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Abstract 
The aim of this paper is to describe how a management in a construction company works with 
rules and routines in a merger process after the acquisition of another company based on an 
institutional perspective. This is done through the research question; how can a company 
management work with rules and routines to bring two organizational logics together in a 
merger between two companies? The paper focuses on the issue of the work aimed at merging 
two different organizational logics in to one. A case study methodology is used in order to 
grasp how the studied company works with this merging process. The collected data is 
analyzed through a content analysis and aggregated into variables, themes and a theoretical 
dimension. It was found that the management primarily let the company logics grow together 
organically through involving processes. Another founding is that mutual adaption and a high 
level of diplomacy is commonly used in the studied company during the merger process.  
 
Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att beskriva hur en företagsledning i ett byggföretag arbetar med 
regler och rutiner under en fusion med ett annat företag utifrån ett institutionellt perspektiv. 
Detta utifrån frågeställningen; Hur kan en företagsledning arbeta med regler och rutiner i 
syfte att föra samman två olika organisationslogiker vid en företagsfusion? En fallstudie har 
tillämpats för att erhålla en djupare förståelse för hur det studerade företaget arbetar med detta 
under en sådan process. De data som insamlats har analyserats genom en innehållsanalys och 
är aggregerad till variabler, teman och teoretiska dimensioner. Studiens resultat visar på att 
företagsledningen främst låter företagens olika logiker anpassa sig till varandra organiskt 
genom en involverande process. Ett annat resultat är att det studerade företaget anser att en 
gemensam anpassning och ett diplomatiskt förhållningssätt är viktiga faktorer att ta hänsyn 
till under fusionen.  
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Organisational theory, Organizational change, Organizational identity, Rules & routines, 
Communication 
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1. Inledning 
 

I detta kapitel presenteras bakgrund, syfte, forskningsfråga och analysmodell. I bakgrunden 
diskuteras fenomenet företagsförvärv och fusioner och den problematik som finns inom fältet. 
Detta mynnar ut i studiens forskningsfråga och en analysmodell. 

 

1.1 Bakgrund 

Människan tenderar att motsätta sig förändring då vi upplever osäkerhet (Brunsson 2000, 4). 
Trots detta är förändring något som sker i både större och mindre utsträckning i vår omvärld. 
Detta gör det viktigt att som organisation också förändras och utvecklas för att kunna vara 
konkurrenskraftiga på marknaden (Zollo & Meier 2008). Om människor motsätter sig 
förändring och organisationer konstant måste utvecklas skapar det en problematik. Människan 
tenderar att falla tillbaka i gamla mönster och via tidigare erfarenheter skapa legitimitet med 
sitt handlande och på så vis minska känslan av osäkerhet (DiMaggio och Powell 1991, se 
Lawrence & Suddaby 2006). Rousseau (1998) menar att det inte är förändringen i sig som är 
problemet. Trots att människan har ett naturligt motstånd till förändring vet vi samtidigt att vi 
måste förändras och att världen runt omkring förändras. Däremot motsätter vi oss förändring 
när vi upplever att förändringen är plötslig och går för fort. Människor fungerar därmed enligt 
Rousseau (1998) bäst i en miljö som kännetecknas av en låg grad av förändring vilken 
upplevs som konstant. 
 
Haslam (2001) menar att problematiken kring motstånd vid förändring handlar om att 
organisationsidentiteten blir hotad. Detta perspektiv, till skillnad från Rousseau (1998), lägger 
fokus på huruvida förändringen ligger inom ramen för vad individer inom organisationen 
anser vara hot mot den upplevda organisationsidentiteten eller inte (Haslam 2001, 383). I 
vissa organisationer kan således somliga förändringar upplevas som positiva, där faktorer som 
nytt varumärke, nya målstrategier, arbetsmetoder etc. kan bidraga till en positiv förändring, så 
länge de inte upplevs vara ett hot mot organisationsidentiteten. Om förändring däremot är 
utanför ramen för organisationslogiken kan viljan att identifiera sig med en organisation 
påverkas negativt (Giessner 2011). 
 
För att behålla och utveckla en stark känsla av organisationsidentitet är det viktigt att man 
från ledningens sida, lyckas förmedla en känsla inom organisationen att denna utvecklas i en 
rimlig takt och inom de ramar som de institutionaliserade mönstren i organisationen tillåter 
(Rousseau 1998). Jetten et al. (2002) menar att en förändring som sker allt för snabbt och som 
aktörer inom organisationen inte förstår syftet med kan skapa motstånd. Detta menar 
författaren härstammar ifrån att människor generellt eftersträvar en känsla av en upplevd 
tillhörighet till den organisation de verkar inom.  
 
Som nämnt ovan menar Haslam (2001) att människor tenderar att motsätta sig förändring om 
den går utanför den egna institutionens ramar vilket enligt vår mening kan medföra problem 
om ledningen i en organisation som står inför en förändring ej tar detta i beaktande. För att 
utveckla ett sådant resonemang har vi i denna studie valt att problematisera förändring ur ett 
institutionellt perspektiv. Thornton och Ocasio (2008) diskuterar institutionell logik som en 
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teoribildning vilken utgår ifrån att varje institution har en egen logik som styr människors 
agerande där vad som anses rationellt styrs av den egna institutionens logik. Tidigare teorier 
om rationalitet förkastas och man menar istället inom denna teoribildning att varje institution 
har sin egen logik vilket sedermera styr vad som anses vara rationellt inom institutionen. 
 
Institutioner ses som socialt konstruerade och består av mönster från tidigare erfarenheter. 
Thornton och Ocasio (2008) diskuterar att antaganden, värden, uppfattningar och regler 
skapar mening kring människors handlande och att dessa produceras och reproduceras inom 
ramen för den egna institutionella logiken. Vidare menar de att en kunskap kring den sociala 
och institutionella kontexten erfordras i syfte att kunna förstå individuellt och organisatoriskt 
beteende. Vid förståelse av den institutionella kontexten bidrar detta till att aktörer har 
möjlighet att förändra den. Ett begrepp inom teorin för institutionell logik är embedded 
agency. Begreppets grundantagande är att organisationers logik består av intressen, 
identiteter, värden och antaganden av individer och organisationer. Beslut som fattas och de 
resultat de leder till i en organisation kommer av individuella handlingar som skapats ur den 
institutionaliserade strukturen. Dessa individuella handlingar både möjliggörs och begränsas 
av institutionens logik (Thornton & Occasio, 2008). Thornton och Occasio (2008) menar att 
individuella och organisatoriska aktörer söker makt, status och ekonomiskt övertag vilket 
börjar och slutar i deras egna institutionella logik. Vidare menar författarna att människor kan 
betraktas som en produkt av en mängd institutioner. Dessa institutioner är inte endast 
baserade på arbete utan även familj, kulturell härkomst, utbildning etc.  
 

1.1.1 Företagsfusioner 
En stor typ av förändring inom organisationer är företagsfusioner. Under de senaste två 
decennierna har förekomsten av företagsfusioner och förvärv, internationellt känt som 
mergers & acquisitions, ökat markant världen över. Förvärv är en strategi som bland annat 
tillämpas för att få ett företag att växa och i slutändan öka värdet för aktieägarna (Sevenius 
2003, 16). Denna tillväxtstrategi står i kontrast till organisk tillväxt som utgår från att 
företaget växer internt genom exempelvis ökade marknadsandelar och nya produkter (Kuntz, 
B G, 2014). Att förvärva företag kan också vara en strategi, eller till och med ett måste för att 
ligga i framkant av teknikutvecklingen eller för att slå sig in på marknader med hård 
konkurrens (Sevenius 2003, 47). 
 
Företagsförvärv och fusioner benämns ofta som ett begrepp men förvärv och fusion är 
egentligen två olika förfaranden. Förvärv är då ett företag köper ett annat företag där 
intentionen kan variera för vilket mål som ämnas uppnås. Fusion däremot fokuserar på 
integrerande av två företag i varandra, exempelvis genom att det uppköpande företaget helt 
integrerar det uppköpta, eller att vissa delar integreras för att skapa synergieffekter. Dessa 
synergier kan vara säkerställandet av marknadsandelar, för att få tillgång till teknologi, eller 
för att uppnå stordriftsfördelar (Sevenius 2003, 47). Denna typ av företagsexpansion har varit 
mest förekommande precis innan IT-kraschen vid millennieskiftet och innan finanskrisen 
2008 (Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances 2015). Idag ser vi ytterligare en våg 
av ökade företagsfusioner och förvärv både i USA och Europa, men kanske främst i Asien.  
Sverige befinner sig på en relativt låg nivå av fusioner och förvärv sett till tidigare år inom 
landet (Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances 2015). 
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Företagsfusioner genererar ofta stora förändringar för åtminstone en av parterna i en fusion. 
Dessa förändringar kan vara allt ifrån strukturella organisationsförändringar till nya arbetssätt 
och mål. Detta kan skapa en hög grad av osäkerhet bland organisationens medlemmar i både 
det förvärvade samt det förvärvande företaget. Denna osäkerhet kan generera negativ 
påverkan på organisationens medlemmars vilja att identifiera sig med den nya organisationen 
(Giessner 2001). Teerikangas (2012) menar däremot att ett företagsförvärv många gånger kan 
upplevas som positivt och ha en motiverande faktor för den uppköpta parten då medlemmarna 
av organisationen kan se det som en möjlighet till karriär, större marknadsandel, högre grad 
av investeringar etc. 
 
Sett till de synergieffekter som företag ämnar uppnå med en företagsfusion misslyckas en klar 
majoritet av dessa (Touch & O'Sullivan 2007; Lubatkin 1983; Haleblian et. al. 2009 se 
Teerikangas 2012). Osäkerheten som lätt kan skapas bland medlemmarna och den lägre viljan 
att identifiera sig med den nya organisationen kan leda till lägre motivation, lägre känsla av 
tillhörighet, lägre produktivitet och högre personalomsättningshastighet (Jetten et al., 2002, 
Rousseau, 1998). Dessa faktorer påverkar i sin tur hur pass väl man uppnår de strategiska mål 
och synergier som varit syftet med fusionen (Gissner 2011). 
 
Terrikangas (2012) identifierar två fält av faktorer som är av avgörande betydelse i 
planeringen inför en företagsfusion. Det är statiska faktorer så som vilken status det 
uppköpande företaget har och vilken relation som funnits mellan företagen tidigare. Dessa 
faktorer påverkar om det uppköpta företaget skall se på fusionen som positiv eller negativ. 
Faktorerna har dock en mindre betydelse i jämförelse med dynamiska faktorer som främst 
syftar till hur kommunikationen ser ut i inledningsfasen. Isherwood och Orr (2008) menar att 
fältet är väldigt svårt att utforska då varje företagsfusion består av en mängd unika 
karakteristika. De har genom sin forskning kommit fram till ett antal områden som är 
avgörande vid en fusion och som ledningen hos båda företagen måste ta i beaktande, 
nämligen problematiken då två organisationslogiker slås ihop samt skapandet av en ny 
gemensam logik. Vid förändring inom en organisation så finner vi ett flertal faktorer som är 
viktiga att beakta, var av kommunikation är en av dem. Nedan följer en redogörelse för olika 
sätt att se på kommunikation. 

1.1.2 Kommunikation 
Stora förändringar är ett faktum vid en fusion och en rubbning av medlemmars syn på 
organisationsidentiteten sker alltid, om än i olika grad på olika organisatoriska nivåer. Detta 
då viljan att identifiera sig med den nya organisationen varierar (Giessner 2011). 
Kommunikation är avgörande för utfallet av fusionen. Tidigare forskning har länge pekat på 
fördelarna i dagens informationssystem med bland annat intranät och mail som gjort det 
enkelt att sprida information inom en organisation. Kvalitativ kommunikation är inte det 
primärt viktiga vid en fusion utan snarare kvantiteten. Vid en studie av två företagsfusioner 
framkom det att osäkerheten var mindre i det företag som ägnat sig åt kontinuerlig 
information även om den varit knapphändig. I ett liknande företag där ledningen väntat med 
att informera om fusionens förutsättningar tills de hade svar på så många frågor som möjligt 
var osäkerheten större (DiFonzo & Bordia, 1998). 
 
Det förekommer alltid inhämtning av information bland organisationens medlemmar under 
större förändringar. Detta då människan drivs av att skapa mening kring förändring som vi 
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inte förstår. Desto mindre information ledningen förmedlar desto mer information skapas 
kring ”kaffemaskinen” vilket i sig är ett fenomen som för med sig rykten och felaktiga 
uppgifter som ökar osäkerheten ytterligare (Gissner 2011). En fusion skapar alltid frågor 
bland organisationens medlemmar så som “Vad är det andra företaget för ett företag?”, “Vad 
blir vår plats i den nya organisationen?” och “Vad har det förvärvande företaget för planer för 
oss?”. Dessa frågor tenderar att föra med sig negativa associationer då både tidigare forskning 
och media framgångsrikt ofta påpekat och fokuserat på fusioner som haft negativa 
konsekvenser för de anställda (Teerikangas, 2012). 
 
Gissner (2011) menar precis som DiFonzo och Bordia (1998) att information ska förmedlas ut 
i organisationen så snabbt som möjligt för att hantera osäkerhet och hjälpa organisationens 
medlemmar att skapa mening kring förändringen. Informationen i inledningsfasen av en 
fusion är alltid begränsad. Det är dock genom den information medlemmarna berörs av vid en 
fusion som skapar mening och en inställning kring fusionen. Om detta meningsskapande är 
allt för negativt kan det få långt gående effekter även efter fusion är genomförd (Terrikangas 
2012).  
 
Osäkerhet och svårighet att identifiera sig med den nya organisationen kan variera inom en 
organisation. Denna osäkerhet har en korrelation med om det finns en förståelse för syftet och 
målet med varför man genomför en fusion, men genom att tydligt kommunicera detta kan en 
känsla av att fusionen är något nödvändigt för organisationens fortlevnad skapas. En känsla 
av nödvändighet kan göra meningsskapande kring förändringen lättare inom den berörda 
organisationen. Det blir därför också önskvärt att finna de delar av organisationen som 
befinner sig i ett tillstånd av hög osäkerhet vilket tenderar att vara de som genom fusionen 
står inför störst förändring och måste anpassa sig som mest (DiFonzo & Bordia, 1998). 
 
Teerikangas (2012) visar på att en viktig faktor vid kommunikation i inledningsfasen är att 
ledningen för det uppköpta företaget får tillgång till, och kontinuerligt kan sprida så mycket 
information som möjligt. Är denna information av positiv karaktär kombinerat med en positiv 
inställning från ledningens sida till fusionens genomförande har det enligt författaren också 
ett positivt samband med minskad osäkerhet hos de anställda. Detta ökar i sin tur också 
sannolikheten att organisationens medlemmar ser fusionen som motiverande. Information om 
fusionen anses som mer trovärdig och dämpar osäkerhet bättre om den kommer inifrån 
organisationen än utifrån. Detta även om det i större bolag är vanligt att information 
förmedlas via media och dylikt, vilket betraktas som att informationen kommer utifrån. 
Ledningen tenderar även de att anses vara en grupp utanför organisationen, sett från resten av 
organisationen, särskilt i hierarkiska och stora organisationer (Gissner 2011). Teerikangas 
(2012) menar att vid en fusion ökar känslan av samhörighet inom organisationen och 
ledningen får också högre trovärdighet och anses mer som en grupp inom organisationen. 
Särskilt bland ledningen i det förvärvande företaget, vilket gör att information som sprids via 
ledningen i det förvärvade företaget får en bättre effekt för att minska osäkerhet och bidrar till 
positiva effekter i fusionen. Vid en fusion av två organisationer finns olika syn på vad som är 
rationellt. Därför uppstår ett naturligt problem när olika faktorer värderas på olika sätt, vilket i 
sin tur kan skapa skilda förväntningar på vem som ska anpassa sig till vem.   
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1.1.3 Förväntningar på anpassning 
Tidigare forskning har visat på stora skillnader mellan olika organisationer i avseende av vem 
som ska anpassa sig till vem (Gissner et. al, 2006). Det vanligaste är att den mindre 
organisationen anpassar sig till den större (Knippenberg et. al, 2002). Det har visat sig att 
medlemmarna av större organisationer tenderar att anse att den mindre organisationen ska ha 
en högre grad av anpassning mot den större organisationen än vad den större organisationen 
ska ha mot den mindre. Detta står i kontrast till att mindre organisationers medlemmar 
tenderar att anse att det i en fusion ska råda en atmosfär av jämställdhet och att den nya 
organisationslogiken skall komma ur båda företagens logiker. Detta visar på att de olika 
parterna i en fusion har olika grundläggande uppfattning om hur en ny gemensam 
organisationsidentitet ska skapas vilket också visar att synen på vad som är rationellt skiljer 
sig mellan organisationer (Gissner et. al. 2006). 
 
Osäkerheten blir större ju mer olika de två företagen är varandra. Det är också skillnad på 
upplevd osäkerhet beroende på vad för typ av företag det förvärvande företaget är i 
förhållande till det förvärvade. Exempelvis så är osäkerheten mindre om ett industribolag 
köper ett annat industribolag än om ett konglomerat köper ett industribolag. Osäkerheten hos 
det förvärvande företaget är främst begränsat till hur pass attraktivt det förvärvade företaget 
anses vara och i fråga om hur pass hårt det förvärvade företaget vill hålla kvar vid sin 
organisationslogik eller dess medlemmar vid sin uppfattning av den kollektiva identiteten 
(Teerikangas, 2012). 
 

1.1.4 Regler och Rutiner 
När individer agerar både individuellt och i grupp så styrs handlingar av regler och rutiner, 
om än i olika grad. När två individer agerar efter samma regler och rutiner så tenderar dessa 
förstå varandras rationalitet. Om två individer däremot styrs av olika uppsättningar regler och 
rutiner så kan en anpassning och ett samarbete mellan dessa leda till större motsättningar 
mellan individerna (Burns och Scapens 2000). På samma sätt som Burns och Scapens (2000) 
ser individers agerande i en situation när samarbete mellan två individer krävs så kan vi se två 
företag i en företagsfusion. Desto mer olika företagens regler och rutiner är varandra, ju större 
motsättningar mellan företagen kan uppstå och komplicera fusionsprocessen.   

1.1.5 Problematisering ur ett institutionellt perspektiv 
Brunsson (2000, 3) menar att organisationer och människor förväntas vara rationella, han 
menar att “allt vore bättre om vi kunde agera mer rationellt”. Om människan hade kunnat 
förutse konsekvenserna av olika handlingsalternativ så hade denne valt det alternativ som gav 
det bästa utfallet. Dock så styrs människor av annat än deras egen intelligens och av vad som 
betraktas som rationellt. Brunsson (2000, 3) menar att människor i hög utsträckning styrs av 
regler och rutiner. Likt Brunsson så antar även vi att människans rationalitet är begränsad och 
att människan tenderar att i viss grad styras av regler och rutiner. Ytterligare, så gör vi gör 
samma antagande som Thornton och Ocasio (2008) som menar att varje organisation har sin 
egen logik. Utifrån varje organisationslogik skapas en egen syn på rationalitet vilket 
Lawrence et al. (2009) menar i sin tur påverkar vilka regler och rutiner som anses vara 
rationella i en organisation. Vid en fusion sker ofta stora förändringar för någon av parterna 
och leder till osäkerhet i både den förvärvade och den förvärvande organisationen, då två 
organisationslogiker ska slås samman och tillsammans skapa en gemensam logik. En sådan 
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förändring kan leda till negativa effekter för organisationen i form av ökad 
personalomsättning, minskad produktivitet och lägre motivation (Giessner, 2001). 
Teerikangas (2012) menar däremot att en fusion rent av kan ha en motiverande effekt inom 
organisationen. 
 
Som tidigare nämnts så består varje institution av en egen uppsättning regler och rutiner som 
skapats utifrån vad den institutionen anser vara rationellt. Målet är många gånger att skapa en 
gemensam logik där de båda organisationerna fungerar som en och har liknande syn på 
rationalitet för att gemensamt skapa nya regler och rutiner. En gemensam logik bidrar till ett 
samordnat beteende vilket leder till mindre konflikter och mindre negativa effekter inom 
organisationen (Thornton & Ocassio 2008). 

Vi kan studera aktörers eller organisationers medvetna handlingar i syfte att skapa, 
upprätthålla och avbryta institutioner genom teoribildningen kring institutionellt arbete som 
utgår från Lawrence och Suddaby (2006). Ett sätt att se på institutioner är att se dem som 
skapade genom regler och rutiner (Burns & Scapens 2000). Denna studie avser därför att 
fokusera på att se hur en företagsledning kan arbeta med implementering av nya regler och 
rutiner vid en företagsfusion. Detta leder oss till följande forskningsfråga:  

Forskningsfråga 
Hur kan en företagsledning arbeta med regler och rutiner i syfte att föra samman två olika 

organisationslogiker vid en företagsfusion? 

1.2 Syfte    
Syftet med denna studie är att bidra till en ökad förståelse kring hur en företagsledning kan 
arbeta med regler och rutiner i syfte att föra samman två skilda organisationslogiker vid en 
företagsfusion. Detta ämnas uppnås genom en fallstudie, där vi utifrån Lawrence och 
Suddaby:s (2006) perspektiv på institutionellt arbete analyserar hur en företagsledning kan 
arbeta kring att antigen skapa, upprätthålla eller försvaga institutioner.  
  



	

	 7	

2. Teoretisk referensram  
 

Nedan följer en referensram som främst utgår ifrån Lawrence och Suddaby (2006) men även 
andra artiklar och litteratur. Den teoretiska referensramen ger en ingång till institutionell 
teori och mynnar ut i institutionellt arbete, vilket studien grundar sig i. Studien fokuserar 
särskilt på regler och rutiner och dess påverkan på en institution. 

 

2.1 Institutionell teori 
Inom institutionell teori så ifrågasätts idén om den ”rationella organisationen”, man ser istället 
organisationen som socialt skapad. Människors agerande är beroende av omgivningen och hur 
man har agerat vid liknande situationer tidigare. Institutioner kan förklaras som ett mönster, 
ett återkommande sätt att bete sig vid givna händelser och ett sätt för människor att 
upprätthålla ordning och undvika kaos. Genom institutionalisering så blir beteendet 
samordnat, vilket leder till mindre konflikter. Tydliggöras bör dock, att institutioner står i 
kontrast till vanor, en vana är individuell och institutioner är kollektiva och en långvarig 
process. Institutioner är inte alltid medvetet utformade, även fast de är en produkt av 
mänskligt handlande. Dessa kan ses som ett resultat av människans behov av att skapa 
mönster för handling för att kunna spara energi till nya idéer och innovativt tänkande 
samtidigt som de hjälper människor att skapa ordning och förståelse för olika situationer. 
Institutioner hjälper även människor att tolka dess omvärld samt hantera den osäkerhet som 
kan finnas där i (Eriksson et. al. 2015, 286-289).  
 
Burns och Scapens (2000) hävdar att det inte finns en allmän definition av begreppet 
institutioner, en klassisk definition är dock Hamilton:s (1932)  som definierar institutioner 
som;  
 

“Ett sätt att tänka på eller handlingar som förekommer med viss varaktighet vilka är 
inbäddade i vanor hos en grupp eller seder och bruk hos ett folk” 

förf. övers (Hamilton, 1932, 82, se Burns & Scapens 2000) 
 

Jeppersson (1991), (se Lawrence & Suddaby 2006) definierar institutoner som en produkt 
som avsiktligt eller på annat sätt skapat av ändamålsenliga handlingar. Jeppersson (1991) 
menar att institutioner består av organiserat beteende som återspeglas av återkommande 
interaktion mellan människor. Denna definition skiljer sig mot tidigare definitioner av 
institutioner som i motsats menar att dessa skapas av en passiv konstruktion av deltagarna. 
Enligt Jeppersons (1991) synsätt så är institutioner en produkt av medvetna handlingar som 
vidtagits i syfte att skapa, upprätthålla och försvaga dessa.  

2.2 Institutionellt arbete  
Givet Jepperssons (1991) definition av institutioner som vi redogjort för ovan så kan vi 
beskriva förändring av dem utifrån teoribildningen institutionellt arbete, vilket denna studie 
har sin teoretiska utgångspunkt i. En av de mest välrefererade artiklarna inom teoribildningen 
är Lawrence och Suddaby (2006). Vi har därför valt att utgå från denna vid utformning av 
studiens ramverk för institutionellt arbete, där deras definition på institutionellt arbete är; 
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“de målmedvetna handlingar av individer och organisationer menade att skapa, upprätthålla 

och försvaga institutioner.” förf. översättning. (Lawrence & Suddaby 2006). 
 
Lawrence et al. (2009, 15) skriver att institutionella mönster gestaltas via regler och rutiner 
som blir allmänt vedertagna genom sociala processer. Dessa rutiner skapas inom ramen för 
vad som anses vara rationellt för den egna organisationslogiken. För att kunna skapa, 
upprätthålla eller försvaga institutioner finns behov av att vara medveten om de handlingar 
som sker utan eftertanke inom institutionerna. Man bör även se institutioner som socialt 
skapade för att kunna påverka dem i önskvärd riktning. Ytterligare krävs det att man 
engagerar sig i, och förstår institutionens kultur och politik för att kunna ifrågasätta de regler 
och rutiner som är allmänt vedertagna.  
 
Ett begrepp inom institutionellt arbete är institutionella entreprenörer. Detta syftar till att 
förklara hur nya institutioner kan skapas genom att organiserade aktörer (institutionella 
entreprenörer) agerar i syfte att förverkliga sina egna intressen och som arbetar för att 
förändra den institutionella kontexten genom målmedvetna strategier (DiMaggio 1988 se 
Lawrence & Suddaby 2006). Aktörers agerande är avgörande för upprätthållandet av en 
institution, där aktörer med makt inom organisationen har speciellt stort inflytande på 
institutionaliseringen (Clemens 1993; Holm 1995; Okes et al. 1998; Greenwood et al. 2002, 
se Lawrence & Suddaby 2006). Forskningen inom institutionellt arbete som behandlar 
skapandet av institutioner har mestadels fokuserat på vilka förhållanden som skapar 
institutionella entreprenörer och inte hur de agerar (Lawrence & Suddaby 2006). Denna studie 
syftar dock inte till att utreda vilka omständigheter som skapar dessa 
förändringsentreprenörer, utan istället fokusera på vilka handlingar aktörer utför i syfte att 
förändra institutioner. Studier kring institutionellt arbete syftar således till att förklara hur 
aktörer genom handlingar kan förändra institutionella mönster. Lawrence och Suddaby (2006) 
menar att det genom regler och rutiner går att skapa, upprätthålla och försvaga institutioner. 
Det är dessa tre kategorier som kommer att ligga till grund för denna studie som fokuserar på 
hur en företagsledning arbetar kring detta förfarande.  

2.3 Skapa institutioner 

Skapandet av institutioner delas upp i tre delar. Den första delen diskuterar öppet politiskt 
arbete vilket i detta fall handlar om hur aktörer skapar, upprätthåller eller försvagar regler. 
Detta kan bland annat handla om äganderätt och gränser som definierar tillgång till materiella 
resurser. Den andra delen handlar om olika typer av åtgärder som syftar till att omvärdera 
aktörers trossystem. Den tredje och sista delen fokuserar på specifika handlingar som syftar 
till att förändra tidigare associationer och tankemönster (Lawrence & Suddaby 2006). Nedan 
följer tio olika praktiker som identifierats av Lawrence och Suddaby (2006) som hamnar 
under kategorin för skapandet av institutioner.  
 

2.3.1 Öppet politiskt arbete 
Försvara- En form av försvarande arbete involverar avsiktlig och direkt representation av 
intressen av specifika aktörer. Detta innefattar att påverka resursfördelning, agendor och 
föreslå förändringar. Det förekommer liknande arbete inom politiska regimer och sociala 
rörelser. Avsikten med denna typ av arbete är att omfördela materiella resurser eller socialt 
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och politiskt kapital som behövs för att skapa nya institutionella mönster (Lawrence & 
Suddaby 2006). 
 
Definiera- Denna form av arbete handlar om konstruktion av regelsystem som tilldelar olika 
positioner och identiteter inom organisationen. Detta kan exempelvis vara begränsningar av 
medlemskap för att skapa olika hierarkier. Vid definierande arbete så är skapandet av regler 
ofta av en karaktär som möjliggör snarare än förbjuder handlingar inom institutionen. Ett 
vanligt exempel på detta är när en organisation sätter upp mål för framtiden. Man har då 
skapat en regel för vad som är önskvärt inom organisationen men man har inte förbjudit något 
handlande så länge det inte direkt motarbetar de uppsatta målen. Ur dessa nya mål kan en ny 
institution skapas (Lawrence & Suddaby 2006). 
 
Överlåta- Innefattar skapandet av regelsystem som förändrar rättigheter av egendom. Det kan 
handla om mindre processer som skapar nya aktörer och nya dynamiska fält i syfte att ändra 
praktiker på marknaden som institutionen verkar inom. Ett exempel på detta är när en stat 
släpper på en tidigare monopolistisk marknad vilket tillåter nya aktörer att agera på 
marknaden och en ny dynamik mellan aktörerna och dess intressenter skapas (Lawrence & 
Suddaby 2006). 
 

2.3.2 Förändra aktörers trossystem 
Konstruera identiteter- Denna typ av institutionellt arbete är centralt för att skapa institutioner 
då identiteter beskriver relationen mellan en aktör och det fält denne verkar inom. Att 
konstruera identiteter förklarar hur vissa aktörer agerar i avsikt att förändra människors 
identitet i samma riktning som den önskvärda institutionen. Detta har visat sig vara 
problematiskt då en del människor tenderar att ändra på sig medan vissa väljer att sätta sig 
emot förändringen av identitet. Följden av detta kan komma att bli att dessa individer blir 
mindre involverade och att de inte förstår organisationens identitet. Utvecklandet av 
yrkesroller är en del av arbetet med konstruktion av identitet (Lawrence & Suddaby 2006). 
 
Förändring av normativa associationer- Syftar till att förändra moraliska och kulturella 
grundläggande värderingar. Detta arbete innebär att en aktör eller grupp arbetar för att 
förändra förhållandet mellan normer och det institutionella fält där de är skapade. Denna typ 
av arbete utesluter inte tidigare normer utan löper snarare parallellt eller stödjande för tidigare 
normer men som får institutionens medlemmar att ifrågasätta de tidigare vedertagna 
normerna. Detta arbete har på många platser i västvärlden setts i offentliga verksamheter där 
målet har varit att införa managementpraktiker från det privata näringslivet. Dessa praktiker 
har ansetts mer motiverande för personalen vilket fått de grundläggande värderingarna inom 
offentlig verksamhet att förändras (Lawrence & Suddaby 2006). 
 
Konstruktion av normativa nätverk- Beskriver en typ institutionellt arbete där relationen 
mellan aktörer inom ett fält ändrar de normativa antaganden som sammanför dem. I den 
europeiska bilindustrin finns det flera konkurrerande grupper så som Renault, PSA Group och 
CFF. Dessa grupper enades om att trots deras konkurrens till varandra så skulle deras 
gemensamma inverkan på miljön bli mindre om de samarbetade med att återvinna spilldelar 
från tillverkningen. Detta är ett exempel på hur ett antal aktörer förändrar sin bild av vilka 
kopplingar man har till varandra men det behöver inte betyda att den tidigare normaliserade 
kopplingen försvinner utan snarare att de löper parallellt (Lawrence & Suddaby 2006). 
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2.3.3 Förändra tidigare associationer och tankemönster 
Imitera- Aktörer som försöker skapa nya institutioner kan dra nytta av att utnyttja befintliga 
uppsättningar av praktiker som redan är allmänt vedertagna. Om människor inom en 
organisation kan associera det gamla med det nya så underlättas processen Ett exempel på 
detta är då de första långfilmerna kom. För att människor lättare skulle acceptera den nya 
underhållningsprodukten så var filmerna lika långa som en teaterföreställning. De visades 
även i biografer med tvåsittssoffor i rött sammetstyg vilket också var taget ifrån utformningen 
av teatrar. Detta är ett exempel på hur man kan införa något nytt men genom att imitera 
karaktäristika som är allmänt vedertaget underlätta införandet (Lawrence & Suddaby 2006). 
 
Teoretisera - Vikten av att aktörer teoretiserar och sättet de talar om nya praktiker och 
koncept för möjlighet att skapa en ny institution. Ämnar skapa koncept och övertygelse som 
kan stödja nya institutioner. Detta sker när en aktör stiftar ett nytt koncept eller talar om en 
vision om ett framtida koncept som sedan konkurrenter eller samarbetspartners blir influerade 
av vilket stödjer konceptet eller visionen i sin institutionalisering (Lawrence & Suddaby 
2006). 
 
Utbilda- Involverar utbildning av aktörer i kunskap och färdigheter som är nödvändiga för att 
understödja en institution. Ett sätt att utbilda är genom att sätta upp olika mallar för 
handlande. Genom att skapa en mall för en viss situation kan man skapa en institution genom 
att handlandet som mallen utgår från reproduceras om och om igen (Lawrence & Suddaby 
2006). 

2.4 Upprätthålla institutionalisering 

Likt alla sociala konstruktioner behöver institutioner en ansträngning av individer som verkar 
inom den för att upprätthållas. Institutioner blir aldrig helt färdiga utan utvecklas konstant 
men står fast vid sina grundantaganden. För att upprätthålla dessa grundantaganden så krävs 
institutionellt arbete genom exempelvis regler. Regler är grundläggande för att reglera 
institutioner och styr handlingarna inom det system som avgör vad som är lämpligt och inte 
(Lawrence et. al. 2010, 206). Om man ser demokrati som en institution så förstår man att 
demokratin är olika stark på olika platser och behöver olika typer av underhåll för att 
upprätthållas. Nedan följer sex olika sätt institutioner kan underhållas på, vilka sedan är 
indelade i två underkategorier. Den första kategorin syftar till att garantera efterlevnad av 
regler och regelsystem och den andra till skapandet och upprätthållandet av symboler för att 
reproducera existerande normer och trossystem (Lawrence et. al. 2010. 230). 
 

2.4.1 Regler och regelsystem 
Möjliggörande arbete – Genom att skapa regler eller införa nya roller vars uppgift är att 
upprätthålla och stötta institutioner kan dessa ges mer styrka. Detta kan exempelvis vara 
reglerstiftande av myndigheter vars uppgift är att upprätthålla demokrati (Lawrence & 
Suddaby 2006). 
 
Polisarbete - Syftar till arbete med straff och belöningar. I arbetslivet främst vanligast genom 
uppsägning eller bonus beroende på om man följer de institutioner som organisationen utgörs 
utav (Lawrence & Suddaby 2006). 
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Avskräckning - Denna typ att upprätthållande av regler utgår ifrån att institutioner försvårar 
för krafter vilka hotar dem. Detta ligger nära begreppet polisarbete men istället för exempelvis 
ett straff i form av uppsägning i ett företag så begränsas personens möjlighet att påverka då 
denne exempelvis flyttas till en annan tjänst (Lawrence & Suddaby 2006). 
 

2.4.2 Reproducera existerande normer och trossystem 
Demonisera - Genom demonisering så skapas det inom institutioner normativa exempel i 
antingen negativ eller positiv bemärkelse. Detta kan jämföras med en pojkskola där 
maskulinitet värderas högt och de som inte anses som tillräckligt maskulina blir kallade för 
flickor. Detta skapar alltså en strävan efter att passa in för att inte riskera att bli uppfattad som 
avvikande och som inte uppfyller institutionens krav på maskulinitet (Lawrence & Suddaby 
2006). 
 
Mytskapande - Detta är en typ av underhåll av institutioner vilket innebär att man ser bakåt på 
sin historia. Ur historian skapas symboler vilka det skapas myter kring som visar på hur det 
önskvärda beteendet inom organisationen ska vara. Detta är särskilt vanligt bland 
karismatiska ledare som får många följare att uppfatta en ledare utifrån ett gudsperspektiv 
(Lawrence & Suddaby 2006).  
 
Invanda rutiner - Rutiner kan skapas inom en organisation genom exempelvis 
rekryteringsrutiner som syftar till att finna personer som delar institutionernas värderingar. 
Det går också att se på utbildningar som en invand rutin i hur en person ska utbildas för ett 
särskilt yrke eller vid ceremoniella tillställningar som följer gamla rutiner i hur ceremonin 
utförs (Lawrence & Suddaby 2006).  

2.5 Försvagande av institutioner 

En stor del av den tidigare forskningen fokuserar på skapandet av institutioner och utgår från 
att stora förändringar kommer ur ett nyskapande av en ny institution. Man kan istället se det 
som att man försvagar den tidigare institutionen och ur det skapas en ny institution. Aktörer 
kan förändra existerande institutioner genom att exempelvis förändra regler och rutiner för sin 
egen fördel. Ur detta försvagas den existerande institutionen vilket leder till att en ny 
institution skapas (Lawrence & Suddaby 2006). 
 
För att kunna störa eller avbryta en institution krävs det att man har stor makt inom det fält 
som institutionen verkar inom. En institution kan bli störd av indirekta förändringar som 
påverkar dennas grundläggande syfte (Lawrence & Suddaby 2006). Det går att dela upp 
försvagande av institutioner i tre olika kategorier. Dessa kategorier är politiskt, funktionellt 
och socialt tryck (Scott 2014, 166). Det kan ske både direkt eller indirekt genom 
underminering av en institutions syfte (Lawrence & Suddaby 2006). 
 
Politiskt tryck – Fokuserar särskilt på förbjudande regler. Detta kan exempelvis vara då en stat 
påverkar genom lagstiftning. Förbjuds bensinbilar påverkar det direkt bilförsäljarna. Denna 
försvagning av en institution leder också indirekt till att efterfrågan på bensin går ner, 
bensinmackarna blir färre etc. Det blir alltså fler institutioner som försvagas indirekt vid ett 
sådant politiskt beslut (Lawrence & Suddaby 2006). 
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Funktionellt tryck - sker då det upplevs finnas ett problem i en praktik inom en institution som 
gör att institutionen underpresterar. Det kan till exempel vara när konsumenters preferenser 
förändras. Exempelvis vid introduktion av smartphones så har det institutionaliserade 
mönstret för vad vi anser vara en mobiltelefon förändrats vilket är ett exempel på ett 
funktionellt tryck som förändrat en institution (Lawrence & Suddaby 2006). 
 
Socialt tryck - är då det inom en institution skapas nya trosuppfattningar som skiljer sig från 
den ursprungliga institutionens. Det uppstår splittringar inom institutionen vilket leder till att 
denna försvagas. Detta är vanligt vid uppdelning inom en organisation då det skapas mindre 
grupper i till exempel avdelningar som utvecklar normer inom den egna avdelningen som 
skiljer sig från organisationens institutionaliserade normer (Lawrence & Suddaby 2006). 

2.6 Regler och rutiner 

Då vi beskriver formella regler och informella rutiner vid en fusion utgår vi från Burns och 
Scapens (2000). De beskriver att trots att en organisation genomgår en förändring så betyder 
detta inte att institutionerna förändras. Författarna menar att formella förändringar i form av 
regler inte alltid leder till att det blir en förändring av vedertagna ”sanningar” inom 
organisationen – alltså en förändring av institutionen (Burns & Scapens 2000). Burns och 
Scapens (2000) menar att institutioner utvecklas av människor genom rutinartade processer. 
Detta då rutiner skapas när människor i en grupp upprepat följer regler. Rutiner skapas genom 
att människor formulerar och modifierar regler och hittar sätt att tillämpa reglerna på. Rutiner 
kan förklaras som hur “saker verkligen blir gjorda”. Regler kan beskrivas som hur saker ”ska 
göras” och är av bestämd karaktär och förändras vid ett givet tillfälle medan rutiner förändras 
genom produktion och reproduktion i en social kontext. 
 
Burns och Scapens (2000) diskuterar regler i form av styrsystem och visar på hur regler 
förändras då ett nytt styrsystem införs. Detta synliggörs via regler i form av exempelvis 
processbeskrivningar och olika typer av manualer. När sedan dessa formella regler ska färdas 
ut i organisationen så kommer människor att tolka dessa regler på olika sätt. Det kommer 
alltså att ske modifikationer på dessa regler, antingen medvetet eller omedvetet. De medvetna 
modifikationerna förklarar författarna som ett motstånd mot förändringen medan de 
omedvetna modifikationerna är en konsekvens av att reglerna inte har formulerats tillräckligt 
tydligt eller att reglerna går utanför institutionernas ramar. I processen för rutinskapande så 
omformuleras regler av individer, och de implementeras på olika sätt. Regler omformuleras 
och tolkas i en social kontext och därför är det svårt att förutspå utfallet. Rutiner kan även bli 
regler, då exempelvis man har en rutin för en viss typ av arbete men det finns inte uttalat i 
form av regler. Dessa modifikationer av regler skapar informella rutiner och när dessa 
reproduceras så skapas ett institutionaliserat mönster (Burns & Scapens 2000). Mayer och 
Rowan (1977) menar att när de formella reglerna inte överensstämmer med hur saker inom 
organisationen faktiskt görs så uppstår en lös koppling. Det uppstår således ett glapp mellan 
hur ledningen tänkt att organisationens medlemmar ska agera och hur de faktiskt agerar, 
vilket bidrar till att det skapas det informella rutiner. 
  
Burns och Scapens (2000) utgår från Barley och Tolberts (1997) struktureringsteori när de 
förklarar processen av institutionalisering. De delar upp processen i fyra delar; omkodning, 
införande, reproduktion och institutionalisering. Den första processen syftar till att förklara 
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hur människor omkodar institutionella principer till regler och rutiner. Införande syftar till att 
beskriva aktörers handlande och hur de inför regler och rutiner som omkodar de institutionella 
principerna. Denna process kan utföras medvetet men tenderar att vara ett resultat av hur 
saker gjorts tidigare. Den andra processen som är införande av regler kan mötas av motstånd, 
speciellt om de nya reglerna och rutinerna går utanför ramen av vad som anses vara accepterat 
inom institutionen. Reproduktion, som är den tredje processen, förklarar hur ett upprepat 
beteende leder till reproduktion av regler och rutiner. Även i detta fall så kan förändringen ske 
antingen medvetet eller omedvetet. Om det sker medvetet så krävs det att aktörer har de 
resurser som krävs för att kollektivet ska ifrågasätta de nuvarande reglerna och rutinerna. Om 
förändringen sker omedvetet så kan detta bland annat bero på att de existerande reglerna och 
rutinerna inte är tillräckligt väl kommunicerade, förstådda eller accepterade. Den sista 
processen behandlar institutionalisering av regler och rutiner som har blivit reproducerade via 
de enskilda aktörernas beteende, vilket, när det bidrar till att regler och rutiner blir “hur det 
är”, skapar institutioner. Institutionerna kommer sedermera koda in dessa till rådande regler 
och rutiner, som tillsammans formar nya regler inom institutionerna. På detta vis så kan även 
rutinerna institutionaliseras, där de blir ett vedertaget sätt att arbeta.  

2.7 Begreppsavgränsning 

Denna studie utgår från ett ledningsperspektiv och ämnar beskriva hur en ledning kan arbeta 
med att föra samman två organisationslogiker genom regler och rutiner. Detta medför 
sedermera att vissa delar inom ramen för teorin av institutionellt arbete inte är möjligt att 
studera. Studien har därigenom en begränsad omfattning vilket gör att den endast fokuserar på 
ett antal områden inom institutionellt arbete som anses passa bättre in i den valda kontexten. 
 
Studien kommer gå närmare in på begreppen definiera, imitera och utbilda när det kommer 
till att skapa institutioner. Detta då dessa begrepp är lämpliga och applicerbara ur ett 
ledningsperspektiv. Vår studie fokuserar på att förklara hur en företagsledning kan arbeta med 
regler och rutiner i syfte att skapa en gemensam företagslogik och således blir definierande 
arbete en viktig del för studiens analys då det förklarar konstruktion av regelsystem. 
Begreppet imitera finner vi även relevant att studera, då ledningen kan använda detta som ett 
verktyg för skapandet av institutioner. Rousseau (1998) menar att människor motsätter sig 
förändring om det går för snabbt. Om vi utgår från att hans antagande stämmer så kan vi se 
imitation som något som skulle kunna underlätta en förändring, vilket motiverar till att 
undersöka just detta. Studien kommer även fokusera på utbildande arbete vid skapandet av 
nya institutioner på uppköpta företag. 
 
Ambitionen med denna avgränsning är att få en djupare insikt inom de valda 
begreppsområdena. Detta bidrar dock till att vissa typer av institutionellt arbete utelämnas.  
Flertalet av de institutionella arbetssätten inom skapande arbete så som försvara, konstruktion 
av normativa nätverk, förändring av normativa associationer och konstruktion av identiteter 
studeras med fördel genom både ett ledningsperspektiv och ett medarbetarperspektiv för att få 
substans, ett perspektiv som inte är fallet i denna studie. En studie som fokuserar på individer 
i flera olika hierarkiska nivåer kommer säkerligen få en mer nyanserad bild av hur det 
institutionella arbetet genomförs i organisationen. Att studera teoretiserande arbete som 
behandlar hur aktörer talar om praktiker och koncept i syfte att skapa en ny institution skulle 
enligt oss med fördel studeras via en diskursanalys vilket inte är syfte i denna studie. Inte 
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heller överlåtande arbete behandlas då den typen av arbete befinner sig i ett makroperspektiv 
som är svårdefinierat ihop med ledningsperspektivet. 
 
För att se hur en företagsledning kan arbeta med regler och rutiner i syfte att upprätthålla 
institutioner fokuserar denna studie på det teorin kallar polisarbete och mytskapande. Studien 
avser att studera belöningar för att se på vad för handlande inom organisationen som 
premieras. Syftet med detta är att se vilka regler och rutiner som anses extra viktiga, vilket i 
sig är ett arbete med upprätthållande av institutioner. Studien innefattar även begreppet 
invanda rutiner där fokus ligger på hur man väljer in nya medlemmar i institutioner. Detta 
särskilt i avseende att finna vilka egenskaper och värderingar som efterfrågas för att stämma 
överens med organisationen i övrigt. Detta är också ett begrepp som är möjligt att beskriva ur 
ett ledningsperspektiv. För att se på hur aktörer kan skapa historier och berättelser kring ett 
önskvärt beteende så behandlas även begreppet mytskapande.  
 
Arbete med ett försvagande av institutioner avgränsas till att beröra politiskt tryck. Vi avser 
här att studera ledningen som agerande utefter en politisk agenda och vad för 
institutionaliserande arbete de genomför genom att exempelvis förbjuda ett visst handlande 
inom organisationen. Socialt tryck behandlas ej då detta inbjuder till studier kring subgrupper 
eller avdelningar vilket hade varit väldigt intressant för att se vart i en organisation makt är 
placerat men detta begränsas av studiens metodologiska utformning. Funktionellt tryck är 
något som många gånger kommer från en organisations intressenter vilket gör att en studie 
som fokuserar på både ledning och exempelvis kunder eller ägare skulle komma närmare en 
insikt i den typen av arbete vilket inte heller omfattas av de metodologiska val studien tar. 
 

2.8 Sammanfattning av teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen syftar till att underlätta för att besvara studiens forskningsfråga. 
Syftet att använda Burns och Scapens (2000) beskrivning av regler och rutiner tillsammans 
med de utvalda arbetssätten från Lawrence och Suddaby (2006) är för att utröna hur en 
företagsledning arbetar med regler och rutiner i syfte att föra samman två skilda 
organisationslogiker. Vi avser alltså studera begreppen; definiera, imitera, utbilda, polisarbete, 
mytskapande och politiskt tryck utifrån Lawrence och Suddaby:s (2006) teori. För att sedan 
knyta an dessa begrepp till Burns och Scapens (2000) teori om regler och rutiner.  
 
Den teoretiska referensramen utgör grunden för studiens analysdel och teorin kommer att 
omarbetas i analysen för att kunna appliceras i de kontextuella förhållanden studien utgörs av. 
Således kommer de begrepp av Lawrence och Suddaby (2006) som nämnts ovan att användas 
för att kunna förstå det studerade företagets arbetssätt med regler och rutiner i syfte att 
antingen skapa, upprätthålla eller försvaga institutioner.  
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3. Metod 

 
Nedan följer en redogörelse för de metodval som gjorts och hur studiens data analyseras. 
Därefter följer en kritisk reflektion över dessa metodologiska val men också över studien 
generellt. 

 

3.1 Val av angreppssätt och ämne 
Vi har startat vår studie i teorin, och har institutionell teori som utgångspunkt för studien samt 
tidigare forskning inom området för företagsfusioner. En studie som har sin utgångspunkt i 
teorin benämns som en deduktiv ansats (Bryman & Bell 2013, 31). Bryman och Bell (2013, 
31) menar att vid val av en deduktiv ansats så får man utifrån teorin en bra grund och kunskap 
av det berörda ämnet. Det är med hjälp av denna kunskap vi sedermera kunnat utveckla både 
vår kunskap samt beskrivning av fenomenet. Fördelarna med en deduktiv ansats är att det 
möjliggör för forskaren att kunna gå bortom det som observeras i sökandet efter orsak- 
verkaneffekter. Det kan också minska risken för att forskaren själv påverkar de resultat som 
studien genererar. Däremot begränsas en deduktiv studie genom redan förutbestämda 
variabler, vilka inte behöver vara direkt anpassade till empirin som ämnas studeras (Bryman 
& Bell 2013, 32). Det är därför av stor vikt att vara medveten om detta vid val av teori. Hur 
denna studie hanterar den aspekten beskrivs utförligare under teoretiskt urval. 
 
En majoritet av forskningen inom ämnet företagsfusioner och förvärv kommer dels från USA 
men också från Europa. Utifrån våra observationer bygger den amerikanska forskningen 
främst på kvantitativ empiri medan den europeiska forskningen oftare har en kvalitativ 
utgångspunkt. Den tidigare forskningen tenderar att söka efter optimala lösningar men vi 
ställer oss frågan om detta verkligen är möjligt. Vi menar, likt Teerikangas (2012), att det är 
svårt att göra detta då en fusion består av en mängd olika subjektiva effekter som avgör 
utfallet av en större förändring. Således blev valet till att anta ett kvalitativt förhållningssätt 
naturligt, detta på grund av att bland annat Yin (2011, 20) menar att kvalitativa metoder är att 
föredra då man ska studera subjektiva aspekter. Yin (2011, 19) pekar på olika utmärkande 
drag hos en kvalitativ studie, bland annat så fokuserar kvalitativa studier på meningsskapande 
hos människor under verkliga förhållanden samt att det återger människors åsikter och idéer. 
Kvalitativa studier kan även ge en insikt om begrepp som kan förklara mänskligt socialt 
beteende på djupet. Detta resonemang följer också Holme och Solevang (1997, 14) vilka 
menar att kvalitativ forskning kännetecknas av att forskare kommer nära forskningsproblemet 
och kan därigenom skapa en djup förståelse. Då denna studie syftar till att bidra till en ökad 
förståelse av hur en företagslednings arbetssätt påverkar institutionalisering är en kvalitativ 
ansats det mest lämpliga val för studien. Detta på grund av att teorin för institutionellt arbete 
är av tolkande sort och där av blir kvalitativ ansats det mest fördelaktiga valet. Det är däremot 
en metod som begränsar möjligheterna till generaliserbarhet då antalet intervjuer oftast är 
begränsat av sin natur och svåra att skapa statistisk säkerställda resultat kring. Studien har 
låga förväntningar på att skapa en hög grad av generaliserbarhet utan skall istället ses som ett 
exempel på hur en företagsledning kan agera i syfte att skapa ett gemensamt 
handlingsmönster. Givet vår teoretiska utgångspunkt fokuserar vi på specifika aspekter som 
är svåra översätta till ett statistiskt underlag. Vidare så motiverar vi valet av en kvalitativ 
metod med att den tidigare forskningen främst bestått av kvantitativa metoder. 
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Det första steget som togs i denna studie var att finna artiklar inom området för 
företagsfusioner i syfte att erhålla kunskap om de tidigare forskningsrönen på området. Yin 
(2011, 67) menar att detta är viktigt för att undvika upprepning av tidigare forskning. Det vi 
kunde utröna från den tidigare forskningen inom ämnet var, likt Bruellers (2016) resonemang, 
att fokus har legat på post-merger aktiviteter. Detta innebär att fokus har riktats mot vad som 
sker efter själva fusionen är genomförd. Betydligt mindre vikt har lagts vid pre-merger 
perioden, det vill säga tiden före fusionen av de två organisationerna. Av denna anledning 
fann vi motiv till studiens fokus, det vill säga perioden före själva fusionen skett.  
 
Vid genomgång av tidigare publicerade artiklar om företagsfusioner så fann vi även en 
avsaknad av forskning inom byggbranschen. Således kom detta att bli ett motiv till att studera 
just denna bransch. Studiens forskningsfråga formulerades efter att vi i tidigare forskning sett 
att det vid en fusion tenderar att uppstå en problematik med att sammanföra olika 
organisationslogiker. I den tidigare forskning som tagits del av tenderade olika 
organisationslogiker att betraktas som ett problem, dock kunde det ej urskiljas svar kring hur 
en ledning kan arbeta med denna problematik. Därav fann vi det relevant att studera just detta, 
och formulera forskningsfrågan utifrån ett ledningsperspektiv, med ambitionen om att erhålla 
en djupare förståelse för hur en företagsledning kan arbeta med att föra samman två olika 
organisationslogiker vid en fusion. Studiens forskningsfråga är ämnad att svara på en fråga 
som vill beskriva hur ett visst fenomen fungerar. Yin (2014, 9-10) menar att en del 
forskningsmetoder lämpar sig bättre än andra då hur- och varför frågor används. Då sådana 
forskningsfrågor tillämpas kan experiment, historier och fallstudier vara bra metoder. Detta då 
metoderna gör det möjligt att studera en fråga över tid, något som även frågorna möjliggör, 
istället för undersökning av exempelvis frekvenser. Då denna studie undersöker ett enskilt 
fall, ett företag, finner vi en fallstudie som en lämplig metod istället för exempelvis ett 
experiment. 

3.2 Forskningsmetod 
Vi har som nämnt valt att göra en fallstudie och att studien ska behandla byggbranschen. 
Christensen et al. (2010, 81) framhäver att fallstudier möjliggör för forskaren att gå på djupet 
kring situationsspecifika processer, ett problems innebörd eller mening. Detta gör metodvalet 
lämpligt vid studier av komplexa sociala processer. Fördelen med fallstudier kan också utgöra 
dess svaghet. Risken finns att datainsamlingen inte blir tillräckligt tydlig för att kunna besvara 
de frågeställningar studien syftar att besvara. Det är också en ansats som kräver en vetskap 
om dess begränsade potential att generera resultat som inte är generaliserbara. Problematiken 
och risken kring att datainsamlingen inte ger tillräckligt underlag för att få en djup analys. 
Detta kan hanteras genom att varje fråga som ställs under intervjun har en tydlig koppling till 
de teoretiska utgångspunkter studien utgår ifrån. I vår studie så hanteras detta genom att 
frågeställningarna är tydligt utformade utefter Lawrence och Suddaby (2006).  
 
Yin (2014, 91) nämner att det finns fem omständigheter som motiverar valet av en 
enfallsstudie, varav en är det som benämns som det typiska fallet. För att ett fall ska betraktas 
som typiskt så menar Yin (2014, 90) att det studerade företaget ska vara representativt för den 
bransch som det verkar inom. Den förståelse som erhålls vid denna typ av studie ger en 
förståelse för hur ett visst fenomen kan arta sig i andra kontextuella förhållanden. Dock är inte 
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avsikten med denna typ av studie att generalisera i kvantitativa termer, utan snarare att genom 
en insiktsfull förståelse kunna förstå hur saker och ting förhåller sig i en viss kontext som 
sedermera kan förstås även i andra sammanhang.  

3.3 Datainsamling 
Vi valde att använda oss av intervjuer vid datainsamling då vi ansåg det vara det mest 
lämpliga valet för att kunna besvara vår forskningsfråga. Detta då studiens ämnesval är 
komplext då det vid en fusionsprocess existerar en mängd olika aspekter som bör beaktas, och 
vid analys av komplexa fall så menar Christensen et al (2010, 170) att intervjuer är en fördel. 
Christensen et al (2010, 170) menar även att intervjuer är en fördel om studien vilar på 
information från chefer eller experter med begränsad tid till förfogande, vilket även är fallet i 
denna studie. Att komma till djupet på ett komplext problem genom exempelvis en enkät 
menar Christensen et al (2010, 170) är svårare. Utifrån hans resonemang så stärker även det 
vårt val att utföra intervjuer.  
 
Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse för hur personerna inom det valda 
företaget arbetar med regler och rutiner i syfte att föra samman två organisationslogiker. För 
att kunna beskriva hur en företagsledning arbetar med detta ser vi intervjuer som det mest 
fördelaktiga valet. Detta grundar vi på bland annat Yin (2011, 135), som menar att intervjuer 
syftar till att fånga hur en annan person talar om ett ämne och hur denna väljer att uttrycka 
sig. Forskaren kan därmed få en bild av en persons subjektiva uppfattningar om en händelse, 
ett minne eller ett beteende. Vidare menar Yin (2011, 133-134) att för att fånga just detta 
måste intervjuer anpassas i grad av struktur beroende på vilket problem som undersöks. Detta 
kan enligt Yin (2011, 138) göras genom semistrukturerade intervjuer vilket vår studie 
använder sig av vid datainsamling. Genom semistrukturerade intervjuer kan man som 
forskare styra intervjun efter ett förutbestämt manus men där möjlighet till följdfrågor och 
utveckling av manus är möjligt under intervjuns gång.  
 
De frågor som skapas före de semistrukturerade intervjuerna är utformade för att ge material 
för att analyseras utifrån tre variabler. Dessa variabler är hämtade från Lawrence och Suddaby 
(2006) artikel om institutionellt arbete och dessa är: skapande, upprätthållande och 
försvagande av en institution. Dessa variabler har verkat som ett instrument för att se hur 
företaget arbetar med regler och rutiner i syfte att antingen skapa, upprätthålla eller försvaga 
institutioner vid en fusion. 

3.4 Urval 

3.4.1 Teoretiskt urval 
Vår teoretiska referensram består i huvudsak av Lawrence och Suddaby (2006). Anledningen 
till att vi valt att utgå från denna artikel är att den är en av de mest välrefererade inom teorin 
för institutionellt arbete. Författarna har skrivit ett flertal publikationer och böcker vilka vi 
utgått från. Det faktum att författarna är välrefererade gör att vi anser det vara en relevant 
källa för inhämtning av teori. Att författarna är välrefererade fann vi via efterforskning i olika 
databaser, bland annat Scopus och Google Scholar. Bryman och Bell (2013, 123) belyser att 
just databaser på nätet, så som Scopus, kommer väl till användning vid insamling av 



	

	 18	

vetenskapliga artiklar. Via dessa databaser har insamling av väsentliga artiklar varit möjlig 
och fortsatt arbete med studien har på så sätt underlättats.   
 
Tidigare forskning inom fusioner och förvärv är framförallt taget från artiklar. Dessa artiklar 
har valts ut med beaktande av flertalet faktorer. Dessa faktorer är publiceringsår, vilken 
journal den är publicerad i och land där studien är utförd. Här har vi fokuserat på dels 
amerikansk forskning då denna är väldigt omfattande inom området men också skandinavisk 
forskning då denna oftare har en kvalitativ ansats vilket gör en sådan studie närmare vårt 
arbetssätt. Nedan följer en förteckning över de nyckelord som använts för att finna artiklar i 
databaser både för artiklar rörande institutionell teori och förvärv och fusioner. 

3.4.2 Nyckelord  

Vid efterforskning av studiens teoretiska delar så har nyckelord varit en viktig del för att finna 
tidigare forskning av relevans i syfte att kunna besvara studiens forskningsfråga. Bryman och 
Bell (2013, 125) menar att framtagandet av nyckelord är viktigt för att hitta lämpliga artiklar 
för en forskningsstudie. Bryman och Bell (2013, 125) nämner att ett tillvägagångssätt för att 
finna relevanta studier är att se vilka nyckelord tidigare studier använd sig av i sina 
sammanfattningar. Vid sökning i databaser har följande nyckelord använts och är även 
återkommande begrepp i studien, nedan följer en tabell över dessa nyckelord: 
 
Tabell 1 Nyckelord 

Institutional logics Institutional work 

Institutional theory Mergers and Acquisitions 

Organizational change Organisational identity 

Rules and routines Communication 

	

3.4.3 Urval av bransch 
Avgränsningen för denna studie är att fokusera på byggbranschen i Skandinavien, detta 
kommer således att påverka resultatet då vi endast studerar en bransch och ett visst 
geografiskt område. Sveriges Byggindustrier uppger att byggindustrin de senaste åren omsatt 
mer än 500 miljarder kronor per år. 2012 var antalet anställda inom denna industri 312 000. 
Samma år var bygginvesteringarna 309 miljarder kronor, vilket motsvarade 9 % av Sveriges 
BNP (Sveriges Byggindustrier 2016). Detta visar på att det är en stor bransch i Sverige, där av 
finner vi motiv till att närmare studera företagsfusioner inom just denna bransch. Ytterligare 
ett motiv till val av bransch är att tidigare forskning som behandlat företagsfusioner särskilt 
har fokuserat på teknikföretag (Gomes et al 2013). Då vi sett närmre på fusionslitteraturen så 
ser vi en avsaknad av forskning inom fusioner som behandlar byggbranschen. Genom att 
flytta fokus till en mindre utforskad bransch ämnar vi skapa ett bidrag till forskningen inom 
fusionsområdet. 

3.4.4 Urval av fallföretag 
Denna studie har begränsats till ett företag i byggbranschen. Det studerade företaget är en 
betydande aktör inom byggbranschen och är ett av de större byggföretagen i Skandinavien. 
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Företaget har under de senaste åren gjort ett flertal förvärv av andra bolag och har löpande 
genom sin historia använt sig utav förvärv som en tillväxtstrategi. Koncernmoderbolagets 
aktie är noterad på en av Skandinaviens större börser vilket bidrog till att det fanns gott om 
information att finna om bolaget i studiens förstadier. Detta gjorde att vi enkelt kunde läsa oss 
in på verksamheten och dess historia. Valet av företag utgår därmed mest utifrån att de gjort 
flertalet förvärv och vi kan därmed anta att de har strategisk erfarenhet inom hur man arbetar 
med fusioner då de haft chans att lära sig av både positiva som negativa erfarenheter. Denna 
erfarenhet och historia av uppköp och fusioner gör företaget lämpligt för vår studie.   

3.4.5 Urval av intervjupersoner 
Denna studie utgår från ett ledningsperspektiv, således valdes intervjupersonerna utifrån deras 
hierarkiska position på det studerade företaget. Valet av respondenter har även skett utifrån 
deras kunskap om företagsförvärv och fusioner inom koncernen. Yin (2011, 93) och 
Christensen (2010, 129) kallar detta avsiktligt urval, syftet med detta urval är att välja 
respondenter efter lämplighet. Det vill säga, välja respondenter som mest troligt kommer att 
vara till hjälp för att besvara forskningsfrågan. Denna studies respondenter arbetar samtliga på 
olika avdelningar, och har därmed olika erfarenheter i olika stadier vid en fusion. De 
ansvarsområden respondenterna framförallt arbetar med innefattar bland annat HR-frågor, 
utveckling och verksamhetsstyrningsfrågor samt utbildningsfrågor. Detta följer Yin:s (2011, 
93) resonemang som menar att det är viktigt att fånga ett brett spektrum av information, att 
det är eftersträvansvärt att finna data som talar emot varandra för att kunna pröva 
konkurrerande förklaringar. Ett annat alternativ än den datainsamlingsmetod denna studie 
utgår ifrån är slumpmässigt urval. En sådan metod syftar till att kunna generalisera sina 
slutsatser till en hel population (Yin 2011, 94). Denna studie har dock inte ambitionen att 
generalisera, utan vill istället skapa en förståelse för hur en fusionsprocess kan gå till. 
Ytterligare ett motiv till varför inte ett slumpmässigt urval tillämpats är att vi sannolikt inte 
hade funnit den kunskap hos respondenterna som krävts inom ämnet. Detta styrks av 
Christensen (2010, 129) som menar att då ett slumpmässigt urval görs finns en risk att den 
information eller expertis man vill ta del av inte är möjlig, vilket kan leda till att de data som 
samlas in blir irrelevant för studien.  

3.5 Operationalisering 
För att förkroppsliga de valda beskrivande begreppen i en social kontext som går att 
applicera i studiens exempelföretag har vi utifrån de avgränsade begreppen skapat ett 
intervjuunderlag. Dessa begrepp kommer i sin tur från Lawrence och Suddaby (2006) 
definitioner som är byggstenar inom arbetet för att skapa, underhålla och försvaga 
institutioner. Nedan följer en förteckning över vilka frågor som ämnar ge empiri till de olika 
delarna i vår beskrivningsmodell (Se bilaga 1 för utförlig frågenumrering och intervjufrågor). 

3.5.1 Skapa 

Definiera 
Fråga: 1,2,3,5,9,10,13,16,21 
Definiera innefattar frågor som ämnar komma djupare in på hur företaget arbetar kring 
skapandet av nya mål, ny organisationsstruktur, förändrade hierarkier etc. Lawrence och 
Suddaby (2006) beskriver detta som ett land där regler, sociala hierarkier och lagar och regler 
skapas vilket blir en metafor för hur en organisation också många gånger fungerar. 



	

	 20	

Imitera 
Fråga: 3,6,7,8,11,13,18,19 
Vi ämnar med ovanstående frågor fokusera på hur organisationen är lyhörd för skillnader i 
organisationslogiker och hur de i så fall använder den kunskapen för att genomföra 
förändring. Lawrence och Suddaby (2006) menar att detta arbete där man tar hänsyn till 
tidigare formella och informella praktiker och logiker kan göra att omställningen i en 
förändring går lättare då kända element som upplevs som trygga behålls eller förändras mer 
långsamt. 
 Utbilda 
 Fråga: 1,2,4,10,11,13,14,18,19 
Genom ovanstående frågor så vill vi veta hur organisationen jobbar med och dess syn på hur 
man utbildar organisationens medlemmar efter organisationens logik och värden. Vår syn på 
utbildning öppnar för att tolka in allt ifrån uppstartsdagar för nyanställda till sättet men 
kommunicerar på inom organisationen, varför också denna del ges stort utrymme. Lawrence 
och Suddaby (2006) menar att denna typ av skapande av institution är viktig för att få ett 
bredare understöd i organisationen i skapandet av en ny institution. 

3.5.2 Underhålla 

Polisarbete 
Fråga: 14,15,17,20,21,22 
För att se vilka värden som organisationen premierar fokuserar vi på begreppet polisarbete. 
Genom att se på vad som faktiskt mäts i organisationen och vilka aspekter som anses så pass 
viktiga att incitament skapas för att nå dessa mål i så hög grad som möjligt ämnar vi 
undersöka vad organisationen vill uppnå. Vi anser att de typer av system som frågorna ämnar 
ge oss empiri till ska leda oss mot vad företaget värderar högt. Lawrence och Suddaby (2006) 
trycker på vikten av att belöna eller straffa som en följd av ett agerande innanför eller utanför 
institutioners ramar för att skapa ett konformt agerande. 
Invanda rutiner 
Fråga: 2,6,7,8,12,18,23,24,25,26 
Dessa frågor ställs för att få en förståelse för hur företaget arbetar med att föra vidare redan 
institutionaliserade mönster. Frågorna fokuserar bland annat på hur man väljer in nya 
medlemmar i företaget och hur de introduceras. Lawrence och Suddaby (2006) menar att 
detta är ett arbete som för vidare institutioners normativa grund vilket leder till att de sedan 
tas med in i det dagliga arbetet. 
Mytskapande 
Fråga: 3,6,9,16,22 
Dessa frågor avser att se hur företaget arbetar med att skapa historier och berättelser som i sin 
tur leder till ett institutionaliserande beteende. Dessa historier kan röra både regler men 
kanske framförallt rutiner. 

3.5.3 Försvaga 

Politiskt tryck 
Fråga: 13,14,15,19 
Politiskt tryck undersöks genom vad för typ av förbjudande arbete företaget arbetar med. 
Detta genom exempelvis företagets code of conduct. Lawrence och Suddaby (2006) 
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kategoriserar detta arbete som förbjudande regler som skapas i syfte att försvaga en tidigare 
institution eller institutionaliserat beteende. 

3.6 Genomförande av intervju  
Intervjuerna till denna studie har genomförts över telefon, där varje samtal spelades in med 
hjälp av ljudinspelare. Den primära anledningen till att vi valt att använda oss av denna 
intervjuform är att studiens respondenter hade begränsat med tid och därför föredrog de 
telefonintervju framför ett personligt möte. Bryman och Bell (2013, 495) menar att fördelen 
med telefonintervjuer är att det kan vara lättare att ställa och svara på känsliga frågor. Några 
frågor av studiens intervjuguide kan uppfattas känsliga mot det studerade företaget, vilket 
således kan uppfattas som känsliga att besvara då respondenterna representerar företaget. 
Således ser vi det som en fördel att använda oss av telefonintervju.  
 
Yin (2011, 141) menar att det finns en risk vid intervjuer i form av personliga möten att 
intervjuaren påverkar respondenten via bland annat sitt kroppsspråk. Detta kan bidra till att 
respondenten får en uppfattning om intervjuarens ställningstaganden vilket i sin tur senare 
kan leda till att respondenten inte uppriktigt utrycker sina åsikter. Även detta gör att vi ser en 
fördel med att använda oss av just telefonintervjuer, då vi undviker att respondenten kan 
komma att påverkas av detta. Däremot, så innebär detta samtidigt att vi inte har möjlighet att 
bedöma respondentens kroppsspråk och övriga uttryck, vilka senare skulle kunna ligga till 
grund för en vidare analys, vilket Bryman och Bell (2013, 495) nämner. Ytterligare så menar 
Yin (2011, 140) att även intervjuarens språk och ordval kan påverka respondenten. Detta är 
dock alltid en risk vid semistrukturerade intervjuer, vi kan däremot förebygga detta genom att 
varsamt beakta ordval och inte använda oss av värdeladdade ord.  

3.6.1 Transkribering av intervju 
De inspelade ljudfilerna transkriberades vartefter intervjuerna genomfördes. Att transkribera 
var ett givet val, då vi menar att det underlättar analysprocessen då man enkelt kan gå tillbaks 
i materialet och se hur respondenterna svarat. En stor fördel med valet att spela in intervjuerna 
och sedan transkribera är enligt Bryman och Bell (2013, 491) att intervjuaren inte behöver 
föra anteckningar. Intervjuaren kan istället lägga all fokus på intervjun vilket ökar kvaliteten 
på densamme och således även på materialet som senare ska ligga till grund för analysen 
(Bryman & Bell 2013, 491). Ytterligare en fördel med att transkribera är att det vid kvalitativ 
forskning är viktigt att dels få en fullständig redogörelse av vad respondenterna säger men 
också hur de säger det (Bryman & Bell 2013, 491). 
 
Vi valde att genomföra intervjuerna med ett par dagars mellanrum, detta för att vi emellan 
intervjuerna skulle ha tid att transkribera materialet. Detta såg vi som fördelaktigt då vi fick 
tid att reflektera över innehållet i intervjuerna. Detta medförde att vi fick en möjlighet att 
reflektera över de teman som uppkommer under intervjuerna, för att vid nästa intervju ha 
möjlighet att fokusera på de delar som är mest relevanta för att kunna besvara vår 
forskningsfråga.  

3.7 Presentation av data 
De insamlade data som återfinns i empirin bygger på de semistrukturerade intervjuer som 
genomförts. Dessa intervjuer har spelats in och transkriberats men den fullständiga 
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transkriberingen redogörs ej för under empirin. Detta då vi gjort ett urval av de delar som 
närmast rör vår forskningsfråga men också för att bibehålla både företaget och 
respondenternas anonymitet. Detta resonemang ges ytterligare utrymme under punkt 3.10. 
Det empiriska materialet framställs i narrativ form då vi ämnar underlätta för läsaren och för 
att ge en överblick över de övergripande temana i intervjuerna.  

3.8 Analysmetod 
Denna studie har analyserat det empiriska materialet genom en kvalitativ innehållsanalys. 
Syftet med att använda denna metod är enligt Bryman och Bell (2013, 565) att kunna urskilja 
teman i det material som analyserats. Det material som legat till grund för innehållsanalysen 
är det empiriska material studien erhållit via intervjuerna. Valet av att studien har använt sig 
av en innehållsanalys har bland annat påverkats av vårt val av den institutionella teorin. Detta 
då det vid en innehållsanalys är möjligt att på ett tydligt sätt koppla teorin till empirin. Ett val 
som Granheim och Lundman (2004, 106) menar att man måste ta vid användandet av 
innehållsanalys är att bestämma om man skall fokusera på det konkreta eller på det latenta. 
Denna studie ämnar fokusera på att undersöka det konkreta som framkommer under 
intervjuerna. Detta då vi anser att detta tillvägagångssätt tydligast kan besvara vår 
forskningsfråga.  
	
Innehållsanalysens struktur bygger på Hansson:s (2012) modell vilket är en modell som ligger 
nära grundad teori som angreppssätt. Hansson (2012) menar att angreppsättet är särskilt 
lämpat vid studier av sociala aspekter i en organisation. 
 
I tabell 2 (se sidan 36) identifieras koncept och det studiens respondenter berättar under ett 
antal variabler. Hansson (2012) kallar detta för öppen kodning vilket betyder att man skapar 
variabler som har ett förklarande värde för det studien ämnar att undersöka. 
 
I tabell 3 (se sidan 37) byggs sedan modellen ut ytterligare där variablerna från tabell 2 först 
övergår i teman. Detta görs för att minska antalet variabler och öka abstraktionsnivån och det 
är essentiellt att variablerna sorteras i en ordning så att relationen mellan den framgår 
(Hansson 2012). I denna tabell så sorteras dessa teman efter den teoretiska dimensionen vi 
anser dem höra till. Dessa teoretiska dimensioner har sin grund i den teoretiska referensramen 
och utgår från hur företaget arbetar med skapande, upprätthållande och försvagande av 
institutioner. Arbetet som sker inom dessa tre teoretiska dimensioner, återfinns i den 
teoretiska referensramen under punkt 2.7. Det institutionella arbete som sker inom dessa tre 
teoretiska dimensioner operationaliseras i de frågor som varit utgångspunkt i de intervjuer 
som genomförts med personer på det studerade bolaget vilket redogörs för under punkt 3.5. 

3.9 Trovärdighet och pålitlighet 
Vid val av litteratur och vetenskapliga artiklar har hänsyn tagits till att dessa dels varit 
refererade i stor utsträckning. Att våra primära teoretiska källor blivit refererade i stor 
utsträckning tillför tillförlitlighet till studien då detta innebär att materialet blivit granskat 
flertalet gånger och kan anses såväl trovärdigt som pålitligt. 
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Vi ser det som positivt att respondenterna i studien besitter stor kunskap om det ämne vi 
undersöker samt att de är verksamma på en ledningsnivå i företaget. Men vi förhåller oss 
samtidigt kritiska till det respondenterna svarar och hur de beskriver olika typer av situationer 
under intervjuerna. Detta då personen i fråga kan tendera att vinkla svaren till sin och sitt 
företags fördel. Att förhålla sig kritisk och skeptisk till olika situationer under studiens gång 
är något som Yin (2011, 85) understryker är av stor vikt. 
 
Då studier består av flera forskare bidrar detta till att den interna reliabiliteten ökar. Detta då 
tolkningen gjorts av flera personer (Bryman & Bell 2013, 401). Denna studie har tolkats av 
fler än en person, vilket gjort att vi tillsammans kunnat komma fram till en gemensam 
tolkning. 

3.10 Etik 
I all typ av samhällsforskning är etik ett grundläggande faktum. Vid samhällsforskning finns 
fyra grundläggande koder för hur forskningen ska bedrivas vilket är en vidareutveckling på 
Nurnbergkoden och Helsingforsdeklarationen. Anpassningen till svensk samhällsforskning 
innefattar att deltagarna i en studies intressen skall skyddas, deltagande ska vara frivilligt och 
baserat på informerat samtycke, skall undvika falska förespeglingar, bedrivas med 
vetenskaplig integritet och slutligen följa svensk lagstiftning (Denscombe, 2014, 427-428). 
 
För att skydda deltagarnas intressen så är utgångspunkten att en respondent inte skall ha de 
sämre ställt efter intervjun än vad denna hade innan och det får heller inte finnas några 
långsiktiga konsekvenser för de som ställer upp med sin tid (Denscombe, 2014, 428). Denna 
studie utgår från ett fallföretag och tre respondenter i ledningsposition. Dessa personer hålls 
anonyma genom pseudonymer i empirin och transkribering utav intervjuerna har skrivits i 
narrativform för att minska risken för att respondenterna går att identifiera. Detta dels för att 
möjliggöra för med djupgående svar i datainsamlingen men också för att deras medverkan i 
studien inte skall påverka dem negativt. Även företaget som ställt upp i studien hålls anonymt 
och endast att det är ett företag i byggbranschen anges. Detta då vi inte ämnar att riskera 
skada företagets varumärke och för att angivande av företagets namn inte underbygger 
studiens syfte. Även Christensen et al (2010) trycker på vikten av etik där såväl bevarandet av 
respondentens anonymitet och frågor som kan skada respondentens egenintresse är viktiga att 
beakta.  
 
Deltagandet i studien har också varit frivilligt från både företaget och respondenterna och de 
har informerats innan intervjuerna om studiens grundläggande syfte. Denscombe (2014, 432) 
menar att forskare skall vara öppna och tydliga med vad de gör och presentera så mycket som 
möjligt av vad studien ämnar undersöka och också påtala vilken roll respondenter har. Vi 
anser även att vi följt svensk lagstiftning i studien vilket är den fjärde punkten Denscombe 
(2014, 434) trycker på som grundläggande inom samhällsforskningen.  

3.11 Metodreflektion 
Studien avser att fokusera på endast en bransch, inom ett företag och ur ett 
ledningsperspektiv. Därmed ämnar vi få ett resultat som visar på hur ledningen arbetar med 
institutionellt arbete inom det studerade fallföretaget. Således blir det svårt att dra slutsatser 
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till hur andra företag arbetar med just detta. Ambitionen med denna studie har inte varit att 
kunna generalisera, däremot så menar vi att studien kan verka som ett exempel på hur en 
företagsledning kan arbeta med regler och rutiner i syfte att antingen skapa, upprätthålla eller 
försvaga institutioner. Om studien hade innefattat fler respondenter från flera olika företag så 
hade graden av tillförlitlighet, detta begränsas dock via den tidsram som studien har.  
 
Vi är även medvetna om begränsningen i att studien endast berör en bransch. Detta bidrar till 
en begränsad möjlighet att ge en generell bild av hur en företagsledning arbetar med att föra 
ihop två olika logiker vid en fusion genom regler och rutiner. Detta kan bland annat förklaras 
genom att det mellan olika företag kan finnas skilda logiker, vilka också påverkar hur 
ledningen kan arbeta med regler och rutiner. Det kan även finnas avsevärda skillnader mellan 
olika branscher och olika marknader.  
 
Valet av respondenter är baserat utefter Yin’s (2011, 93) resonemang om att det är viktigt att 
respondenterna ska ha olika åsikter och ståndpunkter för att nå en så sanningsenlig bild som 
möjligt. Dock märkte vi efter tredje intervjun att samtliga respondenter gav liktydiga svar. 
För ökad trovärdighet och pålitlighet hade antalet respondenter på företaget kunnat vara fler. 
Vi anser däremot att studien uppnått empirisk mättnad då respondenterna uppgett liknande 
svar och att fler intervjuer av personal från ledningsgruppen inte nödvändigtvis skulle ge 
ökad trovärdighet. Utöver detta finns anledning att se begränsning i att empirin enbart 
inkluderar personal ur en ledningsgrupp och ur ett ledningsperspektiv. Vid studerande ur ett 
medarbetarperspektiv hade studien säkerligen fått ett bredare resultat men nödvändigtvis inte 
varit relevant vid besvarande av studiens forskningsfråga.  
 
Vi tar också hänsyn till att de svar vi får från respondenterna kan tendera att vara förskönade 
och att vi inte alla gånger får svar som stämmer överens med hur det verkligen är. Vilket 
även Yin (2011, 85) menar. Detta kan förklaras genom Lawrence och Suddaby:s (2006) 
resonemang kring att personer många gånger arbetar för ett upprätthållande av institutionella 
mönster.  
 
Denna studie har en tolkande ansats vilket betyder att det finns en risk att vi tolkar 
respondenternas svar på ett annat sätt än vad de menade. Detta kan dock undvikas till viss del 
då vi är fler personer som tolkat intervjuerna då Bryman och Bell (2013) menar att 
sannolikheten till att komma fram till en tolkning som ligger nära sanningen ökar om man 
gör en gemensam tolkning. Det finns en risk vid användandet av sekundärkällor att en 
författare har gjort en omtolkning som inte överensstämmer med primärkällan. Bryman och 
Bell (2013, 130-131) menar att vid användandet av primärkällor får man författarens egna 
resultat och slutsatser, vilket styrker studiens trovärdighet. Vi är medvetna om att det finns en 
risk att även vi kan tolka en primärkälla på ett annat sätt än vad författarens avsikt med texten 
är. Detta förebyggs genom att vi i denna studie är tre personer som läst källorna för att sedan 
diskutera och sedan bilda en gemensam uppfattning. Vår studie har till stor del använt sig av 
primärkällor, vi har dock i enstaka fall använt oss av sekundärkällor där det varit svårare att 
komma åt primärkällan. Ett exempel är Hamilton (1932) refererad i Burns och Scapens 
(2000) där boken är så pass gammal och därmed inte lättillgänglig. Vi valde i detta fall att 
använda oss av denna sekundärkälla för att Hamiltons definition är en vanligt förekommande 
definition av institutioner. Bryman och Bell (2013, 131) menar att en studie kan använda sig 
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av sekundärkällor såvida den inte har en alltför betydande del av studiens helhet, vilket 
styrker vårt användande av Hamilton som sekundärkälla.  
 
Samtliga teoretiska källor är skrivna på engelska. Detta innebär att vid översättning till 
svenska kan en feltolkning ske av originaltexten. Vi har arbetat för att undvika detta genom 
att vara väldigt referensnära de källor vi tagit del av. Vidare så är vi tre personer som utfört 
denna studie och tillsammans tolkat de engelska källorna för att minimera risken för 
feltolkningar och felaktiga översättningar.  
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4. Empiri 

 
I detta avsnitt behandlas de intervjuer som genomförts i samband med studien. Personerna 
som figurerar i intervjuerna kommer från samma bolag i byggbranschen och har 
ledningspositioner inom detta bolag. Dessa intervjuer har anonymiserats med 
pseudonymerna Eva, Maria och Magdalena. Intervjumaterialet är sammansatt som en 
berättelse och är alltså därigenom inte en direkt transkribering av intervjuerna. Syftet med 
detta har varit att både öka graden av anonymitet men också för att plocka ut de delar som vi 
anser vara mest relevant för studiens syfte. 

 

4.1 Intervju med Eva 

Eva berättar om hur det studerade bolaget inte har allt för stora krav på förvärvade bolag i 
avseende av direkt anpassning till moderbolaget. Alla nyanställda går ett antal kurser under 
de första åren och blir därigenom väl skolade i företagets värderingar och etiska riktlinjer. 
Dessa etiska riktlinjer och värderingar förmedlas också till de uppköpta bolagen och det 
utgör egentligen det enda som de uppköpta bolagen måste förhålla sig till. Eva berättar vidare 
om hur de medvetet hanterar olikheter i bolag och säger; 
 
”Det som är känsligt med förvärv är att många bolag vill leva under sin identitet och sitt 
namn. Vissa bolag får vårt företagsnamn direkt och där är det lättare men sen har man ju 
bolag som kanske haft ett namn i 20-30 år och är etablerade. Där får man vara ganska 
varsam med hur man går fram och att man inte på något sätt trampar in i företagets identitet 
och framgång utan istället frågar – vad kan vi hjälpa till med?”. 
 
Eva kommer vid upprepade tillfällen in på hur de medvetet agerar för att inte ändra företagen 
helt efter moderbolaget. Eva berättar att deras ambition är att dotterbolagen själva ska 
efterfråga en anpassning inom olika områden och att det är först då som en förändring 
genomförs. Eva nämner också att det många gånger finns ett värde i att man förvärvar ett 
bolag så som bolaget är och fungerar, och att man då inte ska köra över bolaget och försöka 
ändra det helt. Det kan i så fall leda till att man inte får det engagemang i bolaget som 
egentligen var anledningen till förvärvet. ”Samarbete skapas inte när en part dikterar hur 
den andre ska göra” är något som Eva trycker på och något som följer som en röd tråd 
genom hela intervjun. 
 
Vi talar vidare om kundaspekten som Eva också menar är en viktig del i att behålla ett 
varumärke. Om ett företag är lokalt känt och framgångsrikt så finns det inget värde i att 
krångla till det och byta namn för då vet varken nya eller gamla kunder vad det är för något. 
Egentligen så är bolagen konkurrenter eller samarbetspartners fram till den dagen då bolagen 
fusionerats. Men oavsett så hjälps man åt inom koncernen och delar på möjligheter att 
använda leverantörsavtal etc. Eva berättar att koncernen också har gemensamma utbildningar 
för att dels skapa synergier i kostnadsbesparingar men även för att skapa relationer. Här sker 
en kontinuerlig process på flera plan där man för en dialog mellan företagen och där 
moderbolaget informerar de uppköpta bolagen i hur de gör och hur de kan vara behjälpliga 
men att det till syvende och sist är ledningen på ett dotterbolag som själva bestämmer vad de 
vill förändra och i vilken takt det ska gå. Det kan också vara så att dotterbolagen har en 
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väldigt invand tradition och något som blivit en självklarhet i just det bolaget och det ska då 
inte vara något problem så länge det är inom ramen för moderbolagets värderingar och regler. 
Det kan också vara att man på moderbolaget finner regler och rutiner hos ett uppköpt bolag 
som moderbolaget ser är bättre än deras och därför förändrar man sig efter dem. Eva 
förtydligar att de aldrig sagt att de är de bästa utan är alltid öppen för en dialog. 
 
Från Evas upplevelser kring förvärv så har den förvärvade parten upplevt det som väldigt 
positivt att bli en del av koncernen. Många gånger har det också varit så att potentiella 
företag kommit till det studerade företaget och bett om att få bli en del av koncernen. 
Åter igen kommer vi in på det enda tvingande delarna i ett förvärv som är just värderingar 
och etiska riktlinjer. Eva menar att dessa inte går att ifrågasätta men detta är sällan ett 
problem. De anser att det inte finns något större värde i att förvärva ett bolag vars värderingar 
skiljer sig markant vilket också undersöks redan i ett inledande skede av förvärvsprocessen. 
Företaget följer inte direkt upp på hur dessa värderingar efterlevs i praktiken men Eva menar 
att det i företaget finns en stark anda att arbeta mot alla situationer som går att ifrågasätta och 
om det blir fel så ska det rättas till. Uppföljningen blir därmed att om man hamnar i en 
gråzon så blir uppföljningen att inte hamna där igen. Eva menar att det alltid kan finnas 
personer i en organisation som missuppfattar eller rent av agerar efter eget intresse och på så 
sätt ställer företaget i en gråzon vilket man alltid måste vara uppmärksam mot. 
 
Eva berättar att företaget arbetar väldigt mycket med involvering och strävar efter att vara det 
mest involverande företaget i branschen. För bolaget betyder involvering att alla som deltar i 
ett projekt ska känna sig delaktiga och att det utförs tillsammans. Detta gäller inte bara inom 
företaget utan också tillsammans med leverantörer, kunder, beställare och så vidare. Eva 
menar att om inte alla som deltar i ett projekt känner sig delaktiga och har möjlighet att 
påverka så blir ett projekt inte bra. Företagets anda ska handla om hur människor tillsammans 
löser problem. 
 
Att ha en involverande personlighet är också något som eftersöks vid nyrekrytering till 
företaget. Eva säger att det finns personer som har en väldigt gedigen erfarenhet eller hög 
kompetens men som på något sätt har svårt att entusiasmera eller vara involverande och då är 
de kanske inte rätt personer för att arbeta på företaget. Det eftersöks däremot personer som är 
villiga att engagera sig i saker även utanför dennes befattning och erbjuder sin hjälp i frågor 
där man anser sig kunna vara till hands eller hjälpa till inom. Det är ur detta som 
företagsandan har skapats och även om den är svår att ta på så menar Eva att det handlar om 
att medlemmarna i organisationen bryr sig om varandra och är ganska prestigelösa. 

 

4.2 Intervju med Magdalena  
Magdalena berättar att vid ett förvärv så informeras de anställda om vissa måstepunkter som 
de måste anpassa sig efter. Dessa måstepunkter är väldigt viktiga att de anställda får med sig 
fort i processen. Det rör särskilt frågor kring värderingar men också etiska regler och hur 
moderbolaget anser att regelboken ska användas. Utöver det så är det olika från fall till fall 
hur mycket moderbolaget integrerar i ett första skede. Magdalena berättar att när 
moderbolaget köper upp företag som har liknande kärnverksamhet som dem så kan det 
ibland vara så att de har workshops där de går igenom varandras sätt att arbeta på och sedan 
komma fram till ett gemensamt arbetssätt. Andra gånger när det har varit mindre företag så 
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kan de ha ett bra sätt att arbeta på men som inte fungerar i en stor koncern och då får man 
styra lite mer. 

 
Magdalena framhäver här att det viktiga inte är att man gör exakt likadant men att man i alla 
fall agerar på ett liknande sätt. Det kan till exempel vara att alla ska göra riskanalyser och då 
är det inte viktigt viken meningsföljd som används utan att själva riskanalysen faktiskt görs. 
Hon menar att i allting som inte berör kritisk kärnverksamhet så får dotterbolagen själva välja 
hur mycket de vill ansluta sig och anpassa sitt sätt att arbeta på efter moderbolagets. Däremot 
så kan det uppstå meningsskiljaktigheter mellan bolag om hur man ska göra i ett visst fall. Då 
får man förhandla och när det också får gå lite tid och man ser varandras styrkor så kan man 
lättare komma överens. Om man inte kommer överens så kan det bli så att arbetschefen på ett 
projekt beslutar vilket sätt som ska användas. Personalen som arbetar ute på byggena ser 
också med tiden hur man kan göra på olika sätt i olika bolag och vad som kanske fungerar 
bäst. Då skickar de den informationen uppåt så att moderbolaget kan utreda om man ska 
införa nya rutiner i en viss fråga då man ser att ett dotterbolag gör på ett sätt som fungerar 
bättre. Men det kan också vara så att personalen på ett dotterbolag ser att moderbolaget har 
rutiner som inbjuder till mer ordning och reda till exempel. Magdalena trycker på att förslag 
till förbättringar primärt är något som kommer från de som arbetar med systemen vilka också 
är de som lättast ser vad som fungerar. Ibland går en anpassning till varandra relativt fort 
medan de i andra fall kan ta väldigt lång tid då fokus ligger på att bolagen själv ska efterfråga 
det. 
 
Magdalena som har erfarenhet från branschen sedan många år berättar hur det de sista 10 
åren blivit mer och mer fokus på företagskultur. Hon berättar att man tidigare inte förstod 
denna starka kraft som kan vara förödande vid en fusion och leda till väldigt negativa effekter 
eller rent av bidra till att två kulturer inte kan arbeta med varandra, även om de på ytan ser ut 
att vara väldigt lika varandra.  Vidare berättar Magdalena om hur man i det studerade bolaget 
idag är betydligt mer medveten om detta och snarare uppmuntrar företagskulturer att stanna i 
ett uppköpt bolag.  Hon menar att om en kultur är väldigt stark så kanske man inte ska byta 
namn på företaget första veckan utan man har istället en strategi där man låtit dotterbolagens 
namn finnas kvar väldigt länge men ändå tydligt kommunicera vilken koncern de tillhör. 
Magdalena menar att man idag kommit fram till att det inte är bra att ha bråttom i en fusion 
men att det är viktigt att ha en bestämd linje som markerar en bottennivå för hur ett 
dotterbolag ska arbeta. I det här företagets fall avser det moderbolagets värderingar och 
etiska regler och de ska genomföras oavsett vad den andra parten tycker. Allt utöver den 
bottennivån är fritt att göra som man vill med men att det med tiden ändå kan ske en 
utveckling i olika fart för att komma närmare varandra. 
 
Magdalena berättar att i de flesta fall så är den långsiktiga planen att förvärvade företag ska 
fusioneras in i moderbolaget. Däremot så när Magdalena spekulerar kring framtiden så är 
hennes uppfattning att företaget till större och större utsträckning kommer att låta dotterbolag 
behålla sina namn men anpassa sina ledningssystem mer efter moderbolagets för att ändå 
kunna hålla kvar vid sina egna profiler. Något Magdalena ser som ett problem vid 
företagsfusioner är att det finns risk att man inte får in ett bolag på rätt sätt så att de inte trivs. 
Det skulle också skapa ett enormt ledningssystem för att hålla koll på alla olika aktiviteter 
som bedrevs inom koncernen vilket skulle vara svårt att överblicka. 
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4.3 Intervju med Maria 

Maria berättar om ett företagsförvärv inom koncernen där den uttalade strategin var att låta 
det uppköpta företaget leva sitt eget liv. Att låta efterfrågan om samordning och 
synergieffekter av att vara ett mindre bolag i ett större komma ifrån verksamheten själv. Hon 
berättar att det aldrig var en uttalad strategi att implementera det uppköpta företaget i 
koncernen utan att låta det ske organiskt. Maria anser att det är en fördel att låta bolagen leva 
sina egna liv då båda bolagen behövs på marknaden, men att detta inte innebär att de 
konkurrerar utan snarare samverkar. Hon nämner särskilt två projekt som företagen inte 
skulle fått om de inte kunnat presentera båda företagens kompetenser, vilket enligt Maria 
visar på en fördel med att ha skilda varumärken. Företagen lånar koncept av varandra för att 
kunna etablera ett så effektivt arbetssätt som möjligt. Hon berättar bland annat att det 
uppköpta bolaget har infört slumpmässiga alkohol och drogtester vilket de använder sig av på 
moderbolaget. Detta var inget tvång från moderbolaget, utan något som det uppköpta bolaget 
ansåg vara en bra rutin. 
 
Hon återkommer till att strategin är att implementera bolaget organiskt och att samverkan har 
lett till att de ser synergier. Maria säger att koncernen implementerar moderbolagets 
arbetssätt in i det uppköpta bolaget när verksamheten känner att den är redo, och då i långsam 
takt. Hon berättar att involvering är en grundpelare inom moderbolaget och att företaget vill 
leva som de lär. Hon menar därför att det är viktigt att involvera det uppköpta bolaget och 
låta dem vara med och bestämma hur en fusion ska se ut och i vilken takt den ska 
genomföras. Maria tillägger dock att det uppköpta bolaget har en skyldighet att arbeta utifrån 
moderbolagets etiska riktlinjer. 
 
Maria berättar om en annan fusion där tillvägagångssättet varit lite annorlunda än det tidigare 
nämnda fallet. Vid den fusionen så kommunicerade moderbolaget med nyckelpersoner från 
det uppköpta bolaget. Där diskuterades hur de olika bolagen såg på sina verksamheter och 
utifrån det hade båda parter önskemål om hur verksamheterna skulle fusioneras. Utifrån detta 
så utformades en strategi som båda parter var nöjda med. Maria återkommer till involvering 
och vikten av att skapa relationer, att det är viktigt att på ett relationsnära sätt informera 
medarbetare och kunder vid en fusion. Hon trycker även på att det är viktigt med en tydlig 
struktur och i vilken ordning processen ska ske. När sedan fusionen väl skedde så genomgick 
de anställda från det förvärvade bolaget en utbildning på moderbolaget. Detta för att de skulle 
få en inblick i hur moderbolaget arbetar och hur deras verksamhetssystem fungerar. Maria 
säger att verksamhetssystemet är ”no option – så jobbar vi”, men även att många delar av 
systemet är rekommendationer. Om det inte är ett måste-krav enligt verksamhetssystemet så 
går det att bortse från rekommendationerna om man kan visa på ett alternativt arbetssätt som 
är mer lämpligt. 
 
Det studerade företaget har precis tagit fram ett program för nyanställda som gäller de två 
första åren av deras anställning. Genom detta program är ambitionen att se om de nyanställda 
har tagit till sig de etiska riktlinjerna och att de får utbildning inom miljö och säkerhet, men 
också utbildning inom verksamhetssystemet. Maria återkommer till involvering och berättar 
att det är sju olika moment som man är skyldig att jobba inom varje projekt. Exempelvis 
högre lönsamhet, större tidsvinster, säkrare arbetsplatser, större ansvarstagande, nöjdare 
kunder. Varje projekt följs upp utifrån dessa sju aktiviteter och kan således kontrolleras av 
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ledningen. Uppföljningen på verksamhetssystemet sker via kvalitetsuppföljningar i varje 
region, vilket Maria likställer med internrevisioner. 
 
Marias uppfattning är att desto närmre organisationen man verkar, desto större 
förutsättningar har man för rätt beslutsfattande. Hon menar att om hon skulle börja toppstyra 
på sin avdelning så skulle hon ta död på entreprenörssjälarna. För Maria är det viktigt att 
personerna som det berör förstår varför ledningen gör på ett visst sätt. Ledningen förväntar 
sig att medarbetarna ska följa företagets regler, hon säger att det är en skyldighet och en del 
av deras etiska riktlinjer, men att det måste finnas utrymme för involvering och nytänkande. 
Hon nämner bland annat att företaget arbetar med förbättringsförslag. Dessa 
förbättringsförslag kommer in från både moderbolaget och de förvärvade bolagen, då de 
exempelvis upplever att de haft ett bättre arbetssätt med en viss sak tidigare. Sedan behandlas 
det förslaget och det finns en ansvarig i respektive område som avgör om det är värt att ta till 
sig eller inte.  

 
Maria säger att det inom moderbolaget är viktigt hur man tänker och agerar i enighet med 
företagets värdeord och att man arbetar med involvering. Hon berättar att de hittills inte gjort 
några förvärv som inte stämmer överens med företagets egna värderingar. Vi frågar hur 
moderbolaget kan säkerställa att de företag de förvärvar har samma värderingar som 
dem.  Maria svarar att det främst är genom möte med nyckelpersoner, en analys av bolaget 
och att de lägger stor vikt vid personer och relationer. Hon berättar att de har tackat nej till 
bolag som de inte anser tycker stämmer överens med deras värderingar. 
 
”Vi förvärvar inte bolag som vi inte tror, eller ser ha samma värderingar som oss. Kultur för 
oss är hur man lever i sina värderingar. Och vi förvärvar inte ett bolag som vi inte tror lever 

efter våra värderingar. ” 
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5. Analys 

 
Nedan följer en analys av det empiriska materialet med utgångspunkt från bakgrunden och 
den teoretiska referensramen. Analysen inleds med de två tabeller vilka ligger till grund för 
vår analys. I tabellerna framgår de nyckelcitat vi funnit i det empiriska materialet som sedan 
översätts till förklarande koncept vilka därefter aggregeras till teman och slutligen till de 
teoretiska begrepp kopplade till Lawrence och Suddaby (2006). 

 
Tabell 2 Förklarande koncept och deras empiriska representation 

# Förklarande koncept Empiriskt exempel 
1. Överföring av etablerade 

regler och rutiner. 
”Vid ett förvärv så utbildas de nya medarbetarna i företagets värderingar och mål. 
Det är den enda eventuellt obligatoriska omställningen.”  

2. Förståelse för skilda 
organisationslogiker. 

”Det som är känsligt med fusioner är att många bolag vill leva under sin egen 
identitet och under sitt namn.” 

3. Medveten anpassning för 
att minimera motstånd. 

”Ett problem vid fusioner är att man på något sätt trampar in på bolagets egna 
identitet och framgång och där måste man till exempel fråga - Vad kan vi hjälpa till 
med? Och inte så att säga vara tvingande.” 

4. Acceptans för nya 
traditioner inom ramen 
för institutionens regler. 

”Om det uppköpta bolaget har en väldigt invand tradition och något som varit en 
självklarhet sedan länge så ska det inte vara något problem så länge det stämmer 
överens med moderbolagets värden och regler.” 

5. Mytskapande i syfte att 
upprätthålla regler och 

rutiner. 

”Olyckor kan alltid hända men koncernen har ändå en bild av att olyckorna är låga. 
Till exempel så har företaget inte haft någon dödsolycka i Sverige.” 

6. Konstruktion av in-
groupnätverk. 

”Jag rekommenderar att skapa relationer, göra en analys, vad har vi för 
nyckelpersoner och göra en involverande process i den mån man kan.” 

7. 
Uteslutande av vitt skilda 

logiker. 

”Kultur för oss är hur man lever sina värderingar. Koncernen förvärvar inte bolag 
som vi inte tror, eller ser har samma värderingar som koncernen.  Hitintills så har vi 
inte gjort ett förvärv där värderingarna inte stämmer överens. Vi har sagt nej till 
bolag som vi inte tycker stämmer överens med våra värderingar.”  

8. 
Kreativitetskapande 

genom decentralisering. 

”Om jag skulle börja toppstyra på min avdelning och säga att -nu måste alla göra 
såhär, så skulle jag ta död på entreprenörssjälarna. Så, för mig är det viktigt att 
personer förstår varför vi gör på ett visst sätt och då hänger hjärtat med. Vi jobbar 
inte på så vis att -nu ska ni göra såhär.”  

9. Flexibilitet vid 
motivering av innovativa 

idéer. 

”Många delar av verksamhetssystemet är rekommendationer, då rekommenderas 
till exempel att man arbetar med stöddokument. Gör man inte det så får man visa 
på att det är bättre på ett annat sätt och då arbetar man efter det.” 

10. Genom frihet skapa vilja 
till anpassning hos en 

institution. 

”Låt synergierna, efterfrågan om samordning och synergieffekter av att vara ett 
mindre bolag i ett större komma från verksamheten själv. Den uttalade strategin är 
att implementera organiskt och samverkan har lett till att vi ser synergier.” 

11. 
Logikkonflikt. 

”Vi har haft fall där det varit konflikter mellan det uppköpta bolaget och 
moderbolaget. De rådde olikheter mellan hur man tyckte att man skulle jobba. Men 
efter viss tid så började bägge sidor se fördelarna med varandra.” 

12. Arbete för att finna det 
bäst lämpade arbetssättet 
genom decentralisering. 

”På projekten ser våra anställda att det här fungerar ju bättre hos oss och det kanske 
vi kan sprida medan medarbetare på det andra bolaget ser att vi har mer ordning 
och reda på vissa saker där de inte har det.” 

13. 
Uppmuntrande av 

oliktänkande. 

”Vi uppmuntrar företagens kultur att stanna kvar. Vissa företag har ju inom sitt 
namn en viss kultur som är väldigt stark och då ska de kanske inte byta namn första 
veckan.” 

14. Nyttor som skapar 
frivillig anpassning. 

”Företagen får i stor utsträckning leva som de vill men de flesta dras ändå mot att 
vi är större, har erfarenhet osv så man ser nyttorna med det.” 

15. Undvikande av 
komplexitet. 

”Skulle vi fusionera in alla bolag så skulle det bli ett fruktansvärt ledningssystem 
för att täcka allt vi gör i koncernen.” 

16. Regelskapande för 
undvikande av konflikt. 

”Det har varit ett företag som vi haft problem med och där har vi skapat en regel 
som styr hur vi agerar i varje projekt.” 

17. Grundläggande regler 
som inte kan ifrågasättas. 

”Det är viktigt att ha en bestämd linje som markerar bottennivå som genomförs 
oavsett vad de inblandade tycker.” 



	
	
Tabell 3 Överföring av förklarande koncept till teman och aggregerade dimensioner 

# Förklarande koncept Teman Teoretisk dimension 

8. Kreativitetsskapande genom decentralisering 

Öppenhet för förändring. 

Skapa 

9. Flexibilitet vid motivering av innovativa idéer. 
12. Arbete för att finna det bäst lämpade 

arbetssättet genom decentralisering. 
13. Uppmuntrande av oliktänkande. 
10. Genom frihet skapa vilja till anpassning hos en 

institution. 
Genom organisk anpassning 

möjliggöra för mindre 
motstånd. 14. Nyttor som skapar frivillig anpassning. 

6. Konstruktion av in-groupnätverk. Skapande av agenter. 

Upprätthålla 

1. Överföring av etablerade regler och rutiner. 
Förmedling av företagets 

grundläggande värderingar. 5. Mytskapande i syfte att upprätthålla regler och 
rutiner. 

7. Uteslutande av vitt skilda logiker. Undvikande av konflikt. 
15. Undvikande av komplexitet. 

Arbete för att minimera hot 
mot företagets grundläggande 

värderingarna. 

16. Regelskapande för undvikande av konflikt. 
17. Grundläggande regler som inte kan 

ifrågasättas. 
11. Logikkonflikt. Kompromiss som leder till en 

gemensam logik. 

Försvaga 
2. Förståelse för skilda organisationslogiker. 

Försök till minskad splittring 
genom acceptens för olika 

identiteter. 

3. Medveten anpassning för att minimera 
motstånd. 

4. Acceptans för nya traditioner inom ramen för 
institutionens regler. 

5.1 Skapa 

Då vi undersöker hur företagsledningen på det studerade företaget arbetar med att skapa 
institutioner finner vi två teman, dessa är öppenhet för förändring och genom organisk 
anpassning möjliggöra för mindre motstånd. Detta är teman som innehåller en mängd 
variabler som visar på hur företagsledningen kan skapa nya institutioner genom att på olika 
sätt tillåta skapande och utvecklande uttryck vilka kan influera utvecklandet av institutionen. 
Respondenterna ger oss en bild av att de inte tror på centraliserade lösningar, de är av åsikten 
att regler och rutiner ska förankras hos de personer som direkt använder sig av dem. Vi ser på 
flera ställen i intervjuerna att det finns tillit till medarbetarna inom företaget då man anser att 
de själva kan avgöra hur ett problem bäst ska lösas men att ledningen ändå bistår med 
rekommendationer hur det kan lösas. Detta framgår  i citatet nedan;  
 

“Om jag skulle börja toppstyra på min avdelning, och säga -nu måste alla göra så här, så 
skulle jag ta död på entreprenörssjälarna. Så för mig är det viktigt att personer förstår varför 
vi gör på ett visst sätt och då hänger hjärtat med. Vi jobbar inte på så vis -Nu ska ni göra så 

här”. 
 

Ytterligare ett exempel på att ledningen tror på decentraliserad styrning framkommer i 
intervjuerna då respondenterna berättar om förbättringsförslag som medarbetare kan skicka in 
till ledningen. Dessa förslag baseras på tidigare erfarenheter som behandlats och därefter lagts 
in i ledningssystemet. Många gånger kan dessa rekommendationer handla om hur man ska 
använda olika stöddokument. Är det så att personen som skall lösa det aktuella problemet har 



	

	 33	

en annan idé på hur detta kan göras bättre så finns det inget som hindrar att man också gör 
det, men med förbehåll för att man menar att det är bättre än de tidigare rekommendationerna. 
Ett sådant tillåtande av ett ifrågasättande på en decentraliserad nivå kan ses som ett 
möjliggörande för kreativitet samt skapande och utvecklande av regler och rutiner i 
institutioner. Detta möjliggörande arbete av ledningen kopplar vi till Lawrence och Suddaby:s 
(2006) del av institutionellt arbete som går under begreppet definiera. Detta då definierande 
arbete bland annat innefattar handlingar som är av en möjliggörande karaktär. Enligt 
Lawrence och Suddaby (2006) innebär detta att man har skapat en regel för ett önskvärt 
beteende. I det studerade företagets fall bistår de som nämnt med rekommendationer om hur 
problem ska lösas. Genom arbete med förbättringsförslag är det en del av företagets 
grundläggande värde, att ha en involverande process i alla projekt företaget arbetar med. Vi 
kan därmed se det som att företaget arbetar med definierande arbete som en del i processen av 
att skapa ett institutionaliserat beteende kring involvering.  
 
Thornton och Occasio (2008) menar att människors beslut grundar sig i den egna 
institutionella logiken, det rationella blir därför att fatta beslut som ligger inom ramen för den 
egna institutionens logik. För att förstå vad som är rationellt inom institutionen menar 
författarna att man måste ha en uppfattning om institutionens etiska överväganden och 
värderingar. Utifrån det respondenterna uppgett framgår det att det finns en tillit till 
medarbetarna i organisationen. Detta med hänsyn till de förbättringsförslag som medarbetarna 
kan skicka in och hur de själva kan vara med och bidra till hur ett problem ska lösas. Är 
lösningen bättre än vad som rekommenderas i ledningssystemet så kan förslaget leda till ett 
nytt handlingssätt som implementeras i hela organisationen. Detta förfarande är något vi 
placerat in under det empiriska konceptet flexibilitet vid motivering av innovativa idéer. 
Regler och rutiner som kommit från medarbetarna i organisationen som går utanför  
organisationens logik skulle sannolikt heller inte införas i verksamhetssystem eller verka 
institutionaliserade på lång sikt även om det kan uppstå lokala praktiker. Det finns med andra 
ord incitament för medarbetarna att verka innanför den institutionella logiken för att deras 
förslag ska tas upp. Utöver det bidrar ledningens arbete med förbättringsförslag till att det 
skapas en involverande process, vilket vi finner vara en grundläggande värdering inom 
företaget.  
 
Mayer och Rowan (1977) menar att det kan uppstå en lös koppling om de formella reglerna 
inte överensstämmer med hur saker faktiskt görs inom organisationen. I det studerade 
företaget så förmedlar ledningen många gånger rekommendationer som visserligen inte är 
tvingande men som syftar till att uppnå ett önskvärt beteende. Det önskvärda beteendet är dels 
att de anställda ska följa företagets värderingar och etiska regler men också leda till att man 
uppnår företagets uppsatta mål. Skulle en lokal praktik utvecklas som inte överensstämmer 
med rekommendationer eller vad som kan anses rationellt i organisationen kan de dels 
försvaga institutionen men också skapa nya regler och rutiner som blir institutionaliserade om 
de får ett brett stöd. Utifrån vår empiri har vi inte funnit något konkret exempel på en lös 
koppling. Detta kan dels förklaras via Yin:s (2011, 85) resonemang kring att respondenter 
tenderar att ge förskönade svar. Det kan också bero på att respondenterna inte upplevt något 
större problem gällande detta. Vad denna lösa koppling hypotetiskt sett skulle kunna innebära 
är att det kan skapas subgrupper inom organisationen som motarbetar organisationens syfte 
vilket kan innebära en försvagning av institutionaliserade regler och rutiner. Däremot 
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framkom det i empirin ett exempel på en konflikt som uppstått gällande hur man skulle arbeta 
på ett dotterbolag;  
 
“Vi har haft fall där det varit konflikter mellan det uppköpta bolaget och moderbolaget. Det 

rådde olikheter mellan hur man tyckte att man skulle jobba. Men efter viss tid så började 
bägge sidor se fördelar med varandra.” 

 
Ovanstående citat har kategoriserats som en typ av försvagande arbete, däremot kan detta 
även ses som en form av skapande arbete. Möjligheten till att både tolka det som ett 
försvagande och skapande förklaras av Lawrence och Suddaby (2006) som menar att i 
skapandet av institutioner så försvagas samtidigt en tidigare.  
 
I citatet så framgår det att man tillsammans löste logikkonflikten genom en kompromiss. 
Respondenten berättade att moderbolaget i detta fall ägde det andra bolaget till 100 %, vilket 
hypotetiskt sett innebär att de skulle kunnat skapa regler över hur det andra företaget i fallet 
skulle agera, vilket kan framstå som en enkel lösning. Dock så kan ett sådant typ av 
regelskapande leda till det Mayer och Rowan (1977) kallar en lös koppling. Denna lösa 
koppling menar de kan uppstå då det råder olikheter i hur regler och rutiner ska efterföljas. 
Denna typ av regelskapande minskar chansen att regeln efterföljs vilket istället inbjuder för 
att det skapas en lokal rutin för att bryta mot regeln vilket skulle vara ett problem inom 
institutionen och därmed skapa en betydligt mer komplex situation.    
  
”På projekten ser våra anställda att det här fungerar ju bättre hos oss och det kanske vi kan 

sprida, medan medarbetare på det andra bolaget ser att vi har mer ordning och reda på vissa 
saker där de inte har det” 

 
Ur ovanstående citat framgår det att ledningen tillåter nya influenser som kommer både från 
företagets medarbetare och uppköpta företag som ett skapande av nya institutioner. Utifrån 
detta ser vi hur företaget utvecklas genom att ta det som fungerar bra hos dotterbolagen och 
implementerar det i moderbolaget och vice versa. Därigenom skapar och utvecklar man redan 
institutionaliserade rutiner på både moderbolaget och dotterbolaget som i sin tur kan komma 
att bli formella regler. Utifrån citatet ser vi att om en informell rutin anses som ett effektivt 
arbetssätt, så kan det senare komma att bli en formell regel. När vi kopplar detta till Burns och 
Scapens (2000) processbeskrivning så kan vi se detta som en form av införande. Införande 
syftar enligt Burns och Scapens (2000) till att förklara hur aktörer inför regler och rutiner som 
omkodar institutionaliserade principer. I det studerade företagets fall så sker omkodning av 
tidigare rutiner vilka utvecklas då influenser kommer från det andra företaget och därigenom 
ser vi ett exempel på hur dessa aktörer inför nya regler och rutiner. Denna process menar vi är 
en del av det institutionella arbetet imitation då man genomför förändringar men ändå 
behåller kända element för att förändringen inte ska kännas så stor hos en organisations 
medlemmar gör företagen. Förändringen gör företagen mer lika varandra vilket således blir en 
del i fusionsprocessen. Detta då företagets strategi är att fusionera ihop företag vartefter de 
själva efterfrågar det.  
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Rosusseau (1998) menar att det är viktigt att ledningen genomför en förändring av 
institutionen i långsam takt och att de bör gå inom ramen för institutionen. I det empiriska 
materialet återfinns följande citat:  
 
“Ett problem vid fusioner är att man på något sätt trampar in på bolagets egna identitet och 
framgång och där måste man fråga -Vad kan vi hjälpa till med? och inte vara tvingande”.  
 
Detta kan vi se som en del i den organiska fusionsprocessen där företagsledningen vill att 
efterfrågan om förändring och att initiativ till att gå vidare i fusionsprocessen ska komma från 
det uppköpta bolaget. Denna strategi tolkar vi som ett tillvägagångssätt från företagsledningen 
för att minska risken för motstånd vid implementering av nya regler och rutiner.   
 
Teerikangas (2012) identifierar i huvudsak tre frågor som alltid uppstår vid en fusion och 
vilka skapar störst osäkerhet om de inte upplevs som besvarade. Frågorna är “Vad är det 
andra företaget för ett företag?”, “Vad blir vår plats i den nya organisationen?” och “Vad 
har det förvärvande företaget för planer för oss?”. Vid intervjun med Maria så framför hon 
hur de kommunicerat vid tidigare fusioner där dessa frågor besvarats. Vi talar särskilt om de 
kommunicerat att företagen vid uppköp är en del av koncernen men att de fortfarande är och 
fungerar som enskilda företag i många fall. Därefter så förändras bland annat regler och 
rutiner allt eftersom, framförallt när det uppköpta företaget efterfrågar det. Att förändra vissa 
saker men låta huvudparten av ett företags arbetssätt och andra kulturella uttryck vara orörda i 
ett första skede kan vi se som det Lawrence och Suddaby (2006) kallar för imitation. Genom 
att anta denna typ av institutionellt arbete kan man vid förändring lättare associera det gamla 
med det nya (Lawrence och Suddaby 2006). Tidigare forskning pekar på att detta kan vara en 
bra strategi för att minska motståndet vid en förändring vilket både Rousseau (1998) och 
Haslam (2001) menar. Rousseau (1998) menar att förändringen inte får gå för snabbt till 
skillnad från Haslam (2001) som menar att förändringen bör ske inom ramen för den egna 
organisationslogiken. Det studerade företaget antar både Haslam:s (2001) och Rosseau:s 
(1998) resonemang då de medvetet tar hänsyn till både skillnader i organisationslogiker och 
låter förändringen ske långsamt. Denna medvetenhet ser vi i citatet; 
 
“Låt synergierna, efterfrågan om samordning och synergieffekter av att vara ett mindre bolag 

i ett större komma från verksamheten själv. Den uttalade strategin är att implementera 
organiskt och samverkan har lett till att vi ser synergier.” 

 
Att medvetet låta förändring både ta den tid det behöver och att låta det i så stor utsträckning 
som möjligt ske inom ett uppköpt företags egna organisationslogik bör enligt Jetten et al. 
(2002) leda till att trivseln i det uppköpta bolaget blir högre än om förändringen sker väldigt 
fort. Detta då författarna menar att människor trivs i en organisation som de kan identifiera 
sig med. Bricksson (2000) visar också på att om medlemmarna i en organisation kan 
identifiera sig med organisationen verkar man mer tillsammans med organisationen och 
motståndet minskar. Utifrån empirin så kan vi inte uttala oss om huruvida medarbetarna i 
uppköpta bolag som befinner sig i en fusionsprocess med moderbolaget trivs inom koncernen. 
Detta på grund av att studien antar ett ledningsperspektiv och det är inte direkt relevant för att 
besvara studiens frågeställning. Däremot så kan vi göra ett antagande att företagets ledning 
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ser till problematiken kring en fusionsprocess och försöker uppnå minsta möjliga negativa 
påverkan på medarbetarna i organisationen, detta utifrån citatet; 
 
“Vi uppmuntrar företagens kultur att stanna kvar. Vissa företag har ju inom sitt namn en viss 

kultur som är väldigt stark och då ska de kanske inte byta namn första veckan”. 
 
Att uppmuntra det uppköpta företagets kultur anser vi med stöd av Gissner (2011) skulle leda 
till mindre negativ påverkan på medarbetarna i ett uppköpt företag. 
 
Ovan har det endast diskuterats kring hur det studerade företaget fusionerar in uppköpta bolag 
organiskt. Dock så fann vi i intervjuerna exempel på verksamheter som fusionerats in relativt 
omgående i moderbolaget efter att de förvärvats. Anledningen till att man fusionerar in 
bolaget direkt kan ha flera olika förklaringar, vi fick dock ingen direkt förklaring till varför 
fusionerna skiljer sig åt i tillvägagångssättet. Däremot så påtalar en av respondenterna att det 
vid dessa fall rört sig om rena inkromsförvärv och av bolag som varit betydligt mindre än 
moderbolaget. Vi kan inte utifrån vår empiri dra någon slutsats, däremot så kan vi göra ett 
antagande om att tillvägagångssättet skiljer sig åt på grund av att det är ett mindre bolag som 
köpts upp. Teerikangas (2012) menar att det vid uppköp av mindre bolag inte behöver leda till 
negativa effekter av en snabb fusion utan snarare positiva effekter då medarbetare av mindre 
organisationer tenderar att uppleva att fusionen kan ge dem större karriärmöjligheter, större 
projekt att arbeta med och större marknadsandelar.  
 

5.2 Upprätthålla 

Då vi undersöker hur företagsledningen på det studerade företaget arbetar med att 
upprätthålla institutioner finner vi tre teman. De identifierade temana är skapande av agenter, 
förmedling av företagets grundläggande värderingar, undvikande av konflikt och arbete för 
att minimera hot mot företagets grundläggande värderingar. Lawrence och Suddaby (2006) 
menar att arbetet med regler är en grundläggande faktor för upprätthållandet av institutioner. 
Vidare menar författarna att aktörer behöver arbeta med regler och rutiner för att upprätthålla 
institutioners grundläggande värderingar. I det studerade företagets fall är detta dels hur 
medlemmarna i organisationen ska arbeta inom ramen för företagets värdeord vilket kan ses 
som en del av företagets regler. Även de etiska riktlinjer företaget kommunicerar går att se 
som regler vilka vid upprätthållande skapar invanda rutiner kring hur man arbetar med olika 
frågor och hur man löser problem. Detta kan vi se i citatet hämtat ur temat arbete för att 
minimera hot mot företagets grundläggande värderingar;  
 

“Det är viktigt att ha en bestämd linje som markerar en bottennivå som genomförs oavsett 
vad de inblandade tycker”. 

 
Studien avsåg bland annat att finna svar på vad för handlande som premierades i 
organisationen genom exempelvis bonusar eller andra belöningar, vilket är en del av det 
Lawrence och Suddaby (2006) kallar för polisarbete. Detta för att försöka urskilja om det 
fanns värden som inte var uttalade men som ändå genom stimulans kan skapa subjektiva 
tryck för att agera på ett visst sätt. Vi har inte funnit något direkt samband i företaget med 
denna typ av arbete, detta då vi i empirin inte finner att företaget konsekvent använder sig av 
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bonusar i organisationen utan endast på ledningsnivå. Vi anser att den form av bonussystem 
som det studerade fallföretaget använder sig av inte går att kategorisera som institutionellt 
arbete då det inte fokuserar på att upprätthålla institutionaliserade mönster.  
 
Ett annat typ av det Lawrence och Suddaby (2006) benämner som polisarbete kan vi inom 
det studerade företaget se via deras fokus på arbetsmiljö. Företaget premierar ett önskvärt 
beteende i arbetsmiljöarbetet genom olika typer att uppmuntran om arbetsmiljöarbetet 
exempelvis sker proaktivt. Dock anser vi att företagets sätt att tala om arbetsmiljöarbetet är 
ett starkare upprätthållande av det institutionaliserade arbetet med arbetsmiljö. Detta ser 
vi återkommande i empirin, bland annat från citatet;  
 

“Olyckor kan alltid hända men koncernen har ändå en bild av att olyckorna är låga. Till 
exempel så har företaget inte haft någon dödsolycka i Sverige”. 

 
Detta kan tolkas som det Lawrence och Suddaby (2006) benämner som mytskapande vilket 
är ett institutionellt arbete för att upprätthålla en institution. Detta arbete går ut på att skapa 
en berättelse om företagets historiska fokus på arbetsmiljö, vilket är ett starkt konfirmerande 
sätt att upprätthålla ett institutionaliserat beteende som bidrar till ledningens mål för 
minimering av arbetsplatsolyckor vilket är en grundläggande värdering i bolaget. Detta 
arbetssätt går att använda i en fusionsprocess för att överföra värderingar omkring hur viktigt 
man tycker att det är med arbetsmiljö och vilka regler och rutiner som bör gälla. Det 
studerade företaget talar om arbetsmiljö i positiva termer, om hur mycket energi som läggs 
på området och hur arbetet gett resultat i förhållande till konkurrenter. Arbetet kring 
arbetsmiljö är ett grundläggande värde som vi uppfattar har nått en grad av 
institutionalisering i företaget då alla intervjupersoner talar mycket kring detta på ett väldigt 
likartat sätt.  
 
Ett annat sätt att arbeta med att upprätthålla institutionen finner vi i företagets arbete med 
nyckelpersoner på de uppköpta företagen vilket vi kallar för skapandet av agenter. Särskilt 
vid en av intervjuerna fick vi en uppfattning om hur detta arbete gick till i koncernen då 
respondenten sa;  
 

“Jag rekommenderar att skapa relationer, göra en analys, -vad har vi för nyckelpersoner, 
och göra en involverande process i den mån man kan”. 

 
Teerikangas (2012) visar på att identifierade av nyckelpersoner och deras subjektiva 
uppfattning om en fusion kan sprida sig i en organisation. Han menar att genom samspel och 
en god kommunikation med nyckelpersoner inför en fusion kan information som sprids få 
större trovärdighet och minska motståndet än om det skulle komma direkt och enbart ifrån 
det förvärvande bolagets sida. Detta arbete visar det studerade företaget tydligt på i just hur 
de identifierar nyckelpersoner och försöker göra fusionerna till en involverande process så 
långt det går. Detta arbete med identifierandet av nyckelpersoner kan vi koppla till Lawrence 
och Suddaby:s (2006) begrepp invanda rutiner. Detta då man via detta arbete skapar rutiner 
kring hur man finner personer som man anser kan vara en bidragande faktor i arbetet med att 
anpassa de båda organisationerna till varandra. Har då nyckelpersonen liknande värderingar 
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som de uppköpande företaget så bör denna process gå lättare än om man inte kommer 
överens med nyckelpersoner.  
 
Vi kan se hur företaget arbetar med att upprätthålla institutionaliserade regler och rutiner 
genom att minimera de hot som kan uppstå mot dessa på flera olika sätt. Företaget agerar 
väldigt decentraliserat och inbjuder för kreativt tänkande och uppfinnande av nya lösningar i 
både moderbolaget och i dotterbolagen. Vi upplever att det i det studerade bolaget finns en 
grundläggande institutionaliserad kärna som framförallt består av värderingar och etiska 
ställningstaganden. Denna kärna arbetar företaget aktivt med för att skydda vilket vi ser 
tydligast i det empiriska exemplet;  
 
”Det är viktigt att ha en bestämd linje som markerar bottennivå som genomförs oavsett vad 

de inblandade tycker”. 
 
Detta exempel syftar till hur koncernen vid ett uppköp av ett annat företag tvingar det andra 
företaget att följa moderbolagets värderingar och etiska riktlinjer. Detta är en uppsättning 
regler vilka företaget inte gör undantag ifrån, vilket möjliggör för liknande rutiner i uppköpta 
bolag, rutiner som redan är institutionaliserade i moderbolaget och skapade ur dess 
organisationslogik. Utifrån intervjuerna så har vi inte fått något konkret svar på hur 
medarbetarna på de uppköpta bolagen har mottagit direktiven om de grundläggande reglerna, 
således kan vi inte uttala oss om det skett någon typ av modifikation på dessa regler. 
Däremot så kan vi göra en hypotetisk analys av riskerna med detta efter Burns och Scapens 
(2000) resonemang som säger att då införandet av regler går utanför den egna institutionella 
logiken, i detta fall det uppköpta bolagets så kan det ske en modifikation på reglerna. Detta 
kan i sin tur leda till att reglerna “hur det ska vara” inte stämmer överens med rutinerna “hur 
det egentligen utförs”. Burns och Scapens (2000) menar att om det inte finns tydliga regler 
för hur man ska agera inom en organisation så skapas lokala praktiker. Det studerade 
företagets arbete med att driva igenom en samling grundläggande värderingar minskar risken 
för dessa lokala praktiker. Praktiker som i sin förlängning skulle kunna leda till situationer 
där företagets varumärke skadas eller där enskilda individer agerar efter eget intresse vilket 
alltid är en risk, vilket också en av respondenterna påtalar.  
 
I det empiriska materialet finner vi uttrycket organiskt låta företagen växa ihop som ett 
återkommande tema. Denna strategi anser vi bland annat komma från en strävan att minska 
komplexiteten. Just undvikande av komplexitet ser vi bland annat i citatet;  
 

”Skulle vi fusionera in alla företag så skulle det bli ett fruktansvärt ledningssystem för att 
täcka allt vi gör i koncernen”. 

 
Detta ser vi  som ett arbetssätt för att inte utmana organisationer med för mycket influenser 
på en gång utan att man gradvis låter företagen växa ihop. Vi kan både se detta som ett sätt 
att skydda moderbolagets institutionaliserade regler och rutiner men också för att minska 
motstånd mot förändringar hos ett uppköpt bolag.  



	

	 39	

5.3 Försvaga 

Lawrence och Suddaby (2006) menar att när nya institutioner skapas så föranleds de i många 
fall av att tidigare institutioner försvagas. I det studerade företagets fall så identifierar vi två 
olika teman som innefattar institutionellt arbete som försvagar institutionaliserade regler och 
rutiner vilka vi delar upp i kompromiss som leder till en gemensam logik och diplomati. 
 

”Vi har haft fall där det varit konflikter mellan det uppköpta bolaget och moderbolaget. Det 
rådde olikheter mellan hur man tyckte att man skulle jobba. Men efter viss tid så började 

bägge sidor se fördelarna med varandra” 
 
Citatet ovan visar på hur företaget medvetet inte tvingar en part att agera efter vad 
moderbolaget tycker, även om detta på ett juridiskt plan skulle varit möjligt. Företaget 
arbetar istället med problemet och kompromissar mellan de två olika företagens logiker för 
att nå ett gemensamt mål. Man väljer därmed att gemensamt göra en kompromiss, vilket blir 
en produkt av båda företagens logiker. Den gemensamma logiken skapas ur att båda parter 
försvagat sina institutionaliserade regler och rutiner vilket följer Lawrence och Suddaby:s 
(2006) resonemang om att nya regler och rutiner vilka skapas gemensamt bygger på 
erfarenheter som parterna har med sig från tidigare institutioner. Genom denna kompromiss 
så har företaget enligt Lawrence och Suddaby:s (2006) resonemang försvagat både sin egen 
och det uppköpta företags institutioner. Däremot så har man samtidigt skapat en gemensam 
logik som visar på dynamiken som existerar i institutioner som agerar på ett involverande 
sätt. Dock så innefattar en sådan kompromiss både tillåtande men också förbjudande av olika 
regler och rutiner vilket vi kan se som det institutionella arbete Lawrence och Suddaby 
(2006) kallar för politiskt tryck. 
 
Det andra temat vi ser i företagets försvagande arbete är diplomati. Här ser vi en stor tolerans 
hos det studerade företagets ledning, att låta uppköpta företag till stor del leva efter sin egen 
kultur och logik. Detta visar på en förståelse för att företag kan vara olika även om de på ytan 
kan verka väldigt lika i avseende till exempelvis bransch, produkt, omsättning etc. Denna 
förståelse ser vi empiriskt i citatet;  
 

”Det som är känsligt med fusioner är att många bolag vill leva under sin egen identitet och 
under sitt namn”. 

 
Förståelsen som det studerade företaget visar är ingenting som är en självklarhet vilket 
Knippenberg:s et. al (2002) studie visar. Studien visar att uppköpta företag många gånger 
känner sig överkörda av det uppköpande företaget under en fusion. Vi tolkar Knippenberg:s 
et al (2002) resonemang, som att de negativa effekter de beskriver framförallt kommer från 
förbjudande av olika handlingar vilket kan förklara känslan av överkördhet. Detta 
förbjudande av olika handlingar kan vi koppla till Lawrence och Suddabys (2006) 
resonemang kring politiskt tryck. Vi kan i empirin se att det studerade företaget använder sig 
av politiskt tryck i vissa avseenden, exempelvis när det gäller etiska regler men i övrigt låter 
de uppköpta bolagen agera relativt fritt. Huruvida graden av politiskt tryck i det studerade 
bolaget leder till lägre känsla av överkördhet hos medarbetarna i de uppköpta företagen kan 
vi inte uttala oss om då denna typ av undersökning inte omfattas utav studiens syfte. Dock, så 
kan vi enligt Knippenberg et al. (2002) resonemang anta att så är fallet.  
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”Ett problem vid fusioner är att man på något sätt trampar in på bolagets egen identitet och 
framgång och där måste man till exempel fråga -Vad kan vi hjälpa till med? Och inte så att 

säga vara tvingande” 
 
Ovanstående citat är ett exempel på vad vi menar är en form av diplomati. Vi ser i detta citat 
ett arbetssätt som man använder sig av i dialogen med ett uppköpt företag. Utifrån 
respondenterna så framgår det att moderbolaget har väldigt mycket erfarenhet från flera typer 
av situationer, vilket skapat vissa regler och rutiner i bolaget utifrån dessa erfarenheter. Det 
studerade företaget tvingar inte uppköpta bolag att anpassa sig efter deras regler och rutiner, 
vilket visar på hur företaget inte agerar utifrån det Gissner et al. (2006) visar på är vanligt vid 
en fusion. Gissner et al (2006) visar att det vid en fusion ofta finns olika uppfattningar om 
vem som ska anpassa sig efter vem, där det större bolaget tenderar att tycka att det mindre ska 
anpassa sig och det mindre anse att det skall skapas en gemensam logik utifrån de båda 
företagens regler och rutiner. Om ett större bolag agerar som Gissner et al. (2006) menar är 
vanligt så blir det en betydligt högre grad av det institutionella arbete Lawrence och Suddaby 
(2006) kallar politiskt tryck. Detta skulle då försvaga institutionaliserade regler och rutiner 
hos ett uppköpt bolag genom förbjudande av olika handlingar med mål om att det uppköpta 
bolaget ska likna det uppköpande i högre utsträckning. 
 
Ett annat empiriskt exempel på diplomati är acceptans för nya traditioner inom ramen för 
institutionens logik; 
 

“Om det uppköpta bolaget har en väldigt invand tradition och något som varit en 
självklarhet sedan länge, så ska det inte vara något problem så länge det stämmer överens 

med moderbolagets värden och regler.” 
 
Ovanstående citat visar att det studerade företaget är öppna för att låta traditioner leva kvar, 
så länge de inte direkt strider emot företagets grundläggande värderingar. Vi tolkar det som 
att företaget låter kulturella uttryck eller andra typer av regler och rutiner i förvärvade företag 
får leva kvar så länge de är inom organisationslogiken. Detta kan vara regler och rutiner som 
är invanda hos de uppköpta bolagen sedan många år tillbaka och som vid en förändring av 
kan leda till negativa associationer till fusionen bland företagets medarbetare. Gissner (2001) 
tar upp att om en organisation förändras så kan det leda till att medlemmarna av 
organisationen har svårt att identifiera sig med den efter förändringen. Om vi kopplar detta 
till vår empiri så kan en förändring hos ett uppköpt bolag leda till att medlemmarna av det 
uppköpta bolaget inte längre identifierar sig med bolaget på samma sätt. Samtidigt som 
Haslam (2001) visar på hur en sådan svårighet att identifiera sig med en organisation kan 
leda till osäkerhet och i sin förlängning till högre personalomsättning, lägre produktivitet etc. 
 
När man i det studerade bolaget låter uppköpta bolag till stor del leva sitt eget liv och följa 
sina egna regler och rutiner så kan man utifrån Lawrence och Suddaby (2006) se det som att 
det skett ett försvagande av moderbolagets institutionaliserade regler och rutiner. Detta på 
grund av att tillvägagångssätt inom koncernen skiljer sig åt. Detta behöver inte vara negativt 
men det kan enligt Lawrence och Suddaby:s (2006) resonemang leda till att institutionen kan 
försvagas genom att det kan påverka institutionens grundläggande syfte. En hypotetisk analys 
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skulle kunna vara att det kan uppstå rutiner i uppköpta bolag som strider mot koncernens 
grundläggande syfte. Om dessa rutiner reproduceras inom koncernen så kan detta enligt 
Burns och Scapens (2000) resonemang leda till en institutionalisering av denna rutin. Om 
detta sker så har en försvagning av moderbolagets institution skett. Detta då regler och rutiner 
som institutionaliseras måste vara inom organisationens logik och därmed har institutionens 
grundläggande värderingar förändrats för att denna institutionalisering har kunnat skett.  

5.4 Beskrivningstabell 
Beskrivningstabellen syftar till att tydliggöra det samband vi ser mellan Lawrence och 
Suddaby:s (2006) studie om hur institutionellt arbete kan utföras och Burns och Scapens 
(2000) processbeskrivning av regler och rutiner som institutionaliseras Vi väljer därför att 
placera Lawrence och Suddaby:s (2006) tre huvudkategorier av institutionellt arbete i Y-led 
och Burns och Scapen:s (2000) regler och rutiner i X-led. Tabellen ska läsas från vänster till 
höger, vi ser således hur regler leder till rutiner. Beskrivningarna som ges är en 
sammanfattning på de resonemang som förts under punkterna 5.1 till 5.3 i analysen. Denna 
sammanfattning syftar till att klargöra några av de tydligaste sambanden vi ser i relationen 
mellan ledningens arbete och konstruktionen av regler och de rutiner det leder till. Enligt 
Burns och Scapens (2000) så kan även rutiner leda till regler då man exempelvis har en rutin 
för en viss typ av arbete men att det inte finns uttalat i form av regler. Det senare sambandet 
är dock inget som analyseras i denna studie på grund av begränsningar i studiens 
metodologiska val.  
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Tabell 4 Beskrivningstabell 

 Regler Rutiner 

Sk
ap

a 

Företaget arbetar med skapande av 
institutioner genom regler som exempelvis 
för hur man ska tänka kring andra 
medarbetare. Till exempel så ska man tänka 
att bäst lösningar skapas via dialog, att 
medarbetare känner sig involverade i ett 
projekt och att det skall råda viss frihet över 
hur man ska lösa ett problem då man ska 
anse att den som arbetar närmast problemet 
vet hur problemet bäst ska lösas. Detta leder 
till att man i en fusionsprocess inte ska köra 
över ett annat bolag utan bolaget skall själv 
efterfråga fusionen som sker under en längre 
tid då företagen sakta växer sig närmare 
varandra. 

De skapande reglerna leder till rutiner som 
exempelvis ett system för hur man utvecklar 
styrdokument genom förslag på förändringar 
från flera nivåer i hela koncernen. Dessa 
förslag kan utveckla styrdokument som sedan 
blir nya rutiner i hela koncernen. Man anser att 
dessa rutiner i sin tur alltid kan ifrågasättas om 
man har ett bättre sätt att arbeta på då det råder 
frihet över hur ett problem ska lösas. Regeln 
om hur man hanterar fusionsprocesser leder till 
rutiner där dialog skapas och att man inte 
tvingar företag att arbeta på ett sätt de inte vill. 
Att vänta på att företagen själva efterfrågar att 
komma närmare moderbolaget gör att 
motstånd till de olika förändringar det medför 
får mindre motstånd. 
 

U
pp

rä
tt

hå
lla

 

Företaget upprätthåller sin institution vid 
uppköp av nya bolag genom att ha ett antal 
regler som markerar bottennivå för vad de 
uppköpta bolagen måste anpassa sig efter. 
Företaget betonar vikten av identifierandet 
och dialogen med nyckelpersoner på ett 
uppköpt företag och att det är viktigt att ha en 
god kommunikation. De fokuserar också 
väldigt mycket på arbetsmiljö, ett fokus som 
man kan se som en regel. 
Företaget utbildar alla nya medarbetare i 
företagets värderingar. 

Reglerna för bottennivå av anpassning 
säkerställer att institutionaliserade 
grundläggande värden i organisationen inte 
utmanas. Arbetet med nyckelpersoner skapar 
också rutiner kring hur man lär känna ett bolag 
och vad de står för etc. för att det inte ska 
finnas allt för stora skillnader mellan 
företagens grundläggande syn på exempelvis 
etik. Därmed blir också 
kommunikationsprocessen en rutin för att 
förstå varandra.  
Företagets regler kring arbetsmiljö har skapat 
berättelser som går ut på att föra vidare hur 
framgångsrik man varit inom detta fält 
historiskt sett. Detta förs vidare till nya 
medarbetare och nya bolag i koncernen vilket 
blir en upprätthållande rutin kring vikten av att 
alltid fokusera på arbetsmiljö. 
Regeln om att alla medarbetare ska utbildas i 
grundläggande värderingar och etik är en rutin 
i sig men det säkerställer också ett 
upprätthållande av dessa värderingar och 
regler. 

Fö
rs

va
ga

 

Företaget har vissa regler som är av 
förbjudande karaktär, vilka samtliga 
dotterbolag inom koncernen måste följa. 
Utöver dessa så är man väldigt tolerant för 
nya influenser och använder sig av diplomati 
i sina relationer med dotterbolag då det finns 
en regel kring uppfattningen om att alla bolag 
har olika logiker. 
 

Genom förbjudande regler skapas rutiner kring 
hur man försvagar dotterbolagens 
institutionaliserade regler och rutiner för att bli 
mer lika moderbolaget. Utöver detta så får 
bolagen göra mycket som de vill och den 
diplomatiska hållningen till att förändra 
bolagen blir en rutin som i sin tur kan vara ett 
försvagande av moderbolagets 
institutionaliserade regler och rutiner. 
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6.	Slutsats och	diskussion 
 

Nedan följer en redogörelse för studiens slutsatser som avser att besvara studiens 
forskningsfråga. Efter slutsatsen följer även en avslutande diskussion samt förslag till 
framtida forskning.  

6.1 Slutsats 
Syftet med denna studie var att bidra till en ökad förståelse kring hur en företagsledning kan 
arbeta med regler och rutiner i syfte att föra samman två skilda organisationslogiker vid en 
företagsfusion. I det studerade företaget är den långsiktiga strategin i de flesta fall att 
dotterbolagen ska fusioneras in i moderbolaget men företaget låter fusionsprocessen ske 
långsamt och i den takt som dotterbolagen efterfrågar det, något vi valt att kalla för en 
organisk fusion. Utifrån empirin som samlats in, samt den analys som gjorts så kan studien 
konstatera att företagsledningen på det studerade byggföretaget genom regler och rutiner 
skapar, upprätthåller och försvagar institutioner främst genom fyra dominerande 
tillvägagångssätt som kan relateras till Lawrence och Suddaby:s (2006) identifierade 
arbetssätt. 
 

• Tvingande regler - Företaget har ett fåtal tvingande regler, som måste efterföljas, 
dessa är främst företagets grundläggande värderingar och etiska riktlinjer. Detta 
identifierar vi som det Lawrence och Suddaby (2006) definierar som Politiskt tryck. 

 
• Tillåtande - Företaget tillåter dotterbolagen i stor utsträckning använda sina egna 

regler och rutiner. Detta kopplar vi till det av Lawrence och Suddaby (2006) 
identifierade begreppet Definiera. 

 
• Involverande - Företaget eftersträvar involverande processer där alla kan komma till 

tals om hur ett problem ska lösas både var det gäller den dagliga driften men också i 
ett fusionsförfarande. Detta kopplas till Lawrence och Suddaby:s (2006) begrepp 
Definiera 

 
• Undvikande av utmaning av kulturer - Företaget undviker situationer där man är 

tvungen att förändra ett dotterbolags lokala kultur. Detta kan appliceras på Lawrence 
och Suddaby:s (2006) begrepp Imitera. 

 
De ovan nämnda arbetssätten är de dominerande arbetssätt som studien funnit att 
företagsledningen använder sig av i syfte att föra samman skilda organisationslogiker. Dessa 
arbetssätt kan vi relatera till den tidigare forskning som studien har behandlat, bland annat; en 
långsam process (Rosseau 1998), förändring inom ramen för organisationslogiken (Haslam 
2001) och involverande kommunikation (Gissner 2011). Studien kan utröna att företagets 
arbete med regler och rutiner främst är av möjliggörande karaktär, se exempelvis Lawrence 
och Suddaby:s (2006) begrepp definiera. Företaget använder sig i liten utsträckning av 
förbjudande regelsystem, se exempelvis Lawrence och Suddaby:s (2006) resonemang om 
politikiskt tryck. Däremot så tillämpar företaget regler av förbjudande karaktär för att 
bibehålla företagets grundläggande värderingar och etiska riktlinjer, vilket kan ses som en 
form av det som Lawrence och Suddaby (2006) benämner politiskt tryck.  
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6.2 Avslutande diskussion 

Vi menar, med stöd från bland annat Haslam (2001) och Rosseau (1998) Gissner (2011) att 
den tillåtande och ej kulturellt utmanande strategin vi ser i företaget kan bidra till att fusioner 
kan genomföras med en låg grad av motstånd. Vidare kan friheten och decentraliseringen som 
företagets strategi inbjuder till främja kreativitet, motivation och verksamhetsutveckling på ett 
sätt som vi inte ser lika tydligt främjas när strikta regler styr verksamheten.  
 
Däremot så kan vi även se potentiella negativa effekter med ledningens agerande som kan 
uppstå genom den tillåtande atmosfär som råder. Detta ser vi framförallt via den låga graden 
av gemensamma regler inom koncernen vilket vi, med stöd av Burns och Scapens (2000) 
resonemang, menar kan leda till lokala praktiker som underminerar företagets grundläggande 
syfte då det med få regler är svårt att kontrollera en stor koncern. Denna låga grad av regler 
skulle potentiellt kunna leda till att lokala subgrupper skapas. En sådan subgrupp menar vi 
potentiellt kan agera efter en annan logik än företagsledningens och därigenom exempelvis 
skada varumärket eller arbeta på ett sätt som inte ligger i linje med företagets ekonomiska 
mål. 
 
Vi vill sammanfatta studien med ett citat från en utav intervjuerna. Detta citat ser vi som ett 
uttryck för den genomgående känsla som förmedlats av det studerade företaget, vilket även 
kom att bli studiens titel. 
 

”Samarbete skapas inte när en part dikterar hur den andre ska göra” 
 

Respondenterna ger uttryck för att det studerade företaget antar ett involverande arbetssätt och 
att detta genomsyras i fusionsprocesser då skilda logiker förs samman. Detta är något som 
tydligt visas i studiens resultat. Vi måste dock beakta detta resultat med viss skepsis då vi är 
medvetna om att det sällan i stora organisationen finns en konformt agerande. Om vi ser 
allmänt på intervjusituationer utifrån ett institutionellt perspektiv så kan vi med hjälp av 
Lawrence och Suddaby (2006) se intervjusituationer som tillfällen där det sker institutionellt 
arbete från respondenterna. I denna studies fall skulle det kunna ske i syfte att upprätthålla 
respondenternas egen bild av företaget men också för att det ligger i deras intresse att skapa 
nya uttryck med förhoppning om att det kan skapas en ny institutionaliserad bild av företaget.  

6.3 Förslag till framtida forskning 

Resultaten i denna studie visar att det finns olika tillvägagångssätt vid arbetet med regler och 
rutiner som en företagsledning kan använda sig av i syfte att föra samman två skilda 
organisationslogiker. För att se om denna företagslednings agerade är något som är kutym 
inom branschen vore en bredare studie som utförs på ett flertal bolag inom branschen 
relevant. Det kan även vara lämpligt att studera andra branscher för att se om det finns 
branschspecifika skillnader. 
. 
Denna studie är utförd i Sverige vilket också öppnar för att undersöka skillnader på andra 
marknader. Denna studie har framförallt sett samband mellan regler som sedan blir rutiner. En 
djupare analys av hur man kan utföra institutionellt arbete genom rutiner som blir regler och 
hur den processen kan ske kan vara av intresse att studera. Detta för att öppna upp för 
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arbetssätt i denna process med att föra ihop två organisationslogiker eller identifiera arbeten 
som förbigåtts i denna studie.   
 
Studien öppnar också upp för vidare forskning på området inom utformandet av 
fusionsstrategier. Detta då studiens resultat visar att ledningen snarare fokuserar på att 
förändringar som sker i fusionsprocessen bör eftersträvas vara inom ramen för båda bolagens 
organisationslogiker än på en tidskomponent vilket tidigare forskning till stor del gjort. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 

 
Nedan följer de intervjufrågor vår empiriinsamling utgått ifrån. Då detta skett genom 
semistrukturerade intervjuer kan frågorna variera något mellan intervjuerna och det kan 
även ha förekommit följdfrågor i intervjuerna som inte redovisas nedan 

 
 

1.  Hur informeras de anställda om förutsättningarna vid ett förvärv/fusion? Uppköpande 
företaget/uppköpta företaget? Har ni någon rutin för detta? 

2.  Sker specifik utbildning inom förvärvade företag inför en fusion om mål, värderingar etc. som 
gäller i koncernen? 

§ Olika typer av målsättningar (strategiska/operativa) 
§ Strategiska inriktningar 
§ Grundläggande tankar kring styrande dokument såsom Affärsidé, kvalitetspolicy, 

miljöpolicy, etc. 
3.  Har ni ambitionen att förändra arbetssättet hos det uppköpta bolaget så att det följer era regler 

och rutiner? Hur får ni verksamhetsstyrningen mellan olika enheter att passa ihop för att på så 
sätt få en gemensam syn på exempelvis hur bolagen ska styras? 

4.  På vilket sätt förändrar ni arbetssättet hos det uppköpta företaget? 
§ Hur hanterar ni exempelvis befattningsbeskrivningar, flödesbeskrivningar/process och 

aktivitetsbeskrivningar? 
5.  Arbetar ni utifrån någon form av standardiserat kvalitetsledningssystem? (om ja) hur gör ni för 

att processmässigt och inom ramen för ett sådant system hantera ett företagsförvärv (finns det 
möjlighet att vi kan få ta del av den process/rutinbeskrivningarna)? 

6.  På vilket sätt försöker ni fånga hur det uppköpta företagets anställda arbetar med processer och 
rutiner, då det finns både formella och informella processer och rutiner, som ibland går i linje 
med de nämnda processbeskrivningarna, men även utanför dem, där det utvecklas något av en 
lokal praxis. 

7. Man kan tänka sig att inom det uppköpta företaget så finns det en företagskultur som är en 
konsekvens av flera olika aspekter och saker. Ett stort problem som man kan uppleva vid 
företagsförvärv är just att föra samman olika företagskulturer, eftersom de i grunden kan 
handla om exempelvis olika sätt att se på problemlösning, vad som är rätt och fel, historia, 
tradition, artefakter, etc. Hur arbetar ni aktivt med att försöka fånga just dessa kulturella 
uttryck i det uppköpta bolaget för att på så sätt också underlätta arbetet med att utveckla 
gemensamma regler och rutiner. 

8. Olika företag har olika (och olika styrka i) företagskultur. Företagskulturen kan i sig handla om 
hur man ser på olika problem och situationer samt hur man löser problem. Ett vanligt uttryck i 
detta sammanhang är att ”så här har vi alltid gjort här”, d.v.s. att det finns en lokal praxis som 
är rådande. Hur gör ni för att försöka fånga sådana aspekter som ligger till grund för 
utvecklandet av regler och rutiner (och det som på ett sätt också manifesterar regler och 
rutiner). 

9. Har du varit med om någon fusion inom koncernen som du upplever har bidragit till en 
förändring av arbetssätt?   
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10. Om det är så att personen har varit med om tidigare företagsförvärv – vilka erfarenheter har 
han/hon dragit ifrån dessa och hur använder personen den erfarenheten i nya företagsförvärv? 

11. Givet att ni har köpt upp bolag tidigare, hur drar ni nytta av den kunskapen som detta har fört 
med sig? Har ni standardiserade rutiner/processer, etc. för att hantera detta? 

12.  Vilken typ av regler och instruktioner finns det vid ett företagsuppköp? Upplever du att de är 
tillräckligt tydliga? Om inte, vad gör man då? 

13.  Hur arbetar ni med att utveckla en gemensam code of conduct och företagsetik mellan er och 
det uppköpta bolaget? 

14.  Om ni upptäcker att det uppköpta företagets arbetssätt som inte stämmer överens med era 
värderingar. Hur hanterar ni detta? 

15.  Hur följer ni att beteendet förändras?    
16.  Vilket är det viktigaste värdeordet för dig inom er organisation? 

§ Hur arbetar du med att föra vidare detta värdeord till andra inom 
organisationen? 

§ Upplever du att det finns liknande värden på det uppköpta företaget? 
§ Hur gör ni för att omsätta dessa värden i verkligheten? 

17.  Vilka rutiner har ni för att följa upp om värdena eftersträvas? 
18.  Vilka rutiner har du märkt av för att integrera företag/avdelningar med varandra? 
19.  Upplever du att det görs en kompromiss från fall till fall i en fusion eller att man ställer om 

den förvärvade verksamheten till att likna eran? 
20.  Använder ni er av bonussystem? 
21.  Vad får man bonus för? 
22.  Finns det några andra sätt som ni använder för att uppmuntra/belöna de anställda? 
23.  Hur rekryterar det uppköpta företaget ny personal, genom er eller på egen hand? 
24.  Har det uppköpta företaget egna rekryteringsprocesser förändrats efter det att ni förvärvat 

dem? 
25.  Vad för typ av värden eftersöks hos de anställda? 
26.  Vad har ni för rutiner för att hitta dessa värden?   


