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Sammandrag 

Syftet med denna studie är att undersöka hur kulturkrockar efter multinationella 

företagsförvärv påverkar det förvärvade företaget. En fallstudie har utförts på det förvärvade 

företaget. En ny obeprövad modell, “Culture End-State Framework” har använts för att 

undersöka kulturkrockar och vilka kulturintegrationer som har skett på företaget.  

Studiens resultat indikerar att främst två faktorer påverkar omfattningen av kulturkrockar vid 

ett företagsförvärv: kulturell distans och kulturintegration. Kulturell distans skapar 

möjligheten till kulturkrockar, men det är endast vid en hög kulturell integration som den 

kulturella distansen uppdagas och kulturkrockarna framträder. Studien stärker tidigare teori 

om att kulturkrockar kan skapa dysfunktionella effekter såsom en ökad osäkerhet bland de 

anställda och fler konflikter i den dagliga verksamheten. Studiens resultat visar vidare på att 

ju högre kulturell integration desto troligare att en hög kulturell distans mellan företagen i 

förvärvet kommer leda till kulturkrockar och dysfunktionella effekter. Vid en alltför hög 

kulturell distans kan det därför vara strategiskt att inte integrera företagens kulturer.  

 

 

Nyckelord: kultur, kulturkrockar, företagsförvärv, kulturell distans, kulturintegration 
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1. Inledning 

Denna studie handlar om sammanslagningar och företagsförvärv, M&A (mergers and 

acquisitions). Detta fenomen existerar inom företagsvärlden och har en stor inverkan på 

miljontals anställda (Marks & Mirvis 2010, s.3; Cartwright & Cooper 1990, s.65) och 

involverar mångmiljardbelopp (Cartwright & Cooper 1990, s.65; Datta 1991, s.281) men som 

trots detta ofta resulterar i ett misslyckande. Det har utförts omfattande forskning på ämnet, 

ändå har dessa grader av misslyckande endast förbättrats marginellt under de senaste 30 åren 

(Marks & Mirvis 2010, s.5).  

 

Som ett resultat av globaliseringen och den allt mer föränderliga omgivningen som företag är 

verksamma inom slår företag sig samman genom M&A:s (Lodorfos & Boateng 2006, 

s.1405). ”Sammanslagningar och företagsförvärv utförs i tron om att det kombinerade 

företaget kommer ha ett större värde än de två företagen själva. Detta ökade värde uttrycks 

som en ’synergi’ mellan företagen, där 1 + 1 > 2.” (Mirvis & Marks 1992, s.69, översatt). 

Detta mervärdesskapande är en vanlig orsak för att genomföra M&A (Tanure et al. 2009, 

s.138). M&A blir allt vanligare och mer populära i dagens ekonomi (Bligh 2006, s.396). 

 

Trots att M&A är ett viktigt fenomen i dagens allt mer globaliserade samhälle är de sällan 

framgångsrika. Det är till och med så att majoriteten av M&A:s misslyckas med att möta 

förväntningarna som det förvärvande företaget har på förvärvet (Lee, Kim & Park 2014, 

s.580; Tanure et al. 2009, s.136; Marks & Mirvis 1992, s.18). Inom forskningen har denna 

grad av misslyckande ofta förklarats utifrån ett finansiellt eller strategiskt perspektiv (Lee, 

Kim & Park 2014, s.580). Under de senaste årtiondena har forskarna istället försökt hitta 

förklaringar genom att se till de ”mjukare” faktorerna (ibid), såsom den mänskliga faktorn och 

kulturell matchning. De menar då att dessa misslyckanden kan vara ett resultat av att de 

”mjukare” faktorerna underskattas (Biljsma-Frankema 2001, s.193; Lodorfos & Boateng, 

s.1407). 

 

Även de forskare som belyser dessa ”mjukare” faktorer har olika förklaringar till varför M&A 

ofta misslyckas. Förklaringarna skiftar från allt mellan att kultur inte uppmärksammas 

tillräcklig mycket (Lodorfos & Boateng 2006, s.1405) och att ledningen underskattar hur 

djupt rotade mänskliga problemen vid M&A är (Marks 1997, s.267) till kulturella krockar 
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(Marks, Mirvis & Ashkenas 2014, s.45). Den gemensamma faktorn för dessa är att de belyser 

vikten av kultur och att hitta kulturella matchningar företagen emellan. 

 

För att en M&A ska bli framgångsrik är kultur en faktor som måste tas hänsyn till (Lodorfos 

& Boateng 2006, s.1405, 1407; Bligh 2006, s.395; Bijlsma-Frankema 2001, s.193). Kulturell 

matchning bör ges minst lika mycket uppmärksamhet vid M&A som de finansiella och 

strategiska faktorerna (Weber, Shenkar & Radeh 1996, s.1225; Chatterjee et al. 1992, s. 331). 

”Kulturskillnader mellan företagen som slås samman är en nyckelkomponent som påverkar 

effektiviteten och integrationsprocessen och följaktligen framgången av sammanslagningen 

eller förvärvet” (Lodorfos & Boateng 2006, s.1405, översatt). 

 

Kulturförändring är en av de svåraste uppgifterna att implementera (Tanure et al. 2009, 

s.143). Detta skapar problem vid M&A då kulturella skillnader och kulturell distans alltid 

existerar i viss mån mellan det förvärvade och det förvärvande företaget (ibid, s.142; Bijlsma-

Frankema 2001, s.193). ”Kulturella krockar är inte ovanliga under integrationsprocessen när 

två organisationer, båda med etablerade rutiner, försöker nå någon form av sammanslutning.” 

(Larsson & Finkelstein 1999, s.6, översatt). Det är aldrig en fråga om huruvida kulturella 

krockar kommer att ske utan hur ledningen ska hantera dem när de väl sker (Marks, Mirvis & 

Ashkenas 2014, s.46-47; Marks & Mirvis 1992, s.19).  

 

 

1.1 Syfte och begränsningar 

Kulturkrockar är intressant att studera då kultur verkar ha en betydande roll inom M&A och 

att detta inte tycks ta tillräcklig hänsyn till då graden av misslyckande vid M&A är hög. 

Kulturella krockar tycks vara givet vid M&A och dessa förstärks ytterligare vid 

internationella M&A där de båda företagen är verksamma inom olika länder. Kulturella 

skillnader blir än mer känsliga om de involverar nationell härkomst (Marks & Mirvis 1992, 

s.30). Kulturkrockar sker även vid nationella företagsförvärv, dock kan de förstärkas vid 

multinationella förvärv. Detta gör att denna uppsats riktats mot multinationella 

företagsförvärv.  

 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur kulturkrockar påverkar det förvärvade företaget 

efter ett multinationellt företagsförvärv. 
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1.2 Frågeställning 

Hur påverkas förvärvade företag av eventuella kulturkrockar efter ett multinationellt 

företagsförvärv? 

 

 

 

2. Teori 

Eftersom kultur är en nyckelkomponent bakom M&A och dess utfall (Weber, Shenkar & 

Raveh 1996, s.1215; Marks, Mirvis & Ashkenas 2014, s.45; Lodorfos & Boateng 2006, 

s.1405), kommer fokus att ligga på kultur i teoriavsnittet. Först kommer kultur att definieras 

och därefter nämns kulturens komplexitet. Sedan behandlas kultur i M&A med fokus på 

kulturkrockar. Slutligen kommer modellen ”Culture End-State Framework” att presenteras 

vilken belyser kulturintegration vid M&A. 

 

 

2.1 Kulturdefinition 

Kultur är ett komplext koncept vilket gör att det finns en stor svårighet att definiera kultur. 

Kultur finns på många olika nivåer och domäner (Leung et al. 2005, s.373). Majoriteten av 

tidigare kulturforskning definierar endast en nivå av kultur (Weber, Shenkar & Raveh 1996, 

s.1216) och detsamma gäller för studier inom M&A (Lee, Kim & Park 2014, s.592). Det finns 

dock starka indikationer på att en användning av flera olika koncept av kultur kommer att ge 

en bättre och djupare förståelse (ibid), eftersom ingetdera perspektivet på egen hand kan 

användas adekvat för att studera ett beteende (Kozlowski & Klein 2000, s.7). 

 

Denna uppsats kommer därför att använda en definition av kultur som tar hänsyn till flera 

nivåer av kultur. Definitionen betonar både nationell kultur och organisationskultur. ”Kultur, 

oavsett organisationskultur eller nationell, definieras vanligtvis som en uppsättning av 

antaganden som tas för givet, förväntningar och regler för att vara i världen, [...] kultur som 

koncept betonar de delade kognitiva tillvägagångssätt som skiljer en grupp från en annan.” 

(Adler och Jelinek 1986, s.74, översatt). 
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2.2 Kultur – ett komplext koncept 

Kultur är ett välbehandlat ämne. Forskare har fört en livlig och ofta motstridig debatt om 

definitioner och synsätt på kultur i flera decennier och det finns ett brett spektrum av sätt som 

kultur definieras på i organisationsteorier (Alvesson 1988, s.323; Schein 1992, s.12). 

Beskrivningen nedan om kulturens olika nivåer och lager ger en liten inblick i komplexiteten i 

kultur som ett koncept. Vilket perspektiv som åtas kommer självklart att färga analysen, vilket 

vill uppmärksammas innan kultur behandlas vidare. 

 

Det finns olika nivåer av kultur såsom nationell, organisations- och gruppkultur. Nationell 

kultur är ett kollektivt fenomen (Hofstede 2011, s.3) som kan definieras som ”värderingar, 

normer, och beteendemönster av en nationell grupp” (Leung et al. 2005, s.357, översatt). 

Organisationskultur är de automatiska sätt som saker görs på i en organisation (Marks, Mirvis 

& Ashkenas 2014, s.45). Gruppkultur uppmärksammar att olika grupper inom en organisation 

kan ha en egen kultur baserad på den funktion gruppen har inom organisationen (till exempel 

forskning eller produktion), en så kallad ”practice-based culture” (Leung et al. 2005, s.363). 

På varje nivå av kultur finns även olika lager: ett externt och synligt lager av beteenden, ett 

internt och osynligt lager av grundantaganden och ett mellanlager av värderingar (Schein 

1992, s.26; Erez & Gati 2004, s.595). 

 

 

2.3 Kulturella krockar i M&A 

Hanteringen av kultur kan vara den faktor som avgör om M&A lyckas eller misslyckas 

(Lodorfos & Boateng 2006, s.1407). Detta då det alltid kommer uppstå kulturell distans 

mellan företagen i ett företagsförvärv (Tanure et al. 2009, s.142). Nationell kulturell distans 

kan definieras som ”graden som kulturella normer i ett land skiljer sig från dem i ett annat 

land.” (Marosini, Shane & Singh 1998, s.139, översatt). Nationell kulturell distans 

representerar skillnaden i normer, rutiner och organisationsdesign mellan företagen i ett 

företagsförvärv (ibid, s.138). 

 

Kulturella olikheter är initialt mystiska, frustrerande och verkar korkade (Schein 1992, s.7). 

Det gäller att förstå den underliggande kulturen och se världen genom olika kulturella linser 

för att dessa olikheter ska ge mening (ibid). ”Känslan av gruppidentitet är en avgörande 

stabiliserande kraft och kommer inte att ges upp särskilt lätt.” (ibid, s.14, översatt). Kultur är 
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svårt att förändra eftersom denna känsla av stabilitet värderas högt av gruppens medlemmar 

då den ger mening och förutsägbarhet (ibid). 

 

Människor i olika kulturer har en tendens att överdriva skillnader mellan sina kulturer, detta 

gör att det i M&A:s skapas en attityd av ”oss och dem” (Mirks och Mirvis 1992, s.22; 

Biljisma-Frankema, s.194). Anställda i företag som har slagits samman ”känner sig ofta 

hotade av det nya systemet av ’beliefs’ och värderingar angående det bästa sättet att få saker 

gjorda.” (ibid, översatt). Lättheten med vilken det kommer gå att integrera en ny kultur i det 

förvärvade företaget beror på hur villiga de anställda är att överge sin gamla kultur och sina 

gamla värderingar (Cartwright & Cooper 1990, s.72). 

 

Den autonomi som försvinner hos det förvärvade företaget vid M&A kommer att leda till 

negativa attityder gentemot sammanslagningen hos ledningen som ofta känner sig hotad. 

Detta kommer i sin tur att påverka både samarbete och engagemang och leda till stress och 

brist på tillit (Weber, Shenkar & Raveh 1996, s.1218). Kulturella krockar har visat sig ha 

liknande dysfunktionella effekter även hos de anställda, såsom lägre engagemang och 

samarbetsvillighet (Lodorfos & Boateng 2006, s.1408; Biljisma-Frankema, s.194). Kulturella 

skillnader kan försämra informationsflöde och kunskapsöverförande och ha negativ inverkan 

på företagets överlevnad (Lodorfos & Boateng 2006, s.1407). 

 

Den vanligaste orsaken bakom företagsförvärv är att skapa mervärde (Tanure et al. 2009, 

s.138). Dock är det inte säkert att det riktiga värdet efter företagsförvärvet uppfyller det 

förväntade mervärdet (ibid). Merparten av den tidigare forskningen har kommit fram till att 

nationell kulturell distans hindrar prestationen vid multinationella företagsförvärv på grund av 

kostnaden av integrationen (Marosini, Shane & Singh 1998, s.137). Ju högre kulturell distans 

mellan företagen desto mer kulturell osäkerhet och konflikter i den dagliga verksamheten 

kommer uppstå (ibid, s.139). 

 

Samtidigt finns en annan syn, att en hög kulturell distans inom multinationella företagsförvärv 

har en stor potential (ibid, s.138; Marks & Mirvis 2011, s. 860). Genom att köpa ett företag 

inom en kultur som är olik sin egen kan det förvärvande företaget få tillgång till värdefulla 

rutiner och kunskap som är inbäddade i andra nationella kulturer utan att behöva utveckla 

denna kunskap själva (Marosini, Shane & Singh 1998, s.140). Företagsförvärv som sker 

mellan olika nationella kulturer kan förbättra företagets prestation genom att tillhandahålla 
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denna värdefulla kunskapsbas av kritiska rutiner och andra kunskaper som inte tidigare varit 

tillgängligt för det förvärvande företaget (ibid). Om företaget skulle starta upp en egen 

verksamhet från grunden skulle detta ta tid vilket sparas in genom att istället förvärva en 

existerande verksamhet. ”Det är mindre kostsamt att låta anställda utföra arbetsuppgifter som 

är konsistenta med deras nationella kultur än att låta dem utföra uppgifter som inte är 

kompatibla med deras kulturella värderingar.” (ibid, s.140, översatt). Det finns därmed stora 

fördelar med ett företagsförvärv. 

 

Ju större kulturella skillnader mellan företagen desto större är även denna värdepotential (ibid; 

Marks & Mirvis 2011, s.381). Därmed finns en stor potential med M&A vilket kan förklara 

varför de är så populära trots sin höga grad av misslyckande. Dock tycks det finnas något som 

gör att denna potential ofta inte uppfylls och M&A leder till oönskade negativa effekter. Det 

förvärvande företaget måste även tolerera flera olika kulturer eftersom en alltför hård kontroll 

av det uppköpta företaget kan bli dysfunktionellt. Att visa intolerans mot det uppköpta 

företagets kultur är detsamma som att hota samarbetet och engagemanget hos de människor 

som arbetar på det uppköpta företaget (Chatterjee et al. 1992, s.331). Detta kan skapa en 

negativ inställning hos det förvärvade företagets anställda. 

 

 

2.4 Culture End-State Framework 

Alla M&A behöver någon form av strategisk implementering (Davis 2012, s.xviii). ”Det finns 

inte ett bästa sätt att integrera två företag” (Galpin & Mark 2014, s.27). Tyvärr är ofta 

processen att integrera företagen efter ett förvärv illa definierad och utan en tydlig plan, 

beslutsprocess eller implementering (ibid). Detta stärks av Marks och Mirvis som beskriver 

att en senior ledare som de konsulterat sagt till dem: ”Acquiring is fun, integrating is hell” 

(Marks & Mirivs 2011, s.364).  

Omfattande forskning har gjorts på kultur inom M&A men det finns endast ett begränsat antal 

vedertagna modeller om kulturell integration och vilka utfall som finns vid M&A. De flesta 

modellerna fokuserar mestadels på själva implementeringsprocessen. Eftersom denna studie 

utförs retroaktivt kommer en modell att användas som fokuserar på utfallen och inte 

processen. Med utfall menar författarna den grad av integration som företagen i förvärvet har 

under viss tidpunkt.  
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Relativt nyligen presenterades en modell, ”Culture End-State Framework” i en konceptuell 

artikel av Marks, Mirvis (2011). De har båda arbetat inom forskning och konsulterat företag 

inom M&A i många år. Sammanlagt har de skrivit över 20 böcker, många inom M&A. Det 

finns ingen utförlig beskrivning av modellen av författarna och inte heller någon vidare 

forskning på den i senare studier. Modellen nämndes återigen en konceptuell artikel från 

Leader to Leader (se Marks, Mirvis & Ashkenas 2014). Då modellen ännu inte har testats 

lämnar detta utrymme att undersöka den empiriskt. Detta gör att det finns en möjlighet att 

göra ett teoretiskt bidrag genom att empiriskt försöka prova den nya modellen och dess utfall i 

M&A.  

 

Figur 1. Culture End-State Framework. 

Marks & Mirvis 2011, s.867 

 

Marks och Mirvis (2011, s.866-868) menar att när två företag slås samman i M&A finns det 

fem olika utfall för hur företagens kulturer kommer att integreras. Dessa fem utfall kommer 

presenteras nedan.  

 

2.4.1 Preservation 

Preservation innebär att varken det förvärvade eller det förvärvande företaget förändrar sin 

organisationskultur nämnvärt. Båda företagens organisationskultur behålls relativt intakta och 
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oförändrade, det vill säga kulturell autonomi. Det förvärvande företaget måste begränsa att sin 

ledningsgrupp utför intrång i det förvärvade företaget och minimera likställandet av regler 

och system för att utfallet preservation ska lyckas. Det förvärvade företaget måste få behålla 

sin autonomi. Detta utfall är att föredra inom diversifierade och mångkulturella företag eller 

där förvärvet är säkert och bygger på kunskap. 

2.4.2 Absorption 

Absorption innebär att det förvärvade företaget anpassar sin organisationskultur till det 

förvärvande företaget. I detta fall är det endast det förvärvade företagets kultur som förändras. 

Detta är en typ av kulturell anpassning. Det förvärvande företaget måste ofta ta in en ny, egen 

ledningsgrupp i det förvärvade företaget för att lyckas med integreringen. Detta utfall är ofta 

användbart vid horisontella M&A, det vill säga där båda företagen i förvärvet agerar inom 

samma industri.  

2.4.3 Transformation 

Transformation är ytterligare ett utfall där båda företagens kultur kommer att förändras 

fundamentalt. Det förvärvade och det förvärvande företaget skapar en ny enad 

organisationskultur och överger sina gamla organisationskulturer. Detta är det svåraste av alla 

utfallen då det kräver att båda företagen överger sin tidigare kultur och sina tidigare arbetssätt 

och rutiner för att skapa en ny, gemensam organisation. Detta utfall är att föredra när ett 

företag håller på att förändras radikalt. 

2.4.4 Omvänd sammanslagning 

Omvänd sammanslagning är ovanligt och innebär att det förvärvande företaget kommer att 

anpassa sin organisationskultur till det förvärvade företaget. Detta är, precis som absorption, 

en typ kulturell anpassning. Skillnaden är att det är det förvärvande företaget som anpassar 

sig i detta fall.  

 

 

2.4.5 Kulturell integration 

I kulturell integration innebär att båda företagen anpassar sin organisationskultur till varandra 

men de behåller även en del av sin ursprungliga organisationskultur. Med andra ord kommer 
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det förvärvande företaget att behålla en del av sin egen kultur men samtidigt anpassa sig en 

del till det förvärvade företaget. Detsamma gäller för det förvärvade företaget. Detta utfall 

föredras vid geografiska expansioner eller genom så kallade ”roll-ups”, det vill säga att flera 

små företag slår sig samman för att skapa stordriftsfördelar. Dessa fem utfall syns ovan i figur 

1. 

 

2.5 Teorisammanfattning 

Teorin handlar om kultur vilket är ett komplext koncept med olika lager och nivåer. Denna 

studie fokuserar på kulturkrockar i M&A. En obeprövad modell ”Culture End-State 

Framework” som berör möjliga utfall vid en kulturintegration används för att undersöka 

kulturkrockar. Kulturintegration kan enligt modellen få fem olika utfall beroende på graden 

av förändring och kulturintegration hos båda företagen efter förvärvet. Eftersom modellen är 

obeprövad skapar detta ett tillfälle för denna studie att göra ett teoretiskt bidrag genom att 

prova modellen empiriskt.  

 

Kultur är en avgörande faktor inom M&A (Lodorfos & Boateng 2006, s.1407). När olika 

kulturer möts i till exempel M&A kommer alltid kulturell distans och kulturkrockar att uppstå 

(Marks, Mirvis & Ashkenas 2014, s.46-47; Tanure et al. 2009, s.142). Detta kan givetvis 

försvåra kulturintegration mellan företagen i ett förvärv. Denna studie fokuserar på 

kulturkrockar i M&A och även de olika utfall i M&A som kulturintegration kan leda till. 

 
 

2.6 Teorikritik 

Kultur är ett komplext koncept vilket gör att det finns stora svårigheter i att definiera kultur. 

Studiens utgångspunkt tar hänsyn till flera nivåer av kultur, med betoning på nationell kultur 

och organisationskultur. Detta val av kulturellt perspektiv kommer ha troligtvis att ha en 

inverkan på studien och dess resultat. Om ett annat kulturperspektiv hade valts är det inte 

osannolikt att resultatet hade blivit annorlunda. 

 

Marks och Mirvis (2011) modell ”Culture End-State Framework” är relativt ny och saknar 

empiriskt stöd sedan tidigare. Information om modellen är kortfattad och begränsad. Detta 

kan tyda på att modellen inte är så relevant inom området som författarna till denna studie 
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tidigare trott. En annan tänkbar orsak kan vara att modellen uppkom relativt nyligen och att 

andra forskare då inte haft tid att undersöka den ännu. 

  

Sett till den begränsade tidsramen har det inte funnits möjlighet att undersöka samtliga 

modeller gällande kultur och M&A. Författarna är väl medvetna om denna begränsning och 

har insikt i att det kan existera en modell som hade varit bättre lämpad för denna studie än 

”Culture End-State Framework.” 

 
 
 
 

3. Metod 

I följande avsnitt presenteras studiens forskningsdesign, datainsamling, urval, reliabilitet och 

validitet samt studiens forskningsetiska perspektiv. Även studiens operationalisering och 

kodning kommer att behandlas. Först ges en kort bakgrund till läkemedelsföretaget och det 

företagsförvärv som ägt rum. 

 

3.1 Företagspresentation 

Läkemedelsföretaget samt respondenterna har i denna studie hållits anonyma på egen 

begäran. Sett till detta har detaljerade uppgifter uteslutits om företaget samt respondenterna 

som möjliggör en direkt koppling. I slutet av 80-talet grundades ett svenskt 

läkemedelsföretag, lokaliserade i Sverige. För fem år sedan, 2011, blev det relativt lilla 

svenska läkemedels-företaget uppköpta av ett stort globalt fransk-schweiziskt företag. Det 

fransk-schweiziska företaget är ett av de världsledande inom läkemedelsbranschen och 

omsatte år 2015 drygt 1,7 miljarder kronor. På den svenska anläggningen arbetar över 400 

anställda med forskning, utveckling, innovation, tillverkning och marknadsföring av 

läkemedel. Anläggningen är uppbyggd på en komplex matrixorganisation som 

implementerades efter förvärvet. 

 

 

3.2 Forskningsdesign 

I ett försök att besvara frågeställningen genomfördes en fallstudie. Detta på grund av studiens 

tidsram och brist på tillgänglighet. Om en studie har för avsikt att beskriva, förklara och tolka, 
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är en kvalitativ studie att föredra (Ahrne 2011). Denna studie hade just detta som avsikt och 

det var därför en kvalitativ studie genomfördes. Ett mindre antal respondenter intervjuades, 

men då mer djupgående. Forskningen hade för avsikt att vara flexibel och frågeställningen 

växte successivt fram och fördjupades under processens gång (Olsson & Sörensen 2011, 

s.18).  Sett till forskningsfrågan ansågs denna forskningsdesign mer lämplig än det 

kvantitativa alternativet. 

 

 

3.3 Datainsamling 

Studien samlade in material på två sätt. Den primära datainsamlingen bestod utav intervjuer 

och sekundärdata kom från offentliga arkivmaterial från det förvärvande företaget, det vill 

säga det globala företaget som det förvärvade företaget nu tillhör. Intervjuer skedde med 

mellanchefer på det förvärvade företaget för att undersöka deras upplevelser samt 

reflektioner. Att endast studera det förvärvade företaget skedde främst som en avgränsning på 

grund av tillgänglighet. Detta då författarna endast hade access till det förvärvade företaget. 

Valet att studera mellanchefer baserades på deras betydande roll i samtliga nivåer vid 

organisationsförändringar (Caldwell 2003; Johnson 2011). Dessa intervjuer utgjorde studiens 

primärdata och utgick endast ifrån det förvärvade företagets perspektiv då mellancheferna 

arbetar där. Studiens sekundärdata bestod av arkivmaterial från det förvärvande företaget i 

form av finansiella dokument såsom årsredovisningar och andra informativa dokument. 

Årsredovisningarna som iakttogs var sammanlagt 149 sidor. Andra informativa dokument var 

exempelvis ”Företagets milstolpar” med information om viktiga händelser och höjdpunkter 

samt dokument om företagets produkter och strategier bakom dem. Dessa dokument var 

kortfattade och begränsade i sitt antal och bestod endast av 9 sidor. 

                

Det finns olika sätt att strukturera intervjuer, denna studie använde semistrukturerade 

intervjuer, det vill säga relativt informella intervjuer med avsikt att behandla specifika teman 

och frågor (Saunders et al. 2009, s.320-321). I semistrukturerade intervjuer ska 

intervjufrågorna vara utformade i förväg (se bilaga 1), men endast användas som 

utgångspunkt för vad som skulle beröras under intervjuns gång (ibid). Semistrukturerade 

intervjuer har fördelen att de ger en frihet att kunna anpassa ordningen till vilken riktning 

intervjun tar samt att vissa uttalanden förtydligas och kan göras mer uttömmande med 

uppföljningsfrågor baserade utefter respondentens svar (ibid). 
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Fyra respondenter intervjuades och sekundärdata samlades in från årsredovisningar och andra 

offentliga dokument. Intervju som metod har fördelen att kunna reda ut eventuella 

frågetecken på plats. Det är även lätt för forskaren att kunna ställa följdfrågor samt att 

respondenten har lättare att känna tillit till forskaren. En nackdel med intervjuer är att känsliga 

frågor tenderar att falla bort då de kan vara besvärliga att ställa ansikte mot ansikte. En annan 

nackdel med intervjuer är att både genomförandet och efterarbetet av dem, i form av bland 

annat transkribering, är mycket tidskrävande (Saunders et al. 2009, s.342). 

 

 

3.4 Urval 

Urvalet av respondenter skedde med hjälp av en anställd på företaget, en så kallad gatekeeper. 

En gatekeeper är en individ som utgör en viktig länk mellan den egna organisationen och den 

yttre omvärlden (Case 2012, s.300). Utifrån detta användes en form av snöbollsurval 

kombinerat med ett kriterieurval. För att ha erfarit eventuella skillnader under 

företagsförvärvet var ett kriterium att respondenterna arbetat i företaget under minst fem år. 

Detta då företagsförvärvet ägde rum för fem år sedan. Ett annat kriterium var, utifrån studiens 

frågeställning, att respondenten besatt en mellanchefsposition. 

 

Efter att ha tagit del av studiens forskningsfråga valde en gatekeeper på företaget ut 

respondenter som denne ansåg lämpliga. Detta medför en risk att studiens urval kan ha 

vinklats på ett ofördelaktigt sätt. På samma sätt kan faktumet att alla respondenter var kvinnor 

ha lett till en mindre nyanserad bild av tiden kring uppköpet. 

 

 

3.5 Tillvägagångssätt 

En inbjudan att delta i studien skickades ut till de utvalda mellancheferna via mail. En 100 % 

positiv svarsfrekvens erhölls. Intervjuerna ägde rum i företagets lokaler, närmare bestämt i 

tillgängliga mötes- och konferensrum. En av intervjuerna utfördes utanför företagets lokaler, 

på respondentens önskemål. Den totala tiden för respektive intervju varierade men i 

genomsnitt pågick de i en till två timmar. Att genomföra intervjuerna på plats skedde främst 

för att underlätta för respondenterna men bidrog samtidigt till en insikt i miljön på företaget. 
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Vid intervjutillfällena agerade en av författarna notarie medan den andra författaren förde 

intervjun. Notarien antecknade respondentens svar samt såg till att samtliga ämnen berörts. 

Detta upplägg användes för att minimera risken att respondenten kände sig påhoppad eller 

upplevde intervjun som rörig, något som skulle kunna uppstå om samtliga författare förde 

intervjun parallellt. Intervjuerna spelades in med en extern mikrofon. Efter respektive intervju 

transkriberades dessa ordagrant med hjälp av ljudfilen som erhölls från inspelningen. 

 

 

3.6 Operationalisering  

Utformandet av intervjufrågor baserades på modell “Culture End-State Framework” (se figur 

1). Intervjufrågorna finns bifogade i bilaga 1. Då modellen hade begränsade empiriska belägg 

gjorde detta att operationaliseringen försvårades då de tidigare referensramarna var 

begränsade.  

 

Det har redan nämnts att det finns fem olika utfall som kan ske efter M&A angående 

kulturintegrationen mellan de inblandade företagen. Dessa fem utfall är absorption, 

preservation, transformation, omvänd sammanslagning och kulturell integration. Intervjuerna 

har gett insikt i hur det undersökta läkemedelsföretaget har förändrat sin kultur utifrån frågor 

anpassade efter denna modell. Intervjufrågorna berörde hur företagens kulturer upplevdes ha 

förändrats och anpassats till varandra efter företagsförvärvet.  

 

Denna studie utförde därför en operationalisering i övergripande teman till de 

semistrukturerade intervjuerna. Dessa teman rör förändring, kulturkrockar och allmänna 

upplevelser kring företagsförvärvet. Förhoppningen var att dessa mer övergripande teman 

skulle kunna fånga in ett större sammanhang där materialet sedan kunde analyseras för att 

komma fram till vad kärnan i resultat bestod utav. 

 

Exempel på en intervjufråga som både rör de upplevda kulturkrockarna och eventuellt även 

förändring är: ”Upplever du att organisationskulturen har förändrats på det svenska kontoret 

efter uppköpet? Och i så fall hur?. Ett exempel på allmänna upplevelser av förvärvet: 

”Berätta din egen upplevelse av den första perioden när YYY [det förvärvande företagets 

namn har bytts ut mot YYY] tog över styret.” 
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 Datum Antal transkriberade ord: 

Intervju 1 2016-11-17 9 672  

Intervju 2 2016-12-01 Avböjde inspelning 

Intervju 3 2016-12-05 8 035 

Intervju 4 2016-12-12 8 223 

 

 

Tabell 1. Transkribering 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Information om sekundärdata 

 

 

 

 

3.7 Analysering av intervjuer 

Utifrån svaren på intervjufrågorna har mellanchefernas upplevelser på det förvärvade 

företaget analyserats enligt modellen “Culture End-State Framework” (se figur 1). Detta för 

att fastställa på vilket sätt som de två företagens organisationskultur har integrerats.  

 

 

 

 

 

Form av dokument Antal behandlade sidor 

Årsredovisningar 

(2011-2015) 

 

149 

Andra informativa 

dokument 
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Absorption 

“Vår kultur har förändrats 
helt” 

“Deras kultur har inte 
förändrats något” 

 
 
 
 
 

Transformation 

“Vår kultur har förändrats helt” 

“Deras kultur har förändrats helt” 

“Vi har skapat en ny kultur 
tillsammans med det andra 
företaget” 

 Kulturell integration 

“Vår kultur har 
förändrats en del” 

“Deras kultur har 
förändrats en del” 

“Båda har anpassat 
sina kulturer” 

 

Preservation 

“Vår kultur har inte 
förändrats något” 

“Deras kultur har inte 
förändrats något” 

 Reverse merger 

“Vår kultur har inte förändrats 
något” 

“Deras kultur har förändrats helt” 

 

Tabell 3. Exempel på respondenters svar som kodats till modellen ”Culture End-State 

Framework”. 

 

I intervjuerna har enbart respondenter från det förvärvade företaget intervjuats. Därmed 

syftar “vår kultur” till det förvärvade företaget som respondenterna arbetar på, det vill säga 

kulturen på det svenska kontoret. “Deras” syftar på det förvärvande företaget, det vill säga de 

franska kollegorna och överordnade. Tabellen ovan visar den kodning som varje utfall 

resulterat i. Dessa ligger sedan till grund för hur intervjuerna analyserats och kan visa på hur 

den kulturella integrationen har varit under och efter förvärvet. 

 

 

3.8 Reliabilitet och validitet 

Golden (1992, s. 849) menar att en studies relevans ökar om en organisationsförändring 

undersöks under tiden istället för efter förändringen. Detta då individer, och framförallt högt 

uppsatta, tenderar att måla upp en förskönad bild av både skeendet och tidigare tagna beslut 
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(ibid). Glömska och eventuella nyckelpersoners avgång kan vara andra nackdelar med att 

studera ett uppköp i retroperspektiv. Denna studie har tagit hänsyn till ovan nämnda faktorer 

men då studien ämnar undersöka på vilket sätt ett företag påverkats av kulturkrockar efter ett 

företagsförvärv måste studien undersöka förvärvets alla skeenden, innan, under och efter. 

 

En vanlig uppfattning är att enfallstudiers och kvalitativa studiers eventuella upptäckter inte 

går att generalisera. Då syftas det ofta till att generalisera upptäckterna till en population, det 

vill säga en statistisk generalisering (Lee & Baskerville, s.221). Det finns dock flera olika sätt 

att generalisera upptäckter beroende på vilken typ av studie som utförts (ibid, s.222). Vidare 

menar Lee & Baskerville att ”det är likgiltigt om forskningen utförts kvalitativt eller 

kvantitativt, det finns bara ett vetenskapligt accepterat sätt att fastställa en teoris 

generaliserbarhet till en ny omgivning: att teorin överlever ett empiriskt test i den 

omgivningen” (ibid, s. 241, översatt). Denna studie ämnar generalisera från empiri till 

teoretiska uttalanden, även kallad en analytisk generalisering (ibid, s.236). För att kunna 

generalisera en fallstudies empiriska resultat till en aktuell teori behövs det belägg från ett 

flertal källor (ibid). För att öka validiteten har studien inte endast belyst frågeställningen 

utifrån de semistrukturerade intervjuerna, utan även från sekundärdata såsom årsredovisningar 

och andra offentliga dokument. 

 

En annan risk med intervjuer är att antingen respondenterna eller forskarna är partiska 

(Saunders et al. 2009, s.156-157). ”Respondenterna kan ha sagt vad de trodde att deras chefer 

ville att de skulle säga.” (ibid, s.156). Detta borde dock inte vara ett problem då både företag 

och respondenter är anonyma i denna studie. Även forskarna kan vara partiska, så kallad 

”observer bias”, då det alltid finns olika sätt att tolka data (ibid, s.157).  

 

3.8.1 Forskningsetiskt perspektiv 

Studien följer vetenskapsrådets etiska principer för humanistisk samhällsvetenskaplig 

forskning. Dessa etiska principer utgår ifrån fyra allmänna huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2016, s.6-14). 

En kort sammanställning av dessa krav återfinns i bilaga 2. 
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3.9 Metodkritik 

Studiens begränsningar och urval har haft en påverkan på de resultat som studien kommit 

fram till. Valet av kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer har haft en inverkan på 

vad forskarna ställt för frågor till respondenterna samt vilka svar som sedan framkommit av 

dessa. Trots att forskarna försökt bibehålla en neutralitet gällande respondenternas svar kan 

det omedvetet skett kopplingar till tidigare teori samt att följdfrågor ställts med en viss 

riktning. Det finns alltid en risk för partiskhet vid intervjuer och även vid analyseringen av 

dessa.  

 

Valet att använda sig av en gatekeeper har haft inverkan på resultatet och kan i värsta fall ha 

vinklat urvalet av respondenter på ett fördelaktigt sätt för det undersökta företaget. Detta då 

gatekeepern haft full kontroll i urvalet av respondenter.  

 

Vidare kan begränsningen att endast undersöka mellanchefer på det förvärvade företaget ha 

bidragit till att studien gått miste om viktiga insikter, såsom en korrekt helhetsbild av 

uppköpet. Studien belyser uppköpet ur ett retroperspektiv, något som under metodavsnittet 

(3.7) kritiserades då anställda ofta tenderar att försköna händelseförloppet och tidigare tagna 

beslut.  

 

Metodvalet har varit till förmån för studien då de semistrukturerade intervjuerna bidragit till 

att aktuella teman berörts, med möjlighet att följa upp och/eller utveckla svar på plats. Andra 

val, så som gatekeeper, urval av respondenter och retroperspektiv har varit kopplade till 

tillgänglighet med en begränsad handlingsfrihet. Forskarna upplever att med hänsyn till 

studiens omfattning samt tidsram gjort de bästa möjliga valen och att efter dessa svagheter 

presenterats väljer forskarna att stå fast vid sitt val av metod.  
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4. Resultat & diskussion 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur kulturkrockar påverkar det förvärvade företaget efter ett 

multinationellt företagsförvärv. Detta avsnitt presenterar den primärdata som erhållits från 

respondenternas intervjuer och även analysen av sekundärdata från de finansiella 

dokumenten. En diskussion kring dessa resultat kommer att föras. Resultaten som presenteras 

utgår endast från det förvärvade företagets perspektiv. Respondenterna har varit mellanchefer 

vilket gör att det är deras perspektiv på organisationsförändringen som undersöks. Även dessa 

uppgifters koppling till tidigare teori kommer att analyseras och diskuteras.  

 

 

4.1 Absorption och preservation 

Det har redan nämnts att det finns fem olika utfall som kan ske efter M&A angående 

kulturintegrationen mellan de inblandade företagen i ett förvärv enligt den använda modellen 

”Culture End-State Framework”. Dessa fem utfall är absorption, preservation, transformation, 

omvänd sammanslagning och kulturell integration.  

 

Figur 2. Resultat av fallstudien med användandet av ”Culture End-State Framework”. 

 

De flesta av respondenterna upplevde att det förvärvande företaget inte anpassat sin 

ledarskapsstil eller sina tillvägagångssätt efter vare sig den svenska kulturen eller det 
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förvärvade företagets organisationskultur. Detta tyder på att det förvärvande företaget inte har 

förändrat sin organisationskultur nämnvärt, vilket gör att utfallen transformation, omvänd 

sammanslagning och kulturell integration inte är aktuella i det här fallet. Dessa tre utfall 

kräver nämligen att det förvärvande företaget förändrar sin kultur medel till mycket. Därmed 

återstår integrationsutfallen absorption och preservation i modellen, båda innebär att det 

förvärvande företagets kulturförändring är låg. Det som skiljer dem åt är i vilken utsträckning 

det förvärvade företaget ändrar sin kultur. 

 

Respondenterna beskrev att det svenska kontoret lämnades ifred direkt efter företagsförvärvet. 

Kontoret behölls intakt med dåvarande VD och det förvärvande företaget tydliggjorde att det 

svenska kontoret skulle fungera som det alltid gjort. Trots dessa löften menade vissa av 

respondenterna att det märktes en tydlig skillnad i kulturen redan dag ett efter förvärvet. 

“Kulturkrocken kom direkt. Hur de kommunicerade och gjorde saker, vi har en helt annan syn 

på ledarskap.” Dessa upplevelser pekar initialt mot preservation som innebär att inget av 

företagen förändrar sin organisationskultur märkbart. Det förvärvade företaget får då behålla 

sin kulturella autonomi. Eftersom respondenterna beskrev att de upplevde en viss 

kulturskillnad redan från början efter förvärvet är preservation dock inte helt riktigt. Detta 

tyder på att det förvärvade företaget förändrade sin organisationskultur något vilket gör att de 

hamnar en bit över preservation mot absorption i modellen. Detta illustreras ovan av figur 2. 

 

En del av respondenterna beskrev även att det skedde en omorganisering när den svenska 

VD:n byttes ut, vilket de kallar ”fas två”. I ”fas två” började det förvärvande företaget gå in i 

den svenska organisationen och implementera sin egen kultur. Några av respondenterna 

beskrev att det var tydligt att det förvärvande företaget försökte ändra det svenska kontorets 

struktur till sin egen struktur.  

 

“Det var många som upplevde att fransoserna ville kontrollera oss på ett helt 

annat sätt än vad vi var vana vid. Det innebar ganska många nya 

rapporteringssätt, vi uppmanades att skicka in rapporter och vi skulle redovisa 

det ena efter det andra. Det uppstod en ganska stor irritation över just varför vi 

skulle rapportera så mycket.”  

 
 

En annan respondent uttryckte ”Efter det [bytet av VD] var man ganska tydlig med en 

omorganisation och gjorde så att vi fick samma struktur som andra YYY [det förvärvande 
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företagets namn har bytts ut mot YYY]. […] De började föra in andra rutiner som de ville att 

vi skulle följa.” Till exempel införde de en matrixorganisation där de anställda hade två 

överordnade att rapportera till, en på lokal nivå och en på funktionell nivå. En av 

respondenterna beskrev att de upplevt en mer gradvis förändring till att det svenska kontorets 

organisationskultur har integrerats att likna det förvärvande företagets kultur och 

organisationsdesign. Enligt använda modell indikerar detta att det förvärvade företaget, det 

svenska kontoret, har rört sig allt mer mot utfallet absorption vilket innebär att de har 

förändrat sin kultur mycket. Detta illustreras av figur 2. 

 

Det förvärvade företaget har därmed efter förvärvet först integrerats enligt utfallet 

preservation i vad några av respondenterna kallar ”fas ett” för att sedan röra sig mer mot 

absorption i ”fas två”. I övergången mellan ”fas ett” och ”fas två” upplevde de flesta 

respondenterna att den franska ledningsgruppen blandade sig i deras arbetssätt och krävde att 

de svenska kollegorna skulle rätta sig efter deras struktur och regler. För att utfallet 

preservation ska lyckas menar Marks och Mirvis (2011, s.866) att det förvärvande företaget 

måste begränsa att sin ledningsgrupp gör intrång i det förvärvade företaget och minimera 

likställandet av regler och system. Det förvärvade företaget måste få behålla sin autonomi. En 

möjlig anledning till att integrationen har gått från preservation till absorption i det förvärvade 

företaget kan bero på att den franska ledningen faktiskt upplevdes göra intrång och kräva att 

de svenska anställda skulle rätta sig efter deras regler och struktur. Denna skillnad i 

förhållningssätt upplevdes vara en del av övergången i vad respondenterna beskrev som ”fas 

två”. De finansiella dokument från det förvärvande företaget som har studerats kan varken 

bekräfta eller motsäga detta då ingen information om integration eller strategier nämns.  

 

De flesta av respondenterna tyckte att kulturkrockarna var minst i den första fasen då ett 

stadie nästintill preservation rådde och det svenska kontoret upplevdes ha lämnats ifred. Detta 

betyder att båda företagen i förvärvet behåller sin egen organisationskultur och 

kulturintegrationen är låg. I fas ett, som liknar preservation, upplevde de flesta respondenterna 

att kulturkrockarna var minst omfattande och dysfunktionella. I fas två när det förvärvande 

företaget försökte implementera mer av sin egen struktur och kultur på det svenska kontoret, 

upplevde de flesta av respondenterna att kulturkrockarna blev fler. Detta tyder på att 

kulturkrockarna upplevs fler och större ju högre kulturintegrationen är, vilket går i linje med 

tidigare teori som menar att kultur är svårföränderligt. Detta på grund av att stabilitet värderas 

högt i en grupp (Schein, s.14) och förändring hotar stabiliteten vilket skapar motstånd. 
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Motståndet tycks ha ökat ju mer förändring det förvärvande företaget krävde av det svenska 

kontoret.  

 

 

4.2 Kulturell distans 

Respondenterna beskrev att det förvärvande företaget som köpte upp ”deras” företag 

visserligen är Schweiz-franskt men att många viktiga funktioner finns i Frankrike och att 

många i ledningen är franska. ”Det är den franska kulturen som har kommit hit.” Även från 

det förvärvande företagets årsredovisning framgår tydligt att det svenska kontoret främst 

samarbetar med det franska kontoret. Därför kommer hädanefter den franska kulturen och inte 

den schweiziska att behandlas.  

 

De flesta av respondenterna arbetar främst på det svenska kontoret. Detta gör att de flesta 

anställda inte direkt upplevde hela den franska organisationskulturen. Av respondenternas 

svar går att tyda en hög kulturell distans mellan de olika kulturerna. Detta kommer att 

behandlas mer utförligt nedan. Nationell kulturell distans definieras i teorin som ”graden som 

kulturella normer i ett land skiljer sig från dem i ett annat land.” (Marosini, Shane & Singh 

1998, s.139) och representerar skillnaden i normer, rutiner och organisationsdesign mellan 

företagen i ett företagsförvärv (ibid, s.138).  

 

Respondenterna beskrev stora skillnader i alla tre faktorer från Marosini, Shane & Singh 

(ibid): normer, rutiner och organisationsdesign. Skillnader i normer beskrevs till exempel 

vara de olika kulturernas syn på punktlighet. Flera av respondenterna nämnde skillnader i 

synsätt gällande punktlighet. En av dem beskrev: ”Fransoserna har alltid som en akademisk 

kvart till alla möten medan vi svenskar kommer dit någon minut innan mötet ska börja. Sedan 

får vi vänta ut fransoserna tills de kommer.” En annan tyckte att detta skapade en stor 

frustration hos de anställda på det svenska kontoret då: ”Vi svenskar har en helt annan syn på 

tider. Om vi är sena ber vi om ursäkt men fransmännen kan vara en halvtimme sena utan att 

man får minsta förklaring eller ursäkt.”  

 

Exempel på skillnader i rutiner kan vara olikheterna i företagens möteskulturer. Flera av 

respondenterna har arbetat i flertalet länder och beskriver att organisationskulturen skiljer sig 

åt under möten. Respondenterna menar att i Sverige är det första mötet främst informativt. 

Vid det andra mötet diskuterar alla och först vid det tredje eller fjärde mötet kommer gruppen 
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fram till ett kollektivt beslut. I Tyskland, där flera av respondenterna har arbetat märkte de att 

möteskulturen var en annan. På det första mötet förväntades alla komma dit väl förberedda 

och pålästa. Beslutet fattades redan på det första mötet. Där och då är diskussionen öppen 

men respondenterna upplevde att efter mötet när beslutet var fattat togs ingen hänsyn till 

senare åsikter i frågan. ”Sedan är det stängt efter det. Då bestämmer man där, du ska vara 

påläst när du kommer dit. Det går inte att komma efter mötet och diskutera beslutet.” Sedan 

kommer vad en av respondenten beskriver som ”nästa nivå, fransmännen. De har redan 

beslutat sig redan innan mötet. De har en kultur där de bestämmer före. De träffas vid 

kaffeapparaten, de har bestämt en massa saker redan informellt före mötena.” Flera av 

respondenterna beskrev processen i den franska kulturen som väldigt politisk. De ansåg att 

fransmännen skapade en typ av nätverk med bundsförvanter där beslutsprocessen sker långt 

innan mötena. Flera av respondenten beskrev en stor förvirring angående de olika 

möteskulturerna. En av dem beskrev att första gången hon kom till ett tyskt möte kände hon 

sig ”överkörd”. Första gången hon satt med på ett franskt möte beskrev hon att hon ”satte på 

sig den tyska hatten” och kom väl förberedd. Hon kände sig förvirrad och frustrerad när hon 

sedan insåg att beslutet redan fattats informellt. Just möteskulturen var ett återkommande 

exempel hos respondenterna när de bads berätta exempel på kulturkrockar som de upplevt. 

 

Den strikta silo-strukturen som alla respondenter nämnde och som implementerades några år 

efter förvärvet är ett exempel på skillnader i organisationsdesign.  ”Det här silo-tänket har 

frustrerat den här organisationen jättemycket. […] De här silosarna, folk blir ju galna.” 

De tre faktorerna nämns av samtliga respondenter vilket indikerar att en hög kulturell distans 

finns mellan företagens kulturer i förvärvet. 

 

 

4.3 Kulturkrockar 

Den höga kulturella distansen tycks ha skapat omedelbara kulturkrockar. Ett tydligt exempel 

på en kulturkrock är den ovan nämnda kommentaren från en av respondenterna: 

”Fransoserna har alltid som en akademisk kvart till alla möten medan vi svenskar kommer dit 

någon minut innan mötet ska börja. Sedan får vi vänta ut fransoserna tills de kommer.” De 

flesta av respondenterna arbetar främst på det svenska kontoret. Detta gör att de flesta 

anställda inte direkt upplevde hela den franska organisationskulturen. Franska överordnade 

kom till det svenska kontoret vilket gjorde att det var den franska ledarskapsstilen som de 
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svenska anställda fick erfara. Detta gör att de flesta kulturkrockarna härstammade från 

skillnader mellan de svenska och franska ledarskapsstilarna. 

 

Respondenterna beskriver alla att den svenska och franska ledarskapsstilen skiljde sig 

avsevärt åt. ”Vi har olika syn på hur man leder. Detta gjorde att kulturkrockarna kom 

direkt.” Inställningen till ledarskap skiljer sig stort vilket alla respondenter var rörande 

överens om. Det franska ledarskapet ansågs mer hierarkiskt än det svenska.  
 

”Det är chefen som bestämmer [i fransk ledarskapsstil], du får inte ta egna 

initiativ utan måste alltid fråga om lov först. Chefen vet bäst, eller ja, det gör de 

sällan men de tycker att de vet bäst.”  
 

De franska överordnade beskrevs som kontrollerande och styrande: “det var många som 

upplevde att fransoserna ville kontrollera oss på ett helt annat sätt än vad vi var vana vid.” 

Den svenska ledarskapsstilen ansåg respondenterna främst skiljde sig mot de franska i 

svenskarnas ”konsensustänk. [...] I Sverige förväntar sig alla att få vara med och bestämma.” 

Detta visar sig tydligt i hur de anställda talar till sina överordnade. De franska överordnade 

upplevdes förvänta sig total lydnad och respekt. ”Du får aldrig gå över en fransk chef till 

dennes chef.” Kommunikationen upplevdes som att den hela tiden behövde följa den 

hierarkiska kedjan. Med de svenska överordnade däremot upplevdes aldrig några problem att 

gå förbi en överordnad bara för att prata. ”Våra chefer sitter med dörrarna öppna så att vi ska 

förstå att vi är välkomna. Det gör inte de franska cheferna”.  

 

4.4 Sambandet mellan kulturell distans och kulturkrockar 

Huruvida nationell kulturell distans är positivt eller negativt råder det delade meningar om i 

tidigare teorier. Majoriteten av tidigare forskningen har kommit fram till att nationell kulturell 

distans hindrar prestationen vid multinationella företagsförvärv (Marosini, Shane & Singh 

1998, s.137). Kulturell distans leder till osäkerhet och fler konflikter i den dagliga 

verksamheten (ibid, s.139), med andra ord kulturkrockar. De som förespråkar att kulturell 

distans är positivt menar främst att hög kulturell distans inom multinationella företagsförvärv 

har en stor potential. Frågan är då huruvida denna stora kulturella distans i ledarskapsstilar 

mellan företagen är positivt eller negativt då teorin är motstridig. 
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Denna studies resultat indikerar att kulturell distans försvårar organisationens verksamhet, 

inte att den kompletterar den. En av respondenterna menar att ”det är svårare att integrera 

två vitt skilda kulturer eftersom varje kultur tror att sitt sätt är det bästa sättet.” Hon menar 

att ju större kulturell distans desto svårare blir integrationen. De flesta respondenterna menar 

att detta åtminstone gäller för ledarskapsstilar. Alltför olika ledarskapsstilar gör det svårt att 

veta hur de ska förhålla sig till sina överordnade när olika oskrivna regler gäller beroende på 

överordnad. En hög kulturell distans verkar skapa dysfunktionella kulturkrockar om de 

olika kulturerna integreras. 

 

Dock bör nämnas att respondenterna beskrev vissa effekter av kulturkrockar som även var 

positiva. “Det är en enorm styrka att jobba med människor från olika kulturer som tänker 

olika. Det skapar en helt annan innovation. Om alla tänkte lika skulle det inte hända så 

mycket.” Detta tyder på att en låg kulturell distans kanske inte är särskilt produktiv. En alltför 

låg kulturell distans kommer visserligen inte leda till kulturkrockar i samma omfattning som 

en hög kulturell distans men kommer även att missa de positiva synergieffekter som oftast är 

syftet bakom M&A. 

  

 

4.5 Kulturintegration  

Det är möjligt att svårigheterna vid kulturell distans är beroende av graden av 

kulturintegration hos de båda företagen. Om båda företagen bibehåller sin ursprungliga 

organisationskultur kommer rimligtvis inte graden av kulturell distans ha särskilt stor 

påverkan eftersom de olika kulturerna inte behöver integreras. Vid preservation borde 

kulturell distans således ha mindre betydelse än vid absorption. Detta styrks av 

respondenternas upplevelser. Ju mer det svenska kontorets kultur erfordrades integreras med 

det förvärvade företagets kultur desto mer märkbar blev den kulturella distansen. 

Kulturkrockarna blev fler och de anställda på det förvärvade företaget kände en ännu större 

osäkerhet över sin egen roll och framtid inom organisationen. En av respondenterna beskrev 

att det var många som inte trodde på förändringen av organisationskulturen och det nya sättet 

att göra saker på efter att det förvärvande företaget började implementera sin egen 

organisationskultur på det svenska kontoret. ”Folk har börjat undra ’Vad gör vi här?’ vilket 

är ett problem, för ser man inte vart man är på väg då vet man inte vad man ska tro på eller 

inte.” Således tycks en hög kulturell distans ha negativa effekter vid en hög 

kulturintegration såsom vid absorption och även rimligtvis omvänd sammanslagning och 
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transformation. I dessa tre utfall, eller åtminstone absorption som denna studie undersökt, 

bekräftas teorin om att kulturell distans hindrar prestationen vid multinationella 

företagsförvärv och leder till osäkerhet och konflikter i den dagliga verksamheten.  

 

Vid en låg kulturell integration eller kulturell autonomi finns däremot en hög potential vid 

kulturell distans, precis som Marosini, Shane och Singh (1998, s.40) samt Marks och Mirvis 

(2011, s.381) föreslår. Detta, som sagt, för att de stora kulturella skillnaderna inte 

uppmärksammas när kulturerna inte behöver integreras. Dessa resultat indikerar att graden 

av kulturintegration påverkar huruvida kulturell distans leder till dysfunktionella 

kulturkrockar och i vilken utsträckning. Vid en hög kulturell autonomi, såsom preservation, 

kan den kulturella distansen vara högre utan att leda till kulturkrockar än vid en hög kulturell 

integration, såsom absorption, transformation och omvänd sammanslagning. Enligt Marosini, 

Shane och Singh (1998, s.39-40) kan synergieffekterna vid ett förvärv bli höga även utan en 

hög kulturintegration. De menar att det förvärvande företaget får tillgång till den kunskap som 

det förvärvade företaget besitter endast genom att köpa det. Detta stödjs av årsredovisningar 

från det förvärvande företaget från samma år som företagsförvärvet ägde rum. Där nämns det 

förvärvande företagets ursprungliga företagsnamn 37 gånger, varav 19 av dessa benämningar 

poängterar att det förvärvade företaget har ökat kompetensen inom ett nytt fält för det 

förvärvande företaget.  

 

Resultatet av denna studie indikerar även att en hög kulturell distans tycks ge ökade 

dysfunktionella effekter såsom fler konflikter i den dagliga verksamheten och en ökad 

osäkerhet hos de anställda om kulturerna ska integreras. Genom att låta bli att integrera 

företagens kulturer vid en alltför hög kulturell distans kan således dysfunktionella 

kulturkrockar undvikas. Detta kan bero på att det, enligt Marosini, Shane och Singh (1998, 

s.40), lönar sig att låta anställda arbeta inom sätt som är kompatibla med sin egen kultur. 

Intressant är att det förvärvande företaget hade exakt denna strategi i vad respondenterna 

kallar ”fas ett” där det svenska kontoret upplevdes få fortsätta arbeta på ungefär samma sätt 

som förut och att denna fas ansågs framgångsrik enligt studerade årsredovisningar. 

Årsredovisningarna indikerar att synergieffekterna av förvärvet varit positiva redan första året 

efter förvärvet då nästintill kulturell autonomi rådde och kulturintegrationen ännu inte hade 

startat. Detta tyder på att även en låg kulturell integration, såsom vid preservation, kan ge 

positiva synergieffekter. Detta stödjer denna studies resultat som indikerar att vid en hög 
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kulturell distans kan det vara mer fördelaktigt för det förvärvande företaget att låta det 

förvärvade företaget arbeta autonomt. 

 

Dock bör poängteras att en av respondenterna ansåg att de franska kollegor som flyttade till 

Sverige och jobbade på det svenska kontoret en längre tid anpassade sitt sätt att arbeta efter 

det svenska kontorets företagskultur. De franska överordnade som endast besökte det svenska 

kontoret några gånger per år däremot, upplevdes inte anpassa sitt arbetssätt nämnvärt. Detta 

tyder på att en sammanslagning där de anställda får arbeta på daglig basis med kollegor från 

båda företagen antagligen har lättare att integrera sina kulturer än i de fall där anställda enbart 

rapporterar till eller möter anställda från det andra företaget. Värt att nämna är även att de 

flesta mellanchefer som intervjuades hade betydande ansvar att få igenom de förändringar 

som det förvärvande företaget ville implementera på det svenska kontoret. Rimligtvis kan 

detta påverka varför respondenterna tyckte att kulturkrockarna blev fler när 

organisationsförändringarna ökade eftersom de hade ansvar att få igenom förändringarna hos 

sina underordnade. 

 

 

4.6 Timing 

Flera av respondenterna nämnde också vikten av timing vid ett företagsförvärv. ”Den nya 

kulturen får inte integreras för abrupt efter ett uppköp, då kommer folk att sätta sig emot och 

bli negativt inställda direkt. Det känns alltför hotfullt.” De påpekade dock att kultur-

integrationen inte får ta för lång tid heller. ”Man måste gå försiktigt fram men det får inte ta 

för lång tid.” Detta är en svår balansgång och de respondenter som nämnde timing anser att 

det förvärvande företaget tog alltför lång tid på sig att försöka integrera sin kultur på det 

svenska kontoret.  
 

”Förändring gör ont men inte fullt lika länge om det görs direkt men tillräckligt 

försiktigt. Det är som ett plåster. I detta fall borde det varit snabbare. Det tog för 

lång tid, folk hade ställt sig in på att förändringarna var klara.”  

 

Respondenten menar därmed att kulturintegrationen inte får implementeras för sent efter 

företagsförvärvet. Detta skulle kunna ha ett samband med den höga graden av misslyckande i 

M&A. Om timingen är så avgörande som respondenterna menar kan en felaktig timing vara 

en annan förklaring till varför kulturintegrationen misslyckas. Eftersom kultur är avgörande 
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för om en M&A är framgångsrik eller inte (Lodorfos & Boateng 2006, s.1407) kan en 

misslyckad integrering av företagens olika  kulturer rimligtvis ha en avgörande betydelse. En 

för sen kulturintegration eller en alltför aggressiv implementering av en förändring kan vara 

en av anledningarna till varför M&A ofta misslyckas. 

 

 

4.7 ”Vi och dem”-känsla mellan företagen i M&A 

Människor av olika kulturer brukar skapa en attityd av ”vi och dem” när deras 

kulturskillnader uppdagas (Marks och Mirvis 2011, s.860; Biljisma-Frankema 2001, s.194). 

Detta kan enligt teorin bero på att de anställda vid M&A ofta känner sig hotade av det nya 

systemet som har ett annat sätt att få saker gjorda och andra värderingar (ibid). Detta bekräftas 

av denna studie. Flera av respondenterna tog upp just ”vi och dem”-känslan som uppstod på 

det förvärvade företaget mellan dem och det förvärvande företaget. ”Många ser det 

fortfarande som att de jobbar på XXX [det förvärvade företagets ursprungliga namn har bytts 

ut mot XXX].” Två av respondenterna belyste vikten av att företagen måste jobba med att få 

en global ”vi”-känsla på det lokala kontoret om det globala företaget. Samtidigt ansåg de att 

det är viktigt att det lokala kontoret behåller en lokal ”vi”-känsla som särskiljer dem från det 

stora globala företaget. ”Man måste känna att man är viktig som egen på det lokala kontoret 

men även som en del i det stora företaget.”  

 

Slutsatsen blir att en ”vi och dem”-känsla tycks vara svår att undvika men att företag i M&A 

måste fokusera på att skapa en ”vi”-känsla inte bara angående det globala företaget utan även 

betona vikten av ”vi” på det lokala kontoret. Detta kan vara ännu en förklaring bakom den 

höga graden av misslyckande i M&A. Om ledningen inte lyckas förmedla denna globala ”vi”-

känsla till sina anställda kan kanske även detta förklara varför kulturkrockar uppstår och blir 

dysfunktionella. Respondenterna bekräftar även denna slutsats. De berättar att kultur-

seminarier hölls efter förvärvet för att meddela de anställda om eventuella kulturskillnader 

mellan länderna och därmed företagen. Samtliga respondenter menar dock att detta inte var 

tillräcklig information och att de alla kände sig oförberedda på konsekvenserna av förvärvet 

och den kulturella distansen.  
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5. Slutsats 

Uppsatsens syfte var att undersöka hur kulturella krockar påverkar det förvärvade företaget 

efter ett multinationellt företagsförvärv. Syftet besvaras genom att studien visar att 

kulturkrockar kan ge dysfunktionella effekter såsom en ökad osäkerhet bland de anställda och 

fler konflikter i den dagliga verksamheten. Detta stärks av både tidigare teori och av denna 

studie.  

 

Den viktigaste konklusionen från denna uppsats rör dock sambandet mellan kulturkrockar, 

kulturell distans och deras olika implikationer vid kulturell integration. Studiens resultat 

indikerar att främst två faktorer påverkar omfattningen av kulturkrockar vid ett 

företagsförvärv: kulturell distans och kulturintegration. Kulturell distans skapar 

möjligheten till kulturkrockar, men det är endast vid en hög kulturell integration som den 

kulturella distansen uppdagas och kulturkrockarna framträder. Ju högre kulturell distans 

desto svårare blir en kulturintegration på grund av de dysfunktionella kulturkrockarna som 

uppstår.  

 

Tidigare teorier har varit motstridiga angående huruvida hög kulturell distans är positivt eller 

negativt (Marosini, Shane & Singh 1998, s.137; Marks & Mirvis 2011, s.860). Resultatet från 

denna studie indikerar att båda versionerna av dessa motstridiga resultat från tidigare studier 

stämmer men under olika situationer. Vid preservation har en hög kulturell distans en stor 

potential och behöver inte nödvändigtvis innebära särskilda svårigheter. Vid absorption 

däremot har en hög kulturell distans en dysfunktionell effekt med ökad osäkerhet och fler 

konflikter och kulturkrockar i den dagliga verksamheten. Detta beror på graden av 

kulturintegration. Även andra faktorer såsom timing och en ”vi och dem”-känsla spelar in vid 

lättheten som en kultur kan integreras men inte i samma utsträckning som kulturell distans. 

 

Vid preservation är graden av kulturintegration väldigt låg och kulturell autonomi beskriver 

denna situation bäst. På grund av den låga kulturella integrationen får de kulturskillnader som 

den kulturella distansen utgör inte nödvändigtvis särskild stor betydelse då båda företagen 

behåller sina organisationskulturer relativt intakta. Vid absorption däremot är graden av 

kulturintegration hög då det förvärvande företagets kultur kommer att anpassas kring det 
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förvärvade företagets. Kulturella skillnader kommer därmed uppdagas och leda till 

kulturkrockar, konflikter och osäkerhet hos de anställda. 

 

Denna studie visar på att företag som har en alltför hög kulturell distans och ska genomföra 

ett förvärv bör fundera på att bibehålla sina egna ursprungliga organisationskulturer för att 

undvika kulturkrockar och de dysfunktionella effekter dessa har på verksamheten. Vid en 

alltför hög kulturell distans kan det med andra ord vara strategiskt att inte integrera företagens 

kulturer. Om den kulturella distansen inte är alltför hög bör däremot kulturerna kunna 

integreras. Bör nämnas är även att visa kulturkrockar beskrevs som positiva och användbara 

av respondenterna. Med detta sagt är en alltför låg kulturell distans inte särskilt användbart då 

vissa av synergieffekterna kan försvinna.   

 

5.1 Förslag för framtida studier 

Bör beaktas är att studiens begränsningar och urval med största sannolik har haft en påverkan 

på studiens resultat. Det vore därför intressant att studera ”Culture End-State Framework” 

med andra metodval och med andra begränsningar än vad denna studie har gjort. Exempelvis 

har denna uppsats fokuserat på enbart två av de fem integrationsutfallen, nämligen, 

preservation och absorption. Det vore därmed intressant för framtida studier att studera 

resterande integrationsutfall, det vill säga transformation, omvänd sammanslagning och 

kulturell integration.  

 

Denna studie har genomfört en enfallstudie. Kultur är ett fenomen som existerar i länder och 

företag världen över. Så trots att endast en enfallstudie har genomförts är kultur ett så pass 

universellt fenomen att författarna tror att dessa resultat torde kunna generaliseras till samtliga 

förvärvade företag, men vidare studier behövs för att bekräfta detta. 

 

Det vore även av intresse att göra liknande studier under en längre tid och utan att använda ett 

retroperspektiv. Då detta är en studie som behandlar en empiriskt obeprövad modell vore det 

intressant att utföra liknande studier i flera olika situationer och företag för att se om liknande 

resultat uppnås. Framtida studier skulle även kunna undersöka gränssnitten när en kulturell 

distans blir “för hög” för att kunna integreras framgångsrikt utan de dysfunktionella 
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kulturkrockarna och när en kulturell distans blir “för låg” så att synergieffekterna av förvärvet 

försvinner.  
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Bilaga 1- Intervjufrågor 

Frågorna kommer att delas in i teman, dessa kursiveras och delgavs inte respondenterna. 

Frågorna under varje tema är exempel på intervjufrågor som täcker det givna temat. Det är 

därmed inte självklart att frågorna kommer ställas i exakt denna ordning eller att alla frågor 

kommer tas upp utan enbart att temat kommer att täckas. (Begreppet företagsförvärv har i 

intervjufrågorna bytts ut mot uppköp då detta är mer naturligt i talspråk.) 

Det förvärvade företagets ursprungliga namn har bytts ut mot XXX. 

Det förvärvande företagets namn har bytts ut mot YYY. 

 

Börja gärna med att berätta om din arbetsroll här på YYY. Vad innebär den? 

Bakgrund till företagsförvärvet: 

Vet du varför YYY köpte XXX? 

Vet om hur processen gick till? Fick veta om det innan det skett eller när det var på väg att 

hända? 

Vet du om någon analys av XXX:s kultur gjordes innan uppköpet? 

Vet du om YYY uppnått de mål med XXX som ledde till uppköpet? 

Vilken information som presenterades för de anställda om företagsförvärvet och dess 

potentiella konsekvenser: 

Hur presenterades uppköpet för de anställda? 

Gjordes några individuella samtal eller gruppsamtal med de anställda om vad uppköpet 

innebar och vilka konsekvenser det skulle få för dem? 

Informerades de anställda på något annat sätt om kulturella krockar? 

Hur företagsförvärvet upplevdes av de anställda: 

Hur upplever du att nyheten om uppköpet togs emot av de anställda? 

Berätta din egen upplevelse av den första perioden när YYY tog över styret. 
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Ge exempel på hur det fransk/schweiziska uppköpet påverkat the day to day business här på 

det svenska kontoret? 

Hur upplevde du att stämningen hos de anställda på det svenska kontoret var efter uppköpet? 

Upplevelser kring förändring och kulturkrockar som företagsförvärvet fört med sig: 

Upplever du att organisationskulturen har förändrats på det svenska kontoret efter uppköpet? 

Och i så fall hur? 

När upplevde du kulturkrockarna första gången? 

När tyckte du att kulturkrockarna var som värst eller flest? 

Hur upplever du dem idag? 

Be om exempel på upplevda kulturkrockar om respondenten inte redan tagit upp detta. 
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Bilaga 2 - Forskningsetiskt perspektiv 

Informationskravet 

Regel 1 

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte. 

Detta allmänna krav kan konkretiseras i följande regel: 

Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i 

projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att 

deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall 

omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras 

villighet att delta. 

Samtyckeskravet 

Regel 2 

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

Detta krav kan konkretiseras i följande regler: 

Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall 

bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare (t.ex. om de undersökta är 

under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär). 

Regel 3 

De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge 

och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför 

negativa följder för dem. 

Regel 4 

I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltagarna utsättas för 

otillbörlig påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållanden bör heller inte föreligga mellan 

forskaren och tilltänkta undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare. 

Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

ta del av dem. 
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Frågan om konfidentialitet har ett nära samband med frågan om offentlighet och sekretess. 

Detta allmänna krav kan konkretiseras i följande regler: 

Regel 5 

All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga uppgifter om 

enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt beträffande 

sådana uppgifter. 

Regel 6 

Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett 

sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta 

uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt 

omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna. 

Nyttjandekravet 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 

Detta allmänna krav kan konkretiseras i följande regler: 

Regel 7 

Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

Regel 8 

Personuppgifter insamlade för forskningsändamål får inte användas för beslut eller åtgärder 

som direkt påverkar den enskilde (vård, tvångsintagning, etc.) utom efter särskilt medgivande 

av den berörda. 

 

 

            

      

      

     

 

 

 

 


