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Sammanfattning 

 

Begreppet organisationskultur och dess skapande har blivit allt mer viktigare med tiden. När 

forskare undersökte vad världens fem mest lönsamma företag hade gemensamt fann de endast en 

gemensam nämnare och det var en tydlig organisationskultur. En liknande studie genomfördes 

redan 1982. Då undersöktes vad som förenade 43 av USA:s mest framgångsrika företag och kom 

fram till samma sak, att den gemensamma faktorn var organisationskulturen. 
 

I dag är kulturens påverkan och inflytande över företag inte längre ifrågasatt utan en självklarhet. 

Kultur är något som uppstår när människor arbetar tillsammans för att nå mål och lösa uppgifter. 

Det är den uppsättning normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som finns i 

organisationen, de osynliga reglerna om hur vi som grupp förhåller oss till saker och ting. 

Kulturen fungerar som ett socialt kitt, ger motivation, mening och skapar trygghet. 
 

Vi har i denna uppsats undersökt hur en organisation går tillväga för att skapa en gemensam 

organisationskultur. Den organisation vi valt att studera är Bisnode, ett företag som inom kort tid 

köpt upp flera verksamheter och därigenom tillförskaffat nya medarbetare. Vi har tagit reda på 

hur ledningen arbetar med att integrera de nya medarbetarna och hur medarbetarna tycker att de 

tagits emot av sin nya organisation. Vi har också tagit reda på vad ett företag bör tänka på inför 

en fusion samt vad den studerade organisationen gjorde bra i sammanslagningen och vilka 

förbättringsområden som finns inför framtida fusioner. 
 

Vi har använt oss utav både kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod. Analysen baseras på 

Alvesson och Sveningssons undersökningsmodell för lednings- och kulturarbete. 
 

Det vi kommit fram till är att det i dagsläget är klart att Bisnode inte lyckats fullt ut med att 

skapa en organisationskultur som alla medarbetare kan relatera till. Detta kan bero på flera olika 

anledningar. Det som var mest påtagligt var att det har varit en utmaning att slå ihop så många 

bolag till ett och att implementera en helt ny organisationskultur hos alla medarbetare tar lång 

tid. En annan aspekt som framgick är att en större del av alla medarbetare har sedan tidigare varit 

del av mindre bolag, vilket gör att organisationskulturen i ett stort företag kan upplevas som 

främmande och rörig samt svår att anpassa sig till.  
 

Vår förhoppning är att vårt arbete kan hjälpa andra företag som står inför fusion samt hjälpa 

övriga ledningsgrupper som har ett intresse av att skapa en stark organisationskultur. En ökad 

förståelse inom dessa områden kan bidra till bättre och mer genomtänkta förändringar vilket i sin 

tur bidrar till ökad trivsel för medarbetare. Nöjda medarbetare kan, genom sin entusiasm och 

effektivitet, i sin tur leda till företagets lönsamhet. 
 

Nyckelord: fusion, organisation, organisationskultur, organisationsutveckling, ledarskap.  
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Summery in English 

 

The concept of organizational culture and its creation has become increasingly important over 

time. When the researchers examined what the world's five most profitable companies had in 

common, they found only one common denominator: organizational culture. A similar study was 

carried out already in 1982. When examined what 43 of America's most successful companies 

had in common the same researchers came to the same conclusion, that the common factor was 

the organizational culture. 

Today, cultural impact and influence of companies is no longer questioned, but an obvious 

factor.  Culture is something that arises when people work together to achieve goals and solve 

problems. It is the set of norms, values and perceptions of reality that exists in the organization, 

the invisible rules of how we as a group relate to things.  

We have in this master thesis examined how an organization is creating a common 

organizational culture. The organization we have chosen to study is called Bisnode- a company 

within a short time bought up several smaller companies and thereby gained new employees. We 

have found out how management is working to integrate the new employees and how employees 

feel they have received their new organization. We found out what a company should consider 

before a merger and what it was that the Bisnode organization did well in the in its own merger, 

and also the areas of improvement.  

 

We have used both quantitative and qualitative research. The analysis is based on Alvesson and 

Sveningssons research model for management and cultural work. 

 

Conclusions with this master thesis are that Bisnode not fully succeeded in creating an 

organizational culture that all employees can relate to. This may be due to several reasons. What 

was most evident was that it has been a challenge to merge 17 smaller companies into one large 

company and to implement a new organizational culture among all employees takes long time, 

about five to six years. Another aspect is that a larger proportion of all employees have already 

been part of smaller companies, which means that the organizational culture in a large company 

can be experienced as strange, messy and difficult. 

 

Our hope is that our work may help other companies facing mergers and helping other 

management groups that have an interest in creating a strong organizational culture. An 

increased understanding in these areas can contribute to better and more thoughtful changes 

which in turn lead to greater satisfaction for employees. Satisfied employees can, through their 

enthusiasm and efficiency, in turn, lead to the company's profitability. 

 

Keywords: merger, organization, organizational culture, organizational development, leadership.  
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Industrisamhället har blivit ett service- och kunskapssamhälle vilket ställer andra krav på 

ledarskap i företag och organisationer (Larsson Sjöberg, 2015). Förändringarna i omvärlden 

kommer oftare och de är kraftfullare och svårare att förutse än förr (Plank och Eneroth, 2008). 

Det är inte sällan mindre företag köps upp av större (Bolman och Deal, 2003). Fusioner har 

förekommit sedan 1800-talets senare del och syftet med fusion kan variera. En del sker i form av 

effektivisering, maktfördelning etcetera (Rydén, 1971). De facto är att fusion kan ge 

konsekvenser till både omvärlden och internt inom företaget (Gaughan, 1996). Exempelvis kan 

organisationskulturen ha en stor påverkan i samband med en större fusion då flera företag blir ett. 
 

När forskarna Cameron och Quinn (2005) undersökte vad världens fem mest lönsamma företag 

hade gemensamt fann de endast en gemensam nämnare och det var en tydlig organisationskultur. 

Peter och Waterman genomförde en liknande studie 1982. De undersökte vad som förenade 43 

av USA:s mest framgångsrika företag och kom fram till samma sak, att den gemensamma 

faktorn var organisationskulturen (Wolvén, 2000). 
  
I dag är kulturens påverkan och inflytande över företag inte längre ifrågasatt utan en självklarhet. 

Kultur är något som uppstår när människor arbetar tillsammans för att nå mål och lösa uppgifter. 

Det är den uppsättning normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som finns i 

organisationen, de osynliga reglerna om hur vi som grupp förhåller oss till saker och ting. 

Kulturen fungerar som ett socialt kitt, ger motivation, mening och skapar trygghet. Kulturen bara 

finns och kan bli synlig bland annat genom historier och skämt, ritualer vid exempelvis 

anställning, befordran, ceremonier vid högtider, ledarstil, samtalsformer och klädsel (Lagrosen 

och Lagrosen, 2009). 
  

1.2 Bakgrund 

Förändring pågår ständigt. Förändring är både utvecklande och lärande. Den kan vara både på 

gott och ont, beroende på vem som är betraktare av förändringen. Det kan vara politiska 

förändringar, ny förbättrad teknik, utvecklade kundkrav och att nya konkurrenter på en marknad 

blir allt mer komplexa och globala. Förändringar kan också vara något vi själva proaktivt driver 

fram som skapar något nytt eller så är vi mer reaktiva och svarar mot något. De förändringar en 

organisation kan stå inför kan också vara strategiska (nya visioner, mål, planer), strukturella (ny 

organisation, metoder, verktyg) och kulturella (beteenden, attityder, förhållningssätt) (Plank och 

Eneroth, 2008). 

Att leda människor i förändring är en mångdimensionell process vilken innehåller både 

möjligheter, motsättningar och utmaningar. Det är oftast inte fråga om antingen eller, utan om 

både och (Plank och Eneroth, 2008).  
 

1.3 Problemdiskussion  

Att skapa en stark organisationskultur kräver långsiktigt strategiskt arbete. I arbetet med att 

utveckla en organisationskultur kopplas ofta kulturbegreppet samman med organisationens 

strategi och struktur. En organisations framgång och överlevnad kräver inte bara en tydlig 

strategi och struktur utan även en organisationskultur som skapar normer och därigenom rätt 

beteenden hos medarbetarna (Höglund och Axelsson, 2011). En gemensam kultur är av 
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avgörande betydelse för att samarbete skall värderas och ge goda resultat (Hammarlund och 

Waldenvik, 2014). En gemensam organisationskultur innebär att de anställda delar 

grundläggande antaganden och upplever att de ingår i ett större sammanhang där de känner 

tillhörighet och gemenskap (Jacobsen och Thorsvik 2008). 
 

Vi vill i denna uppsats undersöka hur en organisation går tillväga för att skapa en gemensam 

organisationskultur. Den organisation vi valt att studera har inom kort tid köpt upp flera 

verksamheter och därigenom tillförskaffat nya medarbetare. Hur arbetar ledningen med att 

integrera de nya medarbetarna och hur tycker medarbetarna att de tagits emot av sin nya 

organisation? Vad bör ett företag tänka på inför en fusion? Vad gjorde den studerade 

organisationen bra i sammanslagningen och vilka förbättringsområden finns inför framtida 

fusioner? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en organisation kan skapa en gemensam 

organisationskultur i samband med fusion av flera företag, undersöka hur den nya kulturen har 

mottagits av medarbetarna samt att ge rekommendationer inför en fusion. 
 

1.4.1 Forskningsfråga 

Hur skapas en gemensam organisationskultur i samband med fusion? Hur har den nya 

organisationskulturen mottagits av medarbetarna hos Bisnode? 
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2 Teori 
Här har vi samlat väl valda delar som är relevanta inom kvalitetsområdet; kvalitet och 

kvalitetsutveckling, ledarskap, organisation, organisationsutveckling, organisationskultur, 

kommunikation och varumärket utifrån teori och tidigare forskning. I den här uppsatsen har vi 

valt att använda oss av ordet organisationskultur och inte företagskultur. Dels för att orden är 

synonymer, men främst av den anledningen att vi anser att organisationskultur är ett vidare 

begrepp av företagskultur då det kan innebära kulturer i organisationer både inom privat och 

offentlig sektor, föreningar och näringsliv.  
 

2.1 Kvalitet och kvalitetsutveckling  

Det finns tydliga samband mellan företags lönsamhet och uppnådd kvalitetsnivå. Kostnaderna 

för kvalitetsbrister är ofta enorma (Sörqvist, 2004). För kunden har kvalitet alltid varit en viktig 

faktor vid inköp av varor och tjänster. De företag som arbetat innovativt och systematisk med 

kvalitet och kvalitetsutveckling är också de som nått stora framgångar i marknadsposition, lägre 

interna kostnader och snabbare framtagning av nya produkter (Bergman och Klefsjö, 2012).  

 

Ordet kvalitet kommer från latinets ”qualitas” som betyder ”beskaffenhet”. Kvalitet kan 

definieras på flera sätt. Några av dem är: ”uppfyllande av satta krav”, ”lämplighet för sin 

användning” och ”samhällets totala förluster orsakade av produkten efter dess leverans” 

(Bergman och Klefsjö, 2012, s. 21f). Bergman och Klefsjös (2012) definition lyder: “Kvaliteten 

på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och 

förväntningar” (ibid, s. 24). Vid förbättringsarbete och kvalitetsutveckling har kunden en central 

betydelse då det är denna som avgör huruvida något blivit bättre. Både externa och interna 

kunder har alla behov och förväntningar som är viktiga att uppfylla och det är kundens 

subjektiva upplevelse som ligger till grund för bedömningen. För att nå framgång måste dessa 

både förstås och mätas (Sörqvist, 2012).   
 

Värderingarna är den underliggande basen för kvalitetsutveckling. För att lyckas få 

organisationen att genomträngas av värderingar så krävs hög kvalitet. Problemet är att lyckas få 

människor att ta till sig dem. Värderingar är djupt rotade i psyket och inte helt lätt att påverka 

(Lagrosen och Lagrosen, 2009).  
 

Ett framgångsrikt arbete med kvalitetsutveckling kräver ett engagerat ledarskap och ska vila på 

en kultur som har sin grund i värderingar som att sätta kunderna i centrum, basera beslut på 

fakta, arbeta med processer, arbeta ständigt med förbättringar samt skapa förutsättningar för 

delaktighet. Dessa värderingar - tillsammans med arbetssätt och verktyg - är hörnstenarna i 

offensiv kvalitetsutveckling (Bergman och Klefsjö, 2012). Kvalitetsutvecklingens grundregel är: 

“Det finns alltid ett sätt att åstadkomma högre kvalitet till en lägre kostnad” (ibid). 

 

2.2 Ledarskap 

Det finns många definitioner av ledarskap. Alvesson (2003) hänvisar i sin artikel till Yukl som 

definierar ledarskapet att inkludera och påverka en uppgifts mål och strategier, vilket påverkar 

engagemang och efterlevnad i beteende för att uppnå dessa mål. Ledaren påverkar sin grupps 

underhåll och identifiering samt påverkar kulturen i en organisation (ibid). 
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Forskning har visat att organisationskultur och ledarskap är starkt sammanlänkade, varför det ena 

inte kan förstås utan det andra. Det innebär att organisationskulturen måste stå bakom 

organisationens ledare, och vice versa (Höglund och Axelsson, 2011). Det finns gott om teorier 

som tyder på att ledare har effekt på sina organisationer, men det finns få empiriska studier som 

visar samband mellan ledarens egenskaper och organisationens egenskaper och framgång 

(Giberson, 2009).  Ledarens ledarstil har dock stor betydelse för de anställdas beteenden och 

därmed utformningen av kulturen. Även varumärket, kulturens ålder, subkulturer och 

socialisation påverkar organisationen och har en stor betydelse för kulturens utveckling och 

implementering (Nytomt och Palm, 2010). Att leda och arbeta i ett företag är i grunden en social 

aktivitet. Varje försök till organisationsstyrning handlar främst om att inrikta och samordna 

människors beteende och agerande (Lindvall, 2011). Ledarskap är inte bara en fråga om vad en 

ledare gör utan är också en fråga om det som händer i en relation. Ledarens handlande väcker 

reaktioner hos andra, vilka i sin tur får effekter på ledarens förmåga att ta nya initiativ. Ledarskap 

är en process som handlar om ömsesidig påverkan, där tanke, känsla och handling förenas och 

skapar samarbete som tjänar de syften och värderingar som delas av både ledare och ledda 

(Bolman och Deal, 2003). En viktig del av organisationsledningen är att styra imagen; 

organisationskultur är inte bara en fråga om interna operationer utan också en viktig aspekt av 

marknadsföring och imagebyggande (Alvesson och Sveningsson, 2008). 
 

Plank och Eneroth (2008) menar att ledarskapets huvuduppgifter i förändring är att ange mål och 

riktning, skapa mening genom att ge svar på varför. Dessutom att skapa och ge förutsättningar 

genom att vara modell och motor som person och bidra med tillit, tro och energi. Ledarskap 

handlar om att se, förstå och vara närvarande för de individer denne leder (ibid). Ledaren har en 

avgörande roll i skapandet av en organisationskultur. En ledares grundpelare i 

kommunikationsprocessen är trovärdighet och den byggs upp av några viktiga komponenter, 

vilka alla bidrar till att skapa kultur. Dessa komponenter är likhet i roller, maktställning och 

auktoritet, kompetens, gott rykte, idealism, gemensamma nämnare, karisma samt etik och moral. 

Den mjuka makten, dvs. ledarens inspiration, blir allt viktigare i den globala världen (Eriksson, 

2007). För att skapa lojalitet bör en ledare bidra till en organisationskultur med värderingar som 

medarbetarna i organisationen kan identifiera sig med. En ledare bör se sina medarbetare som 

subjekt och inte som objekt samt arbeta med att skapa delaktighet, lärande och villkor som kan 

föda fram yrkesstolthet (Plank och Eneroth, 2008). Branham och Hirschfeld (2010) menar också 

att det är ledningen som skapar organisationskulturen samt inspirerar till självförtroende och tillit 

hos medarbetarna, faktorer som i sin tur sätter prägel på arbetsplatsen.  
 

Eriksson (2007) lyfter fram några kännetecken på en framgångsrik ledare. En framgångsrik 

ledare ger förutsättningar att skapa en effektiv, entusiastisk och målinriktad organisation och att 

det leder till samhörighet, stimulans, delaktighet i ett brett perspektiv, meningsfullt arbete, 

personlig närhet, gemensamma värderingar och känslor. En målinriktad organisation har tydliga 

mål och ideal, en vilja till förändring och tro på framtiden, fokusering på relevanta uppgifter, har 

ett minskat behov av makt och revir samt en minskad rädsla för att göra fel. En analys och 

klarläggning av hur ledaren fungerar i ett kommunikativt perspektiv kan vara en värdefull 

vägledning till hur icke önskvärda inslag i organisationskulturen utvecklas (ibid). 
 

Pierce och Newstrom menar att en ledares framgång baseras på en närvaro, både av ledare och 

medarbetare, dess delade ideal, seder och moral i en ömsesidigt accepterad och önskvärd kultur. 

En ledares uppgift är att skapa en enad kultur och vårda sina värderingar och seder bland sina 
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medarbetare (ibid). För en ledare som hoppas ta en organisation in i framtiden är ett av de mest 

kraftfulla verktygen att skaffa sig en sofistikerad förståelse av det förflutna. En gemensam 

historia är central för gruppidentiteten (Seaman, 2012). Studier har också visat att ledningen för 

en organisation spelar en avgörande roll för att skapa och upprätthålla en hälsofrämjande 

arbetsplats. Därför är kunskap om ledarskap och organisationen viktigt för att främja hälsa på 

arbetsplatsen (Eriksson, 2008).   
 

2.3 Organisation 

När organisation definieras används ofta begreppen måluppfyllelse, samarbete, resursbehov, 

strukturbehov och behov av ledarskap. Organisationer kan ses om öppna system som är beroende 

av att få energi och acceptans av dess produkter/output från omvärlden för att överleva 

(Eriksson-Zetterquist m.fl., 2005). Flera forskare är eniga om att de förhållanden som krävs för 

organisering är gemensamma mål, komplexa problem samt organiseringen (Wolvén, 2000). 

Organisationer är komplexa. De befolkas av människor och dess kunskap om och förmåga att 

förutse mänskligt beteende. Samspelet mellan olika individer och grupper gör organisationerna 

svårförstådda och komplicerade. Större organisationer består av en mångfald av personer, 

avdelningar, teknologier, mål och miljöer. Organisationen samspelar även med andra 

organisationer och då verkligheten ofta ser annorlunda ut än förväntat bjuds organisationen 

ständigt på nya överraskningar. I en omgivning som präglas av komplexitet, överraskningar, 

bedräglighet och mångtydighet blir det svårt att dra lärdomar som ska lägga grunden för framtida 

handling. Samtidigt som den turbulenta och snabbföränderliga omvärlden kräver att 

organisationer måste lära sig mer och fortare för att kunna överleva och därför svåra att förstå 

och leda (Bolman och Deal, 2005). Bland de viktigaste organisationerna finns enligt Eriksson 

(2007) både ideella organisationer, fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer och 

branschorganisationer. 
 

Organisationer behöver människor med deras talanger, kompetens och energi, och människor 

behöver organisationer som erbjuder inre och yttre belöningar. När människor och organisationer 

inte lyckas uppfylla varandras behov blir en eller båda parter lidande. När passformen är god 

tjänar båda parterna på det, det vill säga individerna får en meningsfull och tillfredsställd 

sysselsättning och organisationen får den kompetens och energi som krävs för att nå sina 

målsättningar (Bolman och Deal, 2005). 
 

Alvesson (2008) skriver att en organisations identitet är ett populärt tema i organisationsstudier. 

Det antas vara av betydelse för att förstå ett brett spektrum av frågor från fusioner och förvärv, 

företagets image och strategisk förändring till motivation och engagemang och kunskapsdelning. 

Alvesson hävdar även att organisatorisk identitet representerar formen av sina organisatoriska 

medlemmar, hur de definierar sig själva som en social grupp i förhållande till sin omvärld och 

hur de förstår sig vara annorlunda än sina konkurrenter. Det antas även att en organisations 

medlemmar formar och formas av denna organisatoriska identitet (ibid). 
 

En organisations anställda tar alltid med sig sina egna sociala och personliga behov till arbetet. 

De interagerar även med andra individer och grupper. Personens effektivitet beror i hög grad på 

kvaliteten i detta samspel mellan individer. Effektiviteten av relationerna på arbetsplatsen är helt 

beroende av individens sociala kompetens (Bolman och Deal, 2005). Att förstå hur människor 
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reagerar och grundläggande gruppdynamik är viktigt för en organisations utveckling och 

framgång (Sörqvist, 2012).  
 

2.4 Organisationsutveckling 

Flera forskare skiljer på begreppen organisationsförändring och organisationsutveckling. Med 

organisationsförändring menas de pågående förändringarna i organisationerna, såsom 

nyanställning av medarbetare, införa nya rutiner, starta kompetensutveckling eller omorganisera 

en avdelning. Organisationsutveckling gäller något mer omfattande, planerat och långsiktigt och 

i vilken ledningen har ett avgörande inflytande (Wolvén, 2000). Arbetet bör ledas av 

verksamhetens högsta ledning och ska noga planeras och förberedas och det måste knytas till 

verksamhetens övergripande strategier och mål (Sörqvist, 2012). French och Bell (1999) menar 

att vanliga mål för organisationsutveckling utgörs av ökad organisationsmässig effektivitet, 

bättre anpassning till marknaden, teknologier och samhällsutvecklingen i stort samt att öka 

organisationens förmåga att nå sina mål. Sörqvist (2012) drar paralleller med begreppet 

totalkvalitet och menar att begreppen i princip har samma innebörd. Totalkvalitet förklarar han 

som ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete som omfattar allt och alla i verksamheten, 

och att det övergripande syftet med arbetet är att uppnå största möjliga kundvärde i alla led till 

lägsta möjliga kostnad (ibid). 
 

Plank och Eneroth (2008) menar att när vi lär oss nya saker utvecklas vi och att lärande, 

utveckling och förändring går hand i hand. Frihet, tillit och utmaningar främjar lärande, 

utveckling och förändring och det bidrar till att skapa ett kreativt organisationsklimat. I ett 

förändringsarbete är det viktigt med handlingskraft och beslutsförmåga och det stora behovet av 

information och stödaktiviteter kräver ett mycket genomtänkt planeringsarbete. Människor i god 

fysisk och psykisk balans står starkare inför påfrestningar. Den organisatoriska tilliten kan 

skapas genom en tydlig och öppen kultur där det jobbas aktivt med att ge varandra feedback och 

reflektera i grupp.  För att lyckas med ett förändringsarbete är det viktigt att konsekvent arbeta 

med en vision och en attraktiv bild av framtiden. En bra vision tydliggör den generella riktningen 

som organisationen ska förändras i. Det är viktigt att ge en tydlig helhetsbild, men det är lika 

viktigt att arbeta med en relevant bild av nuläget. En grundtanke i allt förändringsarbete är att 

skapa involvering och det kan ske via öppen och ärligt information. All viktig information bör 

ges till alla berörda samtidigt och så tidigt som möjligt (ibid).  
 

Kurt Lewin introducerade en trestegsmodell om hur medarbetarnas normer och värderingar 

påverkas av förändringsprojekt. De tre stegen är upptining, förändring och återfrysning (French 

och Bell, 1999). Det centrala temat är att det är möjligt att genom kunskap, engagemang och 

lärande minska motståndet mot förändring och till och med skapa en vilja till förändring hos 

medarbetarna (Alvesson och Sveningsson, 2008). Enligt Alvesson och Sveningsson (2008) är de 

centrala värderingarna inom organisationsutveckling att ge de anställda befogenheterna att 

handla, att skapa öppenhet i kommunikationen, att underlätta ägandet av förändringsprocessen 

och dess resultat, att främja en samarbetskultur samt att främja ett kontinuerligt lärande. Sörqvist 

(2012) hävdar att det som avgör ett förbättringsarbetes framgång är ledningens och 

medarbetarnas attityder, upplevelser och beteenden. Attitydförändringar hos medarbetarna kan 

vara ett viktigt steg för att möjliggöra en förändring och det kan ske via utbildning, delaktighet, 

goda exempel och tydlig information (ibid).  
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Förändring och konflikt hör ihop (Granér, 1994). En organisationsförändring påverkar 

individernas förutsättningar att känns sig uppskattade och effektiva samt deras förmåga att 

kontrollera situationen. Den rubbar även de rådande roll- och relationsmönstren vilket leder till 

förvirring och osäkerhet. Förändringen skapar även konflikter mellan dem som tjänar på 

förändringen och dem som inte gör det. Övergångsritualer, sörjande och ceremonier som firar 

framtiden hjälper människor att släppa taget om det gamla och välkomna det nya (Bolman och 

Deal, 2005). Ska en organisation utvecklas så bör organisationskulturen fokuseras (rou.se).  
 

2.5 Organisationskultur 

Kulturen är den mest grundläggande nivån inom kvalitetsutveckling (Lagrosen och Lagrosen, 

2009). Normer är oskrivna regler för vad man får och bör känna, tänka och göra i en given 

situation. En organisationskultur bärs upp av de normer som gäller inom organisationen (Granér, 

1994). Begreppet organisationskultur definieras ofta som den uppsättning av normer, 

övertygelser och värderingar som delas av medlemmarna i organisationen. Dock är 

organisationskultur ett brett begrepp och innebär olika nivåer, såsom värderingar, regler och 

praxis. Dessutom påverkar medlemmarna av en organisationskultur organisationen genom att 

påverka beteende och resultat samt organisationens yttre miljö (Gimenez-Espin mfl, 2012). 

Organisationskultur kan också definieras som de delade grundläggande antaganden, värderingar 

och övertygelser som präglar en inställning hos medarbetarna och som vidareförmedlas till 

nyanställda som det korrekta sättet att tänka och känna. Den förmedlas via myter och berättelser 

som människor berättar om hur organisation kom att bli som den är, genom yttre anpassning och 

intern integration (Schneider, 2013). 
 

Eriksson (2007) menar att en kultur är relaterad till alla aspekter av en grupps beteende och dess 

sociala organisation, oavsett om gruppen är ett företag, medborgarna i en stad eller en nation. En 

kultur finns i alla organisationer, oavsett om det görs något åt den eller inte. Varje organisations 

kultur är unik. Kulturer är både synliga och osynliga. De synliga kan vara byggnader, kontor, 

teknisk standard, skrivet och talat språk, klädsel och uppförandekoder. De osynliga fokuserar på 

symboler, hjältar, ritualer, myter och historier i och runt organisationen. Organisationskulturen är 

det kitt som håller samman medarbetarna (ibid). Kultur syftar inte bara på sociala strukturer och 

beteenden, utan på mentala fenomen (Alvesson och Sveningsson, 2008). 
 

Lagrosen (2003) påvisar att kultur kan ses på olika nivåer och att det råder en intim relation 

mellan den nationella kulturen och organisationskulturen. Företag kan inte utveckla en 

organisationskultur som skiljer sig avsevärt från de rådande kulturella faktorer i det land där den 

är verksam (ibid). En stark organisationskultur är av avgörande betydelse för ett företags 

framgång, men ett företag måste också fokusera på behov och förväntningar hos sina kunder, 

sina anställda och andra intressenter. Organisationerna måste också vara flexibla nog att reagera 

på förändrade behov och förväntningar i sin omgivning (Bergman och Klefsjö, 2012).  

Plank och Eneroth (2008) skriver att förändringarna i omvärlden kommer oftare och att de är 

kraftfullare och svårare att förutse än förr och att vi går från en tid där arbetslivets kultur har 

byggt på styrning, men att vi behöver utveckla högre flexibilitet och snabbare lärande. Det blir 

nu viktigt att ta vara på människors motivation genom att ledare skapar möjlighet för 

medarbetares delaktighet och att få acceptans. Genom att uppmuntra till en aktiv dialog kring 

organisationens vision och uppgift skapas en tydlig riktning och en djupare mening. För stabilitet 

krävs också att varje individ förankrar företagets vision och uppgift i sin egen vision och uppgift. 
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Detta är en viktig byggsten. En annan betydelsefull byggsten är individens egen tydlighet med 

sitt eget värderingssystem. Genom att matcha individens personliga värderingssystem med 

organisationens värderingssystem skapas stabilitet, trovärdighet och tillit, inte bara till 

organisationen utan också till andra och till sig själv (ibid). Medarbetare som delar 

organisationens grundvärderingar smälter lättare in. De vet vad som gäller, vilket skapar 

handlingskraft. Däremot finns en risk för likriktning. Mångfald främjar kreativitet och 

flexibilitet. Genom att samla likriktade människor med liknande värderingar kan många bra idéer 

stängas ute (Larsson Sjöberg, 2015).  
 

Redan i början av 1980-talet fick organisationskultur stort genomslag och det framstod som ett 

verktyg för att effektivisera företag och organisationer. (Eriksson-Zetterquist, 2005).  

Organisationskulturen påverkar företaget på många olika sätt, till exempel hur beslut fattas, vem 

som fattar besluten, hur belöningar distribueras, vem som befordras, hur människor behandlas, 

hur företaget reagerar på dess omvärld (Thöger, 2010). Dock tolkar inte människor allting inom 

sin organisation på samma sätt. Inom de flesta organisationer utvecklas subkulturer (Alvesson 

och Sveningsson, 2008). Subkulturer kan komma i direkt konflikt med den dominerande kulturen 

(Eriksson, 2007). 
 

Organisationskulturen lägger grunden för att kunna tillsätta rätt kompetens och skapa effektivt 

samarbete och den förbättrar det ekonomiska resultatet tex via “Management by culture” som är 

ett effektivt ledningsverktyg för att nå företagets mål. Organisationskulturen är inte statisk utan 

förändras ständigt. (Eriksson, 2007). Det finns dock forskare inom organisationskultur som 

menar att cultural management, i betydelse att skapa en varaktig uppsättning gemensamma 

övertygelser, är omöjligt. Även om ledningen försöker styra så kan det aldrig helt kontrolleras 

(Salzer-Morling, 2003). 

Det grundläggande i en organisation är upprepade gemensamma handlingar. Genom kulturen får 

medarbetarna hjälp med att se vad som är rätt eller fel och hur de lämpligen bör uppföra sig. Den 

hjälper att socialisera nya medarbetare så de vet hur de ska agera, vad de ska tycka och eventuellt 

även känna. Kulturen skapar även en identitet för medlemmarna (Eriksson-Zetterquist m.fl, 

2005). Kulturen kommer till uttryck på olika sätt, genom symboler, hjältar, ritualer och 

värderingar. Symboler består av ord, gester, bilder eller objekt som inom en kultur tillskrivs en 

särskild innebörd. Symboler kan t ex vara en statusmarkör (Granér, 1994). 
 

Förhållandet mellan organisationskultur och företagets resultat har varit ett ämne som diskuterats 

i litteraturen. Prajogo (2011) påvisar i sin artikel ett antal studier som har undersökt kulturens roll 

som organisatorisk resurs och dess påverkan på resultatet. En av de tidigaste studierna inom 

området genomfördes av Peters och Waterman vilka rapporterade en signifikant koppling mellan 

en stark kultur och ett överlägset finansiellt resultat. En senare studie av Kotter och Heskett 

visade också vikten av kulturens betydelse för att prestera höga ekonomiska resultat.  
 

Kulturen i företaget måste ibland förändras, bland annat vid fusioner eller uppköp. Kulturen 

kommer då att fusioneras, köpas upp, slåss eller överleva. Om de olika kulturerna krockar vid en 

fusion kan det bli högre fusionskostnader än budgeterat. Olika kulturer kan stimuleras till 

förändring genom olika budskap. Den räddhågade kulturen förändras under hot medan den 

öppna dynamiska kulturen förändras genom positiva målbilder (Eriksson, 2007). Om ett företag 

inte lagt fast gemensamma värden arbetar de utifrån medarbetarens värderingar. Problemet blir 
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då att medarbetaren agerar utifrån personliga referenser och inte utifrån en helhet. Det skapar 

intern förvirring och otydlighet gentemot kunder (Lagrosen och Lagrosen, 2009). 

 

2.5.1 Skapandet av ändamålsenlig organisationskultur 

Genom att förstå hur medarbetarna resonerar och vilka motiv de har kan en ändamålsenlig 

företagskultur utvecklas. Enligt Eriksson (2007) är några av de motiv medarbetare har i sitt 

arbete: Existensiella motiv - individen särskiljer sitt arbete och sin fritid, ideologiska motiv - 

arbetet förenas med sin livsåskådning och samhällsperspektiv, karriärfokuserade motiv - strävar 

efter hög lön, en formell roll och eget beslutsfattande, specialistorienterade motiv - 

expertorientering, socialt orienterade motiv - ser de sociala rollerna på arbetsplatsen som 

centrala samt trygghetssökande motiv - strävar efter säker inkomst och trygg anställning. De 

olika motiven kombineras av individerna, dels under sitt yrkesliv, dels på samma arbetsplats. I 

början av karriären söks bekräftelse och har då ett karriärfokuserat motiv. När individen senare 

bildar familj får ekonomin en central betydelse och trygghetsmotivet dominerar och så 

småningom utvecklas de specialistorienterade motiven (ibid). 
 

Det betraktas som ytterst svårt att förändra en organisationskultur och det anses i vissa fall till 

och med att kulturen står utom ledningens kontroll. Men flera organisationskulturella studier 

påstår ändå att öppenhet och mottaglighet för nya idéer, värderingar och innebörder är en viktig 

förutsättning för ett lyckat förändringsarbete (Alvesson och Sveningsson, 2008). Shiva och Suar 

(2011) anser att det viktigaste att tänka på vid skapande av gemensam organisationskultur är att 

ledaren förmedlar sin vision till alla medarbetare och får dem att tro på den. En 

organisationskultur kan förändras utifrån en gemensam vision, klar och tydlig kommunikation, 

främjande av laganda och delaktighet samt arbetsglädje. (ibid). Professor Tichy tillägger 

dessutom att ledaren bör upprätta symboler och ritualer, förbättra systemen för mänskliga 

resurser och managementprocesserna för att stödja de nya kulturella budskapen (Fitzgerald, 

1988).   

Eriksson (2007) hävdar också att basen vid skapandet av en ändamålsenlig organisationskultur är 

en tydlig affärsidé och vision. Tydliga mål anger vad organisationen ska nå för resultat. 

Gemensamma värden ska vägleda alla medarbetare, alla geografiska områden, allt vad vi säger 

och gör samt samtliga relationer mellan medarbetare, med kunder, marknad och med samhälle 

(ibid). Problemet med en kulturell förändring är att det inte är det ytliga beteendet utan den 

djupare meningen hos människan som har betydelse. Organisationskultur betraktas ibland som 

det viktigaste elementet i en organisationsförändring, även i fall där kulturen inte är det direkta 

målet för förändring (Alvesson och Sveningsson, 2008).  
 

Nytomt och Palm (2010) skriver om att det finns sex stycken primära faktorer som hjälper 

ledningen att skapa och utveckla den kultur som redan finns: 

(1) Ledarnas intresse och uppmärksamhet hjälper de anställda att se vad ledarna anser vara 

viktigt och oviktigt och det kan ske via belöning. Om ledningen visar vad som är viktigt och 

oviktigt kan detta få de anställda att mer tydligt förstå vilka värderingar och grundläggande 

antagandena de kan utgå från i sitt arbete.  

(2) Ledarens reaktioner på kriser och kritiska händelser visar de anställda hur de skall handskas 

med eventuella problemen som uppstår. Om ledningen har haft ett positivt inflytande hos de 

anställda kommer de anställda inte vilja förändra redan befintliga värderingar eller 

grundläggande antaganden.  
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(3) Resursallokering innebär att ledningen utifrån hur de fördelar sina resurser visar hur de 

värderar saker och ting.  

(4) Med rollspel, skrifter och coaching visar ledningen hur de vill att kulturen skall vara inom 

organisationen, till exempel hur de skriver handlingar, hur möten genomförs etc.  

(5) Belöning och status ger en tydlig signal till de anställda om vilka handlingar som uppskattas 

av ledningen.  

(6) Rekrytering, befordran, urval och avveckling spelar alla en stor roll för hur kulturen kommer 

att utvecklas inom organisationen. 
 

Nytomt och Palm (2010) skriver även att det finns sex stycken sekundära faktorer, vilka måste 

samspela med de primära faktorerna, för att utvecklandet och implementering av kulturen skall 

lyckas. Dessa faktorer är: 

(1) Organisationsformen visar var ledningens intresse finns eftersom det handlar om hur ansvar 

och uppgifter fördelas och samordnas inom organisationen.  

(2) System och procedurer visar vad ledningen anser vara rätt och fel då dessa innefattar rutiner, 

rapporteringssystem och andra sätt för att visa de anställda den ”rätta vägen”.  

(3) Riter och ritualer framhåller bland annat vad som är accepterat att prata om, vad som bör ätas 

eller drickas.  

(4) Design av den fysiska miljön ger medlemmarna kännedom om hur ledningen ser på faktorer 

som färger, stil, lyx eller sparsamhet. Detta behöver inte vara ett medvetet framtaget utseende 

med tanke på kulturen, utan spelar roll för de anställda.  

(5) Historier om viktiga händelser och personer hjälper också till att skapa en kultur.  

(6) Formella uttalanden har betydelse för kulturens utveckling.  
 

Eriksson (2007) är enig med Nytomt och Palm (2010) och pekar på att det finns flera kritiska 

framgångsfaktorer i arbetet för att införa gemensamma värden i en organisation. Eriksson 

beskriver dessa faktorer ingående i sin bok. Nedan sammanfattas dessa faktorer: 

- Ledningens engagemang och tid. 

- Ledningen måste agera föredöme i konkret handling.  

- Involvera olika ledningsgrupper och chefer omgående i arbetet. 

- Förankra först synsättet om att arbeta med gemensamma värden, därefter vilka värden 

som företaget ska arbeta efter. 

- Skapa en tydlig process - gå från diskussion till resultat, så att inte arbetet stannar upp. 

- Avsätt tid för alla medarbetare att diskutera och förstå gemensamma värden. 

- Arbeta med tydlig plan för intern och extern kommunikation. 

- Koppla gemensamma värden med affärsnytta. 

- Identifiera och använd interna ambassadörer för att förankra och förtydliga budskap och 

synsätt. 

- Bygg långsiktigt och löpande arbete. 

- Respektera att olika medarbetare har skilda uppfattningar och mognad i dessa frågor. 

- Kommunicera först gemensamma värden internt innan den externa kommunikationen 

inleds. 

- Motverka eventuell rädsla/tveksamhet från medarbetarna på vägen. 

- Tydlig uppföljning/utvärdering bör ske för att se att gemensamma värden fyller rätt 

funktion och tolkas på rätt sätt. 

 



17 

2.6 Kommunikation 

Plank och Eneroth (2008) betonar att det i arbetet med att skapa en gemensam 

organisationskultur är viktigt att arbeta både med den interna och med den externa 

kommunikationen. Detta för att medvetandegöra kulturen för medarbetarna samt kommunicera 

sin kultur externt. Plank och Eneroth menar att förmågan att kommunicera med omgivningen i 

samband med förändringar är många fall den helt avgörande faktorn för om förändringen blir 

lyckosam eller inte. Genom dialog och förståelse skapas acceptans för förändringen och genom 

kommunikationen fångas den oro och osäkerhet som människor känner inför förändringen upp. 

Ett bra klimat för effektiv och trovärdig kommunikation etableras bäst genom ett öppet och ärligt 

agerande från alla personer i ledande ställning under en lång tid (ibid). 
 

2.6.1 Intern kommunikation 

Om inte de egna medarbetarna vet vad företaget står för och var det är på väg lär ingen utanför 

företaget heller förstå det och den som inte har information kan inte ta ansvar. Den som har 

information kan inte undvika att ta ansvar. Eller som Jan Carlzon, VD på SAS sa: “Vi måste se 

varje medarbetare som en resurs i den interna kommunikationen” (Eriksson, 2007, s. 64).  Jan 

Carlzon skriver i sin bok “Riv pyramiderna” om hur SAS nya kultur blev ett framgångsrecept i 

kampen om nya resenärer. Tanken var att om medarbetarna hade samma syn på vad som var 

företagets värdegrund skulle de själva kunna avgöra hur kundernas behov skulle mötas. 

Därigenom stärks även varumärket och den egna identiteten (Larsson Sjöberg 2015). 
 

Eriksson (2007) betonar att den interna kommunikationen är viktig för att ge medarbetarna 

överblick, skapa enighet om mål, ge bättre beslutsunderlag, skapa motivation och vi-anda. Den 

underlättar också för samarbete, motverkar ryktesspridning, underlättar delegering och minskar 

personalomsättning. Den interna kommunikationen underlättar rekrytering, bidrar till personlig 

utveckling, skapar förändringskompetens samt ökar lönsamheten. Eriksson menar också på att 

den interna kommunikationen tas emot olika beroende på person.  
 

Organisationer väljer ofta att ha en mindre kader av kärnpersonal, dvs. tillsvidareanställd 

personal, och hyr istället in personal vid behov. Den nya tekniken utgör möjlighet att arbeta var 

som helst och det är en frihet många utnyttjar och arbetstiden blir allt mer flexibel. Allt fler 

medarbetare får sina arbetsuppgifter definierade i projekt och processer och inte utifrån 

funktioner vilket innebär att samma person kan ha olika uppgifter och roller vid olika tidpunkter. 

Detta gör att den interna kommunikationen måste vara flexibel (Eriksson, 2007). 
 

2.6.2 Extern kommunikation 

Den externa kommunikationen ska tillföra fakta, påverka attityder och öka förtroendet för 

företaget och dess produkter och tjänster. Andra motiv att arbeta med extern kommunikation kan 

vara att anseendet kan vara avgörande för framgång, visa kostnadseffektiva metoder för ökad 

försäljning och höja värdet på företaget Den externa kommunikationen är viktig då intressenter 

ställer nya krav, den tillför kunskaper, underlättar rekrytering samt ökar lönsamheten (Eriksson, 

2007). 
 

Eriksson (2007) menar att kommunikationsstrategi ingår som en del i företagets totala strategi 

och ska bidra till att åstadkomma konkurrensfördelar. Kommunikationsstrategin måste vara 
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framtidsinriktad och kan vara vägledande i utformningen av intern och extern dialog efter att ha 

identifierat kommande förändringsbehov. Ett sätt att hantera strategiska vägval är att utgå från 

den egna organisationskulturen. Ett exempel på företag som hanterar många beslut utifrån en 

tydlig organisationskultur är IKEA (ibid). 
 

2.7 Varumärket 

Varumärket påverkar organisationen och har en stor betydelse för kulturens utveckling och 

implementering. Det är viktigt att organisationen hela tiden strävar efter ett positivt laddat och 

starkt varumärke då det leder till bättre relationer till kunderna. Ett starkt varumärke underlättar 

värvning av nya kunder och det ger bra publicitet. Det underlättar även till att attrahera 

efterfrågad arbetskraft, ha kvar den arbetskraft och kompetens som redan finns samt att behålla 

de kunder som organisationen redan har. Att studera ett varumärke kan ge en insyn i hur 

organisationens värderingar ser ut, vad det kan ge till kunder samt hur kunderna uppfattar 

organisationen (Nytomt och Palm, 2010).  
 

3 Metod 
Följande kapitel beskriver våra val av metod, datainsamling i undersökningen, samt för- och 

nackdelar med valda metoder, undersökningens tillförlitlighet etc. 
 

3.1 Val av metod 

En litteraturstudie ligger till grund för vår metod. I den här uppsatsen använder vi både 

kvalitativt och kvantitativt forskningsmetod. Wedin och Sandell (2004) menar att dessa två 

metoder kan komplettera varandra. De menar även att dessa två metoder kan, får och bör blandas 

in en och samma forskningsarbete för att nå helhetsbilden, samt få ett trovärdigt resultat (ibid). 

Då en del av uppsatsens syfte har varit att undersöka hur den nya kulturen har mottagits av 

medarbetarna valde vi att genomföra en kvantitativ studie i form av en elektronisk 

enkätundersökning. Enkätundersökningen skickades ut till 112 slumpmässigt utvalda 

medarbetare som sitter i huvudkontoret i Solna. Det har också varit centralt i uppsatsen att 

undersöka hur en organisation kan skapa en gemensam organisationskultur i samband med 

fusion av flera företag. För att kunna få svar på frågeställningen genomfördes även två stycken 

kvalitativa studien som innefattades av två semi-strukturerade intervjuer, av oss utsedda 

personer, företagets HR- representant samt en avdelningschef.  
 

3.1.1 Kvantitativ forskningsmetod 

Kvantitativ forskningsmetod innebär att olika företeelser mäts, i form av insamling av numerisk 

data (Bryman, 2009). I kvantitativ forskningsmetod är synen på verkligheten, samt visar 

relationen mellan teori och forskning av ett deduktivt slag (ibid). 

Vi genomförde en kvantitativ studie i form av en elektronisk enkätundersökning. 

Enkätundersökningen skickades ut till 112 stycken slumpmässigt utvalda aktiva medarbetare 

som sitter på huvudkontoret i Solna. Med aktiva medarbetare menas medarbetare som inte är 

långtidssjukskriva eller föräldralediga. 
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För att förstärka enkätundersökningens reliabilitet och validitet genomfördes en testundersökning 

(Bryman, 2009). Testundersökningen genomfördes av tre medarbetare hos Bisnode för att kunna 

få möjlighet att förbättra och förtydliga svarsalternativ på enkäten. 

Enkätundersökningen innehöll 18 stycken påståenden, se bilaga 1, där respondenterna hade 

möjlighet att markera en av fem svarsalternativ; Stämmer helt, stämmer till stor del, stämmer till 

viss del, stämmer inte alls och vet ej. Alla svar som kom in var anonyma och användes endast i 

detta forskningssyfte. Enkätundersökningens frågor togs fram utifrån teorin i denna uppsats. Vi 

tog även experthjälp från företaget Investigo AB (investigo.se). Investigo utför faktabaserad 

affärsutveckling med hjälp av deras egna marknadsundersökningar. De hjälpte oss även med 

utskicket av enkäten, insamling och sammanställning av svaren. Själva analysen skötte vi dock 

själva.   

Analys av hur medarbetarna beskriver organisationen med tre valfria ord genomfördes med 

färgkodningssystem. För att tydligt kunna redovisa hur medarbetarna har beskrivit 

organisationskulturen delades först alla svar in i tre kategorier: positivt, neutrala och negativt 

belastade ord. Positiva markerades med grön färg, neutrala ord med gult, och negativa ord med 

blått.  

3.1.2_Kvalitativ_forskningsmetod  

En kvalitativ forskningsmetod innebär att fokus ligger på ord och deltagarnas uppfattningar 

(Bryman, 2009). I kvalitativ forskningsmetod används ett tolkande synsätt med induktiv insats 

(ibid). Vi valde att utgå från kvalitativ forskningsmetod, att med hjälp av två intervjuer få en 

översyn och djupare förståelse om hur respondenterna varit med och skapat, upplevt och tolkat 

kulturskapandet i företaget i samband med fusioner. Intervjuerna grundas på en intervjumall med 

semi-strukturerade intervjufrågor, se bilaga 2, ett frågeschema där frågornas ordningsföljd kan 

variera (ibid).  De respondenter vi valt att intervjua är Bisnodes HR- representant i Sverige samt 

en avdelnings chef. Båda respondenterna har valt att vara anonyma i uppsatsen. 

Innan intervjuerna genomfördes informerades respondenterna om syftet med intervjun. 

Respondenten blev tillfrågad om det går bra att spela in intervjun med hjälp av en diktafon. 

Diktafon används för att minska möjligheten till att gå miste om viktig information och även för 

att intervjuaren inte skulle bli distraherad av att anteckna det som sägs (Bryman, 2009). 
 

Empirin i denna uppsats baseras på en fallstudie, vilket innebär att vi studerar endast ett fall i 

form av en organisation och gör en detaljerad ingående studie av det fallet (Bryman, 2009).  

Genom att kombinera kvalitativ forskningsmetodik med en kvantitativ enkät får vi en god känsla 

för både vad kvalitet innebär för intressenterna i organisationen och på vilken nivå denna ligger. 

Genom återkommande mätningar kan förändringar upptäckas i tid, se vilken effekt 

förbättringsinitiativ har gjort och få möjlighet att åtgärda försämringar (Lagrosen och Lagrosen, 

2009). Metodtrianguleringens fördelar är att den i viss mån dubbelkontrollerar resultatet av både 

kvantitativa och kvalitativa undersökningar (French och Bell 2010).  

  

3.2 Datainsamling  

Vår teoretiska referensram till denna uppsats tillförskaffade vi oss genom en inläsningsprocess i 

ämnet kvalitetsteknik och specifikt om organisationskultur och fusion. Inläsningsprocessen 
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pågick under cirka en månad. Vi använde oss utav kurslitteratur kopplade till 

Magisterprogrammet i Kvalitets- och Ledarskapsutveckling. Vi använde även Google Scholar 

och Mittuniversitetets biblioteks sökmotor Primo, där vi letade vetenskapliga artiklar med 

följande sökord: fusion, organisation, organisationskultur, organisationsutveckling, ledarskap. 
  
Den teoretiska referensramen tillförskaffade vi även, utöver kurslitteraturen inom 

kvalitetsområdet kopplade till förändringsprocesser och organisationskultur, i övrig litteratur 

inom verksamhetsutveckling, ledarskap och kommunikation, samt vetenskapliga artiklar och 

uppsatser. 
  
Vi har även själva erfarenheterna gällande förändringsprocesser och skapande av gemensam 

organisationskultur. Den ena av oss arbetar inom den undersökta organisationen, Bisnode 

Sverige. Den andre av oss är sedan 1994 verksam inom fastighetsbranschen och har varit med 

om tre företagsfusioner, varav den senaste gällde sammanslagning av Sveriges två största 

fastighetsbolag. 
  

3.3 Bearbetning av data 

För att kunna analyserna både kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder har vi valt att 

med hjälp av Alvesson och Sveningssons (2008) undersökningsmodell för lednings- och 

kulturarbete följa ett kulturellt förändringsarbete. Denna modell anser vi passa in i vårt 

undersökningssyfte och den ger möjlighet för en konkret och tydlig analys av respondenternas 

svar. Detta bidrar i sin tur till vårt mål, att få svar på uppsatsens syfte. 
  
 Modellen består av följande sex faser: 

 1) Bakgrund och kontext. 

Här beskriver vi bakgrunden och definierar problemet som ligger till grund för 

förändringsprogrammet. Med förändringsprogrammet menar vi HR-representanten, samt 

avdelningschefens vision, mål, tankar och idéer kring organisationens “framtida tillstånd”, det 

vill säga vilken plan ledningen hade för att skapa en gemensam företagskultur och på vilket sätt 

de planerat genomföra förändringarna. 

2) Strategi och handlingssätt. 

Här undersöker vi de ambitioner, mål och lösningar som framförs. Underlaget tar vi fram via en 

semi-strukturell intervju. 

3) Design. 

Här beskriver vi hur HR-chefen och avdelningschefen beskriver sitt arbete med att skapa 

gemensam organisationskultur. 

4) Implementering och interaktion. 

Här skildrar vi hur programmet verkställts. 

5) Mottagande och tolkning. 

Här lägger vi fokus på de medarbetarnas tolkningar och reaktioner på företagsledningens 

initiativ. 

6) Resultat och utfall. 

Här undersöker vi mer långsiktiga reaktioner; tecken på möjliga effekter av ledningens 

förändringsinitiativ, effekter på till exempel beteende, personalomsättning, produktivitet, klimat, 

känslor och tankar. Vi är medvetna om att denna aspekt är svår att undersöka. Lättast hade varit 
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om vi haft mätningar före och efter genomförandet av ett program. En annan aspekt är att kultur 

kanske inte går att mäta (Alvesson och Sveningsson, 2008). 
  

3.4 Urval 

Urval beskriver frågan om vilka personer som väljs ut för att delta i undersökningen (Bryman, 

2009).  Behovet av eller kravet på att skapa ett urval är praktiskt taget alltid aktuell vid en 

kvantitativ undersökning (ibid). I den här studien används både slumpmässigt urval i kvantitativ 

forskningsmetod samt icke slumpmässigt urval med kvalitativ forskningsmetod. 
  
På Bisnodes kontor i Solna arbetar idag cirka 600 medarbetare. Då företaget själva planerar att 

genomföra en medarbetarundersökning under våren 2015 tog företagets HR-chef beslut om att 

vår undersökning endast får omfattas av 112 slumpmässigt utvalda medarbetare. Slumpmässigt 

urval gjordes av HR genom att ta fram 112 aktiva e-mail adresser med hjälp av Microsoft Excel 

funktion som heter Slump. Genom att använda funktionen sorterades alla kolumner efter slump 

som i sin tur gjorde att alla aktiva medarbetare i Solna blev blandade och var varken sorterade i 

bokstavsordning eller i befintlig ordning. Därefter klipptes de 112 första e-mail adresser ut till en 

separat Excelfil och skickades till en av oss författare för att använda i undersökningen. 

Att genomföra enkätundersökningen hos alla 600 medarbetare upplevdes för kostsamt för 

företaget då det tar medarbetarnas tid att svara på enkäten. En annan förklaring var att eftersom 

företaget planerar att skicka ut en egen medarbetarenkät kan den svarsfrekvensen påverkas 

negativt av vår undersökning då personer kan välja att bara svara på en enkät. Med det 

slumpmässiga urvalet anser vi att vi kan generalisera våra resultat till alla medarbetare i Solna. 

En randomiserad urvalsteknik eliminerar den mänskliga faktorn vid urval, alltså påverkan av att 

välja ut exempelvis respondenter som författarna känner till och vet kommer att ge svar på 

enkätundersökningen (Bryman, 2009). Varje aktiv medarbetare hade lika stor chans att väljas ut. 

En viss del av bortfall räknade vi med då vissa respondenter i urvalet vägrar delta eller kan inte 

nås via den e-postadress som distribuerats via HR-avdelningen. 
  
Urvalet anser vi vara representativt. Enkätundersökningen skickades ut elektroniskt och var 

tillgänglig under en veckas tid då alla utvalda respondenter hade möjlighet att svara på 

enkätundersökningen om så önskades. Enligt Bryman (2009) anses svarsfrekvensen bero på hur 

pass vänlig inställning samt hur samarbetsvilliga respondenterna är. Alla som deltog i 

enkätundersökningen var anonyma och respondenten, i sin tur, gör att ärligheten med svaren 

förstärks (ibid). 
  
I den kvalitativa undersökningsmetoden användes bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval 

innebär att intervjun genomfördes med två respondenter som för tillfället fanns tillgängliga för 

forskaren (Bryman, 2009).  En förfrågan skickades ut till, utav oss, utvalda ledare inom Bisnode, 

ledare som dagligen arbetar med skapandet av organisationskulturen, samt vilka är strategiskt 

beslutsfattare inom företaget. Två av dessa, HR- representant samt en avdelningschef, var villiga 

att ställa upp på en varsin intervju. 
   

3.5 Avgränsningar 

Bisnode är ett internationellt företag som är närvarande och verksam i 17 länder. Vi har valt att 

avgränsa uppsatsen till verksamheten i Sverige. Dessutom genomfördes undersökningen endast 

på Bisnodes huvudkontor i Solna bland 112 slumpmässigt utvalda medarbetare. Vi valde att inte 
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inkludera kontoren i Göteborg, Kalmar, Malmö, Umeå och Östersund. Kontoret i Solna valdes 

då detta är Bisnodes största kontor i Sverige, tillika Bisnodes huvudkontor. 
   

3.6 Validitet och reliabilitet  

Validiteten rör frågan om huruvida en eller flera indikationer som utformas i syfte att mäta ett 

begrepp, som i det här fallet är organisationskultur, verkligen mäter just det begreppet (Bryman, 

2009). För att förstärka validiteten i uppsatsen var vi noga med att först definiera 

organisationskultur som begrepp. Sedan, utifrån definitionen och teorier, tog vi fram relevanta 

undersökningsfrågor till enkäten samt till de kvalitativa intervjuerna. Detta för att vara säkra på 

att vi mäter rätt begrepp, det vill säga skapandet av organisationskultur i samband med fusion. 
 

Med reliabilitet menas undersökningens tillförlitlighet och rör frågan om huruvida resultaten från 

undersökningen blir desamma om undersökningen genomförs på nytt, eller om de påverkas av 

slumpmässiga eller tillfälliga betingelser (Bryman, 2009). En kvantitativ enkät skickades ut till 

de 112 slumpmässigt utvalda medarbetare på företagets huvudkontor i Solna. Antalet anser vi 

vara ett rimligt antal som speglar verkligheten, det vill säga att uppsatsen är tillförlitlig och 

resultatet är icke slumpmässig. Det betyder i sin tur att om organisationskulturen skulle mätas på 

nytt, direkt efter den första mätningen, skulle resultaten inte skilja sig åt i någon större 

utsträckning.  

Då företaget arbetar aktivt med att förbättra organisationskulturen finns det en möjlighet att 

undersökningen genomförs på nytt efter en längre period och då kan resultatet variera från den vi 

kom fram till i denna uppsats. 
 

 3.7 Metoddiskussion 

I en kvantitativ undersökningsmetod via elektroniska enkäter framkommer inte individernas 

emotioner och känslor som i sin tur kan leda till att de svarar på samma frågor olika beroende på 

hur de mår på just den dagen (Spector, 2006).  
 

Vid uppsatsens början hade vi en god dialog med Bisnodes VD om vårt arbete. Vi hade även en 

dialog med Bisnodes HR-chef. Dessa två personer har haft en stor betydelse och påverkan kring 

kulturskapandet inom Bisnode. Under uppsatsens gång avgick Bisnodes VD och en vecka 

därefter avgick även HR-chefen. Dessutom har en stor del av ledningsgruppen som medverkade i 

förändringsresan avgått sen tidigare. Detta tror vi har en stor inverkan på svaren i 

medarbetarundersökningen då det spreds en stor oro inom organisationen. Det kan finnas en risk 

att svaren är mer negativa än vad de skulle varit bara någon månad innan mättillfället. 
 

3.8 Fallbeskrivning 

Följande kapitel beskriver den undersökta organisationen som ligger till grund till uppsatsens 

fallstudie, både den kvalitativa och den kvantitativa. Företaget heter Bisnode och här 

presenteras Bisnodes vision, organisationsstruktur samt exempel på företag som ingick i 

fusioner. 

 

Bisnode 
Bisnode grundades 1989 av Lars Save och är idag en internationell koncern med huvudkontor i 

Solna, Stockholm. Bisnode är verksam i 17 länder som är uppdelade i regioner; DACH, Central- 
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och Östeuropa samt övriga marknaden såsom Estland, Finland, Norge, Danmark, Belgien och 

Sverige (www.bisnode.se/). 

 

Bisnodes vision är: en värld där människor har kraft att agera. Bisnodes drivkraft bottnar i sin 

vision om en värld där människor har kraft att agera (www.bisnode.se/). De anser sig veta att när 

människor känner sig trygga i sina handlingar så händer det spännande saker. 

Idag ägs Bisnode till 70 procent av det börsnoterade private-equity bolaget Ratos och resterande 

30 procent ägs av mediekoncernen Bonnier. Bisnode är en av Europas ledande leverantör av 

beslutstöd och omsätter ca 3,9 miljarder kronor. Huvudsakligen arbetar Bisnode med beslutsstöd 

inom affärs-, marknads- och kreditinformation. Nyckeln för Bisnode är att leverera svar och 

insikter och på så sätt göra det möjligt för sina kunder att fatta smarta beslut.  

 

Bisnode har idag ca 2 600 anställda, varav 800 i Sverige. Medarbetarna i Sverige består till 46 % 

kvinnor och 54 % män och medelåldern ligger på 34 år (www.bisnode.se/). 

Bisnode har cirka 172 000 kunder bestående av privatpersoner, små- och medelstora företag samt 

internationella koncerner. Bisnode ser mångfald som en central del av verksamheten då de anser 

att det är allas bidrag med sina idéer, tankar och synpunkter som Bisnode utvecklas som företag.  

 

Den 14 maj 2013 startade Bisnode fusioner med 19 mindre bolag som varit Sveriges främsta 

varumärke inom beslutsstöd. Alla bolag inkluderades till varumärket Bisnode. Exempel på 

företag som fusionerades är: Info Torg, Minupplysning, Solidititet, Direktmedia mm. Syftet var 

att samla koncernens kompetens och erfarenhet för att skapa ett bredare kunderbjudande, sluta 

konkurrera med varandra samt att utveckla framtidens verktyg för beslutsfattande. 

4 Resultat och analys 
Följande kapitel beskriver resultatdelen i undersökningen i form av det empiriska materialet. 

Nedan presenteras resultatet av den kvantitativa enkätundersökningen som genomfördes bland 

112 medarbetare. Svarsfrekvensen landade på 47 % och detta anses vara statistiskt godkänt. 

Kapitlet beskriver även resultatet av de två kvalitativa intervjuer som genomfördes med 

medarbetare som tillhör ledningen och som har haft och har påverkan på organisationens 

kulturskapande. 

Resultatet är uppdelat under sex olika rubriker som är grundade på Alvesson och Sveningssons 

(2008) undersökningsmodell för lednings- och kulturarbete att följa ett kulturellt 

förändringsarbete. De citat som nämns står där för att förstärka uppsatsens tillförlitlighet och är 

tagna ur de kvalitativa intervjuerna. 

Vi beskriver även bakgrunden och definierar de problem som ligger till grund för 

förändringsprogrammet. Med förändringsprogrammet menar vi HR-representantens samt 

avdelningschefens vision, mål, tankar o idéer kring “framtida tillstånd”, det vill säga den plan 

ledningen hade för att skapa en gemensam organisationskultur och på vilket sätt de planerat att 

genomföra förändringarna. 
 

4.1 Bakgrund och kontext 

De två byggstenarna som påverkar kulturen är organisationsrelaterad utveckling och 

medarbetarutveckling (Eriksson, 2007). Bisnode har genomgått en organisationsrelaterad 

http://www.bisnode.se/
http://www.bisnode.se/
http://www.bisnode.se/
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utveckling som innebär bland annat geografisk spridning, utveckling av affärsmål och strategier, 

samt erfarenheter (ibid).  

Med organisationsförändring menas de förändringarna i organisationen som planerad 

omorganisering av en avdelning eller, som fallet med Bisnode, fusion av flera företag (Wolvén, 

2000). Som ovanför nämnts har Bisnode fusionerat med flera mindre bolag för att tillsammans 

bli marknadsledande storbolag inom sin bransch. Den nuvarande organisationen har funnits 

sedan maj 2013. Dock flyttade alla 17 småbolag ihop till Solna först i början av 2014.  

På ett mer övergripande plan var syftet med organisationsförändringen att bli “ett Bisnode”, det 

vill säga ett bolag istället för att vara 17 olika småbolag. Större organisationer består av en 

mångfald av personer, avdelningar, mål, miljöer, teknologier, som i sin tur gör att stora 

organisationer är komplexa (Bolman och Deal, 2005). Vanliga mål för organisationsutveckling 

utgörs av ökad organisationsmässig effektivitet, bättre anpassning till marknaden, teknologier 

och samhällsutvecklingen i stort samt att öka organisationens förmåga att nå sina mål (French 

och Bell, 1999). Syftet med förändringsresan på Bisnode har varit att sluta konkurrera med 

varandra och bli ett marknadsledande storbolag som är en attraktiv arbetsgivare för sina 

medarbetare samt attraktiv för kunder på marknaden. Syftet var också att tillsammans arbeta mot 

sina gemensamma mål som ett bolag.  

Med organisationsförändringen hos Bisnode har det centrala varit att sätta kunderna i centrum. 

Ett företag måste också fokusera på behov och förväntningar hos sina kunder, sina anställda och 

andra intressenter (Bergman och Klefsjö, 2013). Organisationer är komplexa och kännetecknas 

av att ha gemensamma mål, komplexa problem, samt organisering (Wolvén, 2000). Efter 

fusionen 2013 fortsatte förändringsresan under olika perioder och i olika faser och företagets 

olika avdelningar förändrades successivt. Från att vara 17 små bolag till tre bolag: Bisnode 

Marknad, Bisnode Information och Bisnode Kredit. Därefter fortsatte förändringsresan till olika 

affärsområden till att bli ytterligare ett då även hela sälj slogs ihop med olika affärsområden.  
 

Enligt Bolman och Deal (2005) kräver den turbulenta och snabbföränderliga omvärlden att 

organisationer ska lära sig mer och fortare för att kunna överleva. I dagsläget är inga större 

organisationsförändringar inplanerade hos Bisnode. Dock är ledningen medveten om att vi 

befinner oss i en föränderlig värld och små ändringar ska göras löpande för att kunna hålla takten 

med konkurrenter samt anpassa sig till nya trender i omvärlden. En av Bisnodes 

grundvärderingar är att ständigt arbeta med förbättringar, samt att utvecklas kontinuerligt. 
 

Organisationskultur anses vara centralt inom Bisnode. Enligt Lagrosen och Lagrosen (2009) är 

kulturen den mest grundläggande nivån inom kvalitetsutveckling. På Bisnode förstår man vikten 

av att skapa en stark organisationskultur, att det är viktigt för att kunna konkurrera på 

marknaden. Utöver det anses en stark organisationskultur ha stark koppling till en lyckad och 

framgångsrik organisation (Bergman och Klefsjö, 2013). 
 

“Organisationskultur är absolut en mycket viktigt faktor och spelar mycket stor roll när det 

kommer till konkurrenskraft på arbets- och kundmarknaden”. 
 

Kulturer är både synliga och osynliga (Eriksson, 2007). De synliga är byggnader, kontor, teknik, 

standard, tal och skrift, klädsel och uppförandekoder. De osynliga fokuserar på symboler, hjältar, 

ritualer, myter och historier i och runt organisationen (ibid). Med skapandet av en stark 

organisationskultur menas det på Bisnode att skapa värderingar som alla medarbetare kan 

relatera till och kan ha möjlighet att leva upp till, skapa en öppen arbetsmiljö som är icke 
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hierarkisk och som bidrar till att medarbetarna tar mer initiativ. Organisationskulturen ska 

genomsyra alla processer inom Bisnode. Målet är och har varit att skapa en organisationskultur 

som speglar sig både internt och externt. Det vill säga från när Bisnode rekryterar nya 

medarbetare till hur man syns ute på marknaden. Samtidigt är skapandet av ett starkt varumärke 

en pågående process inom Bisnode i dagsläget. Varumärket påverkar kulturen och har en stor 

betydelse för kulturens utveckling och implementering (Nytomt och Palm, 2010).  
 

“Vi behöver bli tydligare på vilka vi är, vad vi står för både externt och internt.  Och det hänger 

ju ihop, två sidor av myntet liksom”. 
 

Med en pågående process menas det att det finns en hel del som skulle kunna förtydligas med 

Bisnodes varumärke. Detta har även bevisats i undersökningen som Bisnode gjort tidigare under 

2015, enligt den kvalitativa intervjun med HR- representanten. 
 

4.2 Strategi och handlingssätt 

På Bisnode har ledningen strategiskt tagit fram olika program, policyer, värderingar och 

belöningssystem för att kunna ta fram och implementera en stark icke-hierarkisk 

organisationskultur som i sin tur är lönsam för verksamheten. Strategi och handlingssätt är 

uppdelad i fem olika kategorier: program, värderingar, arbetsmiljö, belöning och policyers samt 

gemenskap. Kategorier har tagits fram utifrån kvalitativa intervjuer, uppdelningen enkel gör för 

läsaren att följa resultatet. 
 

4.2.1 Program 

För att skapa en gemensam organisationskultur inom Bisnode har man försökt implementera 

flera olika program som fungerar som hjälpmedel som i sin tur bidrar till öppenhet och 

kommunikation samt underlättar ägandet av förändringsprocessen och dess resultat (Alvesson 

och Sveningsson, 2008). 

En av de program som används aktivt även idag kallas för SMART. Det är ett 

medarbetarprogram där de arbetar i små grupper, samt individuellt. Under övningarnas gång lyfts 

olika så kallade problemområden eller allmänt viktiga ämnen upp som är aktuella i företaget. 

Under den senaste SMART-övningen arbetade man med “förändringens fyra rum”, som 

innehåller exempelvis faser som nyfikenhet, förnekelse, förvirring och acceptans. Större 

förändringar rubbar även de rådande roll- och relationsmönster vilket leder till förvirring och 

osäkerhet (Bolman och Deal, 2005). Plank och Eneroth (2008) menar att genom 

kommunikationen fångas den oro och osäkerhet människor känner inför och/eller under 

förändringen. Syftet med övningen var att medarbetarna skulle få möjligheten att tycka till med 

hjälp av bilder, videoklipp och begreppsförklaringar samt att detta i sin tur leder till att de 

kommer närmare förändringsresan och känner sig delaktiga. 

Förändring och konflikt hör ihop (Granér, 1994). För att undvika större konflikter och få chans 

till direkt kommunikation med sina medarbetare samlade alla ledare sina grupper och 

genomförde övningen med sina medarbetare. Alla fick då möjlighet att uttrycka sina upplevelser 

och känslor kring förändringen, samt lyssna på andras. Medarbetarna har möjlighet att komma 

med förbättringsförslag om så önskas. Ledaren sammanställer sedan alla svar. Övningen 

upprepas tre månader senare, och resultaten jämförs därefter.  
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SMART-övningar har även tidigare använts för att skapa helhetskänsla och förståelse för vilka 

produkter Bisnode säljer, samt vad produkterna innehåller. Syftet med övningen var att 

medarbetare på alla nivåer kan relatera till helheten, få möjligheten att kommunicera och 

uttrycka sig. Övningen bidrar även till att skapa förståelse och få medarbetarna att känna sig 

delaktiga. Alvesson och Sveningsson (2008) menar att de centrala värderingarna inom 

organisationsutveckling är just att ge de anställda befogenheterna att handla, att skapa öppenhet i 

kommunikationen, att underlätta ägandet av förändringsprocessen och dess resultat, att främja en 

samarbetskultur samt att främja ett kontinuerligt lärande (ibid). Enligt de kvalitativa intervjuerna 

kommer SMART programmet användas även i framtiden då detta anses vara en positivt 

bidragande faktor mot att skapa en fullt fungerande gemensam organisationskultur. 
 

När det kommer till individuella övningar för medarbetare, så har Bisnode försökt få 

medarbetarna att bekanta sig med varandra, samt skapa förståelse för vad andra arbetar med i de 

olika affärsområdena. Samt även få medarbetarna att inse hur stora och små förändringar har 

påverkat deras vardag. Plank och Eneroth (2008) menar även att genom dialog och förståelse 

skapas acceptans för förändringen. Den senaste individuella SMART-övningen gick exempelvis 

ut på att person blev tilldelad en medarbetare som personen själv skulle ta kontakt med och boka 

in en kort fika med. På fikat ska personerna diskutera hur organisationsförändringen har haft en 

positiv påverkan på ens vardag. Alla SMART övningar är obligatoriska för alla medarbetare.  

Utöver det har det implementerats program i form av utvecklingssamtal och uppföljningssamtal 

som båda har stark koppling till Bisnodes värderingar. Utvecklingssamtal sker under våren där 

medarbetaren får chansen tillsammans med sin chef att sätta nya mål inför kommande året, samt 

diskutera den nuvarande arbetssituationen, lyfta fram för- nackdelar samt eventuella 

förbättringsmöjligheter, både för arbetsgivare och arbetstagare. Uppföljningssamtal sker under 

hösten och under samtalets gång följs samtalet upp som skedde under våren, målsättningar 

korrigeras om så behövs.  

 

Plank och Eneroth (2008) menar att förmågan att kommunicera med omgivningen i samband 

med förändringar är i många fall den helt avgörande faktorn för om förändringen blir lyckosam 

eller inte. Förutom SMART-programmet byggdes även ett gemensamt intranät som är tillgänglig 

för alla Bisnodes medarbetare.  
 

“Via intranätet byter medarbetarna information kring pågående processer, vision, affärer, 

events, vad som händer i media. På intranätet lyfter vi fram duktiga medarbetare, samt 

nyanställa. Den har en väldigt central funktion på Bisnode”. 
 

Eriksson (2007) menar att intern kommunikation är viktigt och har flera olika funktioner såsom 

att ge medarbetarna överblick, skapa enighet om mål, ge bättre beslutsunderlag, skapa 

motivation och vi-anda, underlätta samarbete, motverka ryktesspridning, underlätta delegering, 

minska personalomsättning, underlätta rekrytering, bidra till personlig utveckling, skapa 

förändringskompetens samt öka lönsamheten (ibid). På Bisnode finns det Bisnode Akademin. 

Bisnode Akademin driver så kallad utbildningskatalog både digital och i pappersform och en av 

ambitionerna är att erbjuda Bisnodes kunder och medarbetare mervärde i form av 

kompetensutveckling och expertkunskap. Det drivs även 20 minuters kurser månadsvis, då olika 

produkter eller informationsmängder presenteras till medarbetare. Alla som vill delta är 

välkomna, dock krävs det anmälan då antal platser är begränsade. Alla kurser sparas online och 

finns tillgängliga dygnet runt. 
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Även Intranätet anses vara viktigt för den interna kommunikationen då Bisnode räknas som ett 

storföretag. Intranätet är ett viktigt verktyg för att nå fram till alla medarbetare. Utöver det har 

Bisnodes ledare tillgång till chefsportalen, som ger möjligheten för alla ledare att stötta och ge 

råd till varandra. I samband med fusionen skapades även en webportal som heter Bisnode Cares. 

Via den har alla medarbetarna möjlighet att boka förmåner som Bisnode har förhandlat fram med 

andra företag. 
 

4.2.2 Värderingar   

Att implementera värderingar hos medarbetarna har varit ett viktigt steg mot en gemensam 

organisationskultur. Värderingar är djupt rotade i psyket och inte helt lätt att påverka (Lagrosen 

& Lagrosen, 2009). Bisnode har tio budord. Tre av dessa anses vara värderingar och dessa 

arbetas det aktivt med. Vad som kom fram i de kvalitativa intervjuerna är dessa tre värderingar: 

“Vi är lyhörda”, “Vi fixar det” och “Vi håller vad vi lovar”.  
 

“Vad man levererar och presterar ska vara kopplat till vilka värderingar som finns inom 

bolaget. Så värderingarna tycker jag ska finnas i alla processer på ett eller annat sätt.” 

  
Enligt Lagrosen och Lagrosen (2009) kan rätt utformade värderingar liknas till ett företags DNA. 

Varje cell, alltså medarbetare, känner till hur helheten fungerar oavsett vilken 

specialistkompetens denne besitter (ibid). 

Processen med att nå fram med Bisnodes värderingar till alla medarbetare har skett stegvis. 

Innan flytten till ett gemensamt kontor i Solna presenterades värderingarna på kick-offen i maj 

2013. Blad trycktes upp med värderingar, vilka delades ut till alla medarbetare. Värderingar har 

varit synliga via intranätet samt på väggarna i det nya huset, exempelvis i lunchrummet. 

Att implementera värderingar är en ledarfråga enligt de kvalitativa intervjuerna som 

genomfördes. Lindvall (2011) menar att leda och arbeta i ett företag är i grunden en social 

aktivitet. Varje försök till organisationsstyrning handlar främst om att inrikta och samordna 

människors beteende och agerande (ibid). Alla delmål eller mål som sätts upp kan kopplas till de 

värderingar Bisnode har i dagsläget. Värderingarna anses vara breda, som i sin tur gör att alla 

borde på ett enkelt sätt kunna relatera till de i vardagen. Även medarbetarsamtal och 

uppföljningssamtal är starkt kopplade till Bisnodes värderingar. Alla medarbetare får chansen att 

själv, utifrån värderingarna, sätta sina delmål och mål inför det kommande året, samt mäta och 

utvärdera sina mål kopplade till förra året. 

Branham och Hirschfeldt (2010) menar att det är ledningen som skapar organisationskulturen 

samt inspirerar till självförtroende och tillit hos medarbetarna. Faktorer som i sin tur sätter prägel 

på arbetsplatsen (ibid). Bisnodes värderingar togs fram av dåvarande koncernledningen. Dock 

har en stor del av koncernledningen avgått. Det är svårt att säga idag hur stor påverkan detta har 

haft och har på skapandet av Bisnodes gemensamma organisationskultur.  
 

4.2.3 Arbetsmiljö  

Organisationskultur är ett brett begrepp som innehåller olika nivåer såsom värderingar, regler 

och praxis. Dessutom påverkar medlemmarna av en organisationskultur organisationen genom 

påverka beteende och resultat samt organisationens yttre miljö (Gimenez-Espin mfl. 2012). När 

detta kommer till praxis har Bisnodes kontor är en aktivitetsbaserad arbetsplats som har inretts 

och tagits fram utifrån Bisnodes värderingar och budord. Med aktivitetsbaserad arbetsplats 

menas att alla avdelningar har sina hemvister. Dock saknar medarbetarna fasta platser. Kontoret 
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är uppbyggt med olika miljöer och medarbetaren väljer miljö efter dagsform. Alla medarbetare 

har ett skåp där de lämnar sina arbetsverktyg i slutet av dagen. Därmed har alla möjlighet att 

flytta runt och sitta på olika platser i hela huset. En av Bisnode budord är att de är öppna och det 

speglar kontorsmiljön så gott som möjligt. Dessutom bidrar det mycket till skapandet av icke-

hierarkisk arbetsmiljö enligt de kvalitativa intervjuerna. 
 
 “Jag tror mycket överlag på att ha så mycket transparens som möjligt, går kanske inte alltid men så stor 

utsträckning möjligt.” 
 

Utöver det har alla mötesrum i huset glasväggar. Det innebär att alla mötesrum är genomskinliga 

i hela huset, som i sin tur försöker spegla öppenheten i organisationen. Nytomt och Palm (2010) 

menar att design av den fysiska miljön ger medlemmarna kännedom om hur ledningen ser på 

faktorer såsom färger, stil, lyx eller sparsamhet. Detta behöver inte nödvändigtvis vara ett 

medvetet framtaget utseende med tanke på kulturen, utan spelar roll för de anställda (ibid). 
 

4.2.4 Belöning och policys 

Belöning och status ger en tydlig signal till de anställda om vilka handlingar som uppskattas av 

ledningen (Nytomt och Palm, 2010). När det kommer till belöning av medarbetarna så har 

Bisnode haft olika sätt att hantera sådant. Olikheterna har berott på att alla småbolag har haft ett 

eget sätt att belöna sina medarbetare, exempelvis harmoniserat vissa delar i form av hur de 

hanterar gratifikationer. Däremot anser de att det finns det mer att göra kring hur de ska belöna 

medarbetarna. 
 

“Vi skulle behöva ha ett tydligare belöningssystem, tror jag, som inte bara är kopplad till den 

årliga lönerevisionen.” 

 

Med det menas till exempel “pay for performance”-modellen. Där ska det finnas en tydlighet i att 

det medarbetaren levererar och presterar också ska synas i lönekuvertet. Dock har detta system 

inte utvecklats fullt ut i verksamheten. 

Det som redan är framtaget är “Månadens medarbetare” som utses avdelningsvis, samt 

“Kvartalens medarbetare” som presenteras på Sveriges månadsmöte. I samband med det 

uppmärksammas till exempel stora affärer som är gjorda av sälj eller andra projekt som har blivit 

framgångsrika. Nytomt och Palm (2010) menar att rekrytering, befordran, urval och avveckling 

spelar alla en stor roll för hur kulturen kommer att utvecklas inom organisationen (ibid). Utöver 

det har Bisnode arbetat fram policys som uppvakningspolicy, som alltså speglar hur man ska 

hantera sådant. Därtill finns det även policys kring pension och när anställda jubilerar. Allt 

sådant finns tillgängligt för alla chefer och går att hämta på chefsportalen på intranätet. Däremot 

är introduktionspolicy en fråga HR-avdelningen fortfarande jobbar med. 
 

“Det finns vissa saker, men det finns mycket mer man kan göra där. I form av att vi önskar ha en 

introduktionsdag till alla nya medarbetare.” 

 

4.2.5 Gemenskapen 

För att förstärka gemenskapen bland medarbetarna på Bisnode jobbas det aktivt kring 

teambuilding-aktiviteter och andra trevligheter i form av inspirationsföreläsningar samt mingel- 

möjligheter och fest.  
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Det anordnas regelbundna After Work`s i Bisnodehuset, där det bjuds på smårätter och dryck. 

Dessutom har Bisnode samarbete med Hjärnfonden som kommer och föreläser för medarbetarna 

någon gång per år. Att arbeta kring gemenskapen kan variera en hel del avdelningsvis. Det finns 

en hel del grupper som även spenderar mycket av sin fritid tillsammans. Däremot kan det knappt 

finnas några deltagare som är intresserade av att delta i teambuilding-aktiviteter i andra grupper. 

Detta kan också tolkas dels som en ledarfråga, ett ledaransvar enligt de kvalitativa intervjuerna. 

Däremot har alla grupper möjlighet att genomföra sex stycken teambuilding-aktiviteter per år 

som vanligtvis delas upp till sommarfest, julfest, konferens, bowling med mera under årets gång.  

Utöver det har företaget haft några kick-offs, sista gången i mars 2015 då hela Bisnode Sverige 

var på Wallmans salonger och genomförde bland annat en hel del teambuilding-aktiviteter. 
  

Enligt HR-representanten hänger gemenskapen och välmående väldigt mycket ihop med hur det 

allmänt ser ut för företaget på marknaden: 
 

“Har man ett bolag som går bra så skapar det ett högre engagemang som skapar nöjdare 

medarbetare som i sin tur gör att man får nöjdare kunder, som gör att bolaget går ännu bättre. 

Det där hänger väldigt mycket ihop skulle jag säga.” 

 

Tilläggas kan att Bisnode inte har presterat de siffror som önskades och företagets ekonomiska 

situation är inte nådd under senaste året. 
 

4.3 Design 

Här beskriver HR- representanten samt avdelningschefen sitt arbete med att skapa gemensam 

organisationskultur. 
  
Inom HR arbetar de vardagligt med kulturskapandet på Bisnode.  
 

“Målet är att utveckla organisationskultur, värderingar och att arbeta mot ett starkt 

varumärke.” 

 

HR i Sverige arbetar med att hålla ihop HR-teamet samt att få ihop hela medarbetaragendan 

inom Sverige med alla HR-processer som sker löpande under året. De arbetar även med att 

förbättra och utveckla de processerna. På agendan finns även att sätta nya processer. Alla 

processer som är intressanta att ha är inte på plats i dagsläget, dvs. att inventera och utveckla de 

nya processerna. Nytomt och Palm (2010) menar att varumärket påverkar organisationen och har 

en stor betydelse för kulturens utveckling och implementering (ibid). När det kommer till 

Bisnodes varumärke förklarar en HR-representant att Bisnode behöver bli tydligare på följande 

frågor:  
 

“Vilka vi är på Bisnode och vad vi står för, både externt och intern.  Detta anses inte vara tydligt 

nog i dagens läge och detta i sin tur kan ha påverkat kulturens utveckling. “ 

 

Det är viktigt att organisationen hela tiden strävar efter ett positivt laddat och starkt varumärke 

då det leder till bättre relationer med kunderna (Nytomt och Palm, 2010). För att tydliggöra 

Bisnodes varumärke arbetas det pågående i dagsläget med ett program som i företaget kallas för 

“why” eller “varför”. Programmet innehåller frågor i form av: Varför existerar vi? Varför finns 
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vi? Parallellt med det så tittar de också över Bisnodes värderingar för att se om de är rätt 

värderingar eller om de behöver ändras om eller justeras.  
 

Ledningen inom Bisnode kommer att fortsätta med att bygga upp en vinnande 

organisationskultur som i sin tur bidrar till en stark organisationskultur. 
 

“Ambitionen vi har är att försöka ge det goda exemplet på att vi faktiskt kan åstadkomma saker 

och ting och att vi kan glädjas av framgång och glädjas av varandras framgång. Visionen är ju 

att vi vill vara en positiv kraft och bygga starkare vinnande kultur i bolaget. Det känns bra men 

det känns samtidigt att vi fortfarande håller på att hitta våra former.” 

 

En stark organisationskultur är av avgörande betydelse för ett företags framgång, men ett företag 

måste också fokusera på behov och förväntningar hos sina kunder, sina anställda och andra 

intressenter (Lagrosen, 2003). Enligt de kvalitativa intervjuerna tar en stor 

organisationsförändring som genomförts i Bisnode en lång tid innan kulturen i organisationen 

sätter sig helt. 
 

Vi är ungefär halvvägs med processen, så det kräver nog 2 till 3 år till innan vi har fått verkligen 

alla bitar på plats som ett bolag, samma gäller för organisationskulturen. 
 

När detta kommer till medarbetarundersökningen är målet att nå till en nivå där man får tillbaka 

respons där största delen av Bisnodes medarbetare är nöjda och trivs i företaget. Enligt Eriksson 

(2007) är organisationskulturen inte något statiskt utan den förändras ständigt (ibid). Som i sin 

tur betyder att organisationer alltid ska arbeta med organisationskultur.  

 

”Ett stort bolag blir kraftfullt om många människor rör sig åt samma håll samtidigt, man kan 

koordinera de med processer, med delegerande linjer, men det blir otroligt kraftfullt om man har 

gemensam uppfattning kring vad som är rätt beteende och hur man uppför sig”.  

 

Enligt Eriksson (2007) ska processen kring att skapa en organisationskultur vara stadig och 

konstant pågående. Organisationskultur är inte något som blir klar och sedan fungerar. 

Medarbetarna ska påminnas om kulturen vardagligt. Dessutom ska kulturen ändras med 

samhället. Däremot är både HR-representanten och avdelningschefen medvetna om att det alltid 

kommer finnas medarbetare som inte håller med eller känner sig delaktiga. 
 

“Det finns alltid subkulturer, men vi ska alltid arbeta mot att skapa en homogen 

organisationskultur”.  
 

Enligt Eriksson (2007) finns det subkulturer i nästan alla organisationer, vilka i sin tur kan 

komma i direkt konflikt med den dominerande kulturen (ibid).  Alla medarbetare kan tycka, 

tänka och känna likadant, acceptans om medarbetarnas olikheter är kunskap i sig. Det Bisnode 

strävar efter är att få större delen av medarbetarna att trivas med organisationskulturen.  
 

4.4 Implementering och interaktion 

Här skildrar vi hur programmet implementerats och interagerat i organisationen. 
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På Bisnode används det mycket e-learning. Med e-learning menas det online-verktyg som 

används som hjälpmedel för medarbetarna att skapa förståelse över helheten på Bisnode. E-

learning kan vara exempelvis ett videoklipp eller online-enkät i form av 

medarbetarundersökning. Oftast är e-learning kopplat till Bisnode Akademin eller övningar för 

medarbetare, samt för implementering av organisationskultur.  

På Bisnode är det centralt att få medarbetarna själva att agera, tycka, tänka och känna via olika 

sedan tidigare implementerade program, exempelvis SMART programmet som beskrivs närmare 

ovanför, samt medarbetarsamtal och utvecklingssamtal som är starkt sammanlänkade och 

kopplade till Bisnodes värderingar. Medarbetarsamtal, utvecklingssamtal samt SMART-övningar 

genomförs alla i mötesform, alltså ledare bokar in ett mötestillfälle med gruppen eller enskild 

medarbetare och genomför samtalet respektive övningen.  

Bisnodes tre värderingar: “Vi är lyhörda”, “Vi fixar det” och “Vi håller vad vi lovar” är synliga 

för medarbetare i den fysiska arbetsmiljö, exempelvis på väggarna i Bisnode huset och 

Intranätet. När det kommer till implementering oh interaktion kan man inte se bort från den 

fysiska arbetsmiljön, som i Binsodes fall försöker spegla öppenhet för medarbetare, samt gäster.   

På Bisnode har man arbetat fram olika policyer som sätter tydliga linjer och struktur till vad som 

förväntas av medarbetarna, dock enligt de kvalitativa intervjuer finns det förbättringsmöjligheter 

och möjligheter för förtydligande information när detta kommer till policyer. 

 

4.5 Mottagande och tolkning 

Nedan redovisas resultaten från vår enkätundersökning. I Figur 1 visas en sammanfattning av 

alla enkätundersökningsfrågor. Därefter redovisas vissa av dessa frågor med förklaring och 

koppling till teorin. Enkäten skickades ut till 112 slumpmässigt utvalda medarbetare på Bisnode. 

Frågorna har vi delat upp i fem olika kategorier: Strategi och handlingssätt, värderingar, 

arbetsmiljö, belöning, och beskrivning av organisationen med valfria ord. 
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Figur 1. Investigo, 2015 

 

4.5.1 Strategi och handlingssätt 

 

Figur 2. Jag anser att en av Bisnodes 

grundvärderingar är att ständigt arbeta med 

förbättringar. Att ständigt arbeta med 

förbättringar är en av hörnstenarna i offensiv 

kvalitetsutveckling (Bergman och Klefsjö, 

2010).  Att ständigt arbeta med förbättringar 

kan även tolkas som organisationsutveckling 

vilket innebär att man inför nya rutiner, startar 

kompetensutveckling, bearbetar processer 

med mera (Wolvén, 2000). På denna fråga 

svarade totalt 51 personer. Hela 88 % av alla 

51 respondenter känner igen att ständigt 
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arbeta med förbättringarna är en av de grundvärderingar Bisnode har. Det finns tydliga samband 

mellan företagets lönsamhet och uppnådd kvalitetsnivå (Sörqvist, 2004). Att ständigt arbeta med 

förbättringar bidrar till att man slipper enorma kostnader som följer med kvalitetsbrister. I denna 

fråga är det överlag en stor del av respondenterna som instämmer åt det positiva hållet och endast 

10 % som upplever att påståendet stämmer till viss del. En relativt liten del, endast 2 %, upplever 

att påståendet inte stämmer alls. Enligt de kvalitativa intervjuerna är Bisnode känt för att leverera 

data med hög kvalitet jämfört med konkurrenter. Här verkar medarbetarnas uppfattning stämma 

överens med kvalitativa intervjuer. 
 

Figur 3. Jag får stöd från min närmaste chef. 

Ledarens stil har stor betydelse för de 

anställdas beteenden och därmed 

utformningen av organisationskulturen 

(Nytomt och Palm, 2010). Stöd i form av att 

ledaren visar intresse och uppmärksamhet 

bidrar till att de anställda skapar sig kunskap 

om vad som är viktigt och oviktigt (ibid). På 

denna fråga svarade totalt 52 personer. Hela 

86 % av alla 52 respondenter känner att de 

får stöd från sin närmaste chef, att 

påståendet stämmer in helt eller stämmer in till stor del. Även i denna fråga är det överlag en stor 

del av respondenterna som instämmer åt det positiva hållet. Endast 8 % upplever att påståendet 

stämmer in till viss del och 6 % av respondenterna upplever att påståendet inte stämmer alls.  
 

 

Figur 4. Jag har förtroende för ledningen. 

Organisationskulturen måste stå bakom 

organisationens ledare och vice versa, då 

organisationskultur och ledarskap är starkt 

sammanlänkade (Höglund och Axelsson, 

2011). Plank och Eneroth (2008) menar att 

ledningen har en avgörande roll när detta 

kommer till kulturskapandet och grundpelare i 

kommunikationsprocessen är trovärdighet som 

i sin tur byggs upp av några viktiga 

komponenter, vilka alla bidrar till att skapa 

kultur (ibid). Dessa komponenter är likhet i roller, maktställning och auktoritet, kompetens, gott 

rykte, idealism, gemensamma nämnare, karisma samt etik och moral (ibid). På denna fråga har 

totalt 51 respondenter svarat. Majoriteten upplever att de har förtroende för ledningen. Däremot 

är det hela 25 % som upplever att påståendet stämmer till viss del och 12 % att påståendet inte 

alls stämmer. Detta kan tolkas som att ledningen inte riktigt lyckats fullt ut med att skapa 

förtroende för sina medarbetare. Enligt de kvalitativa intervjuer har stor del av Bisnodes ledning, 

som startade organisationsförändringen, avgått. Det kan i sin tur ha påverkan på förtroende mot 

den gamla ledningen, samt även mot den nya som hastigt tog plats mitt i förändringen.  
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Figur 5. Jag har tydliga mål att arbeta mot. 

Enligt Eriksson (2007) har en målinriktad 

organisation bland annat tydliga mål och 

ideal att arbeta mot. Här har totalt 52 

respondenter svarat. 86 % upplever att de har 

tydliga mål att arbeta mot. Endast 2 % 

upplever att påståendet inte alls stämmer, 

och 12 % stämmer till viss del. Plank och 

Eneroth (2012) menar att ledarskapets 

huvuduppgift i förändring är att ange mål 

och riktning för sina medarbetare att arbeta 

mot genom att ge svar på varför. På denna 

fråga svarar majoriteten åt det positiva hållet, som i sin tur betyder att majoriteten av Bisnodes 

medarbetare är medvetna om vilka mål de arbetar mot. 
 

Figur 6. Chefens reaktioner på kriser och 

kritiska händelser fungerar som förebild för 

mig i mitt vardagliga arbete. Ledarens 

reaktioner på kriser och kritiska händelser 

visar de anställda hur de ska skall handlas 

med eventuella problem som uppstår 

(Nytomt och Palm, 2010). Här har totalt 48 

respondenter svarat.  65 % upplever att 

påståendet stämmer helt eller stämmer till 

stor del. Hela 23 % upplever att påståendet 

stämmer till viss del och 13 % av 

respondenterna upplever att påståendet inte alls stämmer. Nytomt och Palm (2010) menar att om 

ledningen har haft ett positivt inflytande hos de anställda kommer de anställda inte vilja förändra 

redan befintliga värderingar eller grundläggande antaganden. Då hela 36 % av alla respondenter 

lutar sig åt det negativa håller, alltså att påståendet inte stämmer alls eller stämmer till viss del, 

kan detta tolkas som att önskan om att medarbetarna antagligen vill förändra de befintliga 

värderingar eller grundläggande antaganden som är grunden för chefens reaktioner på kriser och 

kritiska händelser. Eller att befintliga värderingar eller grundläggande antaganden förstärks så att 

de skulle synas även när detta kommer till kriser och kritiska händelser. 

 

Figur 7. ”Man får leva som man lär” 

stämmer in med min närmaste chef. 

Bohman och Deal (2003) menar att 

ledarskap är inte bara en fråga om vad en 

ledare gör utan är också en fråga om det 

som händer i en relation. Ledarens 

handlande väcker reaktioner hos andra, samt 

hos sina medarbetare (ibid). Därmed anses 
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faktorn att “man får leva som man lär” viktigt. 

Här har 43 respondenter svarat. 86 % upplever att påståendet stämmer helt eller stämmer till stor 

del. 9 % upplever att påståendet stämmer till viss del och 5 %, som anses vara relativt lite, har 

svarat på påståendet att detta inte alls stämmer. Man kan säga att majoriteten av Bisnodes chefer 

lever som de lär. Ledarskap är en process som handlar om ömsesidig påverkan (Bohman och 

Deal, 2003) då ledaren oftast fungerar som förebild och lägger grunden till det som förväntas och 

uppskattas. Med ömsesidig påverkan menas den tanke, känsla och handling som förenas och 

skapar samarbete som tjänar de syften och värderingar som leds av både ledare och ledda (ibid).  
  

4.5.2 Värderingar 

Figur 7. Det är tydligt vad som är ett 

uppskattat och accepterat beteende på min 

arbetsplats. Genom kulturen får 

medarbetarna hjälp med att se vad som är 

rätt och fel samt hur de lämpligen bör 

uppföra sig (Eriksson-Zetterquist m.fl, 

2005). Granér (1994) menar att normer är 

oskrivna regler för vad man får och bör 

känna, tänka och göra i en given situation.  

Författaren menar att en organisationskultur 

bärs upp av de normer som gäller inom 

organisationen. 

På denna fråga har totalt 52 respondenter 

svarat. Hela 77 % upplever att påståendet stämmer helt eller stämmer till stor del. 19 % upplever 

att påståendet stämmer till viss del medan 8 % upplever att påståendet inte alls stämmer. Vad 

som anses accepterat eller inte bidrar även till styrning av medarbetarnas osäkerhet när 

omvärlden ständigt förändras. Då stor del av Bisnodes medarbetare upplever att de vet vad som 

anses vara ett accepterat och uppskattat beteende på arbetsplatsen kan detta vara till hjälp att 

socialisera de nya medarbetarna så de vet hur de ska agera, vad de ska tycka och eventuellt även 

tänka (Eriksson-Zetterquist m.fl, 2005). 

 

Figur 8. Jag känner till Bisnodes 

värderingar och vision. På denna fråga har 

totalt 50 respondenter svarat. 92 % 

upplever att de känner till Bisnodes 

värderingar och vision. Relativt liten del, 

2 %, har svarat att påståendet inte alls 

stämmer och 6 % att påståendet stämmer 

till viss del. 

En av de viktigaste faktorerna när det 

kommer till skapandet av gemensam 

organisationskultur är att ledaren 

förmedlar sin vision till alla medarbetare 

och får dem att tro på den (Shiva och 

Suar, 2011). Då hela 92 % av respondenterna upplevde att de känner till Bisnodes vision och 



36 

värderingar kan detta tolkas som att Bisnodes ledning har lyckats med att förmedla det till sina 

medarbetare. Vidare menar Shiva och Suar (2011) att en organisationskultur kan förändras 

utifrån en gemensam vision, klar och tydlig kommunikation samt främjande av laganda och 

delaktighet och dessutom även arbetsglädje.  
 

4.5.3 Arbetsmiljö 

Figur 9. Jag anser att Bisnode har en icke-

hierarkisk arbetsmiljö som bidrar till att 

jag vill ta mer initiativ. På denna fråga har 

51 personer svarat. På påståendet “jag 

anser att Bisnode har en icke-hierarkisk 

arbetsmiljö som bidrar till att jag vill ta 

mer initiativ” valde 20 % att svara att 

påståendet inte alls stämmer och 35 % att 

detta stämmer endast delvis. Det vill säga 

att majoriteten av alla som svarade på 

enkätundersökningen upplever att 

arbetsmiljön är hierarkisk. 43 % upplever 

att påståendet stämmer till stor del och 

endast 2 %, som kan anses vara relativt liten, upplever att påståendet stämmer in helt. Detta kan 

tolkas som ett problemområde. Dessutom finns det i detta område möjlighet för stora 

förbättringar hos Bisnode.  Enligt Wolvén (2000) är organisationer komplexa och större 

organisationer består av mångfald av personer, avdelningar samt beslutsfattare. Enligt de 

kvalitativa intervjuerna lyfts även denna fråga fram då detta anses vara ett mål på Bisnode, det 

vill säga skapa en organisationskultur som är icke-hierarkiskt. Eftersom Bisnode idag består av 

17 småbolag och är det medarbetare som arbetat på ett mindre bolag och går in i ett stort bolag är 

det ofrånkomligt att man upplever att det blir mer hierarkiskt. Med ett storbolag blir det fler 

nivåer och beslutssteg som i sin tur leder till att möjligheten att medarbetarna känner sig 

distanserat från ledningen ökar. Bolman och Deal (2005) lyfter fram att den turbulenta och 

snabbföränderliga omvärlden kräver att organisationer måste lära sig mer och fortare för att 

kunna överleva och därför är organisationer idag svåra att förstå och leda (ibid). 

  

Figur 10. Jag anser att Bisnode har en 

öppen och välkomnande arbetsmiljö på 

kontoret. På denna fråga har 51 

respondenter svarat. Majoriteten upplever 

att påståendet stämmer till stor del samt 24 

% tycker att påståendet stämmer helt. 18 % 

upplever att påståendet stämmer till viss del 

och 4 % upplever att påståendet inte alls 

stämmer. Detta anses dock vara relativt 

liten procentandel. Alvesson (2008) menar 

att den organisatoriska identiteten 

representerar formen av sina 

organisatoriska medlemmar, hur de 
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definierar sig själva som en social grupp i förhållande till sin omvärld och hur de förstår sig vara 

annorlunda än sina konkurrenter. Det antas även att en organisations medlemmar formas och 

formas av denna organisatoriska identitet (ibid).  
 

4.5.4 Belöning 

Figur 11. Jag får en uppskattande ”klapp på 

axeln” av min närmaste chef när jag gjort 

något bra. Plank och Eneroth (2008) lyfter 

även fram att den organisatoriska tilliten kan 

skapas genom en tydlig och öppen kultur där 

det jobbas aktivt med att ge varandra 

feedback och reflektera i grupp. På denna 

fråga har totalt 53 respondenter svarat. 74 % 

upplever att påståendet “jag får en 

uppskattande “klapp på axeln” av min 

närmaste chef när jag gjort något bra” 

stämmer helt eller stämmer till stor del. 15 % 

upplever att påståendet stämmer till viss del 

och 11 % att påståendet inte alls stämmer. Alvesson (2003) menar att ledaren påverkar sin 

grupps underhåll och identifiering samt påverkar ledaren kulturen i en organisation. Bolman och 

Deal (2003) lyfter fram att ledarskap är en process som handlar om ömsesidig påverkan där 

tanke, känsla och handling förenas och skapar samarbete som tjänar de syften och värderingar 

som delas av både ledare och ledda. Ledarskap handlar om att se, förstå och att vara närvarande 

för de individer denne leder (Plank och Eneroth, 2008). I Bisnodes fall kan man i dagsläget se att 

majoriteten av medarbetarna känner att de är sedda från sin ledare och får uppmärksamhet när 

något gjorts bra.  

 

Figur 12. Metoder för att motivera, belöna 

och uppskatta personal för att bete sig på 

önskvärt sätt är fungerande på Bisnode. På 

denna fråga har totalt 48 respondenter 

svarat. Majoriteten upplever att påståendet 

stämmer till viss del eller stämmer inte alls. 

33 % upplever att påståendet stämmer till 

stor del och endast 2 % att påståendet 

stämmer helt. Detta anses vara relativt liten 

procentandel. Bolman och Deal (2005) 

menar att när människor och organisationer 

inte lyckats uppfylla varandras behov blir 

en eller båda parter lidande. Organisationer behöver människor med deras talanger, kompetens 

och energi och människor i sin tur behöver organisationer som erbjuder inre och yttre belöningar. 

Endast 2 % av medarbetarna upplever att Bisnodes metoder för att motivera, belöna och 

uppskatta personal är fungerande. Även detta kan vara ett problemområde hos Bisnode. Vidare 

menar Bolman och Deal (2005) att när passformen är god tjänar båda parterna på det, alltså får 
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medarbetarna en meningsfull och tillfredsställd sysselsättning och organisationen får den 

kompetens och energi som krävs för att nå sina målsättningar.  
 

4.5.5 Beskriv organisationskulturen med tre valfria ord 

Vår sista fråga i enkäten var en öppen fråga där vi ville att respondenten skulle beskriva 

Bisnodes organisationskultur med tre valfria ord. Totalt fick vi 114 ord att analysera. Av dessa 

har 12 ord kategoriserats som neutrala.  
 

Här nedan visas resultatet. Det flest förekommande ordet visas med störst teckenstorlek och de 

ord som nämndes någon enstaka gång visas med liten teckenstorlek. 
 

 

Figur 13. Investigo, 2015 

För att tydliggöra spridningen visas resultatet i cirkeldiagram. 

 

Nedan visas de neutrala orden: 

 
Figur 14. De neutrala orden, 2015.  

De neutrala orden 

Säljdriven Mötesintensiv Förändring

Inifrån och ut Uppstartsfas Vision- One Bisnode

Ny Ge gränet Data driven

Förväntan
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Det enda ord som förekom två gånger bland de tolv neutrala orden var “mötesintensiv”. 

Resterande ord som visas i diagrammet förekom endast en gång i enkätundersökningen. 10,5% 

av alla ord tolkade vi som neutrala. 

Nedan visas de positivt laddade orden: 

 

Figur 15, De positivt laddade orden, 2015. 

Det ord som är mest förekommande under kategorin positivt laddade ord i enkätundersökningen 

är ordet “öppen” och det förekommer i fyra olika tillfällen. Sedan är det ord som “samarbete”, 

“vi håller vad vi lovar”, “tillåtande”, “ambitiös” och “förändringsvillig” som också nämns två 

gånger av de 114 orden. Alla resterande ord som syns i diagrammet förekom endast en gång. 

Totalt hittades 41 positivt laddade ord vilket utgör 36 % av de 114 valfria ord som beskriver 

Bisnodes organisationskultur. 

Nedan visas de negativt laddade orden: 

 

Figur 16. De negativt laddade orden, 2015. 

De positivt laddade orden 

Öppen Samarbete Vi håller vad vi lovar

Tillåtande Ambitiös Förändringsvillig

Förvaltande Målorienterat Positiv

Lyhörda Smartare tillsammans Vi är flexibla

Varierande Engagerad Välkomnande

De negativt laddade orden 

Rörig Trög Otydlig

Hierarkiskt Toppstyrt Orolig

Ostrukturerad Uppsplittrad Svår

Stor Långsam Obeslutsam

Ej ”ett Bisnode” Exkluderande Frånvarande
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Orden som är mest förekommande under kategorin negativt laddade ord är “rörig”, “hierarkisk”, 

“otydlig” och “trög”. Alla dessa ord förekommer fem gånger var. Därefter följs ordet “toppstyrt” 

som nämndes tre gånger samt “orolig” och “ostrukturerad”, båda två gånger var. Resterande ord 

som syns ovan i diagrammet förekom en gång. Negativt laddade ord hittades totalt 61 stycken 

vilka utgör 53,5% av alla valfria orden som samlades in och analyserades.  

  

4.6 Resultat och utfall 

Här sammanfattar vi mer långsiktiga reaktioner; tecken på möjliga effekter av ledningens 

förändringsinitiativ, effekter på till exempel beteende, personalomsättning, produktivitet, klimat, 

känslor och tankar. Vi sammanfattar ledningens tankar och hur de tankarna föll ut i enkäten. Vi 

är medvetna om att de långsiktiga reaktionerna är svåra att undersöka. Lättast hade varit om vi 

haft mätningar före och efter genomförandet av ett program. En annan aspekt är att kultur 

kanske inte går att mäta. 
 

I intervjun med HR framgick att de vardagligen arbetar med kulturskapande och menade att 

målet är att utveckla organisationskultur, värderingar och att arbeta mot ett starkt varumärke. 

Gällande varumärket förklarar HR-representanten att Bisnode behöver bli tydligare på vilka de är 

på Bisnode och vad de står för, både externt och internt. Detta anses inte vara tydligt nog i 

dagens läge och detta i sin tur kan ha påverkat kulturens utveckling. Enkäten visade att 92 % 

upplever att de känner till Bisnodes värderingar och vision.  

 

För att skapa en gemensam organisationskultur har Bisnodes ledning försökt implementera flera 

olika program. Ett av de program som används aktivt idag kallas för SMART, vilket är ett 

medarbetarprogram där de arbetar i små grupper samt individuellt. Övningarna fokuserar på 

olika så kallade problemområden eller allmänt viktiga ämnen som är aktuella i företaget. Utöver 

SMART har det implementerats program i form av utvecklingssamtal och uppföljningssamtal 

som har stark koppling till Bisnodes värderingar. Dessutom används ett gemensamt intranät som 

är tillgänglig för alla Bisnodes medarbetare. Via intranätet byter medarbetarna information kring 

pågående processer, vision, affärer, events samt vad som händer i media. På intranätet lyfter 

företaget även fram duktiga medarbetare, samt nyanställa. Intranätet har en central funktion på 

Bisnode.  
 

Under intervjuerna framkom att Bisnode har tio budord. Tre av dessa anses vara värderingar och 

dessa arbetar de aktivt med och dessa är: “Vi är lyhörda”, “Vi fixar det” och “Vi håller vad vi 

lovar”. Det medarbetarna levererar och presterar ska vara kopplat till vilka värderingar som finns 

inom bolaget och ledningen anser att värderingarna ska finnas i alla processer på ett eller annat 

sätt. Medarbetarenkäten visade att hela 88 % av medarbetarna känner igen att ständigt arbeta 

med förbättringarna är en av de grundvärderingar Bisnode har och 86 % av dem känner att de får 

stöd från sin närmaste chef. Vidare svarade hela 25 % att de upplever att påståendet att de har 

förtroende för ledningen stämmer till viss del och 12 % anser att påståendet inte alls. 
 

Bisnodes kontor är en aktivitetsbaserad arbetsplats som har inretts och tagits fram utifrån 

Bisnodes värderingar och budord. Kontoret är uppbyggt med olika miljöer och medarbetaren 

väljer miljö efter dagsform. Ledningens tanke med kontoret är kopplat till ett av Bisnode budord 

- att de är öppna – och det ska bidra till skapandet av en icke-hierarkisk arbetsmiljö.  
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Dock visade enkäten att påståendet “jag anser att Bisnode har en icke-hierarkisk arbetsmiljö som 

bidrar till att jag vill ta mer initiativ” att 20 % ansåg att påståendet inte alls stämmer och 35 % av 

respondenterna anser att detta stämmer endast delvis. Det vill säga att majoriteten av alla som 

svarade på enkätundersökningen upplever att arbetsmiljön är hierarkisk.   

 

Gällande belöning av medarbetarna så har Bisnode haft olika sätt att hantera sådan och 

olikheterna har berott på att alla småbolag har haft ett eget sätt att belöna sina medarbetare. Här 

finns enligt HR mer att göra kring hur de ska belöna medarbetarna. I enkäten framgick att endast 

2 % anser att påståendet “metoder för att motivera, belöna och uppskatta personal för att bete sig 

på önskvärt sätt är fungerande på Bisnode” stämmer helt. 33 % anser att det stämmer till viss del 

eller inte stämmer alls.   

 

För att förstärka gemenskapen bland medarbetarna på Bisnode anordnas flertalet teambuilding-

aktiviteter i form av inspirationsföreläsningar samt mingelmöjligheter och fest. Ledningen anser 

att ett bolag som går bra skapar ett högre engagemang vilket skapar nöjdare medarbetare som i 

sin tur bidrar till nöjdare kunder, vilket bidrar till bolagets lönsamhet. Dock vill vi här tillägga att 

Bisnode inte har presterat de siffror som önskades och företagets ekonomiska mål inte är nådda 

under senaste året. Enkäten visar att 86 % upplever att de har tydliga mål att arbeta mot, så 

otydliga mål kan inte vara förklaringen till bolagets resultat. 

 

Bisnode har en relativt ny organisation och därför finns det utrymme för en hel del förbättringar. 

Under de kvalitativa intervjuerna togs det upp att tar lång tid innan alla bitar sitter på plats efter 

en så pass stor organisationsförändring som företaget genomgått och att de är medvetna om att 

de hittills kommit halvvägs med sin organisationsförändring.  

I enkätundersökningen framkom det att det fortfarande är många medarbetare som inte känner 

sig helt nöjda med förändringen. Detta kan i sin tur resultera i att man inte utvecklar sin fulla 

potential. Missnöjdhet kan även leda till större personalomsättning då risken finns att personer i 

stället väljer en annan arbetsgivare.  

 

Vi noterade även att de mest förekomna orden vid vår öppna fråga om organisationskulturen var 

”hierarkisk”, ”otydlig” och ”rörig”. Detta kan bero på att företaget bara kommit halvvägs i sin 

organisationsförändring och att medarbetarna inte kommit på plats i sina nya roller samt att 

enkäten skickades ut strax efter vd:s och HR-chefens avgångar och att detta spridit oro inom 

företaget.  

5 Slutsatser  
Här redovisas kortfattat slutsatserna av den analys som genomförts avseende det insamlade 

materialet. Slutsatserna är kopplade till syfte och forskningsfråga. Det vi sagt att vi skall forska 

kring i syftet samt de frågor som ställs i form av forskningsfrågor skall ni kunna hitta slutsatser 

och svar kring i detta kapitel. Förslag och rekommendationer som är en direkt följd av 

slutsatserna presenteras även här. Slutsatserna utgör inte bara svar på våra frågeställningar 

som funnits kring det studerade företaget. Vi kommenterar även avseende relevans för andra 

företag och andra organisationer. Vi refererar inte i detta kapitel utan redovisar kort och koncist 

vad vi själva kommit fram till. 
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Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en organisation kan skapa en gemensam 

organisationskultur i samband med fusion av flera företag, undersöka hur den nya kulturen har 

mottagits av medarbetarna inom studerat företag samt att ge rekommendationer inför en fusion.  

 

Vi har under teoridelen kommit fram till flera faktorer som krävs för att en organisation ska 

lyckas i sitt förändringsarbete. En av dessa är att få organisationen att genomträngas av 

värderingar och få personerna i organisationen att ta till sig dem. Värderingarna är den 

underliggande basen för kvalitetsutveckling och för att lyckas krävs hög kvalitet.  
 

Vi kan även se att organisationskultur och ledarskap är starkt sammanlänkade. 

Organisationskulturen betraktas som ett av de viktigaste elementen i en organisationsförändring. 

Organisationskulturen måste stå bakom organisationens ledare, och vice versa. Ledarens ledarstil 

har stor betydelse för de anställdas beteenden och därmed utformningen av kulturen. 

Ledarskapets huvuduppgifter i förändring är att ange mål och riktning samt skapa mening genom 

att ge svar på varför. Basen vid skapandet av en ändamålsenlig organisationskultur är en tydlig 

affärsidé och vision. Att förstå hur människor reagerar och grundläggande gruppdynamik är 

också viktigt för en organisations utveckling och framgång. Genom att förstå hur medarbetarna 

resonerar och vilka motiv de har kan en ändamålsenlig företagskultur utvecklas.  

 

Vi ser också att en grundtanke i allt förändringsarbete är att skapa involvering och delaktighet 

och att det uppnås via öppen och ärlig information. All viktig information bör ges till alla 

berörda samtidigt och så tidigt som möjligt. Ledningens och medarbetarnas attityder, upplevelser 

och beteenden leder också till förbättringsarbetes framgång och attitydförändringar hos 

medarbetarna kan uppnås via utbildning, delaktighet, goda exempel och tydlig information. 

Genom dialog och förståelse skapas acceptans för förändring och genom kommunikation fångas 

människors oro och osäkerhet upp.  

 

Ytterligare en faktor vi sett som påverkar organisationen, och som har en stor betydelse för 

kulturens utveckling och implementering, är varumärket. Det är viktigt att en organisation hela 

tiden strävar efter ett positivt laddat och starkt varumärke då det leder till bättre relationer till 

kunderna och att det även underlättar till att attrahera efterfrågad arbetskraft, ha kvar den 

arbetskraft och kompetens som redan finns samt att behålla de kunder som organisationen redan 

har.   

 

Som svar på vår forskningsfråga om hur medarbetarna mottagit den nya kulturen i den studerade 

organisationen kan vi konstatera att det i dagsläget är tydligt att de inte lyckats fullt ut med att 

skapa en organisationskultur som alla medarbetare kan relatera till. Detta kan bero på flera olika 

anledningar. Det som var mest påtagligt under de kvalitativa intervjuerna var att det har varit en 

utmaning att slå ihop så många bolag till ett och att implementera en helt ny organisationskultur 

hos alla medarbetare kan ta lång tid, allt från två till fem år. En annan aspekt som framgick under 

intervjuerna är att en större del av alla medarbetare har sen tidigare varit del av mindre bolag, 

vilket gör att organisationskulturen i ett stort bolag kan upplevas som främmande och rörig samt 

svår att anpassa sig till.  
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6 Diskussion  
Här redovisas förslag till fortsatt forskning, samt diskussioner kring vald empiri, analys, 

relevans och slutsatser. Vidare lyfts även fram metoddiskussion, där vi diskuterar kring hur väl 

den valda metoden fungerat.  

 

Att skapa en gemensam organisationskultur är ett arbete som kräver ett långsiktigt strategiskt 

arbete. Det är viktigt att aktivt arbeta med värderingar och genomsyra dessa i organisationen så 

att medarbetarna tar till sig dem. Tydlig information, kommunikation, delaktighet och ett starkt 

varumärke är också viktiga pusselbitar i förändringsarbetet. Basen vid skapandet av en 

ändamålsenlig organisationskultur är en tydlig affärsidé och vision och här har ledarskapet en 

viktig roll. De slutsatser som framgår i denna undersökning är att Bisnode inte hade lyckats fullt 

ut med skapandet av en gemensam organisationskultur. Däremot har resan mot en gemensam 

organisationskultur varit lång och många stora steg har gjorts för att nå till en nivå där 

majoriteten av medarbetarna är nöjda och trivs. Dock verkar implementeringen av 

organisationskulturen vara en tidsfråga hos Bisnode då så pass stora förändringar kräver tid när 

17 bolag blir ett, tid för medarbetare att kliva in i det nya och släppa det gamla, samt tid för HR 

och ledningen att bearbeta processer, policyer med mera för att skapa en röd tråd och helhet i 

hela Bisnode.  

 

Ett ämne vi studerat inom Magisterprogrammet i Kvalitets- och Ledarskapsutveckling är 

kvalitetsteknik. Fokus i offensiv kvalitetsutveckling är att sätta kunderna i centrum. 

Värderingarna är den underliggande basen för kvalitetsutveckling och för att lyckas krävs hög 

kvalitet. Värdringarna inom offensiv kvalitetsutveckling kallas även för hörnstenar och dessa är: 

Att arbeta med processer, att ständigt arbeta med förbättringar, att basera beslut på fakta samt 

skapa förutsättningar för delaktighet. För att bli framgångsrik krävs ett engagerat ledarskap. 

Denna hörnstensmodell landar vi i efter att ha genomfört vår undersökning. Om vi nu drar 

paralleller med den undersökta organisationen Bisnode så sätter de kunderna i centrum. De 

arbetar ständigt med processer, bland annat med processen med att nå fram med Bisnodes 

värderingar till alla medarbetare. Att ständigt arbeta med förbättringar, den medvetenheten är 

hög hos alla medarbetarna. Att de jobbar för att skapa förutsättningar för delaktighet har 

framkommit i intervjuerna men också att de jobbar med SMART-programmet. Dock har 

hörnstenen basera beslut på fakta inte framkommit, men vi kan förutsätta att den finns med och 

det med tanke på all kompetens och erfarenhet som finns inom organisationen. I grunden ligger 

ett engagerat ledarskap vilket vi kunde utläsa genom intervjuerna.   

 

Bisnode är ett internationellt företag som finns i 17 olika länder. Alla länder inom Bisnode har 

fått likadana direktiv att utveckla organisationskultur. För vidare forskning skulle det vara 

intressant att ta reda på hur andra länder har lyckats med implementering genom att genomföra 

en likadan studie i de 17 länderna. Sedan ta fram lik- och olikheter per land eller region som i sin 

tur kan leda till förbättringsmöjligheter i hela koncernen. Genom analys av de olika länderna kan 

svagheter och styrkor komma fram och de kan ta lärdom av dessa.  Det är också möjligt att 

koppla in faktorer såsom kultur i samhället och dess påverkan på organisationskulturens 

implementering och utveckling. 
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6.1 Metoddiskussion 

Vi anser att vårt val av metod fungerade vi den här typen av undersökning. Vilket vi tidigare 

nämnt har vi ställt oss frågan om det verkligen går att mäta organisationskultur? Därför valde vi 

att genomföra en litteraturstudie i ämnet och komplettera med en kvalitativ studie i form av 

intervjuer samt en kvantitativ studie i form av en medarbetarenkät. Därigenom anser vi att vi fått 

svar på våra forskningsfrågor samt uppfyllt syftet med uppsatsen.  
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7.2 Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 

Bilaga 2 - Medarbetarenkät  
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Bilaga 1  

 

Intervjufrågor till HR-representant samt Avdelningschef på Bisnode  

 

1. Hur länge har den nuvarande organisationen funnits? 

2. Varför genomfördes organisationsförändringen i form av fusion av flera företag? 

3. Vad har du för utbildning och erfarenheter innan du började på Bisnode? 

4. Vad är dina arbetsuppgifter/din roll inom Bisnode? 

5. Hur är företaget organiserad - är det hierarkiskt eller platt organiserat, är det många 

beslutssteg? 

6.  Hur anser du medarbetarna upplever organisationen, hierarkiskt eller icke? Varför?                         

7. Tror du att en fullt funktionell organisationskultur kan leda till ökad konkurrenskraft på arbets- 

och kundmarknaden? Motivera. 

8. Hur mycket arbetas det med Bisnodes varumärket? 

9. Vilka är Bisnodes värderingar, hur kom du/ni fram till dem? 

- hur gick ni tillväga, hade ni några förebilder? Kom ni fram till alla värderingar på en gång eller 

har några växt fram under tiden? 

10. Hur arbetas det aktivt med värderingarna i det dagliga arbetet? 

11. Hur implementerar man dessa värderingar hos medarbetarna? 

12. Hur ser du på din roll som ledare? 

13. Försöker du skapa en arbetsmiljö som bidrar till att medarbetarna vill ta initiativ och känner 

uppskattning och ansvarskänsla? Hur går du tillväga i sådant fall? 

14. Beskriv förhållandet mellan de anställda och ledningen i organisationen? 

16. Görs det något för att stärka gemenskapen hos medarbetarna (exempel bowling, sommar-och 

julfester)? 

17. Finns det regler om utseendet? (frisyrer, tatueringar, piercing, smink, parfym etc.) 

18. Finns det olika informella regler i lunchrummet? (äter vissa ihop, olika grupper, äter ute etc.) 

19. Tänkte ni på organisationskulturen när ni inredde lunchrummet, kontor med mera? Att 

det ska förmedla en viss känsla (kultur) till medarbetarna. (ger det en ”öppen känsla”, möbler, 

fotoramar, tv) 

20. Finns det ett typiskt händelseförlopp i följande situationer: 

- när en nyanställd börjar, hur möter denne kulturen? 

- när anställda jubilerar, tex efter 5, 10 års anställning. 

- när en medarbetare slutar eller går i pension. 

21. Kan du berätta om organisationens sätt att belöna och sanktionera de anställda – både 

formella-och informella belöningssystem. 

22. Finns det annat som du tycker vi bör veta om organisationen eller sådant som vi pratat om 

som du vill utveckla ytterligare? 

23. Beskriv Bisnodes organisationskultur med tre valfria ord. 
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Bilaga 2 

Medarbetarundersökning 

Svarsalternativ: Stämmer, stämmer till stor del, stämmer till viss del, stämmer inte alls och vet ej.  

1. Jag anser att en av Bisnodes grundvärderingar är att ständigt arbeta med förbättringar. 

2. Jag anser att Bisnode har en icke-hierarkisk arbetsmiljö som bidrar till att jag vill ta mer 

initiativ. 

3. Jag får en uppskattande ”klapp på axeln” av min närmaste chef när jag gjort något bra. 

4. Det är tydligt vad som anses vara ett accepterat och uppskattat beteende på min arbetsplats. 

5. Jag anser att Bisnode har en öppen och välkomnande arbetsmiljö på kontoret. 

6. Jag försöker vara delaktig i olika aktiviteter som organiseras av Bisnode utanför arbetstid. 

7. Jag känner till Bisnodes värderingar och vision. 

8. Jag kan relatera till Bisnodes budord i mitt vardagliga arbete. 

9. Jag anser att jag representerar Bisnodes varumärket utåt. 

10. Jag anser att jag kan sätta mig var jag vill i lunchrummet. 

11. Metoder för att motivera, belöna och uppskatta personal för att bete sig på önskvärt sätt är 

fungerande på Bisnode. 

12. Jag får stöd från min närmaste chef. 

13. Bisnodes värderingar vilar på en grund som sätter kunderna i centrum. 

14. Jag har förtroende för ledningen. 

15. Jag har tydliga mål att arbeta mot. 

16. Chefens reaktioner på kriser och kritiska händelser fungerar som förebild för mig i mitt 

vardagliga arbete. 

17. ”Man får leva som man lär” stämmer in med min närmaste chef. 

18. Beskriv Bisnodes organisationskultur med tre ord: 

1. 

2. 

3. 
 


