att 
överbrygga dessa motstånd. 
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Balogun & Hailey (1999) hävdar att de flesta och största 
organisationsförändringsbarriärerna kommer ur den invanda kulturen. Det krävs därför 
en medveten och omsorgsfull satsning för att bryta traditionella tankesätt. Bearbetas inte 
gamla attityder och värderingar kommer dessa att förhindra att det önskade resultatet 
uppnås. Barriärer kan uppstå i olika faser i ett förändringsprojekt. Vissa är motståndare i 
början av förändringen medan andra barriärer blir synliga först i slutet. 
 
Andra ”anställdas motstånd till förändring” problem som Gould (1998) lyfter fram är 
det så kallade ”samgående syndromet” där de anställda som blir uppköpta ”sörjer över 
slutet på deras innan sammanslagningen liv”, ”worst-case” rykten som sprids och att de 
anställda känner sig stressade samt att de förutsätter att en del tvingas sluta, omplaceras 
och förlust av personlig status. Adams & Neely (2000) och Bert m.fl. (2003) säger att 
lyckas vinna de anställdas engagemang för integrationsprocessen är ett stort problem. 
Det blir inte enklare, enligt Adams & Neely (2002), av att en del anställda tvingas sluta 
eller omplaceras på grund av överlappande tjänster vilket får som följd att moralen ofta 
sänks. 

3.3.5 Strategisk drift 
Handy (1997) och Miles & Snow (1978) menar att det viktigaste att förstå när en kultur 
kategoriserats är att organisationen kommer luta mot den strategi som bäst passar den 
aktuella kulturkategorin. En kultur som inte passar den av ledningen uttalade strategin 
kommer att ge upphov till strategisk drift, det vill säga en strategi som bättre passar den 
rådande kulturen kommer att infinna sig. Ett försök att anpassa organisationen till en ny 
strategi måste stödjas av ett försök att förändra kulturen, åtminstone i den del av 
organisationen som kommer driva den nya strategin. 

3.4 Motverka kulturrelaterade problem 
Enligt Venables & Kippenberger (1998) kan ett lyckosamt samgående eller uppköp 
kräva att de två organisationerna utvecklar ett stort strategiskt beroende. Samtidigt kan 
organisationerna behöva upprätthålla viss organisatorisk autonomi. Strategisk 
anpassning och organisatorisk anpassning som pekar i olika riktningar är en stor 
utmaning. Vidare säger Venables och Kippenberger (1998) att orsaken till samgåenden 
och uppköp är att genom förnyelse av organisationens strategiskt värdefulla kompetens 
och konkurrensförmåga även i framtiden kunna hålla delägare nöjda. Denna förnyelse 
kan dock endast ske om en lämplig integrationsprocess från ledningen genomförs. 

3.4.1 Integrationsprocesser 
Jag ska presentera två varianter av Venables & Kippenberger (1998) 
integrationsprocesser lämpliga för samgåenden och uppköp. 
 
Absorberingsintegrering  
Denna integrationsprocess anser Venables & Kippenberger (1998) är vanligast. Den 
uppköpta organisationen konsolideras av den köpande. Behovet av strategiskt beroende 
är lågt medan behovet av organisatorisk autonomi är högt. Fyra större steg krävs för att 
genomföra en absorberingsintegrering. 
 
1. Venables & Kipenberger (1998) säger att det första steget är att förbereda en 
integrationsplan innehållande vad som ska göras och vad som ska uppnås efter 3 
månader, sex månader och så vidare. Kommunikation under skapandet av 
integrationsplanen och att planera kommunikationen inför integrationsprocessen är 
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viktigt. Båda organisationerna ska involveras, och ska också ha representanter, i den 
grupp som leder integrationsprocessen. Narayanan m.fl. (2002), Bert m.fl. (2003), 
Salama m.fl. (2003), Venables & Kippenberger (1998), Schraeder & Self (2003), 
Balogun & Hailey (1999) är överens om att de bästa samgåendena och uppköpen 
tillsätter en styrkommitté eller integrationsledningsgrupp som utgörs av anställda från 
organisationens ledning och som är intakt hela integrationsprocessen. 
 
Balogun & Hailey (1999) presenterar olika tillvägagångssätt för att skapa 
integrationsledningsgruppen och menar att en viktig fråga att besvara är var i 
organisationen som kraften finns för att kunna genomföra förändringen. Om en eller 
flera anställda utses till ”change agent” i ledningsgruppen är det viktigt att personalen 
har förtroende för den/de ”change agent” som väljs samt att utvald/utvalda ”change 
agent” har en objektiv syn på processen. Balogun & Hailey (1999) berättar vidare att det 
är vanligt och lätt hänt vid planeringen och genomförandet av en integrationsprocess att 
de i integrationsledningsgruppen gärna vill använda sig av gamla beprövade metoder. 
Eftersom det på ytan kan se ut som att en organisation som en viss metod fungerade på, 
och ens egna organisation är lika varandra, tror integrationsledningsfruppen att den 
metoden ska fungera bra på den egna organisationen också. Det är dock mycket svårt att 
veta om t.ex. kulturen är lika. Är den inte det är det stor risk att metoden inte alls 
fungerar lika väl i den egna organisationen. För att undvika att göra ett olämpligt val av 
metod kan istället integrationsprocessens nyckelaspekter analyseras och utifrån de som 
är kritiska väljs ”designen” av processen hellre än att låta den personliga 
erfarenheten/uppfattningen vara grunden. 
 
Ett sätt, menar Balogun Hailey (1999), att införa objektivitet och undvika att personlig 
erfarenhet/uppfattning tar över är att använda externa konsulter. Externa konsulter 
används för att analysera behov i organisationen, hjälpa till att komma igång, delge 
idéer och tips samt berätta om tidigare integrationsprocesser. Fördelen med externa 
konsulter är att de står utanför organisationen och alltså inte har en koppling till någon 
särskild avdelning vilket gör att de anses mer objektiva. Detta medför även att de kan 
utmana och övertala de anställda på ett mer effektivt sätt än någon som är inne i 
organisationen. 
 
Vid utformandet av integrationsplanen har ledningsgruppen många faktorer att ta 
hänsyn till. Balogun & Hailey (1999) menar att det i en organisation finns flera 
undersystem som stödjer den övergripande strategin. För att kunna genomföra en 
integrationsprocess måste dessa system ändras eller utnyttjas på ett annat sätt. Det 
räcker oftast inte att bara ändra ett system, då dessa system är sammanlänkade. Att bara 
ändra ett system kan leda till att resultatet av integrationsprocessen inte blir permanent 
eller att fler system ändras på ett oplanerat och okontrollerat sätt. 
 
2. Venables & Kippenbergers (1998) nästa steg är att rationalisera de båda 
organisationerna, det vill säga att uppfylla de fördelar som rättfärdigade affären 
samtidigt som eventuella negativa trade off följder måste hållas till ett minimum. 
Vanliga trade off för fördelarna är minskande entreprenöranda, en mindre uppmärksam 
ledning på hur det hela utvecklas och försämrad entusiasm hos de anställda. 
 
För att lyckas med rationaliseringen och för att ledningsgruppen ska kunna leda 
integrationsprocessen på ett framgångsrikt sätt är, enligt Kitchen & Daly (2002), 
nyckelordet kommunikation från ledningen. En organisationsförändring innebär, för 
många anställda, att framtiden känns osäker med både positiva och negativa resultat. 
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Nikandrou & Papalexandris & Bourantas (2000) och Burnes (1992) menar att 
kommunikation är ett bra medel för att minska osäkerheten. Kotter (1996) hävdar att 
ledningen ofta kommunicerar för lite med sina anställda. 
 
Balogun & Hailey (1999) menar att utbildning och kommunikation kan användas för att 
sprida information om orsaker till integrationsprocessen, vad ska och vad ska inte 
förändras, vem kommer att påverkas, nyttan och tidsplanen. Utbildning och 
kommunikation kan också användas för att ”sälja” en vision. Kitchen (1997) fortsätter 
med att ”anställda kan endast arbeta effektivt om de kan delta i organisationen och de 
kan endast delta om de är tillräckligt informerade”. Balogun & Hailey (1999) menar att 
utbildning och kommunikation bidrar till att överkomma negativa perceptioner hos 
mottagarna samt känslomässiga och psykologiska rädslor för förändring. Adams & 
Neely (2000) och Bert m.fl. (2003) fortsätter med att trots ”de anställdas motstånd till 
förändring” problemen kan en ledning som är ärlig och tydlig med 
integrationsprocessen vinna de anställdas engagemang. Några sätt att hålla moralen 
uppe vid ett samgående eller uppköp är, enligt Adams & Neely (2000), att tillfredsställa 
de anställdas behov genom lovad vidare anställning, rättvis behandling, meningsfulla 
arbetsuppgifter, möjlighet till befordran och personlig utveckling och träning. 
 
Salama m.fl. (2003) tillsammans med Marks & Mirvis (1992) säger att medan kulturella 
skillnader i ett samgående eller uppköp kan minska känslan av tillhörighet i den nya 
organisationen kan medvetandet om gemensamma mål förstärka integrationen. 
Samarbete mellan olika grupper, initierat av ledningen, kan skapa en ”oss” känsla 
istället för en ”vi och dem” känsla. Enligt Salama m.fl. (2003) kan en rätt 
implementerad integrationsprocess underlätta lärandet mellan de båda organisationerna 
och minska kulturskillnaderna vilket resulterar i minskad osäkerhet på arbetsplatsen och 
ökad vilja till samarbete att bli en del av den nya kulturen. 
 
Ett sätt, enligt Balogun & Hailey (1999), för hur integrationsledningsgruppen kan 
implementera förändringen är att samla mindre grupper anställda. De får diskutera 
förändringarna med integrationsledningsgruppen och får dem förklarade för sig. Målet 
är att vinna stöd genom att generera förståelse och hängivelse. Fördelarna är att stödet 
för förändring sprids med kommunikation och att de anställda genom utbildning 
verkligen får en djupare förståelse för förändringen. Detta minskar risken för återgång 
till det gamla sättet att arbeta vilket kan vara lätt hänt om de anställda blir påtvingad en 
förändring utan att få förklarat för sig varför. Förändring blir inte förankrad hos de 
anställda och de känner inte att de ”äger” förändringen. 
 
Ett annat sätt enligt Balogun & Hailey (1999), är då integrationsprocessen förankras i de 
lägre nivåerna och alla anställda är med och bestämmer vad förändringen ska innefatta 
och hur den ska genomföras, skapas samarbete. Kontinuerliga möten där en dialog 
mellan ledning och teamen möjliggör ständiga förbättringar. Fördelar med denna stil är 
att de anställda i stor grad känner att de äger förändringen eftersom de kan påverka den. 
Nackdelar med denna stil är att den tar tid och att integrationsledningsgruppen har lite 
kontroll över vilka beslut som fattas. Det är inte säkert att de anställda fattar de ”rätta” 
besluten ur integrationsledningsgruppens synvinkel. Denna ledningsstil är en bottom-
up-process vilket innebär att förändringen börjar nerifrån i organisationen och arbetar 
sig uppåt. 
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Ett tredje sätt enligt Balogun & Hailey (1999) är medverkan/ingripande vilket innebär 
att de anställda rådfrågas om hur förändringen ska genomföras, dock inte om vad som 
ska förändras. 
 
Gemensamt för dessa tre är att personalen är involverad och känner att de har bidragit 
till utformningen av integrationsprocessen vilket kan få som följd att de är mindre 
benägna att motsätta sig den. 
 
Balogun & Hailey (1999) säger att integrationsledningsgruppen kan välja att inrikta sig 
på att förändra beteenden. Förhoppningsvis kommer en förändring i beteende att leda 
till att värderingarna hos de anställda på sikt också ändras, det vill säga en 
kulturförändring sker. Ett sätt att åstadkomma en förändring i beteendet i organisationen 
kan vara att ändra utvärderingsmåtten så det önskade beteendet blir mer attraktivt att 
utföra. 
 
Balogun & Hailey (1999) poängterar att möjliga negativa följder med att inrikta sig på 
att förändra beteendet är att det tar lång tid och att det är lätt för de anställda att ge sitt 
muntliga stöd men sedan inte göra praktiskt som de lärt sig. Adams & Nelly (2000), 
Narayanan m.fl. (2002) och Bert m.fl. (2003) är överens om att tiden är en mycket 
viktig parameter vid samgåenden och uppköp. Om det går för lång tid utan att några 
synergieffekter kan redovisas minskar investerare och delägares förtroende med minskat 
aktieägarevärde som möjlig följd. Bert m.fl. (2003) menar vidare att om det går för lång 
tid förloras fokus på vad som skulle förändras. För att undvika förlorat fokus är mätbara 
mål till stor hjälp. Adams & Neely (2000) och Balogun & Hailey (1999) är överens om 
att målen (syftet med samgåendet eller uppköpet) bör vara mätbara så att det går att 
övervaka huruvida målen uppfylls så att integrationsledningsgruppen snabbt kan fatta 
beslut vid prestations variationer och handla på lämpligt sätt. Utan uppföljning blir det 
svårt att veta om förändringen fortfarande är på rätt spår eller om olika stödåtgärder 
behöver tillsättas. 
 
3. Venables & Kippenbergers (1998) tredje steg är att sprida ”det bästa sättet”. Det vill 
säga ett systematiskt tillvägagångssätt för att lokalisera det bästa sättet, hos köparen 
eller den uppköpta organisationen, och sedan kopiera det till andra lämpliga områden i 
den kombinerade organisationen. Detta kan vara den största källan till att skapa värde 
vid en integrationsprocess. Adams & Neely (2000) menar att ledningsgruppen har en 
svår uppgift i att reda ut vilka system, kompetenser, rutiner, teknologier och 
infrastrukturer de båda organisationerna har och hur de kan kombineras. 
 
4. Venables & Kippenbergers (1998) fjärde och sista steg handlar om att bevara 
värdefulla nyckelområden som skiljer sig åt hos respektive organisation, alltså tvärtemot 
steg två och tre som handlade om att göra de två organisationerna mer lika varandra. Att 
homogenisera dessa nyckelområden är att förstöra värde vid uppköpet. 
 
Bevarandeintegrering 
Denna integrationsprocess är enligt Venables & Kippenberger (1998) absorberingens 
absoluta motsats. Den är mest lämplig när den uppköpta organisationen har förmågor 
som ska skyddas från inverkan av den nya ägaren. Behovet av strategiskt beroende är 
högt och behovet av organisatorisk autonomi lågt. Också bevarandeintegreringen har 
fyra större steg. 
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1. Den första är att skydda organisationsgränserna. En ”gatekeeper” funktion skyddar 
den uppköpta organisationen kultur och kompetens från att påverkas av köparen. 
 
2. Nästa steg är att ge resurser till den uppköpta organisationen. Utöver ekonomiska 
resurser krävs även integrationsledningsgruppen färdigheter. Syftet är att snabba på den 
uppköpta organisationens affärsutveckling genom uppmuntran för att skapa ambition 
och ett nytt synsätt på risker och möjligheter. Utöver detta ska den uppköpta 
organisationen stödjas genom överföring av ledningsexpertis, speciellt ”human 
resource” och strategiska färdigheter, genom personliga dialoger och tålmodig 
utbildning. 
 
3. Det tredje steget är att ackumulera lärandet. Att lära sig av den uppköpta 
organisationen kräver begränsad men stor involvering av den köpande organisationens 
”gatekeepers” och resurs personer i den uppköpta organisationen. Detta lärande 
genererar också i den information som köparen behöver för att kunna deltaga i styrandet 
av den uppköpta organisationens övergripande strategi. Uppköparen kan också ha nytta 
av lärandet om det går att implementera i andra affärsområden. 
 
4. Det fjärde och sista steget rör den uppköpta organisationens relativa storlek gentemot 
sin marknad. Venables & Kippenberger (1998) fann att organisationer som köps upp, 
där köparen har ackumulerat lärande som syfte, tenderar att vara relativt små i 
förhållande till den marknad de opererar på. Detta får som följd att den uppköpta 
organisationens långsiktiga trovärdighet på sin marknad kan ifrågasättas och uppfattas 
av den köpande organisationen som för liten för att få nödvändiga resurser och 
uppmärksamhet från köparen. För att undvika detta är en representant för den uppköpta 
organisationen i den köpande lämplig. Denna representant ska vara från den köpande 
organisationen. Representantens uppgift är, förutom resurstillförsel, att redovisa den 
uppköpta organisationens strategiska utveckling för att tillfredställa 
organisationsledningen samt att upprätthålla goda relationer med nyckelenheter inom 
den köpande organisationen som forskning och utveckling och strategisk planering. 

3.4.2 Ny kompetens 
Smith (2003), Swe & Kleiner (1998) och Pennington (2003) är samtliga överens om att 
kulturella förändringar är mycket svåra och tidskrävande att genomföra med ett lyckat 
slutresultat. Smith (2003) har utfört en studie av 59 kulturförändringsförsök och kom 
fram till att endast 19 procent av dessa kunde anses framgångsrika. 
 
För att uppnå syftet med ett samgående eller uppköp kan det krävas att delar av, till 
exempel arbetssätt, eller hela organisationens kultur förändras. Swe & Kleiner (1998) 
och Pennington (2003) menar att det krävs kompetens som är anpassad till den nya 
kulturen för att åstadkomma en sådan förändring. Den nödvändiga kompetensen kan 
införskaffas genom att utbilda befintliga anställda eller genom nyrekrytering. 

3.4.3 Kulturell due diligence 
Carleton (1997) & Bing (1996) och Lajoux & Elson (2000) är samtliga överens om att 
en stor del av samgåenden och uppköp som inte uppnår satta mål misslyckas på grund 
av kulturell missmatchning. Samtliga menar vidare att skillnader i kultur tenderar att 
ignoreras, om de alls ens uppmärksammas, under due diligence. Bing (1996) hävdar att 
kulturkrockar mer ofta är ett hinder för att lyckas efter samgåendet eller uppköpet än ett 
hinder innan färdigställandet av affären. Lajoux & Elson (2000) säger att de gånger 
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kulturell due diligence genomförs tittar uppköparen ofta bara på risker med den 
uppköpta organisationens kultur och inte på de potentiella risker som kan uppstå när 
organisationerna slås ihop till ett. Fram till och med 1997 hade Carleton studerat ett otal 
samgåenden och uppköp och föregående due diligence och hade då inte vetskap om ett 
enda fall där en undersökning om kulturell överensstämmelse ingått i en organisations 
due diligence. 
 
Bing (1996) menar att kulturella faktorer mest troligt finns i en organisation på grund av 
att individer med makt har en uppfattning att de har ”rätt sätt” för affärerna. Naiva 
föreställningar om att kulturella skillnader är intressanta men oviktiga, eller lätt kan 
förändras, har inneburit stora problem i många samgåenden eller uppköp. Den 
allvarligaste typen av kulturkrock är när organisationernas kultur skiljer sig markant 
men uppköparen ändå envisas med att få den uppköpta organisationen att följa 
uppköparens kultur. Uppköparens intention vid genomförandet av kulturell due 
diligence är att uppmärksamma viktiga kulturella skillnader, besluta huruvida de kan 
accepteras och vad kostnaden kan bli att minska skillnaderna. I en perfekt värld 
existerar inte ras, religion och politiska åsikter men eftersom detta inte är fallet ska 
uppköparen inte tveka att ställa frågor som kan uppfattas som stötande. När kultur 
faktorerna mäts är avvikelserna från uppköparens policies och filosofi om hur en 
organisation ska styras det viktigaste. Avvikelser från bransch- eller samhällsnormer 
måste också beaktas. 
 
Carleton (1997) presenterar en metod för kulturell due diligence som delar in begreppet 
kultur i tolv olika domäner. Vid kulturell due diligence samlas operationell och 
beteendemässig data till samtliga domäner från av samgåendet eller uppköpet berörda 
organisationer. Därefter analyseras insamlad data för att upptäcka eventuella potentiella 
kulturella problem. Nedan följer de tolv domänerna. 
 

1. Avsedd riktning och resultat 
Ta reda på vad organisationen vill uppnå. Vad handlar affärsplanen om? Vad är syftet 
med organisationen? Vilka resultat förväntas från affärsrörelsen? Hur beskrivs och 
kommuniceras dessa förväntningar. För att få svar på dessa frågor behövs samtal med 
anställda från flera nivåer i organisationsstrukturen, inte bara ledningen. 
 
Inom flygbranschen har två organisationer, American och United, skilda uppfattningar 
om definitionen av kundtillfredsställelse och kundservice som de båda anser är viktiga 
för att få ett övertag gentemot konkurrenter. Hos United menar man med 
kundtillfredsställelse fysiska ting och byggnader som till exempel nya flygplan, bättre 
måltider och datorer för första klass resenärer. American menar med tillfredställelse att 
planen följer tidsschemat och att de anställda får resenärerna att trivas. Kundservice 
hos United är vad de anställda gör utöver sina formella arbetsuppgifter. Hos American 
så är servicen alla anställdas, som har kundkontakt, ordinarie arbetsuppgifter. Det 
gäller alltså inte till exempel mekaniker och piloter. 
 

2. Nyckeltal 
Vad mäter organisationen och varför? Nyckeltalen berättar mycket om vad som driver 
organisationen, dess chefer och personal. Till och med utan ett samgående eller uppköp 
som komplicerar, har organisationer problem med att mäta rätt nyckeltal. 
 
Ett exempel är en butik som försöker utreda varför den har så hög personal omsättning 
och hur kundservicen ska förbättras. Det visar sig att det som mäts är 
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inventariekontroll, pappersarbete och vinst. En butikschef som förbättrar kundservicen 
får bara höra ”bra jobbat, men hur ser försäljningssiffrorna ut?” Gällande samgående 
eller uppköp av en organisation med nyckeltal som skiljer sig från den egna 
organisationen så ska inte det vara ett hinder. Nyckeltal går att byta ut. Men det är 
ändå bra att kunna se att ett prestationsproblem egentligen är ett mät problem på grund 
av att fel saker mäts. 
 

3. Nyckelfaktorer som driver affärsverksamheten 
Vad är det som primärt driver organisationens affärsstrategi? Är fokus på att förbättra 
konkurrensfördelen/ar? Om så är fallet, hur definieras konkurrensfördelen – kvalitet? 
marknadsandelar? service? pålitlighet? 
 
Om en organisation definierar framgång utifrån marknadsandelar och en annan 
organisation utifrån vinstmarginal kommer det att finnas stort utrymme för dispyter om 
till exempel vilka åtgärder som ska till för att komma till rätta med ”oacceptabla” 
resultat. 
 

4. Infrastruktur 
Hur är organisationen uppbyggd? Hur ser kommunikationsvägarna ut? Hur är det 
inbördes förhållandet mellan olika grupper av personal?  
 
Till exempel, förväntas personalen gå direkt till den som ”du behöver prata med” eller 
måste personalen kolla med närmaste överordnad först? 
 

5. Organisatorisk praxis 
Vilka formella system finns och vad har de för inverkan på det dagliga livet i 
organisationen? Hur mycket flexibilitet tillåts på olika nivåer och system? Hur upprättas 
och styrs budget? Vilka procedurer finns hos avdelningar som ”human resource”, 
”public relations” och inköp? 
 

6. Ledarskappraxis 
Blir chefer utvärderade och belönade utifrån ledarskapfärdigheter eller för klassiska 
planera-organisera-kontrollera färdigheter? Vilka utvärderingssystem för de anställda 
används? Hur behandlas de anställda och varför? Hur implementeras affärsplanen 
genom ledningssystemet? Hur tas beslut? Vem involveras i vilka beslut och när? 
 
1990 hade British Airways (BA) personal på Gatwick så dåligt rykte att resebyråer 
vägrade boka in passagerare på BA:s flighter. Bagage saknades och passagerarna blev 
inte bearbetade i systemet. Orsaken till detta gick att spåra till slutet av åttiotalet då BA 
köpt ett annat flygbolag, British Caledonian (BC). De båda organisationerna kunde inte 
enas om syfte med möten hos olika funktioner på Gatwick. BA ville att syftet skulle vara 
att se på passagerarantal, att identifiera och se över specifika problem. BC ville att 
mötena skulle vara tillfällen att prata om organisationens ”anda”. Att berömma de 
anställda för ett bra jobb och så vidare. Vad som till slut löste problemet var att man 
samlade de båda ”sidorna” till ett stort möte och konfronterade problemet. 
 

7. Övervakningspraxis 
Övervakningspraxis har stor inverkan på hur de anställda känner för organisationen och 
det arbete som utförs. Hur utförs övervakningen av arbetsprestationerna? 
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Ett exempel är en organisation där övervakaren förväntas vara hård och aggressiv 
gällande viktiga frågor, beteendet går så långt att det skulle kunna uppfattas som 
stötande i en annan organisation. Den förra organisationen fungerar dock så att en 
övervakare som är mer mjuk ses som svag med resultatet att de viktiga frågorna inte 
längre uppfattas som viktiga och blir ignorerade. 

8. Arbetspraxis 
Hur utförs arbetsuppgifterna inom organisationen? Betonas individuellt eller grupp 
ansvar? Hur mycket inflytande har den enskilde anställde på arbetsflöde, kvalitet, 
hastighet, användandet av verktyg och nödvändigt tillhandahållande (till exempel 
material)? 
 
Antingen litar ledningen på sina anställda och låter dem själva ha ansvaret för till 
exempel ett beslut som produktionsstopp. En annan variant är att endast 
produktionschefen med sin kunskap om produktionsbehoven får fatta ett beslut om 
huruvida ett stopp är värt produktionsförlusten. Båda sätten kan fungera för en 
organisation. Problem uppstår dock säkerligen om en organisation med den ena 
varianten köper en organisation med den andra varianten. 
 

9. Användande av teknologi 
Denna domän tar upp både hur en organisation ser på den interna teknologin och hur 
teknologi används för att nå kunder. Hur ofta används teknologin? Vad är personalen 
van vid gällande teknisk support och resurser? 
 
En organisation som till stor del förlitar sig till e-mail för kommunikation och köper 
upp en organisation där man talar med varandra ansikte mot ansikte, kan resultera i 
spänningar, missförstånd och förvirring. 
 

10. Fysisk omgivning 
Hur ser arbetsplatsen ut och hur känns den? Observera byggnader, möblemang och 
omgivningen. Är det öppet kontorslandskap eller privata rum? Hög säkerhet eller öppen 
tillgång till utrymmena? Alla dessa faktorer påverkar hur människor känner för sitt 
arbete och organisationen. Förändringar inom dessa områden kan, särskilt om de anses 
despotiska, skapa dålig stämning för flera år framåt. 
 
Ta två organisationer som båda värderar personaltrivsel och ökande produktion men 
har olika synsätt på arbetsplatsen. Organisation A säger: ”Vi värderar människor och 
vet att kontorslandskap ökar interaktionen och kamratskap, vilket i sin tur ger gladare 
och mer produktiva anställda.” Organisation B säger: ”Vi värderar människor och vet 
att privata rum ger människor utrymme att tänka och bidra med mer fokus och ökad 
produktivitet.” 
 

11. Uppfattningar och förväntningar 
Vad tycker de anställda är viktigt? Hur passar det in med vad de anställda tror att 
ledningen tycker är viktigt? Förväntar sig de anställda att cheferna ska hjälpa dem göra 
ett bättre jobb, eller uppfattar de anställda cheferna som ivägen? 
 
Som exempel kan nämnas ett gjuteri i Alabama som riskerade att slås igen. Ändå kunde 
inte en redan befintlig schism mellan fack/ledning lösas vilket gjorde att samtal om hur 
jobb skulle räddas aldrig kom till skott. Facket menade att gjuteriets ledning utgjordes 
av personer som bara såg till sina egna intressen och inte brydde sig om vare sig 
gjuteriet eller samhället. Ledningen var övertygad att de anställda och facket inte 
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brydde sig om produkterna, konkurrenter eller gjuteriets lönsamhet. Båda 
uppfattningarna var helt felaktiga, men båda sidor var så övertygade om sin 
uppfattnings riktighet att diskussioner mellan fack/ledning aldrig skedde. När 
fack/ledning väl blev övertalade att diskutera dessa inbillade övertygelser började de 
till slut samarbeta för att lösa gjuteriets verkliga problem. 
 

12. Kulturella indikatorer och artefakter 
Hur klär sig de anställda och hur tilltalar de varandra? Hur ser det formella antalet 
arbetade timmar ut i jämförelse med de egentliga arbetade timmarna? Vilka sorters 
aktiviteter stödjer organisation och hur fungerar dessa? 
 
En chef hos ett hälsoförsäkringsföretag i på västkusten i USA säger: ”Företagsutflykter 
är viktiga verktyg för att samla människor och skapa en familjär atmosfär.” En annan 
chef på ett annat hälsoförsäkringsföretag i samma område säger: ”Företagsutflykter 
inverkar på den anställdes fritid och skapar friktion och bitterhet.” Alltså samma 
område och bransch men helt olika kulturer. 
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4 Empiri 
Empirin består av de intervjuades syn på intervjufrågorna samt sekundärdata. Jag 
intervjuade totalt 12 personer. Några av dessa 12 intervjuades om fler än en affär. Om 
samgåendet VESAB-VKIS-Industri som bildade VSN, intervjuades 10 personer. Om 
VSN:s uppköp av Vuollerim Svets och Maskin AB intervjuades 5 personer och om 
VESAB:s uppköp av ETAB 4 personer. Om VSN:s kultur intervjuades samtliga 12. De 
frågor som använts  finns i bilaga 1. Samtliga frågor har ställts till alla intervjuade. 
Namnen på de intervjuade finns i bilaga 2. 
 
Avsnitt 4.1 presenterar de tre affärerna och 4.2 beskriver affärernas syfte. Avsnitt 4.3, 
4.4 och 4.5 är data insamlad för att besvara forskningsfrågorna.  

4.1 Samgåendet Vattenfall Elnätservice AB-Vattenfall Kraft & 
Industriservice-Industri som bildade Vattenfall Service Nord, 
Vattenfall Elnätservice AB uppköp av El & Termokonsult AB och 
Vattenfall Service Nord uppköp av Vuollerim 
Jag har studerat tre olika affärer som Vattenfall genomfört de senare åren. Samgåendet 
mellan VKIS (Vattenfall Kraft & Industriservice), VESAB (Vattenfall Elnätservice AB) 
och det nyskapade Industri vilka tillsammans bildade VSN (Vattenfall Service Nord), 
VESAB:s uppköp av ETAB (El & Termokonsult AB) och VSN:s uppköp av Vuollerim 
Svets och Maskin AB (se figur 5). 
 

 
Figur 5. Tidslinje för affärerna som studerats i detta examensarbete 
 
Enligt Vattenfalls hemsida (Vattenfall, 2003) är VSN ett entreprenadföretag inom 
byggnation och underhåll av elanläggningar, el- och optikfibernät samt 
produktionsanläggningar för vattenkraft. Bland kunderna finns nät- och energibolag, 
industrier, kommuner, landsting och entreprenadbolag. VSN tar även hand om underhåll 
på många industrier. 
 
De intervjuade berättar att VSN har ett nätbolag som kallas Energimarknad. 
Energimarknad ska sälja VSN:s samtliga varor/tjänster. Det är också Energimarknad 
som rekommenderar lämpliga uppdrag åt resultatenheterna. Energimarknad hade innan 
år 2000 samma funktion fast då för VESAB. 
 
Innan år 2000 fanns VESAB, uppdelat på 4 regioner, och VKIS där VKIS består av en 
Drift- och en Serviceenhet. År 2000 sker ett samgående mellan VESAB och VKIS 
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vilket bildar två enheter VSN och VSS, det vill säga Vattenfall Service Nord och Syd, 
med Dalälven som gräns mellan sig. Cirka 300 anställda från VESAB och cirka 600 
anställda från VKIS hamnade i VSN. En nystartad enhet, Industri, kom också att ingå i 
VSN. Innan samgåendet fanns också VGS Thermal (underhåll av värmeanläggningar). 
Denna enhet finns inte längre kvar och det var även svårt att få information varför den 
inte behandlas i denna rapport. 
 
Uppdelningen gjordes på grund av marknadsskillnader mellan norra och södra Sverige 
och för att Sverige var för stor yta för ett bolag. VSN blir att bestå av fyra geografiska 
regioner (från Treriksröset till Dalälven) som var och en är en egen resultatenhet. 
Ytterligare en resultatenhet finns, Teknik, som täcker över alla regioner. Inom 
resultatenheterna finns totalt 16 verksamhetsenheter där 6 består av enbart VKIS-
medarbetare, 6 av enbart VESAB-medarbetare, 1 av Industri-medarbetare och 3 av 
blandat med VKIS/VESAB-medarbetare. 
 
1996 köps ETAB upp av VESAB men tillåts fortfarande vara en fri enhet inom 
organisationen. 1998 blir ETAB integrerat fullt ut i VESAB:s organisation och de 
anställda fördelas över VESAB:s 4 regioner. ETAB är ett rent konsultföretag som 
bildades av gamla Vattenfallare och var tidigare världsledande inom termografi. ETAB 
var en liten organisation sett till antalet anställda, 17st men många kunder (600-700 
stycken). 
 
Sommaren 2003 köptes Vuollerim, som tidigare var en konkurrent till VSN på mekjobb 
av olika slag. Vuollerim fungerar till stor del som en fri enhet inom VSN, de söker sina 
egna kunder men tar del av VSN:s administration. 

4.2 Affärernas syfte 
Jag ville veta syftet med respektive affär för att sedan i avsnitt 4.4 kunna se hur 
kulturella problem påverkat affärerna och om syftet uppfyllts. 

4.2.1 Samgåendet Vattenfall Elnätservice AB-Vattenfall Kraft & 
Industriservice-Industri som bildade Vattenfall Service Nord 
Enligt de intervjuade är syftet med samgåendet mellan VESAB, VKIS och Industri en 
del i förändringen från att ha varit en förvaltarorganisation till att bli en 
entreprenörorganisation. VSN vill ha en enhetlig organisation och organisationskultur 
präglad av entreprenöranda. Några av de tio intervjuade förklarar att förhoppningen är 
att resultatet av samgåendet ska bli en mer flexibel organisation och att striktheten 
frångås. Flexibiliteten önskas som en följd av att klara hänga med i en allt snabbare 
förändrande omvärld. 
 
Samgåendet skulle öka lönsamheten genom att eliminera ett ineffektivt 
resursutnyttjande som skapas av överlappande administrativa funktioner samt 
fältfunktioner. Följden skulle bli mindre administrativa kostnader och synergier på 
montörleden. Synergierna på montör leden skulle skapas genom att låna resurser mellan 
resultatenheter och bolag och på så sätt minska resandet. Resandet, till följd av stora 
geografiska avstånd i norrland, är en stor utgift. 
 
VSN:s affärsidé är att genom införande av entreprenöranda bli mer kundorienterad och 
därmed sänka kundens underhållskostnader. För att kunna uppskatta hur bra 
kundorienteringen lyckas mäts kundtillfredsställelse. Innan samgåendet fanns en 
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förvirring hos kunderna vilket av bolagen som egentligen gör vad. Kunden tvingades 
ibland kontakta flera olika personer från Vattenfall för att få ett jobb utfört. Inte bara 
kunder var förvirrade. Det hände ofta att VKIS och VESAB räknade på samma jobb, 
precis som om de vore konkurrenter, eftersom det inte fanns någon kommunikation 
mellan bolagen. Två av de intervjuade har uppgifter om att kunder har uttalat sig om att 
de inte märkt av någon fördel av skapandet av VSN. 

4.2.2 Vattenfall Service Nord uppköp av Vuollerim 
VSN:s syfte var att köpa en växande organisation med ny kompetens i form av en friare 
entreprenörkultur där VSN vill komma åt Vuollerims arbetssätt, idéer och inställning. 
Vuollerim var mer konkurrensutsatta och därmed mer entreprenörer. Kort sagt vill VSN 
närma sig Vuollerims ”kund i centrum” synsätt. Uppköpet var också i linje med 
nyrekryterings målet, att rekrytera yngre människor, vilket är nödvändigt eftersom VSN 
2006-2011 kommer tappa 11 mekaniker. VSN hade en liten marknadsandel på 
Vuollerims marknad och köpte till viss mån en konkurrent. 
 
Vuollerims VD hade valet att antingen expandera administrativt eller sälja. Tidigare 
hade Vuollerim många småkunder men senare alltfler stora kunder vilket ledde till att 
administrationen för små kunder blev lidande. VD:n skötte kundkontakter och 
fakturering själv och hade för många kunder för att kunna sköta arbetet tillfredställande. 

4.2.3 Vattenfall Elnätservice AB uppköp av El & Termokonsult AB 
ETAB var till salu eftersom två chefer, tidigare Vattenfallare, skulle pensioneras. Syftet 
med uppköpet av ETAB var att ETAB var marknadsledande i Sverige på termografi och 
därför skulle bidra med spjutspetskompetens till VESAB. ETAB var på sätt och vis 
konkurrent men största anledningen till uppköpet var att komma åt en ny marknad. 
ETAB hade ett stort externt kundnät och VESAB önskade sälja in mertjänster, sina egna 
produkter, till ETAB:s kunder. 

4.3 Kultur 
För att förstå VSN:s kultur idag är det viktigt att se tillbaka på Vattenfalls historia. 
 
En av de intervjuade berättar att innan avregleringen hade Vattenfall som sin enda 
uppgift att förse Sverige med el. Alla aggregat skulle vara i drift dygnet runt vilket 
medförde en överkapacitet. Personalen var på plats i princip som en säkerhet ifall något 
skulle hända. 
 
Vidare berättar den intervjuade att Vattenfall inte bara producerade för mycket el, de 
hade också för mycket personal och ägde i princip hela samhällen; fastigheter, 
idrottsanläggningar, skolor, sjukhus, brandkår, och så vidare, intill kraftverken. De 
anställda såg sitt vattenkraftverk etcetera, som sitt eget och skötte det också på det sätt 
som de ansåg bäst och ”som de alltid hade gjort”. För att också nästkommande år bli 
tilldelade samma budget var hela budgeten tvungen att spenderas. Detta ledde till att 
arbeten hittades på som egentligen inte behövdes, vilket kunde vara till exempel ett hus 
som målas om varje år. Var det ett uppdrag som inte hann utföras gjorde inte det så 
mycket, det fanns ju alltid tid nästa år. 
 
Den intervjuade fortsätter med att Vattenfalls organisationsstruktur var väldigt 
hierarkisk med många nivåer. Från högsta chefen inom Vattenfall till mekanikern var 
det dubbelt så många nivåer jämfört med hur organisationen ser ut i dag. 
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Kommunikationen fungerade endast nedåt vilket ledde till att även om fel i utförandet 
upptäcktes var det väldigt omständligt att förändra utförandet. Förändringen måste 
godkännas av ovanstående nivå, vilken i sin tur måste få godkännande av ovanstående 
nivå, vilket i sin tur… och så vidare. Detta ledde till att kreativiteten hämmades och 
instruktionsboken följdes slaviskt. 
 
Den intervjuade avslutar med att Vattenfall, från att ha varit en statligt ägd organisation 
finansierad med en av staten finansierad budget, efter avregleringen skulle konkurrera 
med andra bolag om att få förse Sveriges befolkning med el. Detta innebar en stor 
omställning för Vattenfalls verksamhet. 

4.3.1 Samgåendet Vattenfall Elnätservice AB-Vattenfall Kraft & 
Industriservice-Industri som bildade Vattenfall Service Nord 
Enligt de intervjuade är många av de anställda kvar sen den statliga tiden vilket medför 
en hög medelålder. Dessa anställda har svårt att acceptera att mycket av det som var bra 
innan bolagiseringen nu har försvunnit. Den låga acceptansnivån visar sig i strukturen 
fortfarande beskrivs som strikt, det vill säga lite formell, hierarkisk och byråkratisk. 
 
Efter bolagiseringen har dock organisationen utvecklats mot att bli mer öppen och 
mindre hierarkisk. Antal nivåer i organisationen är på ett minimum och ledningen talar 
direkt till alla nivåer för att alla anställda ska bli medskapande. Den övergripande 
strategin förmedlas med information, muntligt och skriftligt och anställda som tar eget 
ansvar för att införskaffa nödvändig information eftersträvas. Just angående eget ansvar 
är tyvärr idéverksamheten idag låg. Den har fått låg prioritet i VSN och minskat jämfört 
med förr. Något som gäller hela VSN är att kvar sen den statliga tiden är mycket 
onödigt administrativt arbete även om det minskar kontinuerligt. Massor av 
dokumentation och uppföljning krävs och verkar vara en strävan efter perfektionism. 
 
De intervjuade är överens om att VSN har en trygg inställning gällande personalfrågor 
och gör sig helst inte av med folk vilket medför få uppsägningar. 
Anställningstryggheten har alltid varit och är hög även om bolagiseringen medför en 
liten osäkerhet. Om inte koncernens krav på lönsamhetsprocenten klaras kanske VSN 
säljs. 
 
Samtliga tolv intervjuade är överens om att de gamla bolagen, VESAB och VKIS och 
det nya Industri, inom VSN fortfarande har åtskilda kulturer. Industri som bildades sent 
har det arbetssätt som stämmer bäst överens med det av ledningen uttalade och har alltså 
mest entreprenöranda. Industri har en öppen och flexibel kultur med koll på kundkrav 
och en fungerande omvärldsbevakning. VESAB är på god väg att uppnå Industris kultur 
medan VKIS kultur är mest konservativ. 

4.3.2 Vattenfall Service Nord uppköp av Vuollerim 
Om Vuollerims kultur sade de intervjuade att innan uppköpet styrde VD:n informellt 
och det fungerade ungefär så att veckan gicks igenom vid morgonfikat. Vuollerims 
anställda är därför vana med till exempel korta beslutsvägar och direktfakturering, det 
vill säga via dagböcker in i fakturering. Efter uppköpet är några rutiner desamma medan 
andra är nya. Nu efter uppköpet skickar Vuollerims VD fakturan till fakturaavdelning 
och får sedan tillbaka den för godkännande. Detta innebär ”dubbelt arbete” men färre 
misstag. Ute i fält är det längre planering och bättre framförhållning. Rutiner kring 
dokumentation är densamma. 
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4.3.3 Vattenfall Elnätservice AB uppköp av El & Termokonsult AB  
Om ETAB:s kultur innan uppköpet berättar två av de fyra intervjuade att på grund av 
delat ägarskap var styrningen lite otydlig. Det fanns en strikt gräns mellan 
kontorspersonal och mättekniker. Beslut och planering skedde i en liten grupp 
bestående av ägarna. Personalen arbetade ganska strikt efter ”instruktionsboken” med 
tydliga befattningsbeskrivningar gällande ansvar, befogenhet och förväntat resultat. 

4.4 Kulturrelaterade problem 
Problemen som talar emot skapandet av en entreprenörorganisation, ett flexibelt 
kundorienterat VSN präglat av entreprenöranda och lyckade uppköp av Vuollerim och 
ETAB är många. 

4.4.1 Samgåendet Vattenfall Elnätservice AB-Vattenfall Kraft & 
Industriservice-Industri som bildade Vattenfall Service Nord 
Flertalet av de tio intervjuade anser att VSN idag inte fungerar som en organisation utan 
mer som tre, vilket utgörs av bolagen VKIS, VESAB och Industri. En av de intervjuade 
berättar att endast 3 enheter av VSN:s 16 har skapat en organisation med enhetlig 
kultur. Övriga 13 är fortfarande mer eller mindre åtskilda enligt gamla 
bolagsuppdelningen. 
 
4.4.1.1 Struktur/ kultur glapp 
En integrationsledningsgrupp har genomfört och genomför en integrationsprocess. 
Under tiden som integrationsprocessen pågått har ett entreprenörsutvecklingsdokument, 
ett koncernprojekt som stödjer integrationsprocessen, implementerats. 
Entreprenörutvecklingsdokument är ett diskussionspaket om utvecklat entreprenörskap 
gällande samtliga anställda, innehållande kultur och värderingsfrågor. En intervjuad 
tycker att dokumentet har varit nyttigt men att det inte ensamt kan bära införandet av 
entreprenörandan. Det behövs också en väl utarbetad integrationsplan. En annan av de 
tio intervjuade berättar att vid integrationsprocessen har synergieffekter från 
effektivisering av administrationen prioriterats framför kulturförändringen. Skapandet 
av en enhetlig kultur kommer sekundärt och sker sporadiskt utan någon tydlig plan och 
förändringscoach. 
 
Något som indirekt kan komma att påverka prioriteringen av integrationsprocessen 
negativt är att Energimarknad har fått krav från Vattenfalls koncernen på högre vinst 
från VSN i framtiden. Energimarknads funktion fungerar inte riktigt som det ska och 
VESAB och VKIS söker sina egna kunder och marknadsför sig själva vilket ibland 
leder till konkurrens mellan resultatenheter. En intervjuad förklarar: 
 
”Ökade krav på Energimarknad tillsammans med höga interna kostnaderna, overhead 
kostnader och tröga system gör att VSN inte kommer klara dessa krav. I strävan efter 
ökad lönsamhet på kort sikt kommer sannolikt ett långsiktsprojekt som 
integrationsprocessen för att skapa en enhetlig organisation och entreprenörkultur att 
skjutas på framtiden.” 
 
4.4.1.2 Subkulturer 
Något som försvårar integrationsprocessen och att en enhetlig entreprenörkultur inte 
skapas, menar de intervjuade också beror på de kulturella skillnader, både mellan och 
inom bolag, som finns. VESAB har hunnit längre än VKIS i att närma sig en 
entreprenörkultur vilket har två orsaker. VESAB har tidigare varit mer 
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konkurrensutsatta på grund av externa kunder vilket medfört ett bättre kundbegrepp än 
VKIS. VESAB har därför lättare att ta till sig den nya entreprenörandan. Mest lik en 
entreprenörkultur är dock Industri. Den andra orsaken är att det finns en klyfta mellan 
Drift- och Serviceenheten inom VKIS.  
 
Några intervjuade berättar att klyftan mellan Drift- och Serviceenheten inom VKIS 
beror på historiska kulturskillnader där Service vart mer entreprenör än Drift. Service 
har alltså haft lättare att anpassa sig till den nya entreprenörsorganisationen och har 
hunnit längre än Drift i anammandet av entreprenörandan. Att Service och Drift är 
åtskilda organisatoriskt är ett hinder för kommunikation och det är därför svårt att 
överbrygga klyftan. 
 
Flertalet av de tio intervjuade menar att kulturella skillnader förstärks ytterligare av 
geografisk spridning och stora grupper. Avstånden och det stora antalet anställda gör 
integrationen av entreprenörorganisationen längst ned i organisationen svår. Ute i 
produktionsledet i samtliga 16 verksamhetsenheter är, berättar en intervjuad, 
följaktligen samröret och samhörighetskänslan liten mellan och inom de gamla bolagen. 
Endast i tre av dessa 16 verksamhetsenheter förekommer samarbete mellan 
VKIS/VESAB vilket möjliggör skapandet av synergieffekter. De flesta fall av 
samarbete sker dock inte i vardagsarbetet utan mest vid underkapacitet. Då tvingas ett 
samarbete fram och resurser lånas ut för att jobbet ska kunna utföras. En intervjuad ger 
ett exempel: 
 
”Oftast är situationen att till exempel 4 st. från enhet A åker till ett jobb 30 mil bort trots 
att det finns en överkapacitet av resurser i enhet B i området där jobbet ska utföras. 
Kommunikation mellan enheter och till och med inom enheter sker alltså mycket 
sällan.” 
 
Tre av de tio intervjuade har olika åsikter huruvida den regionala uppdelningen, med 
samtliga funktioner uppdelade mellan respektive region, som nu råder i VSN är den 
bästa eller om en funktionell uppdelning vore att föredra. De intervjuade påpekar också 
att dessa olika åsikter delas av flera anställda i organisationen. Innan 1998 var VESAB 
uppdelade efter funktioner. När den geografiska uppdelningen gjordes blev det stort 
missnöje. 
 
4.4.1.3 Ledarskap 
Många av de chefer som utsågs vid samgåendet var kvar i gamla synsättet som rådde 
under den statliga tiden angående hur organisationen ska drivas. 
Förändringsbenägenheten hos dessa är låg på grund av hög medelålder och lång tid 
inom Vattenfall under gamla värderingar. En av de intervjuade tycker ”det är svårt att 
lära gamla hundar sitta” är ett passande talesätt. Vattenfalls befordrings system, där 
långvariga relationer och lång tid i organisationen prioriteras, har ibland bidragit till att 
fel personer blivit chefer, till exempel tekniker. En av de intervjuade menar att vissa 
tekniker som blivit ledare inte har någon erfarenhet av att vara entreprenörer. 
 
Några av de intervjuade säger att kort sagt har det inte funnits en tillräckligt stark 
drivkraft för integrationsprocessen att få de tre bolagens kulturer att närma sig varandra 
och få en enhetlig entreprenörkultur. Integrationsprocessen för att skapa en enhetlig 
organisation och entreprenörkultur kunde ha gjorts bättre genom hårdare styrning, det 
vill säga kraftigare tag längst ned i organisationen för att minska kulturskillnaderna. En 
förklaring, enligt an av de intervjuade, till att ingen hårdare styrning gjorts är att 
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resultatenheterna mäts endast på ekonomiska mål, liten hänsyn ges till att utvecklande 
av samarbete kan ta lite tid och ge positiva resultat på lång sikt.  
 
En annan intervjuad förklarar: 
 
”Den gammalmodiga organisationen och tunga systemdokument från koncernen 
hämmar ledningens visioner att införa entreprenöranda. Ledningen har svårt att fatta 
beslut och få loss pengar som skulle gynna VSN på grund av koncernens 
systemdokument. Många kostnader är opåverkbara på grund av att de är kopplade till 
koncernens dokument. Därför går förändringen mot ökad entreprenöranda långsamt.” 
 
En av de intervjuade påpekar dock att en risk med en hårdare styrning är att det skapar 
konflikter. Andra intervjuade menar att det inte finns någon ånger över samgåendets 
genomförande och att det inte är någonting som hade kunnat göras bättre. En intervjuad 
tycker inte att en förändringscoach är nödvändig. 
 
4.4.1.4 Anställdas motstånd 
Acceptansen inför de ”nya tider” som bolagiseringen innebar var och är generellt låg. 
En av de intervjuade berättar att även om bildandet av VSN var efterlängtat av vissa 
anställda togs svårigheter emot med ovilja av både ledning och funktionsanställda vilket 
bromsar införandet av entreprenörandan. Det finns dock ingen risk att nyckelanställda 
ska sluta som följd av samgåendets tänkta inverkan på organisationen och kulturen. 
 
Ett bra exempel på ovilja att ta in entreprenörandan är de anställda på VKIS. VKIS har 
alltid haft gott om pengar vilket medför svårigheter att förstå varför de inte kan arbeta 
som förut. En intervjuad menar att inställningen hos många VKIS anställda är ”om det 
gamla arbetssättet genererade mycket pengar måste det ju vara ett bra sätt”. 
 
En av de intervjuade berättar att den största anledningen till att problemen inte 
övervinns, en entreprenörorganisation skapas och att endast en begränsad del av 
synergieffekterna tillvaratas är att organisationen fungerar som den är just nu. Samt att 
ett antal omorganisationer som har pågått under samgåendet fått högre prioritet och att 
ett förverkligande av entreprenörorganisationen skulle kräva ytterligare 
omorganisationer. 
 
”Uppfattningen bland anställda kring tidigare genomförda omorganisationer är att det 
inte hänt så mycket konkret. Omorganisationen har egentligen bara funnits på papper. 
En följd av detta är att en likgiltighet inför omorganisationer har infunnit sig bland de 
anställda och att bolagiseringen bara fört med sig en massa omorganisationer. Tyvärr 
stannar det hos vissa anställda inte vid likgiltighet utan förslag om ytterligare en 
omorganisation bemöttes med stor skepsis av resultatenhetscheferna som menade att det 
skulle ”innebära inbördeskrig på VSN”. Överlag är de anställda less på 
omorganisationer.” 
 
Två av de intervjuade berättar att hursomhelst visar en externt utförd konsultrapport att 
synergieffekterna av samgåendet aldrig kommer att kunna realiseras om inte de gamla 
bolagen sammanförs och blir en enhet. 
 
”Än så länge är det inte någon panik eftersom koncernens lönsamhetskrav uppfylls 
vilket förklarar prioriteringsordningen. Först när stora kunder börjar klaga kommer 
pressen bli tillräckligt stor för att göra försök att närma kulturerna för de tre bolagen och 
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få en organisationsenhet. Kraven kommer att vara tydliga, eftersom VSN har bra 
kommunikation med stora kunder, och styra kulturförändringsprocessen.” 
 
4.4.1.5 Strategisk drift 
Några av de tio intervjuade berättar att en följd av kulturella skillnader är olika 
arbetssätt. Olika arbetssätt hos gamla bolagen medförde problem när samgåendet krävde 
att arbetssätten förändrades för att organisationen skulle kunna fungera som en 
entreprenörsorganisation. De intervjuade är överens om att VKIS innan samgåendet 
hade ett otydligt kundbegrepp med många interna kunder. Idag utsätts gamla VKIS för 
en helt ny typ av konkurrens vilket medför nya kundkrav på effektivisering. 
Förändringen från att vara en förvaltarorganisation till en entreprenörsorganisation och 
ett ”kunden bestämmer” synsätt är svårt för många gamla anställda på VKIS att förstå.  
 
Vid samgåendet hade VKIS starkare ekonomi och i det nybildade VSN blev antalet 
anställda från VKIS fler än de från VESAB. De nya arbetssätten anpassades till VKIS 
vilket ledde till att VESAB:s anställda upplevde att de blev ”övertagna” av VKIS. 
VESAB tvingades göra om rutiner på grund av nya arbetssätt, bland annat hade VESAB 
tidigare arbetat annorlunda mot ett kvalitetssystem (PIVO). Många vill som sagt arbeta 
enligt gamla mönster och gör också det i praktiken. Detta visar sig inte minst i 
skillnader mellan de tre (VKIS, VESAB och Industri) bolagens arbetssätt. De 
intervjuade säger att VKIS och VESAB själva har ändrat och skapat ett unikt arbetssätt 
som till stor del liknar de system som rådde innan samgåendet. De anställda upplever 
vattenkraft- och regionnätsstationerna som sina egna och menar att ”vi vet bäst hur 
verksamheten ska drivas”. I princip jobbar alla på som innan trots nya direktiv. Vissa 
står det för det medan andra inget säger. 
 
I motsats till detta säger en intervjuad att samgåendet generellt har fungerat bra på grund 
av att de anställda själva genomfört förändringen och fått utarbeta arbetssätten och att 
entreprenörstänket idag gemensamt eftersträvas av VESAB, VKIS och Industri. Att 
samgåendet fungerat bra visar sig i årliga utvärderingar där kommunikation inom 
organisationen, stolthet för organisationen och ledarskap med mera bedöms. Värdena 
har förbättrats från år till år utom de år omorganisationer skett. 
Medarbetarundersökningar visar att också kunskapen om organisationen och dess 
inriktning ökar. 

4.4.2 Vattenfall Service Nord uppköp av Vuollerim 
Vuollerim är en liten mekanisk organisation medan VSN är en stor administrativ 
organisation. Detta medför stora kulturskillnader. VSN är mer byråkratiskt, stelbent och 
krångligt vilket innebär ett nytt arbetssätt för Vuollerim personalen. Kulturskillnadernas 
inverkan på Vuollerims personalen är fortfarande oklara eftersom uppköpet är relativt 
nytt. Det är möjligt att Vuollerim personalen kommer att uppleva mycket mer 
administrativt arbete som kan uppfattas som onödigt. 
 
En av de intervjuade berättar att Vuollerim har en tydligare kundbild än VSN. 
Vuollerims VD har bra relationer till kunder och bra samarbetsförmåga. Vuollerim har 
idag samma krav från kunden men mindre kundkontakt än förr. Nu är det mest stora 
kunder och små kunder tas emot i mån av tid. Två intervjuade berättar att en skillnad i 
synen på kunden är att hos VSN är många kunder gamla arbetskamrater vilket kan 
påverka noggrannheten i avtal eftersom ”man litar på varandra”. En annan skillnad är att 
hos VSN skickas kunden runt till olika personer vilket kan vara frustrerande för kunden. 
4.4.2.1 Strategisk drift 
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Vuollerims VD berättar att han tyckte det var positivt att komma till Vattenfall. Nu 
”får” Vuollerim administrationen av VSN och känner en trygghet i att tillhöra en stor 
organisation. Både Vuollerims VD och anställda känner att det inte längre är lika stor 
osäkerhet kring anställningstrygghet som innan. En av de fem intervjuade berättar att en 
farhåga är att VSN:s kundsyn och större kunder ska leda till mindre ansvarskänsla hos 
de anställda. Om inte jobbet går ihop blir det mindre repressalier än tidigare. Det är 
lättare att ta det lugnt eftersom fler är inblandade i en stor organisation vilket medför 
större anonymitet. Det finns en oro att Vuollerims anställda ska anpassa sig till VSN:s 
kundsyn, tappa sin entreprenöranda och bli som ”Vattenfallare”. 

4.4.3 Vattenfall Elnätservice AB uppköp av El & Termokonsult AB 
Tre av de fyra intervjuade berättar att när ETAB köptes ”på riktigt” 1998 skulle 
Energimarknad skaffa kunder och marknadsföra ETAB. ETAB:s kunder skulle in i 
VESAB:s system och detta resulterade i att stora delar av kundkontakten ”försvann” i 
VESAB:s organisation. Detta eftersom VESAB:s system passar stora projekt och 
ETAB:s små jobb. ETAB tappade sin proffsiga framtoning eftersom de inte längre fick 
marknadsföra sig själva samt att uppdelandet mellan de fyra resultatenheterna medförde 
förlorad kompetens. Istället för att söka nya marknader var nu målet konsolidering av 
den befintliga marknaden. Energimarknad hann knappt med VESAB och hade och har 
dålig kunskap om ETAB:s produkt. ETAB har inte fått några jobb på nya marknader 
sen uppköpet. 
 
4.4.3.1 Anställdas motstånd 
De intervjuade berättar vidare att VESAB tyckte det var ett bra uppköp och prioriterade 
stora projekt framför småjobb vilket resulterade i att ETAB fick fler kunder inom 
Vattenfall. ETAB fick och får inte de förutsättningar de behövde för att klara behålla 
sina små kunder. De små kunderna ansåg VESAB, genererade för lite pengar för att 
vara värda att satsas på. ETAB:s gamla ägare tyckte det var jobbigt och fick förtvivlat se 
på när ETAB skalades ner och inte fick marknadsföra sig längre. Ägaren försök att 
fortsätta sätta sin prägel på ETAB vilket medförde en broms för integrationsprocessen. 
En av de intervjuade menar att på grund av detta hade det varit bättre att göra sig av 
med gamla ägare till den uppköpta organisationen. ETAB:s anställda mådde dåligt 
eftersom de gick från att ha haft helhetssyn till att bli en liten del i VESAB. ETAB:s 
anställda var inte förvarnade om uppköpet och hade inget att säga till om. Några av 
termograförerna slutade men de flesta termograförerna har dock stannat kvar i ETAB. 
Ett exempel på att ETAB tappade kontrollen och helhetssynen är en av ETAB tidigare 
anställd som inte gick att hitta under flera månader. ETAB har inte längre 
personalansvar och ingen administration fanns på den anställde. Det visar sig att den 
anställda har slutat och börjat arbeta på ett annat bolag. 

4.5 Motverka kulturrelaterade problem 
En av de intervjuade berättar att medvetenhet om kulturella problem inför samgåendet 
fanns och att det inte var någon överraskning att problem uppstod. De intervjuade 
menar att åtgärder för att komma till rätta med svårigheter i skapandet av en enhetlig 
organisation och entreprenörkultur utgörs främst av nyrekrytering av extern yngre 
personal samt en integrationsprocess. 
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4.5.1 Samgåendet Vattenfall Elnätservice AB-Vattenfall Kraft & 
Industriservice-Industri som bildade Vattenfall Service Nord 
En intervjuad berättar att för att ett samgående mellan VESAB-VKIS-Industri 
överhuvudtaget skulle kunna bli av krävdes omfattande diskussioner med facket. Facket 
har stor makt och måste ofta konsulteras inför beslut som påverkar de anställda. 
Diskussionerna gick bra och facket är idag införstådda med tanken om en 
entreprenörsorganisation. För att bolagen skulle kunna ha en långsiktig trovärdighet på 
sina marknader var ett samgående nödvändigt. Samme intervjuade säger att facket idag 
inte längre sätter sig på tvären gentemot personalförflyttningar trots motstånd från 
anställda att jobba i annan stad. Detta innebär en öppning för att komma tillrätta med 
lokala kulturella skillnader genom att blanda kulturer från olika samhällen och 
därigenom få den önskade entreprenörkulturen. Skillnader sträcker sig från inställningen 
att ”gå till jobbet och göra som jag blir tillsagd” till entreprenöranda. Genom att blanda 
dessa inställningar är förhoppningen att entreprenörandan ska få övertaget. 
 
Enligt den intervjuade medförde framgångarna i fackdiskussionerna också att överflödig 
personal kunde elimineras. De överlappande funktioner medförde överskott av 
anställda, särskilt den administrativa personalen. Personal drogs ned genom pension, 
vissa fick sluta, andra fick nya arbetsuppgifter. På det hela taget fungerade det bra. 
 
4.5.1.1 Integrationsprocesser 
Tre av de intervjuade berättar att en ledningsgrupp som initierat integrationsprocessen 
(en så kallad integrationsledningsgrupp) nu arbetar med denna för att införa ett nytt 
gemensamt arbetssätt för VESAB, VKIS och Industri som möjliggör en enhetlig 
organisation och entreprenörkultur och utnyttjande av synergieffekterna. Tanken är att 
det nya gemensamma arbetssättet ska medföra en beteendeförändring och på sikt nya 
värderingar som passar den nya entreprenörkulturen. Det finns ingen tidplan för när 
organisationen ska bli en enhet och entreprenörkulturen införd. 
 
Nu efter samgåendet åker VSN:s VD runt till samtliga anställda en gång per år och 
föreläser om förändringen från en förvaltarorganisation till en entreprenörsorganisation 
samt förmedlar den nya visionen och strategin. Integrationsprocessen består, enligt en 
intervjuad, av ett utvecklingsprogram för verksamhetsledare och resultatenhetschefer. 
Integrationsprocessen sammanför ledare från VESAB, VKIS och Industri för att de ska 
lära känna varandra och kunna samarbeta. Syftet är att söka hitta samarbetsformer för de 
tre bolagen gällande resursplanering och verksamhetsplanering. Detta går dock trögt. 
 
En av de intervjuade menar att det krävs bra argument för att öka förståelsen av nyttan 
för ett sådant samarbete. Ett bra sådant argument för utökat samarbete mellan och inom 
bolagen hade varit ett bättre kontrollsystem på timmar. Argumentet skulle bestå i att 
kunna visa timbesparing på anställda som det minskade resandet bidrar med på grund av 
resursutlåning. 
 
Utöver integrationsledningsgruppens integrationsprocess har, enligt en av de 
intervjuade, koncernledningen skapat ett entreprenörutvecklingsdokument som samkörs 
med integrationsprocessen. Dokumentet har brutits ned att passa VSN med hjälp av 
VSN:s anställdas synpunkter. Nyckelorden i entreprenörutvecklingen är engagemang, 
entreprenörskap, kommunikation och arbetsmiljö. Entreprenörutvecklingsdokument är 
ett diskussionspaket om utvecklat entreprenörskap gällande samtliga anställda, 
innehållande kultur och värderingsfrågor som pågår och har pågått och processas i 
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arbetsgrupper. Diskussionspaketet betonar utvecklande av personliga ledaregenskaper 
och att jobba i grupp för att förändra kulturen. Projektet har fått många att tänka om och 
se på positivt på den nya entreprenörandan. Det medförde en ökad insikt om att förr fick 
Vattenfall medlen av staten för att skapa arbete, idag måste VSN jobba för att få 
uppdrag. 
 
4.5.1.2 Ny kompetens 
De intervjuade berättar att för att få in entreprenöranda och nytänkande sker 
nyrekrytering hellre externt än internt samt att det är mest yngre människor som 
rekryteras. Till exempel har en ny ledning från entreprenörvärlden rekryterats som har 
rätt visioner och försöker modernisera synen på entreprenörskap. Nyrekrytering av 
maskinister, elektriker och mekaniker sker uteslutande externt. Tanken är att de 
nyanställda ska sprida sitt nytänkande över hela VSN så att kulturskillnaderna jämnas 
ut. Nyrekrytering sker också för att komma tillrätta med den höga medelåldern. Många 
går i pension den närmsta 10 års perioden och en föryngringsprocess är nödvändig. 
 
Ett kritiskt moment är erfarenhetsåterföringen. De nyanställda måste läras upp av 
befintliga anställda och riskerar då påverkas av den gammalmodiga synen på 
entreprenörskap vissa nuvarande anställda har. Erfarenhetsåterföring av ”rätt” 
kunskaper önskas så att inte nytänkandet hos den nyanställde skadas. Ofta är det 
tekniska kunnandet bra medan synsättet på entreprenörskapet är sämre hos dem som 
jobbat längre på Vattenfall. 
 
Förhoppningen med tillskottet av Industri bolaget är att utvecklingen av nytänkande och 
entreprenörandan ska snabbas på. Huvudsyftet med industrienheten var att öka 
omsättningen och antalet externa kunder samt att få fler ben att stå på för att minska 
risker och kompensera för ökade krav från VESAB och VKIS kunder på effektivitet. 
Tanken var också att tillföra en ny, mer entreprenörspräglad kultur, som skulle 
överföras till VESAB och VKIS och därmed förenkla integrationsprocessens mål att de 
tre bolagen ska bli en organisationsenhet. Inget radikalt har skett för att överföra 
Industri:s kultur men visst utbyte har skett operativt. 
 
4.5.1.3 Kulturell due diligence 
Två intervjuade berättar att en due diligence liknande process genomfördes innan 
samgåendet men ingen mall följdes. Det var ingen riktig due diligence och det som 
undersöktes var bolagens overhead kostnader. Kulturskillnader iakttogs inte. Inga 
externa konsulter användes. Under några månader innan samgåendet delades ett 
veckoblad ut till samtliga anställda som därigenom informerades kontinuerligt om 
samgåendets syfte. 

4.5.2 Vattenfall Service Nord uppköp av Vuollerim 
Vuollerim har en bra lokal kännedom om kunder, en bättre kundsyn och är mer lyhörd 
än VSN. Detta grundar sig i att Vuollerim var ute på en öppen marknad vilket tvingar 
till sund kundsyn för att klara konkurrensen medan VSN är mer skyddad från 
konkurrens på sin marknad. 
 
Vuollerims VD har uppmärksammat två direkta förbättringar som en följd av uppköpet. 
Innan skötte gubbarna i fält själva miljö- och kvalitetssystem. Efter uppköpet blev det 
större krav på miljö- och kvalitetssystem men nu sköter VSN det. Enligt den intervjuade 
upplever Vuollerims anställda det som skönt att slippa det arbetet. Den andra 
förbättringen är att innan uppköpet var det ofta kort varsel innan jobben. Vuollerim 
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tvingades ta de jobb som dök upp för att få det gå ihop. För att kunna konkurrera 
tvingades Vuollerim ofta göra saker som kunden egentligen borde göra själv. 
 
4.5.2.1 Integrationsprocesser 
För att minska risken att Vuollerim ska förlora det som VSN vill åt, det vill säga 
entreprenörandan, så får Vuollerims VD arbeta fritt inom VSN:s ramar. Som hjälp för 
att komma in i VSN:s system har VD:n en av verksamhetscheferna på VSN som coach. 
Vuollerims VD har själv frihet att styra. Än så länge fungerar det bra tycker Vuollerims 
VD även om han inte riktigt är inne i systemet ännu. VSN har hållit vad de lovat 
angående hur verksamheten ska bedrivas. 
 
4.5.2.2 Kulturell due diligence 
Enligt en av de fem intervjuade genomfördes innan uppköpet en due diligence av 
ekonomiska parametrar som till exempel en balansräkning. Kulturen uppmärksammades 
via intervjuer med Vuollerims anställda, Vuollerims kunder och rykte på marknaden. 

4.5.3 Vattenfall Elnätservice AB uppköp av El & Termokonsult AB 
Enligt samtliga fyra intervjuade integrerades ETAB i VESAB:s organisation. 
Energimarknad skulle sköta marknadsföring och skaffa kunder, uppgifter som ETAB:s 
anställda tidigare skött själva. Ingen hänsyn till den kulturkrock som följde, för ETAB:s 
anställda, vid uppköpet togs av VESAB. 
 
4.5.3.1 Integrationsprocesser 
En av de fyra intervjuade menar att en funktionsenhet som opererar över de fyra 
resultatenheterna med en chef som samordnar, söker kunder och marknadsför skulle 
leda till att ETAB återfår sin proffsiga framtoning och bättre fördelning av kompetens. 
 
4.5.3.2 Kulturell due diligence 
En due diligence process genomfördes där VESAB gjorde en finansiell värdering, 
uppskattade värde på namnet ETAB, tittade på system och rykte samt kundpopularitet. 
VESAB tittade inte direkt på om organisationen var platt, hierarkisk, på värderingar 
eller andra kulturella parametrar. 
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5 Analys 
Det empiriska materialet ställs mot den presenterade teorin för att hitta liknelser och 
avvikelser. 

5.1 Kultur 
Under denna rubrik avser jag analysera VSN, Vuollerim och ETAB:s kulturer samt 
vilken kulturkategori de tillhör. Detta för att i 5.2 och 5.3 lättare kunna analysera 
eventuella kulturella problem och hur dessa motverkas. 

5.1.1 Samgåendet Vattenfall Elnätservice AB-Vattenfall Kraft & 
Industriservice-Industri som bildade Vattenfall Service Nord 
Sett till Vattenfalls historia och stora antalet anställda som funnits i organisationen i 
många år så är den gamla förvaltarkulturen stark. I alla av Johnson & Scholes (2000) 
kulturella kontexter finns idag skillnader inom VSN. De intervjuade säger att 
subkulturer mellan olika samhällen och gamla organisationsuppdelningen samt att 
nationella skillnader mellan södra och norra VSN:s kultur finns. Individuella 
kulturskillnader beroende av samtliga dessa faktorer existerar också. Skillnaderna i den 
organisatoriska kulturen, det vill säga värderingar, övertygelser och paradigm, yttrar sig 
i att olika delar av VSN har kommit olika långt på vägen mot målet att införa en 
entreprenörkultur. 
 
Trots skillnader i den organisatoriska kulturen tycker jag att med hjälp av Johnson & 
Scholes (2000) kulturella nät en något generaliserad paradigm för VSN kan urskiljas. 
Ritualer och rutiner beskrivs av de intervjuade som byråkratiska även om det på senare 
år skett en förändring mot mindre byråkrati. Många anställda har funnits inom 
organisationen i många år och historier handlar om deras erfarenheter från det gamla 
statliga Vattenfall. Enligt Johnson & Scholes (2000) legitimerar historier bland annat 
olika sorters beteenden. Tidigare inom Vattenfall sågs kraftverken av de anställda som 
deras egna och den enda uppgiften var att hålla Sveriges befolkning med el. 
Maktstrukturen associeras enligt Johnsson & Scholes (2000) med paradigmen och 
eftersom många äldre som varit länge inom organisationen innehar makt blir den 
rådande paradigmen enligt dessa makthavares tycke. 
 
Den generaliserade paradigmen som jag får ut av detta är att de anställda på VSN jobbar 
vidare som de alltid har gjort. ”Det har alltid fungerat förut, varför skulle det inte 
fungera nu”. Den önskade paradigmen, som förverkligar en entreprenörkultur som kan 
driva den uttalade strategin, är att genom samarbete inom VSN uppfylla kundens 
önskemål till så låg kostnad som möjligt. I dagsläget motsvarar ingen del av VSN:s 
kulturella nät vad som krävs för att forma den nya paradigmen som förverkligar en 
entreprenörkultur. Först när alla delar i det kulturella nätet har förändrats kommer den 
nya paradigmen vara helt införd och den eftersträvade entreprenörkulturen ett faktum. 
 
Enligt Miles & Snow (1978) sätt att kategorisera en kultur är den kategorin som passar 
bäst in på VSN:s kultur idag en försvarandekultur. De intervjuade beskriver VSN:s 
kultur som formell, hierarkisk och byråkratisk. Miles & Snow (1978) 
försvarandekulturs planering och kontrollsystem präglas av centralisering, detaljerad 
kontroll, betoning av kostnadseffektivitet och en omfattande formell planering. Bortsett 
från kostnadseffektiviteten stämmer detta inte överens med vad som bör prägla en 
entreprenörkultur i VSN:s mening. En entreprenörkultur ska främja uppfinningsrikedom 
och flexibilitet och därför är Miles & Snow (1978) framtidskultur bättre lämpad. 
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Framtidskulturens strategier är tillväxt genom produkt- och marknadsutveckling, 
konstant bevakning av förändringar i omvärlden och att ha en mångfald av teknologi. 
Planering och kontrollsystem betonar flexibilitet, decentralisering och ad hoc mätningar. 
 
Rollkultur är den av Handy (1997) kategorier som idag bäst passar som beskrivning av 
VSN. Rollkulturen nämner repetitiva uppgifter vilket passar bra in på de intervjuades 
beskrivning av VSN som en byråkratisk kultur som till stor del ser ut som den gjorde 
när Vattenfall fortfarande var statligt. Ingen konkurrens fanns och arbetsutförandet 
behövde därför sällan förbättras. Den kategori som önskas för att passa den uttalade 
strategin och entreprenörandan är, enligt Handy (1997) kategorisering, en blandning 
mellan uppgiftskultur och personlig kultur. Uppgiftskulturen är bäst lämpad för projekt 
och innovation medan den personliga kulturen levererar innovativa lösningar vilket 
stämmer bra överens med en kultur som ska präglas av entreprenöranda. 

5.1.2 Vattenfall Service Nord uppköp av Vuollerim 
Vuollerims kultur är informell, icke hierarkisk och har korta beslutsvägar samt 
konkurrerar med kundanpassade lösningar till lågt pris. Därför tycker jag att den av 
Miles & Snow (1978) kategorier som passar bäst in är framtidsutsiktskultur och av 
Handy (1997) en blandning mellan uppgiftskultur och personligkultur. 

5.1.3 Vattenfall Elnätservice AB uppköp av El & Termokonsult AB 
ETAB:s specialisering inom termografi och centrala styrning tycker jag stämmer 
överens med Miles & Snow (1978) försvarandekultur och Handy (1997) maktkultur. 
Kulturkategorierna stämmer med VSN:s kultur idag men uppköpet har ändå misslyckats 
på grund av felaktig integrering av ETAB:s organisation i VESAB (se vidare 5.2.3 och 
5.3.3). 

5.2 Kulturrelaterade problem 
I detta avsnitt analyserar jag vilka kulturrelaterade problem som förekommit, vilken 
påverkan de haft och kan komma att få för de genomförda affärerna. 

5.2.1 Samgåendet Vattenfall Elnätservice AB-Vattenfall Kraft & 
Industriservice-Industri som bildade Vattenfall Service Nord 
Adams & Neely (2000) menar att problemen börjar när organisationerna ska integreras 
och bilda en ny organisation vilket också är fallet för VSN. Samtliga av Bijlsma-
Framkena (2001) kulturella problem är identifierbara, samt många av Gould (1998) 
”anställdas motstånd till förändring” problem och Miles & Snow (1978) och Handy 
(1997) strategisk drift.  
 
5.2.1.1 Struktur/ kultur glapp 
En integrationsledningsgrupp för integrationsprocessen, som Bert m.fl. (2003) hävdar är 
viktigt, har etablerats men denna prioriterar struktur förändringen framför kultur 
förändringen.  
Detta är ett av Bijlsma-Framkena (2001) kulturrelaterade problem. Arbetet med att 
införa en ny kultur har enbart skett sporadiskt utan en utarbetad integrationsplan. 
Balogun & Hailey (1999) menar att det i en organisation finns flera undersystem som 
stödjer den övergripande strategin. Det räcker oftast inte att bara ändra ett system, då 
dessa system är sammanlänkade. Att bara ändra ett system kan leda till att resultatet av 
integrationsprocessen inte blir permanent eller att fler system ändras på ett oplanerat och 
okontrollerat sätt. I VSN är detta tydligt då strukturförändringen skett före 
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kulturförändringen vilket har lett till, som de intervjuade berättar, att många anställda 
arbetar vidare som innan samgåendet. Detta eftersom den gamla kulturen inte stöder den 
nya strukturen. 
 
En förklaring till att strukturen förändra före kulturen är koncernens lönsamhetskrav 
som missgynnar långsiktiga projekt som kan ge god avkastning i framtiden. De hårda 
lönsamhetskraven tvingar fram ett kortsiktigt tänkande där kulturfrågor inte har en 
given plats. Detta leder till att kulturförändringen genomförs när tid och resurser finns 
tillgängliga. Att införa en entreprenörkultur, vilken är nödvändig för att tillgå de 
synergieffekter som uppkom vid samgåendet, snabbt och effektivt skulle bli på 
bekostnad av icke uppfyllda lönsamhetskrav. Motiveringen att lönsamheten beräknas 
öka med en entreprenörkultur är inte acceptabelt från koncernens sida om kostnaden för 
detta är ouppfyllda lönsamhetskrav. Kort sagt går kortsiktighet framför långsiktighet. 
Energimarknad har fått indikationer från koncernen på högre lönsamhetskrav i 
framtiden. VSN:s förutsättningar att klara höjda krav kommer antagligen ytterligare att 
försvåra långsiktiga projekt. 
 
5.2.1.2 Subkulturer 
Precis som Johnson & Scholes (2000) hävdar, angående organisationer som växt genom 
samgåenden, utgör anställda från gamla VESAB, VKIS och Industri samt vissa 
samhällen subkulturer inom VSN vilket försvårar samarbetet mellan de gamla bolagen. 
Ett bra exempel är VKIS Drift- och Serviceenhet där Service innan samgåendet var mer 
entreprenör och Drift och därför har lättare att anpassa sig till det nya 
entreprenörstänket. Industri är mest lik en entreprenörkultur, sen VESAB och sist VKIS 
vars kultur är mest konservativ och mest lik den gamla förvaltarkulturen. Subkulturer är 
ett av Bijlsma-Framkena (2001) kulturrelaterade problem och visar sig i VSN genom att 
samarbete endast sker mellan de gamla bolagen i tre av de 16 verksamhetsenheterna 
enligt de intervjuade. Enligt de intervjuade försvårar stora avstånd och grupper 
samarbetet ytterligare. Ett av syftena med samgåendet var att få bort överlappande 
funktioner och bättre utnyttjande av resurser men eftersom samarbete sker i så liten 
omfattning så uppfylls inte syftet. 
 
Tre av de tio intervjuade berättar också om en oenighet bland de anställda huruvida en 
funktionell uppdelning istället för den regionala uppdelningen som råder i dagsläget 
skulle kunna underlätta samarbetet. I den regionala uppdelningen är samtliga funktioner 
uppdelade mellan respektive region vilket jag anser ökar de kulturella skillnaderna inom 
bolagen. En funktionell uppdelning skulle ge en mer enhetlig kultur och endast 
problemet med att skapa en gemensam kultur för de tre gamla bolagen skulle finnas 
istället för problemet idag där kulturskillnader finns både mellan och inom bolagen. 
 
5.2.1.3 Ledarskap 
Avsaknaden av ett tydligt ledarskap för integrationsprocessen, vilket är Bijlsma-
Framkena (2001) tredje problem, visar sig genom att en integrationsprocess för 
kulturförändringen saknas. En orsak till detta kan vara att anställda med det gamla 
synsättet från den statliga tiden utsågs till chefer vid samgåendet och agerar som 
bromsar för en sådan integrationsprocess.  
 
Intressant är att alla tio intervjuade tycker att integrationsprocessen gått bra men flertalet 
av de tio ändå inte tycker att syftet med samgåendet uppfyllts. Många intervjuade tycker 
att inget kunde ha gjorts annorlunda vid integrationsprocessen medan andra tycker att 
hårdare styrningen hade varit bra. Intressant är också att flertalet av de tio intervjuade 
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kunde nämna många kulturrelaterade problem tillhörande integrationsprocessen trots att 
de tyckte att integrationsprocessen fungerat bra. Anledningen till att de intervjuade är 
nöjda med integrationsprocessen, enligt en av de intervjuade, är att VSN fungerar just 
nu och uppfyller koncernens lönsamhetskrav. En annan orsak till att de anställda är 
nöjda är att inget tydligt samband ses mellan en enhetlig kultur och ett fungerande 
samarbete mellan bolagen. Detta eftersom integrationsledningsgruppen mest 
koncentrerat sig på att förändra och integrera strukturen och endast sporadiskt sökt 
integrera kulturen. Med hänsyn till resultatet av samgåendet, där egentligen ingen av 
synergieffekterna helt uppfyllts, anser jag att en integrationsprocess för både struktur 
och kultur, enligt till exempel Venables & Kippenbergers (1998) i 5.3.1, hade behövts. 
Ett samband hade då synts tydligare för de anställda vilket jag hävdar hade ökat 
förståelsen för övergången till en entreprenörkultur samt minskat de anställdas motstånd 
till förändring. Enligt en intervjuad försvårar dock koncernens dokument finansieringen 
av en sådan integrationsprocess (se även 5.2.1.1). 
 
Bert m.fl. (2003) menar vidare att problem som kan följa i avsaknad av tydliga 
riktningar och mål, det vill säga avsaknad av en integrationsprocess i detta fall, är 
konflikter, beslut som inte verkställs och att anställda, kunder, och marknadsanalytiker 
förlorar tålamodet. Ett av syftena med samgåendet enligt de intervjuade var att kunderna 
skulle få en tydligare bild av vem som gör vad inom VSN. De intervjuade berättar 
vidare att kundtillfredsställelse mäts och att det har visat att kunder uttalat sig om att de 
inte märkt av någon förbättring efter samgåendet. Enligt Adams & Neely (2000) är det 
vid ett samgående eller uppköp viktigt att kundtillfredsställelsen ökar eller i vart fall inte 
minskar. Förloras en större kund kan hela fördelen med samgåendet eller uppköpet 
försvinna. 
 
5.2.1.4 Anställdas motstånd 
Hög medelålder och många anställda som arbetat länge inom Vattenfall gör som sagt att 
den gamla förvaltarkulturen är starkt rotad. Detta bidrar till ett stort motstånd till 
förändring och svårigheter att skapa engagemang för integrationsprocessen (Adams & 
Neely, 2000 och Bert m.fl., 2003). Ogillandet av den nya kulturen är stort och de 
anställda vill helst att det ska förbli som det varit (Gould, 1998 och Balogun & Hailey, 
1999). Vattenfalls historia är ju att det alltid funnits gott om pengar och uppdrag 
tilldelats av staten utan någon konkurrensutsättning. Detta gör att saknaden av den 
gamla förvaltarkulturen, det vill säga Gould (1998) ”samgående syndrom”, och oviljan 
att acceptera den nya entreprenörkulturen blir extra påtaglig. Samtliga Balogun & 
Hailey (1999) ”motstånd till förändring” kopplade faktorer existerar. Särskilt 
”mottagarens perception” och ”kulturella motsättningar”, till exempel VKIS anställdas 
”om det gamla sättet genererade mycket pengar måste det ju vara ett bra sätt” inställning 
och ”lönsamhetskraven uppfylls med det arbetssätt vi har idag”, identifierar motståndet. 
Enligt en konsultrapport krävs en omorganisation för att syftet med samgåendet ska 
kunna realiseras. Tyvärr är motståndet till omorganisationer bland de anställda stort 
eftersom det skett många omorganisationer utan att några konkreta resultat synts. Enligt 
en av de intervjuade skulle en omorganisation innebära inbördeskrig. Detta tillsammans 
med attityder som ”vi har alltid gjort så här”, brist på förståelse för det nya samt att 
VSN klarar lönsamhetskraven som organisationen är idag, försvårar kulturövergången. 
 
VSN har, tvärtemot vad Bert (2003) förespråkar, tagit väldigt lång tid på sig med 
genomförandet av integrationsprocessen. Förklaringen till detta är naturligtvis de 
anställdas motstånd men mer bidragande hävdar jag är att en integrationsplan saknas. 
VSN var medvetna om att kulturrelaterade problem skulle uppstå vid 
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integrationsprocessen, precis som Balogun & Hailey (1999) säger att det alltid gör. 
VSN tog inte hänsyn till att de flesta och största kulturförändringsbarriärerna kommer 
ur den invanda kulturen. Det krävs därför en medveten och omsorgsfull satsning för att 
bryta traditionella tankesätt. Bearbetas inte gamla attityder och värderingar kommer 
dessa att förhindra att det önskade resultatet uppnås enligt Balogun & Hailey (1999). 
 
5.2.1.5 Strategisk drift 
Att entreprenörkulturen inte fått fäste i VSN visar sig genom att till exempel många 
anställda arbetar på samma sätt som innan samgåendet, det vill säga den uttalade 
strategin följs inte. De intervjuade berättar att VKIS innan samgåendet var det bolag 
som hade flest anställda och mest pengar. Detta ledde till att VKIS kultur blev den som 
arbetssätten och hela VSN anpassades efter. Eftersom VKIS, enligt de intervjuade, hade 
den mest konservativa kulturen var detta mycket olämpligt. Bäst hade varit om Industri 
kultur, med sin öppna och flexibla kultur med koll på kundkrav och en fungerande 
omvärldsbevakning, varit den som spridits. En annan strategi, än den av ledningen 
uttalade entreprenörinriktade, som bättre passar VKIS kultur har därför infunnit sig i 
VSN. Detta kallas enligt Miles & Snow (1978) och Handy (1997) strategisk drift. Ett 
kännetecken, enligt Johnson & Scholes (2002) för framgångsrika organisationer är att 
de har lyckats få den strategiska positioneringen och den organisatoriska kulturen att dra 
åt samma håll vilket alltså inte är fallet i VSN. 
 
Uttalanden om att samgåendet generellt fungerat bra och att entreprenörstänket idag 
gemensamt eftersträvas av bolagen i VSN baseras på årliga utvärderingar. Jag anser att 
resultatet av sådana utvärderingar har samma orsak som att många intervjuade inte 
tycke något kunde ha gjorts bättre vid integrationsprocessen för VESAB-VKIS-Industri. 
Det vill säga deltagande i utvärderingen är nöjda eftersom koncernens lönsamhetskrav 
uppfylls samt att de inte ser någon koppling mellan en enhetlig kultur och en större 
möjlighet till ett fungerande samarbete mellan bolagen. Om de anställda hade insikten 
om denna koppling skulle förståelsen för att samgåendet till stor del misslyckats med att 
uppfylla sitt syfte bli tydlig. Dock stämmer det säkert att kunskap om organisationen 
och dess inriktning ökar men tydligen inte ökat tillräckligt. Detta eftersom VESAB-
VKIS-Industri fortfarande i princip fungerar som åtskilda organisationer, VKIS kultur 
präglar VSN och VSN därför ännu inte är en entreprenörorganisation vilket var syftet 
med samgåendet. 

5.2.2 Vattenfall Service Nord uppköp av Vuollerim 
Eftersom denna affär är så pass ny har inga kulturella problem uppmärksammats än så 
länge. Ett potentiellt problem gällande Vuollerim är rädslan att Vuollerims anställda ska 
ta till sig VSN:s kultur.  
 
5.2.2.1 Strategisk drift 
Syftet med uppköpet var bland annat att VSN ville att Vuollerims kultur skulle få fäste 
hos VSN:s anställda. Tar Vuollerim till sig VSN:s kultur skulle syftet i så fall gå 
förlorat. En faktor som ökar risken att detta skulle inträffa är att Vuollerims anställda nu 
upplever en större trygghet. Innan uppköpet var Vuollerim en lite organisation med helt 
andra konkurrensvillkor än vad VSN har. Varje uppdrag var viktigt för att få 
organisationen att gå runt resultatmässigt. Den ökade tryggheten att nu vara del av en 
större organisation kan leda till att den skärpa och entreprenöranda som Vuollerims 
anställda besitter avtar. Om Vuollerims anställda tar till sig VSN:s kultur skulle detta 
kunna orsaka strategisk drift eftersom Voullerims arbetssätt inte är anpassat till VSN:s 
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kultur (Miles & Snow 1978 och Handy 1997). Något som minskar denna risk är att 
Vuollerim tillåts fungera som en egen enhet utan allt för mycket inblandning från VSN. 

5.2.3 Vattenfall Elnätservice AB uppköp av El & Termokonsult AB 
Raka motsatsen till den hittills välfungerande Vuollerim affären var ETAB affären. 
Syftet med uppköpet var att komma åt ETAB:s spetskompetens inom termografi. 
Energimarknads och VESAB:s bristande kunskaper om termografi och prioritering av 
andra uppdrag inte relaterade till ETAB har gjort att ETAB förlorat många kunder och 
tappat kompetens.  
 
5.2.3.1 Anställdas motstånd 
ETAB integrerades i VESAB:s system och vilket ledde till att ETAB tappade kunder 
och kompetens. ETAB var vana med att sköta sin egen verksamhet och söka sina egna 
kunder. Det som hände med ETAB:s anställda vid uppköpet kan jämföras med Balogun 
& Hailey (1999) ”anställdas motstånd till förändring” problem ”psykologiska orsaker”. 
Att förlora helhetsbilden av sin verksamhet och integreras i VESAB innebar en 
kulturkrock som fick ETAB:s anställda att må dåligt. Det vill säga de hade en liten 
förmåga at hantera förändringen eftersom de inte var förvarnade om uppköpet och inte 
hade något att säga till om. Energimarknads bristande kunskaper om ETAB:s marknad 
borde ha varit en indikation på att affären hade gått bättre om ETAB tillåtits vara en fri 
enhet i likhet med Vuollerim. 

5.3 Motverka kulturrelaterade problem 
Här avser jag analysera hur kulturella problem som uppstått vid affärerna hade kunnat 
motverkas vid affärens inledning samt hur problemen kan motverkas idag. 

5.3.1 Samgåendet Vattenfall Elnätservice AB-Vattenfall Kraft & 
Industriservice-Industri som bildade Vattenfall Service Nord 
För att få samgåendet att bli av över huvudtaget krävdes samtal med facket. Samtalen 
gick bra och underlättade samgåendet. För att få samgåendet att fungera har VSN riktat 
in sig på nyrekrytering, skapandet av Industri, och en ny ledning. Den 
integrationsprocess som genomförts och fortfarande genomförs fick god hjälp av 
koncernledningsdokumentet om entreprenörsutveckling. Att detta ändå inte varit 
tillräckligt påvisas eftersom entreprenörkulturen endast till viss del är införd. Orsaken 
till detta är koncernledningens lönsamhetskrav vilket är svårt att göra något åt men de 
två andra orsakerna, de anställdas motstånd till förändring och avsaknad av en 
integrationsprocess, är absolut möjliga att påverka. En väl genomförd 
integrationsprocess borde kunna motverka de anställdas motstånd till förändring. 
 
De intervjuade berättar att enligt en konsultrapport måste en omorganisation ske för att 
VESAB-VKIS-Industri ska bli en organisation. Som svar på min andra forskningsfråga 
kommer jag därför att analysera hur jag vid denna omorganisation skulle använda mig 
av en integrationsprocess, ny kompetens samt en kulturell due diligence process för att 
motverka de kulturella problemen. 
 
5.3.1.1 Integrationsprocesser 
Venables & Kippenbergers (1998) absorberingsintegrering är visserligen utformad för 
uppköp men fungerar bra för VSN också eftersom, som Venables & Kippenberger 
(1998) uttrycker det, behovet av organisatorisk autonomi är stort. Ett av syftena med 
samgåendet av VESAB-VKIS-Industri var ju att de ska få en enhetlig kultur. 
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1. Venables & Kippenbergers (1998) första steg är att en ledningsgrupp skapar 
integrationsplanen. VSN har en ledningsgrupp men ingen egentlig integrationsplan med 
mål för tre, sex, och så vidare, månader vilket Venables & Kippenbergers (1998) 
förespråkar. En sporadisk integration sker dock på VSN med möten för ledare från olika 
bolag för att de ska lära känna varandra och kunna samarbeta samt utvecklingsprogram 
för verksamhetsledare och resultatenhetschefer. Utöver detta genomförs också ett 
entreprenörsutvecklingsdokument som enligt de intervjuade har fått många anställda att 
se mer positivt på den nya entreprenörandan. 
 
Enligt de intervjuade är ledningsgruppen existens känd för de anställda men dess 
sporadiska aktivitet anser jag gör att de anställda tappar fokus på integrationens syfte. 
Motståndet till den nya kulturen är som sagt stor bland de anställda och en sporadisk 
aktivitet hjälper inte direkt ledningsgruppens strävan att få de anställdas förtroende som 
enligt Balogun & Hailey (1999) är viktigt. Vidare Enligt Balogun & Hailey (1999) 
stödjer flera undersystem i en organisation den övergripande strategin. Förlorat fokus 
och förtroende kan orsaka att system förändras på ett oplanerat och okontrollerat sätt. 
Särskilt stor risk för detta råder i VSN eftersom en förändring från en förvaltarkultur till 
entreprenörkultur pågår. Förlorat fokus och förtroende bromsar den kulturella 
förändringen vilket gör att tidsgapet mellan strukturella och kulturella förändringar 
utökas. Detta ökar risken för strategisk drift eftersom med den nya strukturen följer 
också en ny strategi (mer kundorienterad än tidigare) men VSN:s kultur stöder inte 
denna nya strategi. 
 
Ledningsgruppen hade alltså haft en mycket svår och arbetsam uppgift i att utreda hur 
olika system hänger ihop om de skapat en komplett integrationsplan för både 
strukturella och kulturella förändringar. Minskningen av tidsgapet och därmed också 
minskning av strategisk drift hade dock uppvägt det arbetet. Något som jag anser hade 
underlättat det arbetet och även fört med sig andra fördelar är nyttjandet av externa 
konsulter. Balogun & Hailey (1999) menar att en extern konsult inte har någon koppling 
till någon särskild avdelning vilket gör dem mer objektiva. Objektivitet kan vara något 
som vissa chefer inom VSN saknar eftersom ”vi har alltid gjort så här och det har 
fungerat bra” känslan är stark hos många av dem. Det faktum att många chefer 
fortfarande är kvar i den gamla förvaltarkulturen och motståndare till 
entreprenörkulturen gör att externa konsulter hade varit bra att använda. 
 
2. Venables & Kippenberger (1998) andra steg är att uppfylla syftet med affären. Syften 
med samgåendet av VESAB-VKIS-Industri var att underlätta övergången från en 
förvaltar- till en entreprenörkultur, kostnadseffektivisering genom att få bort 
överlappande funktioner och att ge en klarare bild av verksamheten för kunden. Enligt 
många av de intervjuade så har egentligen bara ett syfte uppfyllts och det är 
kostnadseffektiviseringen, dock endast delvis. Överlappande funktioner har tagits bort 
men samutnyttjandet av resurser mellan de gamla bolagen fungerar inte alls bra. 
 
Det som hade kunnat göras för att uppfylla affärens syften med utgång från Venables & 
Kippenberger (1998) teori om absorberingsintegrering vore att satsa mer på utbildning 
och kommunikation. Enligt Balogun & Hailey (1999) krävs kommunikation och 
utbildning för att sälja en vision och Kitchen (1997) menar att ”anställda kan endast 
arbeta effektivt om de kan delta i organisationen och de kan endast delta om de är 
tillräckligt informerade”. Det bristfälliga uppfyllandet av syftena med affären tyder på 
att ledningen inte förmedlat visionen tydligt nog och/eller gett verktygen för att uppfylla 
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visionen. De anställda har därför inte kunnat arbeta mot visionen, det vill säga 
uppfyllandet av syftena. 
 
Kommunikation och utbildning är alltså nödvändigt för att sprida en vision och Balogun 
& Hailey (1999) menar också att kommunikation och utbildning minskar osäkerheten 
hos de anställda. Osäkerhet och rädsla inför den nya entreprenörkulturen är som sagt ett 
stort problem på VSN. Samtliga gamla bolag har sina egna arbetssätt, kultur och vision 
samt att många anställdas långa tid inom Vattenfall gör det svårt att ändra på dessa 
arbetssätt. Problemet med olika kulturer och den ”vi och dem” känsla de medför, skulle 
enligt Salama m.fl. (2003) och Marks & Mirvis (1992) kunna minskas om alla hade en 
gemensam vision. 
 
I dagsläget så sker som sagt en integrationsprocess men väldigt sporadiskt vilket jag 
anser leder till att de anställda tappar fokus på integrationsprocessens syfte. Vad jag 
anser skulle snabba på kulturförändringen är alltså mer regelbunden utbildning av 
entreprenörkulturen syfte. Ett bra sätt enligt Balogun & Hailey (1999) för 
integrationsledningsgruppen att implementera integrationsprocessen är att samla mindre 
grupper anställda. Integrationsledningen diskuterar och förklarar förändringarna med de 
anställda och hoppas vinna stöd för förändringarna bland de anställda genom förståelse 
och hängivelse. En djupare förståelse minskar risken att de anställda går tillbaka till det 
gamla arbetssättet (Baogun & Hailey 1999). Andra liknade sätt enligt Balogun & Hailey 
(1999) är att anställda är med och bestämmer vad som ska förändras alternativt hur 
förändringarna ska genomföras. Med tanke på det stora motstånd som finns hos många 
av VSN anställda till entreprenörkulturen anser jag inte att detta skulle vara lämpligt. 
Det är därför bättre att försöka införa förståelse för visionen hos de anställda och på 
detta sätt försöka förändra deras beteende. 
 
Enligt Balogun & Hailey (1999) kan en satsning från integrationsledningen att förändra 
beteendet hos de anställda på sikt leda till att de anställdas värderingar ändras och 
kulturförändringen är då ett faktum. Viktigt dock, enligt Adams & Neely (2000) och 
Balogun & Hailey (1999), är att målen för att uppnå syftet är mätbart. I VSN fall är 
detta viktigt för att kunna kontrollera att utvecklingen av beteendet går i rätt riktning så 
att resultatet av beteendeförändringen blir en entreprenörkultur. Mätbara mål kan också 
fungera som en motivering för att förändra beteenden. Ett bra exempel är en av de 
intervjuades förslag om att ”mäta timbesparingen på de anställda som det minskade 
resandet bidrar med på grund av resursutlåning”. Negativt med att förändra beteenden 
är, enligt Balogun & Hailey (1999) att det tar lång tid. Bert m.fl. ( 2003) menar att fokus 
kan förloras på vad som skulle förändras om för lång tid får passera. Tyvärr går inte 
tidsaspekten att påverka nämnvärt i VSN fall eftersom det handlar om en 
kulturförändringsprocess. Smith (2003), Swe & Kleiner (1998) och Pennington (2003) 
är samtliga överens om att kulturella förändringar är mycket svåra och tidskrävande att 
genomföra med ett lyckat slutresultat. En väl genomarbetad och enligt ovan 
implementerad integrationsplan hävdar jag kan hindra VSN anställda från att tappa 
fokus och hålla de anställda i rätt riktning gällande beteende förändringen. 
 
3. Venables & Kippenberger (1998) tredje steg är ta tillvara ”det bästa sättet” i 
respektive organisation och kopiera det till lämpliga områden i den kombinerade 
organisationen. Avsedda synergieffekter för samgåendet var att få ett samarbete mellan 
VESAB-VKIS-Industri men detta sker idag endast mellan 3 av 16 verksamhetsenheter. 
Lämpligt vore att studera hur detta samarbete fungerar och försöka kopiera till övriga 
verksamhetsenheter. Adams & Neely (2000) menar dock att det är svårt att reda ut vilka 
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system, kompetenser, rutiner, teknologier och infrastrukturer de olika organisationerna 
har och hur de kan kombineras. Något som fungerar fören organisation kan vara helt fel 
för en annan vilket leder till Venables & Kippenberger (1998) fjärde steg. 
 
4. Venables & Kippenberger (1998) fjärde och sista steg är att bevara värdefulla 
nyckelområden som skiljer respektive organisation åt. VESAB-VKIS-Industri har alla 
olika marknader och därför behöver inte något som är till exempel en konkurrensfördel 
för en organisation fungera för en annan organisation. Att ta bort sådana skillnader vore 
enligt Venables & Kippenberger (1998) att förstöra värde för affären. 
 
Många av de intervjuade pratar om de stora avstånden och den spridning av personal 
som det medför. Detta försvårar genomförandet av en absorberingsintegrering hos VSN. 
Det är svårt att nå ut med utbildning och kommunikation till samtliga anställda. Att 
samla anställda för utbildning kostar både tid och pengar. Dock antar jag att själva 
samgåendet i sig redan måste ha varit väldigt kostsamt. Organisationerna har fortfarande 
olika kulturer och i stort sett inget samarbete, förutom administrativt, förekommer vilket 
innebär att kostnaderna för VSN inte sänkts särskilt mycket. För att få tillbaka pengar på 
det genomförda samgåendet anser jag därför att en riktigt integrationsplan bör arbetas 
fram. En väl utarbetad integrationsplan med en tydlig vision som implementeras med 
hjälp av kommunikation och utbildning kan öka de anställdas vilja att bli en del av den 
nya entreprenörkulturen och att samarbeta mera. 
 
5.3.1.2 Ny kompetens 
Swe & Kleiner (1998) och Pennington (2003) menar att det vid en kulturförändring 
krävs kompetens anpassad till den nya kulturen för att åstadkomma en sådan förändring. 
VSN vill införa en entreprenörkultur och rekryterar därför yngre människor och hellre 
externt än internt för att få in entreprenöranda och nytänkande. Det största steget med 
införskaffande av ny kompetens var tillskottet av Industri vid samgåendet som VSN 
hoppas ska snabba på införandet av entreprenörkulturen. Dock har enligt de intervjuade 
inget radikalt skett för att överföra Industri:s kultur. Industri hade varit mer lämplig att 
prägla VSN:s nya arbetssätt och kultur istället för VKIS som på grund av storlek och 
finansiell styrka kom att göra det. 
 
Smith (2003), Swe & Kleiner (1998) och Pennington (2003) är alla överens om att 
kulturella förändringar är mycket svåra och tidskrävande att genomföra med ett lyckat 
slutresultat En väl utarbetad integrationsplan och påföljande integrationsprocess anser 
jag därför hade varit nödvändig för att kunna sprida Industri:s kultur i VSN. En sådan 
integrationsplan samt en genomförd due diligence anser jag hade fått de inblandade att 
inse det olämpliga i att låta VKIS kultur prägla VSN:s kultur. 
 
5.3.1.3 Kulturell due diligence 
De intervjuade berättar att VESAB, VKIS och Industri har olika kulturer och att så 
också var fallet innan samgåendet. Kulturskillnaderna kan enkelt beskrivas med att de 
tre bolagen är olika långt framskridna som entreprenörkulturer. Utöver skillnaden 
mellan bolagen finns också skillnader inom bolagen på grund av geografisk belägenhet 
och funktionell verksamhet. De intervjuade berättar vidare att en due diligence liknande 
process genomfördes innan samgåendet men ingen kulturell due diligence. Carleton 
(1997) & Bing (1996) och Lajoux & Elson (2000) är samtliga överens om att en stor del 
av uppköpen som inte uppnår satta mål misslyckas på grund av kulturell missmatchning 
vilket är vad som hänt i denna affär. Hade de som genomförde uppköpet följt Carleton 
(1997) tolv domäner för kulturell due diligence anser jag att insikten om behovet av en 
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väl utarbetad integrationsplan för en kulturförändringsprocess hade infunnit sig. För att 
visa på detta ska jag gå igenom Carleton (1997) tolv domäner. 
 

1. Avsedd riktning och resultat 
Carleton (1997) första domän är att samtliga anställda, inom organisationer berörda av 
samgåendet eller uppköpet, ska bli införstådda med affärens avsedda riktning och 
resultat, det vill säga syftet. De intervjuade berättade att det under flera månaders tid 
innan samgåendet VESAB-VKIS-Industri delades ut ett veckoblad till alla anställda där 
samgåendets syfte förklarades. 
 

2. Nyckeltal 
3. Nyckeltal som driver affärsverksamheten 

Den andra domänen handlar om vilka nyckeltal organisationen mäter och varför medan 
den tredje domänen berör vilka nyckelfaktorer som driver affärsverksamheten. Enligt de 
intervjuade undersöktes bolagens overhead kostnader men inte nyckeltalen. Det 
nyckeltal som är det enda som i slutändan egentligen räknas och som också driver 
affärsverksamheten är, enligt de intervjuade, lönsamhetskravet satt av koncernen. Detta 
gör det svårt att arbeta mot mer långsiktiga nyckeltal som till exempel 
kostnadsreduceringen som är tänkt ska följa införandet av entreprenörkulturen. 
Övergången från en förvaltarkultur till en entreprenörkultur är som sagt mycket 
tidskrävande och passar därför dåligt ett kortsiktigt tänkande som ett lönsamhets 
nyckeltal kan medföra om lönsamhetskravet inte uppfylls. De nyckeltal som mäts 
sekundärt efter lönsamhet i VESAB-VKIS-Industri borde ha setts över och anpassats 
eller bytts ut till nyckeltal som ger en indikation på hur kultur övergången fortgår. Ett 
lämpligt sådant nyckeltal är det som tidigare nämnts i Venables & Kippenberger (1998) 
andra steg i absorberingsintegreringen nämligen ”mäta timbesparingen på de anställda 
som det minskade resandet bidrar med på grund av resursutlåning”. 
 

4. Infrastruktur 
Den fjärde domänen, enligt Carleton (1997), handlar om infrastrukturen. Enligt de 
intervjuade fungerar samarbetet mellan de gamla bolagen endast i 3 av de 16 
verksamhetsenheterna samt att kulturskillnader råder mellan och inom de gamla 
bolagen. Här anser jag att mycket tid hade behövts läggas ned under en eventuell 
kulturell due diligence. Om frågor om kommunikationsvägar och inbördes förhållande 
mellan olika grupper av personal hade retts ut och tydliggjorts hävdar jag att behovet av 
en integrationsplan för kulturförändringsprocessen hade blivit uppenbar. Om just 
kommunikationsvägar råder det delade meningar mellan de intervjuade. Detta beror på 
att samtliga tio intervjuade svarade utifrån sina egna preferenser och därför tyckte vissa 
att kommunikationen fungerade bra. Jag tycker dock inte att kommunikationen fungerar 
som den ska eftersom samarbetet mellan och inom de gamla bolagen är minimalt. 
 

5. Organisatorisk praxis 
6. Ledarskappraxis 
7. Övervakningspraxis 
8. Arbetspraxis 

Carleton (1997) därefter följande domäner, domän fem till åtta, handlar om hur 
organisatorisk-, ledarskaps-, övervaknings- och arbetspraxis ser ut. I VSN fall är dessa 
fyra domäner starkt kopplade till att hitta det ”bästa sättet” för att kunna få en 
entreprenörkultur att fungera. De olika typer av praxis från respektive bolag som bäst 
stödjer en entreprenörkultur hade kunnat upptäckas vid en kulturell due diligence och 
sedan implementerats i integrationsplanen. Samtidigt hade också områden där 
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förvaltarkulturen är mycket stark visat sig och vid integrationsprocessen hade extra 
resurser kunnat satsas på dessa områden. 
 

9. Användande av teknologi 
Domän nio handlar om hur användandet av teknologi ser ut i organisationerna. Vissa 
problem med till exempel ekonomisystemet R3 uppkom vid samgåendet dock inte så 
allvarliga. Något som organisationen kan göra bättre är, enligt många av de intervjuade, 
att kontrollera att den nya teknologin fungerar i hela organisationen och att den faktiskt 
tillför ett värde och inte blir en belastning i det vardagliga arbetet. Som entreprenör 
läggs ett stort ansvar på samtliga anställda inom organisation och funktionsanställda 
förväntas kunna sköta mycket av dokumentationen själv på en dator och inte i dagbok 
som tidigare. Enligt några av de intervjuade kanske utbildningsbehovet av vissa 
anställda inför denna typ av förändringar underskattats samt att ny teknologi borde 
testas och diskuteras med de anställda som i slutändan kommer vara användare. Detta 
för att undvika att den nya teknologin blir en belastning. En undersökning av de 
anställdas vana av till exempel datorer hade gett en indikation av utbildningsbehovet. 
 

10. Fysisk omgivning 
Carleton (1997) tionde domän gäller den fysiska omgivningen. Jag besökte VSN kontor 
i Luleå och i Sundsvall och de såg i stort sett lika ut med privata rum och passerkort för 
att få tillträde till hissar. Utifrån detta utgår jag från att de flesta Vattenfall kontor är 
liknande särskilt med tanke på det förflutna som statligt bolag då, enligt en intervjuad, 
stora summor pengar spenderades på lokaler och byggnader. 
 

11. Uppfattningar och förväntningar 
Den elfte domänen berör de uppfattningar och förväntningar anställda har inför affären. 
Enligt de intervjuade är viljan hos många anställda och chefer att förändra 
organisationen från en förvaltarkultur till en entreprenörskultur. Inställningen är som 
sagt hos många att ”vi har alltid gjort så här och det har fungerat bra, varför ska vi ändra 
på det?”. Detta motstånd till förändring samt medvetenheten om vilka problem det 
skulle kunna medföra fanns hos integrationsledningsgruppen. Trots detta valde 
integrationsledningsgruppen att inte upprätta en integrationsplan för 
kulturförändringsprocessen. Kulturskillnaderna hade kunnat studeras mer ingående och 
de bitar av den befintliga kulturen som faktiskt stämmer överens med en 
entreprenörkultur identifierats. Dessa bitar hade sedan kunnat användas som 
utgångspunkt, och försökt kopierats i organisationen, vid integrationsprocessen. 
 

12. Kulturella indikatorer och artefakter 
Carleton (1997) tolfte och sista domän handlar om organisationernas kulturella 
indikatorer och artefakter. Olika verksamhetsenheter har olika arbetssätt enligt många 
intervjuade. Detta kan skapa problem när samarbete ska ske och de olika parterna anser 
sitt sätt vara bäst och mest effektivt. Återigen hade en integrationsplan för 
kulturförändringsprocessen hjälpt. Med tydliga mål och visioner för samgåendet blir 
också det föreslagna arbetssättet för att uppnå visionen lättare att ta till sig. Eventuella 
problem som har med denna domän att göra anser jag till viss del kan motverkas av de 
möten mellan verksamhetsenheter som förekommer. Genom att lära känna anställda 
från andra bolag och inom det egna bolaget fast från övriga Sverige ökar förståelsen för 
hur verksamhetsenheterna bedriver sina verksamheter. 
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5.3.2 Vattenfall Service Nord uppköp av Vuollerim 
VSN genomgår som sagt en kulturförändringsprocess från förvaltarkultur till 
entreprenörkultur vilket orsakar kulturrelaterade problem. Swe & Kleiner (1998) och 
Pennington (2003) menar att det krävs kompetens som är anpassad till den nya kulturen 
för att åstadkomma en sådan förändring. Med uppköpet av Vuollerim var ett av VSN:s 
syften att Vuollerims entreprenörkultur ska sprida sig inom VSN och stödja 
förändringsprocessen. Ur denna aspekt, eftersom Vuollerims kultur är precis vad VSN 
vill uppnå, var uppköpet ett riktigt beslut. Dock sker ett kontinuerligt utbyte endast 
mellan Vuollerim och den verksamhetsenhet vars chef är coach åt Vuollerim. Spridning 
av Vuollerims kultur sker alltså endast till en liten del av VSN:s bolag, VKIS-VESAB-
Industri. 
 
5.3.2.1 Integrationsprocesser 
För att Vuollerims kultur ska kunna ha någon inverkan i processen är det viktigt att 
Vuollerims anställda bevarar sin entreprenöranda och skyddas från att ”bli 
Vattenfallare”. Detta bevarande och spriding av Vuollerims entreprenöranda hävdar jag 
skulle underlättas om en utarbetad integrationsplan enligt Venables & Kippenberger 
(1998) absorberingsintegrering i 5.3.1. Samtliga anställda inom VSN skulle då vara  
 
införstådda i den pågående kulturförändringsprocessen och lättare kunna ta till sig 
Vuollerims entreprenöranda. I dagsläget, utan en absorberingsintegrering för 
samgåendet VESAB-VKIS-Industri, anser jag att risken är stor att Vuollerims anställda 
så småningom ”blir Vattenfallare” eftersom bevarandet av deras kultur endast stöds av 
sporadiska kulturförändringsprojekt och förändringen därför går långsamt. 
 
För att säkra bevarandet av Vuollerims entreprenöranda är Venables & Kippenberger 
(1998) bevarandeintegrering lämplig. Bevarandeintegreringen innehåller fyra steg och i 
det stora hela har VSN följt denna även om jag anser att VSN inte får ut maximalt av 
uppköpet men detta beror mer på avsaknaden av en absorberingsintegrering gällande 
samgåendet VESAB-VKIS-Industri än brister i bevarandeintegreringen. 
 
1. Enligt bevarandeintegreringens första steg ska en ”gatekeeper” funktion skydda den 
uppköpta organisationens kultur och kompetens från att påverkas av köparen. Detta har 
VSN infört genom att ha en av verksamhetscheferna som ”gatekeeper” eller ”coach” 
som de berörda intervjuade kallar det.  
 
2. Det andra steget är att den köpande organisationen ska tillhandahålla resurser åt den 
uppköpta organisationen så att den senare kommer igång med sin verksamhet i den nya 
organisationen. Också detta steg har VSN gjort genom att hjälpa Vuollerim med det 
administrativa arbetet vilket medfört att Vuollerim får mer tid över åt att utföra bra 
arbeten åt sina kunder.  
 
3. Det tredje steget verkar också fungera enligt de intervjuade. Gatekeepern lär sig av 
Vuollerim och kan försöka implementera detta i sin verksamhetsenhet. Problem med 
detta steg är att ett syfte med uppköpet var att sprida Vuollerims entreprenöranda i hela 
VSN för att underlätta kulturförändringen. I frånvaron av an kulturförändringsprocess, 
det vill säga absorberingsintegreringen i 5.3.1 sker inte detta så effektivt som det skulle 
kunna göra. Att en gatekeeper och hans verksamhetsenhet ska klara av att sprida det 
dem lärt sig av Vuollerim utan att ha absorberingsintegrationsplanen till hjälp är mycket 
svårt och kommer att ta mycket lång tid.  
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4. Det fjärde och sista steget verkar också fungera bra utifrån de intervjuer jag gjort. 
Venables & Kippenberger (1998) säger att det är vanligt att den uppköpta 
organisationen är relativt liten i förhållande till den marknad den opererar på när syftet 
för uppköpet är ackumulerat lärande, vilket också är fallet med Vuollerim. Venables & 
Kippenberger (1998) menar att köparen därför kan uppfatta den uppköpta 
organisationen som för liten för att få uppmärksamhet och resurser. För att stärka den 
uppköpta organisationens långsiktiga trovärdighet krävs därför en representant från den 
köpande organisationen. Representanten redovisar den uppköpta organisationens 
framsteg för att hålla den köpande organisationen nöjd. Representanten, som enligt 
Venables & Kippenberger (1998), också ska förse den uppköpta organisationen med 
resurser är i VSN/Vuollerims fall densamme som ”gatekeepern”. De intervjuade som 
intervjuats angående denna affär hade inte några klagomål vilket jag tolkar som att 
bevarandeintegrering fungerar tillfredställande. 
 
5.3.2.2 Kulturell due diligence 
Innan uppköpet uppmärksammades Vuollerims kultur genom intervjuer, Vuollerims 
kunder och rykte på marknaden, en form av kulturell due diligence. VSN såg att 
Vuollerim hade en kultur som matchade den entreprenörkultur som VSN eftersträvade. 
Enligt Lajoux & Elson (2000) tittar uppköparen endast på risker med den uppköpta 
organisationens kultur och inte på de potentiella risker som kan uppstå när 
organisationerna slås samman till en. Detta verkar dock VSN gjort och är därför 
medvetna om risken att Vuollerims anställda skulle kunna ”bli Vattenfallare” och 
förlora sin entreprenöranda. 
 
Precis som vid samgåendet VKIS-VESAB-Industri anser jag att en riktig kulturell due 
diligence skulle ha ökat insikten om behovet av en integrationsplan för VSN:s 
kulturförändringsprocess. En integrationsplan hade förenklat spridningen av Vuollerims 
entreprenöranda och minskat risken att Vuollerims anställda blir ”Vattenfallare” 
eftersom anställda på VSN då hade varit mer införstådda med en entreprenörkultur. 

5.3.3 Vattenfall Elnätservice AB uppköp av El & Termokonsult AB 
ETAB integrerades i VESAB:s organisation och fick inte längre söka sina egna kunder 
eller marknadsföra sig själv vilket orsakade en kulturkrock för ETAB:s anställda.  
 
5.3.3.1 Integrationsprocesser 
Lösningen hade varit att låta ETAB, precis som Vuollerim, vara en egen enhet med 
delad administration med VSN. ETAB hade då fått fortsätta söka, samt upprätthålla 
kontakt med gamla kunder och fortsätta med det som gjorde dem världsledande medan 
VSN hade fått mer resurser över till vad dem gör bäst. Att genomföra Venables & 
Kippenbergers (1998) liknande bevarandeintegrering, som vid VSN:s uppköp av 
Vuollerim, anser jag hade medfört att ETAB hade kunnat behålla sin spetskompetens 
och sina kunder. 
 
5.3.3.2 Kulturell due diligence 
En due diligence anser jag hade kunnat förhindra det felaktiga beslutet att integrera 
ETAB i dåvarande VESAB:s organisation. En vanlig due diligence hade fått VESAB att 
inse att de inte hade kunskap och resurser att bedriva ETAB:s verksamhet på ett 
tillfredställande sätt och en kulturell due diligence hade uppenbarat den kulturchock 
som inträffade vid uppköpet. Det som skedde var som Bing (1996) säger en kulturkrock 
eftersom VESAB ville att ETAB skulle följa VESAB:s kultur. ETAB:s ägare togs ifrån 
den kontroll och helhetsbild de tidigare hade över organisationen och mådde mycket 
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dåligt över att se ETAB förlora kunder och kompetens på grund av att det sköttes som 
en del i VESAB. 
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6 Slutsats och diskussion 
VSN genomgår just nu en kulturförändringsprocess. Jag anser att VSN har underskattat 
kulturens betydelse som problemskapande faktor vid ett samgående eller uppköp. En 
övergång från att ha varit en förvaltarkultur till en entreprenörkultur är en omfattande 
förändring särskilt med tanke på Vattenfalls historia. Från att ha varit en passiv 
organisation som blivit serverad uppdrag av staten ska nu organisationen aktivt söka 
sina egna uppdrag samtidigt som de konkurrentutsätts. 
 
Min uppfattning om samgåendet är att de skapade synergierna är minimala, den uttalade 
strategin tillämpas inte och att bolagen inom VSN inte fått några större fördelar av 
samgåendet. 
 
Att den gamla förvaltarkulturen lever kvar i stora delar av organisationen tyder på att 
ovanstående resonemang borde vara korrekt. Jag är övertygad om att synergieffekter 
skulle kunna skapas med hjälp av en ordentligt planerad integrationsprocess för att 
implementera entreprenörkulturen som i sin tur skulle klara driva den uttalade strategin. 
Detta kommer jag nedan att försöka förklara genom att besvara mina forskningsfrågor. 
 
ETAB var ett misslyckande medan Vuollerim affären hittills verkar fungera som 
planerat. Orsaken till detta är att Vuollerim tilläts vara en enskild organisation medan 
ETAB integrerades i VESAB. Eftersom det var respektive organisations 
spetskompetens VSN ville åt borde de ha genomfört uppköpet av ETAB på ett liknande 
sätt som Vuollerim.  

6.1 Kulturrelaterade problem  
Min första forskningsfråga är ”Vad kännetecknar de kulturrelaterade problemen vid 
affärerna?” 

6.1.1 Samgåendet Vattenfall Elnätservice AB-Vattenfall Kraft & 
Industriservice-Industri som bildade Vattenfall Service Nord 
Trots det stora steget att gå från en förvaltarorganisation till entreprenörorganisation har 
integrationsprocessen för entreprenörkulturen genomförts sporadiskt och utan en tydlig 
planering. Vid integrationsprocessen har integrationsledningsgruppen primärt 
koncentrerat sig på att förändra strukturen och inte kulturen vilket gör att 
kulturförändringsprocessen haltar. En bidragande orsak till detta är koncernens 
lönsamhetskrav som till varje pris måste uppnås och som verkar hämmande på 
processer som inte ger kortsiktiga, och i kassan, synliga resultat. 
 
Subkulturer inom och mellan VESAB-VKIS-Industri försvårar samarbete. VKIS, 
VESAB och Industri är i stort sett åtskilda och arbetar på liknande sett som innan, 
samarbete existerar knappt, kunder har uttalat sig om att de inte märkt av någon skillnad 
mellan tiden före och efter samgåendet och entreprenörstänkandet haltar i stora delar av 
organisationen. Industri är närmst en entreprenörkultur, sedan VESAB och sist VKIS 
som är mest konservativ och lik en förvaltarkultur. 
 
Integrationsprocessen för kulturförändringen genomförs som sagt endast sporadiskt och 
syftet med samgåendet har inte uppfyllts men många intervjuade anser ändå att 
integrationsprocessen och samgåendet gått bra. Detta trots att nästan samtliga på frågan 
om syftet med affären uppfyllts svarade nej. Den slutsats jag drar av detta är att 



Kulturella problem vid samgåenden och uppköp 
_____________________________________________________________________ 
 

52 

eftersom många anställda arbetar vidare som innan affären och det fungerar bra är den 
första tanken att affären fungerat samt att ledningen inte varit tillräckligt pådrivande vid 
genomförandet av integrationsprocessen. Som en av de intervjuade sa, ”först när kraven 
ökar och nuvarande arbetssätt är för kostsamt kommer syftet med affären uppfyllas” 
detta eftersom samarbete kommer krävas för att hålla kostnaderna nere. En annan 
slutsats jag drar är att många intervjuade inte ser någon direkt koppling mellan en 
enhetlig kultur och ett möjligt fungerande samarbete mellan bolagen. Att de intervjuade 
säger att samgåendet VESAB-VKIS-Industri gått bra men sedan kan nämna ett antal 
kulturrelaterade problem tyder på detta. En orsak till detta anser jag är att 
kulturförändringsprocessen endast sker sporadiskt och de anställda därför tappar fokus 
på visionen av den av ledningen uttalade kulturen. 
 
En hög medelålder och lång anställning för många anställda gör att den gamla 
förvaltarkulturen är stark. Detta tillsammans med inställningar som ”tidigare arbetssätt 
genererade pengar, varför förändring?” och att VSN idag uppfyller lönsamhetskraven 
gör motståndet till förändring starkt. En konsultrapport visar att en omorganisation 
krävs för att samgåendets syfte ska kunna realiseras men de anställdas motstånd är som 
sagt stort. Vid samgåendet underskattade VSN att den största kulturförändringsbarriären 
kommer från den invanda kulturen och har alltså endast genomfört en sporadisk 
integrationsprocess för kulturförändringen. 
 
Arbetssätt och hela VSN anpassades efter samgåendet till VKIS kultur. Detta var 
mycket olämpligt eftersom VKIS har en konservativ kultur. Det borde istället ha varit 
Industri:s kultur eftersom den är mest lik en entreprenörkultur. I dagsläget har alltså 
VSN en kultur som inte stöder en entreprenörorganisation och arbetar heller inte som 
en, det vill säga VSN har drabbats av strategisk drift. Undersökningar bland anställda 
som visar på att samgåendet fungerat och att entreprenörstänket gemensamt eftersträvas 
i hela VSN anser jag har samma orsak som vid integrationsprocessen. Det vill säga 
VSN klarar lönsamhetskraven och de anställda ser ingen direkt koppling mellan 
enhetlig kultur och fungerande samarbete. 

6.1.2 VSN uppköp av Vuollerim 
Uppköpet är fortfarande relativt nytt och inga kulturella problem har hittills upptäckts. 
Dock finns en farhåga att den ökade anställningstryggheten och VSN kultur ska påverka 
Vuollerims anställda till att anamma VSN:s kultur och därmed förlora sin 
entreprenöranda, alltså drabbas av strategisk drift eftersom VSN:s kultur inte stöder 
Vuollerims arbetssätt.   

6.1.3 VESAB uppköp av ETAB 
Vid VESAB:s uppköp av ETAB integrerades ETAB i VESAB:s organisation vilket 
innebar en kulturchock för ETAB:s anställda. ETAB tappade sin helhetsbild och 
kontroll och de anställda mådde därför dåligt.  

6.2 Motverka kulturrelaterade problem 
Min andra forskningsfråga är ”Hur kan de kulturrelaterade problemen vid affärerna 
motverkas?” 
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6.2.1 Samgåendet Vattenfall Elnätservice AB-Vattenfall Kraft & 
Industriservice-Industri som bildade Vattenfall Service Nord 
Samtliga syften med samgåendet, utom borttagande av överlappande administrativa 
funktioner, har som sagt inte uppfyllts. Jag anser att de största misstagen vid 
samgåendet av VESAB-VKIS-Industri var att låta VKIS kultur, som inte alls stämmer 
överens med en entreprenörkultur, vara den som präglade samgåendet samt att inte 
upprätta en integrationsplan för kulturförändringsprocessen. Hade en kulturell due 
diligence genomförts hade de stora kulturskillnaderna och de anställdas motstånd till 
förändring blivit så tydliga att insikten av behovet av en integrationsplan blivit 
oundviklig. Integrationsledningsgruppen var medveten om dessa problem redan innan 
samgåendet men eftersom de inte klargjordes tillräckligt anser jag behovet undgick 
dem. 
 
För att åstadkomma en enhetlig organisation med entreprenörkultur och uppfylla det 
syfte som initierade affären krävs en väl utarbetad integrationsprocess. De sporadiska 
insatserna och koncernledningsprojekt är inte tillräckligt. En integrationsprocess lik 
Venables & Kippenberger (1998) absorberingsintegrering är nödvändig. De anställda 
tappar fokus om insatserna för att åstadkomma en entreprenörkultur inte sker 
kontinuerligt och faller hela tiden tillbaka i det gamla arbetssättet. Förlorat fokus gör att 
effekten av att använda ny kompetens från Vuollerim som hjälp för att sprida 
entreprenörkulturen minskar eftersom de anställda på VSN inte har det rätta ”tänket”. 
 
Den absorberingsintegrering som jag utarbetat har de fördelar att struktur- och 
kulturförändringen genomförs samtidigt och kontinuerligt för att de anställda lättare ska 
se kopplingen mellan dem och uppfyllandet av samgåendets syfte och inte tappa fokus. 
Vidare är satsningen på utbildning och kommunikation för struktur- och 
kulturförändringen stor från lednings sida gentemot de anställda för att ledningen ska 
kunna sälja fördelarna med samgåendets syfte. De bästa sätten, till exempel de tre 
verksamhetsenheterna där samarbetet mellan VKIS och VESAB förekommer och 
Vuollerims kultur, studeras och kopieras till lämpliga områden i VSN. Slutligen är det 
viktigt att bevara värdefulla nyckelområden som skiljer VESAB-VKIS-Industri åt. 
Bolagen har olika marknader och därför kanske skillnader i sätt konkurrera. Att ta bort 
sådana skillnader vore att förstöra värde för samgåendet. 
 
Negativt med absorberingsintegreringen är att den tar lång tid och att det är svårt och 
kostsamt att nå alla anställda med utbildning och kommunikation. Det är också svårt att 
reda ut vilka sätt som är de bästa och veta inom vilka områden i organisationen dessa 
ska kopieras till. Tiden är inte mycket att göra åt eftersom en kulturförändringsprocess 
tar lång tid. Angående kostnaden för utbildning och kommunikation anser jag att 
samgåendet redan nu måste ha varit väldigt kostsamt och att endast ett av syftena 
uppfyllts. Ska VSN få tillbaka pengar på den investering som samgåendet kan ses som, 
anser jag att syftena måste uppfyllas. Enligt en konsultrapport är detta endast möjligt 
med en omorganisation. Vid denna omorganisation är det lämpligt att genomföra 
absorberingsintegreringen (se 6.2.1) och förhoppningsvis uppfylla syftena och genom 
dessa få tillbaka pengar som samgåendet kostat.    

6.2.2 VSN uppköp av Vuollerim 
VSN har genomfört en process liknande Venables & Kippenberger (1998) 
bevarandeintegrering med en förändringscoach. Inga kulturella problem har som sagt 
uppmärksammats än men en farhåga att Vuollerims anställda ska anamma VSN kultur 
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finns. Att Vuollerim tillåts vara en i stort sett egen enhet minskar den risken. Ett av 
syftena med uppköpet var att Vuollerims kultur skulle spridas i VSN:s organisation. Jag 
anser detta som svårgenomförbart eftersom kulturförändringsprocessen i VSN endast 
sker sporadiskt och VSN anställda därför inte är mottagliga är mottagliga för 
Vuollerims kultur. Något som skulle effektivisera denna process är om VSN 
genomförde en absorberingsintegrering (se 6.2.1). 
 
En form av kulturell due diligence process genomfördes och VSN insåg att Vuollerim 
skulle fungera bäst som en i stort sett enskild organisation samt att risken för att 
Vuollerims anställda skulle bli som ”Vattenfallare” därmed minskade. En riktigt 
genomförd kulturell due diligence process anser jag hade synliggjort de stora 
kulturskillnaderna mellan VSN och Vuollerim och insikten om problemen med att föra 
in Vuollerims kultur i VSN blivit tydliga. Detta hade lett till en ökad insikt om att 
genomföra en kulturförändringsprocess för VSN för att underlätta införandet av 
Vuollerims kultur. 
 
I en jämförelse med uppköpet av ETAB och hur de båda affärerna fungerat verkar det 
som att VSN lärt av sina misstag. VESAB hade varken kunskap eller resurser att sköta 
ETAB vilket ledde till att anställda mådde dåligt samt förlorad kompetens och kunder 
hos ETAB.  Förståelsen för att små organisationer fungerar annorlunda än stora och 
därför kan behöva vara en egen enhet istället för att integreras verkar ha ökat. Uppköpet 
av Vuollerim är som sagt nytt men än så länge är resultat tillfredställande samt att VSN 
är medvetna och uppmärksamma på eventuella farhågor.     

6.2.3 VESAB uppköp av ETAB 
Uppköpet av ETAB misslyckades eftersom VESAB och Energimarknad skulle 
marknadsföra ETAB men saknade kunskap om termografi samt resurser för att klara 
detta. Ett tillvägagångssätt likt det vid VSN:s uppköp av Vuollerim med en 
förändringscoach och ETAB som en fri enhet hade gjort att uppköpet fungerat mycket 
bättre. 
 
En kulturell due diligence hade visat på de stora kulturskillnaderna och kulturkrocken 
som ledde till att många av ETAB:s anställda mådde dåligt hade kunnat undvikas. Som 
en fri enhet hade ETAB:s anställda fått marknadsföra sig självt och haft kvar 
helhetsbilden.   
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Bilagor 
 
1 Intervjufrågor 
 
1. Vad var syftet med samgåendet/uppköpet? 
 
2. Uppnåddes syftet med uppköpet? Om ”ja”, hur lång tid tog det? Om ”nej”, varför 
inte? 
 
3. Fungerade integrationen bra eller dåligt? Varför? 
 
4. I efterhand, borde mer tid ha lagts på förundersökningar av organisationen? Om ”ja”, 
på vad i så fall? 
 
5. Hur förmedlades syftet med uppköpet till organisationens anställda? 
 
6. När ni gjorde uppköpet tittade ni då på arbetsrutiner, kompetens, platt/hierarkisk 
organisationsstruktur och andra kulturparametrar? 
 
7. Fanns det en/flera personer som ledde integrationen? 
 
8. Hur upplevde personalen införandet av eventuella nya arbetsrutiner? 
 
9. Beskriv organisationskulturen hos både den uppköpta och egna organisationen. 
 
2 Intervjuade 
 
- Gunnar Axheim - affärsområdeschef Vattenfall Tjänster (inom vilket VSN ingår) 
- Anders Dahlstål - affärsutveckling för Tjänster 
- Fredrik Holmgren - VD i VSN 
- Kenneth Olofsson - ekonomichef 
- Berndt Degerfalk - personalchef 
- Bo Johansson - resultatenhetschef Mellan Övre (Västerbotten) 
- Göte Nordqvist - verksamhetsledare för Service inom resultatenhet Nord (Norrbotten). 
Personal i Porjus och Vuollerim. 
- Per Danielsson - f.d. VD Vuollerim Svets & Maskin, numera medarbetare till Göte 
Nordqvist 
- Stefan Hansson - verksamhetsledare för Ledningar med personal i Gällivare, Kiruna, 
Jokkmokk och Pajala inom resultatenhet Nord 
- Lars Edström - resultatenhetschef Mellan Nedre (Västernorrland) 
- Runar Marsell - verksamhetsledare för Ledningar Mark och Termografi medpersonal i 
- Sundsvall, Bispgården, Ljusdal, Östersund, Bjästa och Bispgården) 
- Kent Cederqvist - före detta ETAB, numera medarbetare till Runar Marsell 
medsärskilt ansvar för termografering för hela VSN's område 
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