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Förord
Det finns inte ett bättre ord för att beskriva en magisteruppsats än detta, process. Det har inte
bara tagit tid utan även inneburit en del svett och tårar. Detta har skapat ett driv och ett
engagemang till den punkt där denna studie kan likställas som vårt skötebarn vi haft kärt och
som vi sett växa. Precis som under barnuppfostran har denna forskningstid lett till att flertal
känslor alstrats, där vi vissa tider varit tålmodiga, motiverade och entusiastiska för de
framsteg vi gjort medan vid andra tider varit mer frustrerade, irriterade och nästan velat ge
upp på att fortsätta skriva. Men i slutändan har vi lyckats och är väldigt stolta över vår
prestation. Innan studien presenteras vill vi framföra stort tack till personer som stöttat oss
längs vägen.
Först och främst vill vi tacka varandra, där vi har stöttat och hjälpt varandra när den andre
känt hopplösheten och beordrat vilodagar. Det har varit motgångar för oss båda men vi har
stött på de tillsammans och löst de på lika vis. Vi har löst av varandra i uppsatsens gång där
en vaknat tidigt och skrivit och sedan blivit avlöst på sena eftermiddagar för att den andre ska
ta vid. Vi har skrattat, gråtit och varit irriterade på motgångarna, men vi har gjort det
tillsammans – och därför vill vi understryka vikten av att vi känt att vi kompletterat varandra
med våra svagheter och styrkor och skapat en studie vi både är stolta över!
Vidare vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Elin Smith för hennes tålamod och
konstruktiva kritik. Utan hennes handledning och öga för detaljer hade vår studie inte varit
lika stark som den är idag. Tack Elin för din tid som du dedikerat vår studie!
Vi vill även tacka vår examinator Håkan Jankensgård som gav värdefulla insikter vid
opponeringstillfället. Där fick vi chansen att se hur läsaren uppfattar studien utan att ha
tillgång till tidigare forskning. Vi vill därför tacka honom på förhand.
Slutligen vill vi tacka den organisation som möjliggjorde vår studie genom att besvara vår
enkät och därmed bringa data till forskningen. Stort tack!

Isabella Adamborg

Kristianstad, juni 2016

Lina Hansson

Sammanfattning
Under åtskilliga år har organisatorisk förändring i form av sammanslagningar av
organisationer varit en fortlöpande del av den operativa strategin för flertalet organisationer.
Detta för att uppnå organisationell mångfald, tillväxt och rationalisering. Vad man emellertid
har förbisett att ta hänsyn till är att vardera organisationen besitter en specifik
organisationskultur som präglas av gemensamma och delade meningar om organisationens
värderingar, normer, grundläggande antaganden och verklighetsuppfattningar. För att få till
stånd en ny och framgångsrik enhet krävs en omskapad organisationskultur, där de anställda
från de skilda organisationerna erfar en ny gemensam och delad mening om organisationens
satta grundstenar.
Vad denna studie vill bidra med är en ny vinkel beträffande en förändrad organisationskultur
där man ser till de anställdas upplevelse utifrån de individuella karaktäristiska dragen;
neuroticism, extrovert, öppenhet, vänlighet och målmedvetenhet, vilket kan komma ha
betydande relevans för att uppnå en lyckad sammanslagning. Detta med anledning av att en
individs beteende torde härstamma från personligheten, där personligheten belyser en individs
karaktäristiska och organiserande sätt att känna, tänka och handla i olika situationer. Det är
framförallt i situationer där vanor och rutiner förändras som de individuella karaktäristiska
dragen blir intressanta att studera för att kartlägga hur en individ svarar på detta. En deduktiv
ansats kommer därav att tillämpas med avsikten att studera en förändrad organisationskultur
med en ny vinkel, vilket i detta fall är utifrån individuella karaktäristika drag. Med stöd från
tidigare forskning byggs teser, vilket sedan prövas mot empirisk data som samlats in med
hjälp av en organisation som genomgått en sammanslagning. Utifrån uppsatsens syfte har en
kombination

av

metoder

tillämpats

i

avsikt

att

analysera

informationen

från

enkätundersökningen.
Uppsatsens diskussion och slutsats grundas på de enkätsvar som samlats in från den specifika
organisationens anställda, bortsett från ledningsgruppen. Utifrån resultaten kan det antydas att
studien mätt det som var åsyftat att mäta. Däremot kunde denna studie inte påvisa att
samband finns mellan dessa variabler, vilket förklaras i sista avsnittet bero på ett flertal
aspekter.
Nyckelord:

Organisatoriska

Karaktäristiska drag

sammanslagningar,

Organisationskultur

och

förändring,

Abstract
For several years, organizational change in the form of mergers has been an ongoing part of
the operational strategy for most organizations. This is to achieve organizational diversity,
growth and rationalization. What, however, has failed to take into account is that each
organization possesses a specific organizational culture of common and shared views on the
organization's values, norms, basic assumptions and perceptions of reality. In order to
establish a new and successful unit requires a recreated organizational culture, where
employees from different organizations are experiencing a new common and shared sense of
organization set foundations.
What this study would like to contribute is a new angle regarding a change in organizational
culture that looks to the employee experience based on the individual characteristic features;
neuroticism, extroversion, openness, agreeableness and conscientiousness, which may have
significant relevance for achieving a successful merger. This is on account of that an
individual's behavior derives from personality features, which highlights the personality of
individuals and how they feel, think and act in different situations. It is mainly in situations
where the habits and routines changes as the individual characteristic features will be
interesting to study to identify how an individual responds to this. A deductive approach will
hence be applied with the intention of studying a change in organizational culture with a new
angle, which in this case is based on individuals’ characteristics traits. With support from
previous research theses have been built, which were tested against empirical data gathered
with the help of an organization that has undergone a merger. Based on the purpose of the
essay is a combination of methods applied in order to analyze the information from the
survey.
Thesis discussion and conclusion is based on the survey responses collected from the specific
organization's staff, apart from the management team. From the results it can be inferred that
the study measured the different variables correctly. In contrast, this study could not conclude
that there were any significant relationship between these variables, which is explained in the
last section of the thesis.
Keywords: Organizational mergers, Organizational culture and change, Personality
characteristics
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
“ ... att organisationer överhuvudtaget förändras är för att de är en
produkt av kontinuerlig samhällsutveckling. Man måste således ta hänsyn till
både historiska, kulturella, ekonomiska och sociala faktorer för att förstå förändringens
karaktär nödtorftigt” (Andersson, 2001, s. 98).
Organisatoriska förändringar förklaras vara kontinuerliga samt obevekliga, vilket resulterar i
att dessa förändringar har kommit att bli en av de viktigaste aspekterna för organisationer,
med avsikt att säkerställa kvarlevandet och den ekonomiska tillväxten (Chiloane-Tsoka, 2013;
Halkos et al., 2012; Bang, 1999). Under flera år har förändring i form av sammanslagningar
av organisationer varit en fortlöpande del av den operativa strategin för flertalet
organisationer. Detta för att uppnå organisationell mångfald, tillväxt och rationalisering
(Kavanagh, 2006; Cartwright et al., 1992). Avsikten med en sammanslagning är att få till
stånd en ny enhet för att kunna besvara diverse påtryckningar och förbättra
marknadspositionen

gentemot

konkurrenterna

genom

att

eftersträva

finansiella

synergieffekter (Lodofors et al, 2006; Nguyen et al., 2003; Cartwright et al., 1992; Alarik,
1982).
Vid verkställandet av en sammanslagning kommer ett flertal faktorer att påverkas, vilket
Andersson (2001) förklarar i ovannämnda citat vara väsentligt att ta hänsyn till. Den mest
omtalade faktorn i litteraturen de senaste decennierna, trots det minst prioriterad i praktiken är
organisationskulturen (Lundqvist, 2012; Marks et al., 2011; Kavanagh, 2006). Anledningen
grundar sig i den heta diskussionen kring vad som skiljer framgångsrika organisationer åt
(Bang, 1999). Organisationskulturen är de anställdas gemensamma uppfattningar, vilket kan
vara en möjlighet för medarbetaren att sätta sig in i sin omgivning och arbeta produktivt i en
föränderlig miljö. Flertalet identiteter sammansmälts och går ihop där medarbetaren blir en
del i något större och upplever tillhörighet med de andra (ibid). Forskare hävdar att skillnaden
ligger i organisationernas skilda värderingar, normer och sätt att tänka, vilket är gemsamma
och delade meningar bland de anställda och som därigenom kännetecknar organisationens
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specifika organisationskultur (Schein 2010; 2004; 1985; Jacobsen et al., 2002; Bang, 1999;
Cartwright et al., 1993; Buono et al., 1989). Bang (1999) påstår även att individen nuförtiden
är mer intresserad av att erhålla mer av arbetet än enbart ersättning i form av lön. Allt mer blir
medarbetarna medvetna om hur mycket organisationskulturen påverkar trivseln, prestationen
hos var enskild individ samt främjandet av organisatoriska initiativ där ledningsgruppen och
de anställda samverkar (Jacobsen et al., 2002; Bang, 1999; Cartwright et al., 1993; Buono et
al., 1989). Individen är därför idag mer mån om organisationskulturen den tillhör, vilket
således försvårar processen att konstruera en ny gemensam och delad organisationskultur
bland de anställda vid en sammanslagning (Marks et al., 2011). Det är vanligt förekommande
att medarbetare som är bundna till organisationerna som skall fusioneras upplever
förändringsarbetet som stressande och ansträngande (Marks et al., 2011; Cartwright et al.,
1996; Bang, 1999). Skulle medarbetarna erhålla känslan av maktlöshet och brist på kontroll
kommer deras prestation att påverkas negativt (Cartwright et al 1996). Vidare om det inte
återfinns någon förståelse för varför sammanslagningen sker, kan medarbetarna komma
uppleva förändringen som ett hot mot nuvarande position, utveckling eller karriär och således
göra motstånd (Avey et al., 2008). Det är således väsentligt att vid en sammanslagning ta
hänsyn till hur de anställda kommer att påverkas, vilka enligt Cartwright et al. (1996) skildras
som ”den glömda eller dolda faktorn” samt hur de kommer att uppleva den förändrade
organisationskulturen i avsikt att få till stånd en ny enhet och nå framgång i förändringsarbetet
(Marks et al., 2011; Avey et al., 2008; Kavanagh, 2006; Bang, 1999; Cartwright et al. 1996;
Alarik, 1982).
Forskning presenterar att 50-80 % av samtliga sammanslagningar misslyckas (Parks & Guay,
2009; Tsui et al., 2006; Mendenhall et al., 2005), men orsaken till varför är oklar. Flertalet
forskare har försökt finna förklaringen genom att titta på strategiskt ledarskap, ekonomisk
prestation, kapitalmarknader, human resources (HR) och organisationsteori, dock utan någon
större framgång (Parks & Guay, 2009; Tsui et al., 2006; Peterson et al., 2003). Vad som har
förbisetts enligt Cartwright et al. (1996) är den mänskliga faktorn i form av den anställde,
vilken driver organisationen mot de satta målen utifrån en gemensam och delad
organisationskultur (Olusoji, 2012). På så sätt skildras den anställde som kulturbäraren som är
fundamentet till framgång (ibid.). Emellertid hävdar Bang (1999) att den mänskliga faktorn
visst studerats i kontexten sammanslagning genom att se till den anställdes beteende vid en så
omfattande förändring. Forskarna till denna studie tror sig ha en bidragande aspekt
beträffande förändrad organisationskultur vid en sammanslagning i avsikt att nå framgång i
© Isabella Adamborg och Lina Hansson
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förändringsarbetet. De finner relevans i att se till de anställdas personligheter för att kartlägga
hur de svarar till en förändring, där personligheten torde gestalta ett beteende. Detta med
anledning av att de olika karaktäristiska dragen som gestaltar en personlighet skildrar en
individs karaktäristiska och organiserande sätt att känna, tänka och handla i olika situationer
(Hurst et al., 2014; Goldberg, 1990; McCrae et al., 1987). Det finns således behov av att
utveckla forskningen kring den mänskliga faktorn beträffande förändrad organisationskultur
genom att ta hänsyn till de olika karaktäristiska dragen som definieras som Neuroticism,
Extrovert, Öppenhet, Vänlighet och Målmedvetenhet som kommer presenteras närmare längre
fram i studien.

1.2 Problemformulering
Vad som kan konstateras är att en organisations anställda inte behöver vara direkt engagerade
i en sammanslagning för att påtagligt märka av dess verkningar (Cartwright et al., 1996). Men
vad händer egentligen med organisationskulturen när två eller flera organisationer beslutar sig
för att fusioneras? Vanligtvis känns detta av på samtliga nivåer och kan utsätta samtliga
medarbetare för diverse stressymptom som ökad arbetsbörda, hämmade karriärmöjligheter,
oro för omplacering, omskapande av arbetsuppgifter samt kultur- och personlighetskollisioner
(ibid.). Vad som likaså är vanligt förekommande är att relationen med kollegor och chefer
förändras då medarbetaren inte befinner sig på samma fysiska plats eller måste ta sig an andra
arbetsuppgifter (Lundqvist, 2012). Detta kan även resultera i att den enskilde inte längre kan
identifiera sig med sin omgivning eller mistar känslan av tillhörighet med de andra (ibid). För
att kunna arbeta produktivt är det väsentligt för medarbetaren att kunna känna av och anpassa
sig till olika situationer som uppkommer i föränderliga miljöer, vilket ställer krav på
medarbetarens flexibilitet (Martins et al., 2007).
Eftersom organisationskulturen grundas av ledningen (Chiloane-Tsoka, 2013; Olusoji, 2012;
Kavanagh, 2006; Bass et al., 1994; Hatch, 2000; Porras et al., 1992), borde det innebära att
ledningen innehar ett stort ansvar i att vara tydlig och transparant i spridning av information
om beslut som fattas, nya värderingar, normer och riktlinjer som skall följas, vilka
prioriteringar som skall göras samt i sin ledarroll för att motivera de anställda till att följa med
förändringen (Parks & Guay, 2009; Kavanagh, 2006; Tsui et al., 2006; Peterson et al., 2003).
En organisationskultur upprätthålls enbart om samtliga ideligen följer organisationens satta
värderingar, normer och riktlinjer samt gestaltar ett gemensamt mönster av grundläggande
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antaganden och verklighetsuppfattningar genom att samspela i sin arbetssituation (Schein,
2010; 1985; Jenkins et al., 2013; Frost, 1985). Skulle detta inte förekomma utan bedömas som
icke sanningsenligt och riktigt kommer organisationens värderingar, normer och riktlinjer inte
att upprätthållas, vilket medför att det inte förekommer en gemensam och delad
organisationskultur (Jenkins et al., 2013; Frost, 1985).
Hur de anställda kommer att uppleva den förändrade organisationskulturen kommer präglas
av deras uppfattningar av ledningens engagemang och ledarstil samt känslan av tillhörighet
med andra med utgångspunkt i gemensamma och delade meningar om organisationens satta
värderingar,

normer

och

riktlinjer

samt

delade

grundläggande

antaganden

och

verklighetsuppfattningar (Schein, 2010; 2004; 1985; Bang, 1999; Cartwright et al., 1996). Det
kommer dock alltid att finnas skilda uppfattningar inom en organisation, det vill säga
subkulturer, likväl förekommer det en gemensam grund som åtminstone blir tydlig vid olika
”hotfulla” situationer (Schein, 2004). Termen uppfattning skildrar processen individer
använder i avsikt att ge mening åt sin omgivning utifrån att tolka ett sinnesintryck (ChiloaneTsoka, 2013). Eftersom var individ karaktäriseras av en unik personlighet, formad utifrån de
fem grundläggande karaktäristiska dragen neuroticism, extrovert, öppenhet, vänlighet och
målmedvetenhet, gör varje individ en egen unik tolkning och uppfattning genom individens
karaktäristiska och organiserande sätt att tänka och känna vilket därefter åskådliggörs genom
individens handlingssätt i olika situationer (Hurst et al., 2014; Goldberg, 1990; McCrae et al.,
1987). Överensstämmer sedermera dessa uppfattningar bland samtliga medarbetare skapas
gemensamma och delade meningar, grundläggande antaganden och verklighetsuppfattningar,
vilket därigenom resulterar i att likaså den förändrade organisationskulturen upprätthålls
(Jenkins et al., 2013.).
Utifrån ovannämnda bakgrund och problemformulering kan en teoretisk lucka upptäckas, där
denna studie förklarar vikten av att studera den anställdas karaktäristika drag för hur den
anställde kommer att uppleva den förändrade organisationskulturen.
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1.3 Syfte och frågeställning
Syftet är att undersöka medarbetarnas upplevelse av förändrad organisationskultur vid en
sammanslagning genom att se till de anställdas karaktäristiska drag.
1.3.1 Frågeställning
•

Hur påverkar de anställdas personliga egenskaper, de anställdas upplevelse av
förändrad organisationskultur vid en sammanslagning?

1.4 Avgränsningar
Flertalet författare understryker att strukturella samt ekonomiska perspektiv har undersökts
vid organisationella sammanslagningar och att flertal företag arbetar med dessa perspektiv i
avsikt att främja en sammanslagning. Vad som emellertid vanligen glöms bort är den
kulturella aspekten (Lakshmanm 2011; Bijlsma-Frankema, 2001; Schraeder et al., 2003),
vilket dock har blivit allt vanligare att studera de senaste decennierna. Den kulturella aspekten
sammanlänkas med individers beteenden. Vad som emellertid inte har studerats är en djupare
undersökning i individers personlighet, de individuella karaktäristiska dragen, vilket skildrar
en individs karaktäristiska och organiserande sätt att känna, tänka och handla i olika
situationer (Hurst et al., 2014; Goldberg, 1990; McCrae et al., 1987). Hur den anställde ställer
sig till en förändrad organisationskultur är väsentligt att ta hänsyn till, då de förklaras vara
kulturbärarna i strävan efter att uppnå organisationens satta mål. Således kommer studien att
belysa frågeställningen ur ett kulturellt perspektiv med fokus på de anställdas upplevelse av
den förändrade organisationskulturen vid en sammanslagning, bortsett från ledningsgruppen
med anledning av att de betraktas som en del av organisationskulturen då de är grundarna.
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1.5 Disposition
Kapitel 1

Studiens första kapitel utgörs av introduktionen samt problemformuleringen för
studien. Här belyses problemet med förändring utav organisationskultur och
varför det är viktigt att studera. Utifrån det förklaras även att tidigare forskning
inte fokuserat på den mänskliga faktorn när det kommer till detta område, vilket
därför myntat idén om att se till de anställdas personliga egenskaper för att
undersöka hur de upplever den förändrade organisationskulturen. Detta följs
sedan utav syftet, frågeställningen och studiens avgränsningar.

Kapitel 2

Det andra kapitlet behandlar vilka vetenskapliga metodologiska val som
författarna till studien gjort för att samla in den litteratur som studiens teser
bygger på. Här förklaras vilken ansats studien antagit, syftes klassificering och
val utav metod för studien.

Kapitel 3

Här skildras den litteratur som studiens teser är formulerade på. Där de första
avsnitten beskriver organisationskulturen, vilket följs sedan utav hur ledarskap
spelar roll vid en förändrad organisationskultur och avslutas med generell
litteratur kring de personliga egenskaperna och till sist tesformuleringarna.

Kapitel 4

Detta kapitel presenterar de metodologiska val som gjorts för insamling utav
studiens data, där datainsamlingsmetod presenteras. Vilket följs vidare utav
urvalet, presentation utav pilotstudien, bortfallsanalys och operationaliseringen.
Kapitlet avslutas sedan med avsnitt kring reliabilitet och validitet samt ett avsnitt
kring studiens etiska aspekter.

Kapitel 5

Efter den empiriska metodologin presenteras studiens resultat, vilket först börjar
med ett övergripande avsnitt kring deskriptiv statistik, detta följs sedan utav
studiens interna reliabilitet, normalfördelningstestet som avgjort vilket
korrelationstest som skall användas för att kunna testa vidare samband.

Kapitel 6

I studiens sista kapitel diskuteras studiens resultat och slutsats. Utöver detta
återfinns även ett avsnitt om kritik mot studien och slutligen ett avsnitt om
förslag till framtida forskning.
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2. Vetenskaplig metod
2.1 Angreppssätt och forskningsfilosofi
Denscombe (2013) beskriver fyra forskningsfilosofier; interpretivism, positivism, pragmatism
och realism. Studien antar en positivistisk forskningsfilosofi med argumentet att teserna
skapats utifrån befintlig forskning och inte från det empiriska materialet. Denscombe (2013)
fortsätter genom att förklara att positivismen baseras på att den sociala världens handlingar
beror på naturens lagar, där mönster existerar och där konsekvenser har en orsak. Syftet är att
studera de anställdas upplevelse av organisationskulturen, vid en sammanslagning det vill
säga en orsak-konsekvens följd. Följaktligen, beskriver Bryman och Bell (2003) att genom
denna filosofi kan man skapa ”riktig” kunskap genom handlingar som endast är observerbara
av de mänskliga sinnena.
Bryman och Bell (2005) beskriver forskningsdesignen vid en struktur som skapar transparens
för läsaren då denne får information kring hur empirin har insamlats och hur analysen utav
materialet har gått tillväga. Denna studie kan liknas med en fallstudie vilket Bryman och Bell
(2005) förklarar är lämplig för att kunna studera en definierad aspekt utav ett större ämne,
som i detta fall skulle vara organisationskulturen efter en sammanslagning i denna specifika
organisation som är verksamma i den finansiella branschen belägna i Sverige.

2.2 Forskningsansats och klassificering utav syftet
Studiens syfte är att undersöka om de anställdas personliga egenskaper påverkar upplevelsen
utav förändrad organisationskultur. Utifrån detta är avsikten att undersöka studerade områden
med en ny vinkel, vilket i detta fall blir de personliga egenskaperna. För att kunna undersöka
detta område har teser byggts utifrån forskning. Detta innebär vidare att en deduktiv ansats
tillämpas, vilket sedan prövas gentemot de skapade teserna (Randall & Mello, 2011; Bryman
& Bell, 2005). Vidare är detta syfte av förklarande karaktär, vilket Saunders (2009) förklarar
innebära är att finna nya samband och insikter i ett studerat område. Vilket i denna studie blir
förändrad organisationskultur och dess upplevelse från de anställda utifrån deras personliga
egenskaper. Detta då personliga egenskaper är det som bygger en individs beteende
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(McCrae&Costa, 1987; 85), vilket i sin tur bör påverka upplevelsen utav den förändrade
organisationskulturen.

2.3 Val utav metod
Vid val utav metod finns två tillvägagångsätt, en kvalitativ eller en kvantitativ metod.
Denscombe (2013) beskriver att en kvalitativ metod förknippas med mindre projekt där man
söker en fördjupad förståelse. Vidare redogör Jacobsen (2002) att denna metod utgår utifrån
den empiri som insamlats och är därför mer passande för studier med induktiva ansatser.
Den kvantitativa metoden associeras med att se samband och kunna jämföra mellan diverse
fenomen (Denscombe, 2013). Jacobsen (2002) förklarar vidare att en kvantitativ metod utgår
utifrån forskning som stöd och är därmed mer lämplig för studier med en deduktiv ansats.
Med denna metod kan man styra respondenterna att plocka fram den information som krävs
för att kunna utföra de statistiska test för att se om nuvarande forskning stämmer (ibid.).
Nackdelen med denna metod är att en inte kan få denna fördjupade förståelse för fenomenet,
vilket skapar fördelen att kunna generalisera resultatet, men då denna studie endast avser en
organisation kommer sannolikheten för generalisering minska.
Utifrån syftet använder denna studie sig utav en kvantitativ studie, då den främst baseras på
en deduktiv ansats, där syftet är att skildra de anställdas upplevelse av organisationskulturen
efter sammanslagningen, baserat på deras karaktäristiska drag.

2.4 Litteratursamling
Studien ska upprätthålla en akademisk nivå och därmed ha hög trovärdighet. För att kunna
skapa denna trovärdighet är de använda referenserna till största mån, vetenskapliga artiklar.
Facklitteratur har använts för att kunna redogöra för de metodologiska val som studien har
valt. Genom Högskolan Kristianstads databas har författarna till studien haft tillgång till ett
flertal vetenskapliga artiklar. De databaser som använts har varit Academic Search Elite,
Emerald Insights, Google Scholar, Science Direct och Wiley Online Library. De sökord som
har använts vid sökandet utav fullskaliga vetenskapliga artiklar har bland andra varit;
organization culture, organizational change, characteristics, big five, personality test och
mergers and acquistions (M&A) och failures of M&A.
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3. Litteraturgenomgång
3.1 Introduktion till organisationskultur

”Organisationskulturen är för en organisation vad personligheten är för en människa --- den
kan liknas vid det sociala klister som binder samman individerna i organisationella
sammanhang.” (Cartwright et al., s. 60, 1993).
Termen kultur härstammar från det latinska ordet colere vilket betyder bearbeta och åsyftar
på hur individer bearbetar dess erfarenheter, kunskap, intryck samt bildar meningar om sig
själv och tillvaron tillsammans med andra (Jacobsen et al., 2002). Inom etnologin skildras
termen kultur som ett mönster av åsikter, vilket kommer till uttryck genom symboler som
individer använder för att kommunicera samt utveckla sin kunskap om och inställning till
tillvaron (Jacobsen et al., 2002; Martins et al., 2007; Marks et al., 2011). Vidare definieras
likaså kultur som en medfödd levnadsätt som får individer att filosofera och handla på ett
förutbestämt sätt, till exempel inom familjen, i en organisation eller i ett samhälle. Detta är
följaktligen fundamentet för en identitet och gruppbildning, då samtliga individer socialiseras
in i en kultur vilket skapar mening, ordning och förutsägbarhet för var enskild individ (ibid.).
Forskaren Holm-Löfgren (1995) skildrar en organisationskultur vid det individer tänker, gör
och producerar samt det som förs vidare till nyanställda inom den organisationskultur en
tillhör. Vidare beskriver hon organisationskulturen som det osynliga spelet bortom de tydliga
och formella föreskrifter som de nyanställda får ta del av. Därav förklaras denna process vara
svårare att följa eftersom individen inom organisationen vanligtvis inte har lika explicita
förebilder där som inom kulturer i form av familjen eller den religion individen tillhör (ibid.).
Forskaren Schein instämmer med Holm-Löfgren och förklarar organisationskultur som ”det
mönster av grundläggande antaganden som en bestämd grupp har tänkt ut, kommit underfund
med eller utvecklat medan den lärde sig handskas med sina problem i fråga om extern
anpassning och intern integration” (Schein, 2004). En annan definition skildrad av forskaren
Hofstede lyder ”den kollektiva mentala programmering som skiljer medlemmarna i en
organisation från andra” (Hofstede, 1991). Avslutningsvis en tredje definition skildrad av
Bang (1999) ”organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar,
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grundläggande antaganden och verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när
medlemmarna samverkar med varandra och omvärlden” (Bang, 1999). Flertalet definitioner
av organisationskultur utgår från att kultur är ett kognitivt system hos individen. Kognitivt
system förklarar Bang (1999) som ett system innehållande psykologisk information som
möjliggör för individen att uppfatta och tyda verkligheten. Skillnad i de olika definitionerna
av en organisationskultur grundar sig i forskarnas svårigheter att konkretisera vad kultur
utgöras av (Bang, 1999).
Det förekommer således inte en bestämd delad mening för termen organisationskultur
(Schein, 2010; 2004; 1985; Borowsky 1994; Ortner, 1984), utan somliga refererar termen till
element såsom grundläggande antaganden, verklighetsuppfattningar och värderingar, andra
utvecklar konceptet till hur ting utförs, normer, beteenden och artefakter (Schein, 2010; 2004;
1985; Martins et al., 2007; Cartwright et al., 1996). Detta gör termen organisationskultur till
ett mångfacetterat och omdiskuterat fenomen med flertalet definitioner från flera olika
perspektiv, dels psykologiskt, antropologiskt och ekonomiskt, vilket därför kan leda till
förvirring (Granberg, 2003). Vad forskare emellertid är eniga om är att begreppet
organisationskultur är starkt associerad med grupper där man redogör för det som är
gemensamt eller delat för en grupp individer, därav värderingar, normer, grundläggande
antaganden och verklighetsuppfattningar (Schein, 2010; Jacobsen et al., 2002; Bang, 1999;
Cartwright et al., 1993; Buono et al., 1989). Olika forskare har betonat vikten utav
organisationskultur (Costanza et al., 2015; Hogan & Coote, 2013; Gordon, 1991). Enligt
Ivancevich et al. (2005) influerar organisationskultur de anställda, där drivkraften är att en
stark kultur ger gemensamma värderingar som säkerställer att samtliga inom organisationen
arbetar i samma riktning. Forskare har presenterat resultat som tyder på att
organisationskultur innehar kraft att inverka på anställdas verklighetsuppfattningar och
organisationens framgång (Gordon, 1991; Martins et al. 2007; Hogan & Coote, 2013;
Costanza et al., 2015). En utav dessa är Pollitt (2005) som presenterar ett forskningsresultat
som talar för att en organisationskultur är en stark strategisk hävstång för att konstruera en
engagerad och delaktig medarbetare.
Det som märks vara gemensamt för studier beträffande organisationskultur är att den präglas
utav gemensamma och delade värderingar, normer, grundläggande antaganden och
verklighetsuppfattningar bland de anställda inom en organisation (Schein, 2010; 2004; 1985;
Martins et al., 2007; Jacobsen et al., 2002; Marks et al., 2001; Bang, 1999; Holm-Löfgren,
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1995; Cartwright et al., 1993; Buono et al., 1989; Ortner, 1984). Den dominerande
definitionen som skildrar en organisationskultur och som kommer ligga till grund för denna
studie härstammar från Schein (1985) som förklarar fenomenet enligt följande:
…a pattern of basic assumptions that the group learned as it solved its problems of external
adaption and internal integration, that has worked well enough to be considered valid and,
therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, think and feel in
relation to those problems (Schein, s.9, 1985).
Sammanfattningsvis, en organisations värderingar skildras enligt Hofstede (1991) som ”en
bred tendens att föredra vissa tillstånd framför andra” och förklarar att värderingar är en del
av det kognitiva systemet som den enskilde använder för att finna sig i sin omgivning, vilket
styrker Bang (1999) uttalande om det kognitiva systemet. Värderingar kan likställas vid
ledord som skall driva de anställda och organisationen mot de satta målen (Schein, 2010;
2004; 1985; Marks et al., 2001; Bang, 1999; Cartwright et al., 1993; Buono et al., 1989).
Normer skildras enligt Bang (1999) som ”när människor är tillsammans en viss tid, tar de med
sig och skapar vissa förväntningar på̊ varandras beteende”. Förenklat kan normer förklaras
vara beteenden som uppmuntrats och belönats av en grupp och därmed accepterats (Schein,
2010; 2004; 1985; Bang, 1999; Cartwright et al., 1993; Buono et al., 1989). Grundläggande
antaganden skildras enligt Schein (2004) som ”gemensamma antaganden vilket föreligger
automatiskt och som anger både fokus och riktning för individens beaktande, utan att
individen själv är medveten om fenomenet”. Exempelvis kan det åsyfta en särskild klädkod
som är otänkbar att ifrågasätta. Det sista elementet är verklighetsuppfattningar vilket Bang
(1999) skildrar som ”uppfattningar som de anställda i kulturen använder i avsikt att
konstruera mening i det som upplevs”. Exempelvis kan det röra sig om att de anställda
förmodar att organisationens förluster beror på ledningsgruppens arbetssätt eller dylikt
(Lundqvist, 2012; Schein, 2010; 2004; 1985; Kavanagh, 2006; Marks et al., 2001; Bang,
1999; Cartwright et al., 1993; Buono et al., 1989).

3.2 Organisationskultur vid förändring
Forskning presenterar att mellan 50-80 % utav samtliga sammanslagningar misslyckas
(Kavanagh, 2006; Ivancevich, 1987), där främst områdena strategisk ledarskap, human
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resorces (HR) och ekonomisk prestation har studerats i avsikt att finna förklaring till den höga
graden misslyckade sammanslagningar (Kavanagh, 2006). Vad som emellertid de senaste
decennierna har blivit en mer omdiskuterad aspekt för att finna en förklaring är
organisationskulturen och de anställdas beteenden, vilket Cartwright et al (1996) menar har
försummats att ta hänsyn till i tidigare forskning. Varför organisationskultur har blivet en
alltmer omdiskuterad aspekt beror på att forskare har fastställts att, om en organisation skall
nå framgång krävs en samfälldhet bland de anställda med stöd från organisationens delade
värderingar, normer, grundläggande antaganden och verklighetsuppfattningar för att främja
drivkraft (Kavanagh, 2006; Olusoji, 2012; Viegas-Pires, 2013). Organisationskultur är de
genomträngande strukturerna i en organisation, vilka är rotade i de anställdas delade
värderingar, uppfattningar och antaganden och som kommer till uttryck i beteenden (Schein,
2004). Genom interaktion mellan anställda fastställs dessa och medför att olika identiteter
strålar samman på arbetsplatsen. Det fordras emellertid en viss känsla utav tillhörighet inom
organisationen för att medarbetarna ska förmå att dela värderingarna och vara en del av
organisationskulturen (ibid.).
Att organisationskulturen grundas i samverkan mellan anställdas handlingar och uppfattningar
gör den spröd, men samtidigt en viss stabilitet till organisationen (Denison, 1996). Eftersom
det är ett flertal fenomen som sammansmälter i varandra och formar mönster, innebär
organisationskultur en viss konstruktion av strukturerad stabilitet och som därmed inte
förändras lättvindigt (Schein, 2004). Samtidigt kan en organisationskultur upplevas som stabil
just med anledning av att den förmår att förändras (Markus, 2000). Då förutsättningar och
omgivning ändras behöver organisationen följa med i utvecklingen och samtidigt bevara sin
kärna genom att ständigt reproducera organisationskulturen. Med kärna avses organisationens
delade värderingar, normer, grundläggande antaganden och verklighetsuppfattningar (ibid.).
Vid en förändring i form av en sammanslagning utsätts vardera organisationens kultur i den
utsträckning då de sammangående organisationerna strävar efter att kvarhålla sina
värderingar, normer, vanor och rutiner etcetera (Chiloane-Tsoka, 2013; Olusoji, 2012;
Kavanagh, 2006; Cartwright et al., 1996; Bass et al. 1994). Detta kan orsaka att konflikter
uppstår. Främst med anledning av att det är vanligt förekommande att en utav de
sammangående organisationerna kommer att framstå som mer dominant än de andra genom
sin starka och homogena organisationskultur (Lundqvist, 2012). De skilda uppfattningarna
om att en part betraktas som förvärvsorganisation och därav tvingas frångå sin
organisationskultur

påverkar

starkt
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organisationskultur uppstår. Vid en sammanslagning är det således väsentligt att ta hänsyn till
dessa skilda organisationskulturer för att främja reproducering och implementering av en
förändrad organisationskultur (ibid.).
Det är dock vanligt förekommande att när ”populärvetenskapen” arbetar med eller skriver om
organisationskultur är det många gånger i själva verket organisationsklimatet detta avser
(Schein, 2004). Det är frågor i form av hur anställda uppfattar stämningen,
samarbetsvilligheten och den sociala miljön, hur mycket de har att säga till om, ta initiativ,
hur de beskriver sin omgivning och organisation etcetera som diskuteras. Klimatet i en
organisation är något som vanligtvis känns av direkt när man ansluter sig. Det återfinns i de
delade värderingarna, de grundläggande antagandena och i de kulturella artefakterna i form av
logotyper, klädkoder, ritualer etcetera (ibid.). Det ligger således inbäddat i omgivningen, i det
som syns, hörs och känns (Schneider, 2000). Vad som skiljer kultur och klimat åt är graden av
abstraktion där klimatet är mer påtagligt medan kulturen befinner sig i ett djupare stadie. De
båda begreppen förklaras dock kunna påverkar varandra. Utifrån hur den anställde uppfattar
en förändrad situation, det vill säga en förändrad organisationskultur, kan detta orsaka
beteendeförändring vilket följs av förändrade värderingar. Nämligen, om klimatet ändras i
organisationen blir följden att den anställdes beteende förändras, vilket kan användas som ett
verktyg i avsikt att påverka och efter hand förändra de rotade värderingar, normer,
grundläggande antaganden och verklighetsuppfattningar som delas av de anställda (ibid.).
Vad som emellertid är viktigt att inte försumma är att den anställde måste erhålla en känsla av
tillhörighet till organisationen även vid en förändrad organisationskultur (Schneider, 2000).
Återfinns inte detta i organisationen som helhet kommer den anställde att söka sig till mindre
kulturer inom organisationen, så kallade subkulturer. En subkultur kan förklaras som en
undergrupp av organisationens anställda, vilka regelbundet interagerar med varandra och ser
sig själva som en tydlig grupp i organisationen (Hatch, 2000).

3.2.1 Organisationskultur och tillhörighet vid förändring
Trots att organisationsklimatet vanligtvis känns av direkt vid anslutning till en organisation
tar det ofta ett tag för den nyanställde att erhålla förståelse för och betraktas som en del av
organisationskulturen, där känslan av tillhörighet kan ha en stor betydelse (Schneider, 2000).
Enligt Virtanen (2000) är det givet att det fordras en viss känsla av tillhörighet i avsikt att
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kunna dela värderingar, grundläggande antaganden och målsättningar inom organisationen.
När anställda delar värderingar med kollegor identifierar de sig med varandra och erhåller
således känslan av tillhörighet med gruppen (Beyer et al., 2000). En anställd med stark känsla
av tillhörighet anses inte längre vara medveten om att denne delar organisationens
kärnelement såsom värderingar och normer, snarare är de självklara för denne individ.
Känslan tillhörighet till organisationen man anslutit sig till, handlar både om att vara lojal mot
samt handla efter rådande värderingar, normer och uppförandekoder samt att själv dela dessa
kärnelement (Virtanen, 2000). För att en organisationskultur ska kunna reproduceras krävs det
att de anställda identifierar sig med organisationen, vilket främjas genom verksamhetens
tydliga identitet som Cartwright et al. (1993) skildrade i sitt citat ”det sociala klister som
binder samman individerna i organisationella sammanhang”. I detta avseende betraktas
identitet som en del av tillhörigheten genom att den anställde uppfattar sig själv som en del av
organisationen, vilket leder till lojalitet. Skulle en organisations identitet upplevas som
negativ eller inte delas full ut av samtliga anställda söker sig den enskilde anställde till
alternativa subkulturer inom organisationen (Ashforth & Mael, 1989). Skulle en organisations
identitet istället upplevas som positiv och/eller unik kan det främja anställda att ta till sig
organisationens

delade

värderingar,

normer,

grundläggande

antaganden

och

verklighetsuppfattningar även i en förändrad situation (Alvesson & Svenningson, 2008;
Ashforth & Mael, 1989).
Viegas-Pires (2013) understryker ledningsgruppens engagemang och betydelse vid
reproducering och implementeringen av organisationskultur föranledd av en sammanslagning.
Trots att en organisationskultur förklaras skapas genom interaktion mellan anställda i avsikt
att finna gemensamma och delade meningar och mönster, utgår skapandet främst ifrån
ledningsgruppen (Schein, 2004; Schneider, 2000). Det är ledningsgruppen som ansvarar för
formningen av vision, värderingar och normer, vilket samtliga anställda sedermera ska följa
genom social samverkan (Martins et al., 2007). Genom att se hur de anställda uppfattar
ledningens värderingar, normer och visioner kan organisationskultur fångas (Schneider,
2000). Dock kommer denna studie inte fokusera på ledningens roll utan de övriga anställda,
vilka inte deltar i skapandet av organisationens värderingar, normer och visioner. Således
belyses ledningsgruppens betydelse enbart kort för att förmå att fånga medarbetarnas
upplevelse utav ledningsgruppens engagemang vid en förändring, vilket ger form för
organisationskulturen.
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3.2.2 Organisationskultur och ledarskap vid förändring
I processen av en sammanslagning fastställs att ledningen besitter en mer betydelsefull
funktion än vanligt (Lundqvist, 2012). En del av ledningens funktion är att främja
reproducering och implementeringen av en gemensam organisationskultur genom formning
av vision, värderingar och normer. Accepteras denna kulturella förändring, vilket fastlås
igenom

anställdas

sociala

interaktion,

förenas

individerna

i

det

organisationella

sammanhanget (Cartwright et al., 1993). Därigenom skapas en organisationskultur, vilket
sedermera driver organisationen mot de satta målen (ibid.). Det krävs således en mer direkt
ledarskapsstil vid en sammanslagning gentemot andra förändringsarbeten i avsikt att få de
skilda organisationskulturerna att sammanjämkas (Chiloane-Tsoka, 2013; Kavanagh, 2006;
Bass et al., 1994; Hatch, 2000; Porras et al., 1992).
Schein (2004) förklarar att organisationskulturen växer fram genom organisationens grundare
och chefer då dessa har dominerande makt att ge form åt hela organisationen från början.
Deras ledarstil, engagemang och handlande vilket driver organisationen, kommer att påverka
de anställdas upplevelse av organisationskulturen och kan vara en avgörande faktor för
organisationens kommande tid (Krugpar et al, 1988). Detta med anledning av att
sammanslagningar är kända för att frambringa ångest och frustration bland de anställda i och
med den rådande osäkerheten (Lundqvist, 2012; Nadler et al. 2001; Olie, 1994). Redan i
startfasen kan grundarna skapa en tydlig uppfattning om vad de anser vara mest viktigt att
koncentrera sig på och fastställer därmed grunden för organisationskulturen. Schein (2004)
finner att ledningen påverkar organisationskulturen på flera sätt. Inledningsvis genom att
ledningsgruppen väljer vad som är essentiellt att fokusera på och därmed bestämmer hur de
anställda ska handla inom organisationen. Vidare genom att ledningsgruppen förmedlar
väsentliga värderingar och visar vad som ska prioriteras. Ledningsgruppen påverkar även
organisationskulturen genom fastställande av riktlinjer för hur kritiska omständigheter i
organisationen skall hanteras. Slutligen skapas en organisationskultur genom att se till
ledningen som en förbild, vilka förmedlar vägledning och utbildning till de anställda. Med
detta menas till exempel medarbetarnas uppfattning av ledningens uppträdande samt
prioriteringar mellan olika uppgifter (ibid.).
Kouzes et al. (1987) skildrar ledarskap som ”konsten att mobilisera andra att vilja kämpa för
gemensamma strävanden”. Forskningsresultat tyder på att en förändrad organisationskultur
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och anställdas inställningar påverkas i huvudsak av ledningsgruppens handlingssätt, vilket
vilar på hur de anställda uppfattar ledningen (Fishman et al., 1989). Det ligger således ett
ansvar hos ledningsgruppen att vara transparent och tydlig vid spridning av information till de
anställda på samtliga nivåer inom organisationen om kommande förändring (Chiloane-Tsoka,
2013). O’Reilly, Caldwell, Chatman och Doerr (2014) undersökte hur problemen med
organisationskulturen kan lättas genom att se till personligheterna av ledningen och VD:n vid
företagen. Hurst et al. (2014) undersökte om beteendet på arbetsplatsen har en relation till
diverse egenskaper som skapar en individs personlighet och tog till hjälp fem faktors teorin
skapad av McCrae och Costa (1985). Forskare inom organisationsteorin bekräftar att
undersökningar främst bör koncentrera sig på individer och deras personligheter för att
fastställa hur detta kan komma påverka upplevelsen och således beteendet gentemot
organisationen (till exempel Fleeson, 2012; Huang et al., 2011; Mischel, 2004).
Sambandet mellan individers karaktäristiska drag och förändrad organisationskultur har aldrig
tidigare studerats. Vad som varit omdiskuterat i ett flertal litteraturer är förhållandet mellan
individers beteenden och en förändrad organisationskultur (Martins et al., 2007; Kavanagh,
2006; Buono et al., 1989; Cartwright et al. 1996; 1993). Forskare har fastställt att individers
uppfattningar och tolkningar av verkligheten ligger till grund för hur individen kommer att
bete sig (Schein, 2010; 2004; 1985; Bang 1999; Hofstede, 1991; Buono et al., 1985). Vad
som därnäst kan fastställas är att beteende härstammar från individuella karaktäristiska drag
(O´reilly, 1991). Forskarna till denna studie finner därför tidigare forskning som ofullständig
och menar att denna studie är en bidragande aspekt. Det är inte enbart individens beteenden
som förklarar förhållandet mellan de anställda och en förändrad organisationskultur, utan är
mer omfattande. De anställdas egenskaper kommer att känneteckna hur de ställer sig till en
förändring och således påverka genomförandet. Genom att titta mer djupgående beträffande
de anställdas egenskaper, exempelvis om man är öppen för nya erfarenheter och flexibel eller
om man föredrar planering och organisering, kommer förhållandet mellan den anställde och
en förändrad organisationskultur skildras mer precist. Således kan ledningsgruppen fastställa
medarbetarna inställning till förändring redan innan verkställandet och därmed svara på bästa
sätt för att få ett lyckat förändringsarbete.

© Isabella Adamborg och Lina Hansson

17

3.3 Personlighet och karaktäristiska drag
Benämningen personlighet är inom psykologin ett begrepp som används för att skildra en
individs karaktäristiska och organiserande sätt att känna, tänka och handla i olika situationer
(Hurst et al., 2014; Goldberg, 1990; McCrae et al., 1987). Det är framförallt i situationer där
vanor och rutiner förändras som de individuella karaktäristiska dragen blir intressanta att
studera för att kartlägga hur en individ svara till detta genom sitt beteende, vilket härstammar
från individens personlighet (McCrae et al., 1987). En personlighet utgörs av stabila, dock
inte helt oföränderliga benägenheter, grundade i ett genetiskt anlag i samspel med tidigare och
pågående livserfarenheter yttrad i karaktäristiska anpassningar. Var individ besitter en unik
personlighetsprofil som skildras av beteenden i form av attityder, vanor, tankemönster, och
färdigheter. Vad som kan påstås vara grundstenarna till en personlighet är de fem
grundläggande karaktäristiska dragen som var individ förmodas inneha (Goldberg, 1990;
McCrae et al., 1987). Dessa grundläggande karaktäristiska drag definieras som Neuroticism,
Extrovert, Öppenhet, Vänlighet och Målmedvetenhet, vilket kommer presenteras närmare
längre fram i detta avsnitt. De grundläggande karaktäristiska dragen ingår i en allmän använd
teori vid namn femfaktorteorin, även kallad femfaktormodellen, vilket ligger till grund för att
fastställa en individs personlighet. Inom personlighetsforskningen har det enats om att denna
modell har ett vetenskapligt stöd (Farkas et al., 2013; DeYoung et al., 2007; Goldberg, 1990;
McCrae et al., 1987). Karaktärsdragen inom femfaktorteorin innehåller två separata dock
korrelerade aspekter vilka återspeglar en nivå av en individs personlighet (DeYoung et al.,
2007). Dessa aspekter presenteras tillsammans med definitionen av karaktärsdragen.
Femfaktorteorin, som skildrar den mänskliga personligheten utifrån de fem grundläggande
karaktärsdragen, bistår med förståelse för personlighetstyper och är ett tillvägagångssätt för
organisationer att värdera de psykologiska processerna som föreligger hos medarbetarna
(Goldberg, 1990; McCrae et al., 1987).

Utifrån Eysenck et al. (1958) studie kring

personligheter kunde McCrae och Costa (1987; 85) finna att de fem karaktärsdragen som är
presenterade nedan är de som bistår högst till personligheten. En individ kan vara en
blandning av flera egenskaper, som tillsammans bildar den specifika personligheten. Därmed
kommer denna studie att presentera det som kallas för dessa karaktäristiska drags motsatser,
trots att dessa kan uttrycka sig i en individs personlighet, kommer studien att formulera teser
utifrån de fem karaktäristiska dragen som McCrae och Costa funnit var signifikant viktiga för
en individs personlighet utifrån de 10 karaktärsdragen funna av Eysenck et al (1958).
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Neuroticism

(Känslomässig instabilitet) belyser hur individen kan uppleva obehagliga
känslor i form av ångest, sårbarhet, depressiva reaktioner, vrede och
stresskänslighet. Motsvarigheten är emotionell stabilitet och belyser
acceptans, stresstålig, trygghet och tillit.

Extrovert

(Extraversion) belyser en individ som sällskaplig, spänningssökande,
energifull, självsäker, en som söker relationer och eftersträvar stimulans i
dess omgivning. Motsvarigheten är introversion och belyser en person som är
sluten, inåtvänd, reserverad och intresse för det teoretiska och abstrakta.

Öppenhet

(Openness to experience) belyser om individen är öppen för känslor, nya
idéer och erfarenheter samt nyfiken. Motsvarigheten är ointresse för nya
nymodigheter och upplevelser och belyser praktisk och rutinbunden.

Vänlighet

(Agreeableness) belyser individens samarbetsvillighet, tillit till och
förtroende för andra, hjälpsamhet, medkänsla Motsvarigheten är antagonism
och belyser misstänksamhet, brist på samarbetsvilja och irritation riktad mot
andra.

Målmedvetenhet (Conscientiousness) belyser om individen är självdisciplinerad, noggrann,
plikttrogen, prestationsvilja, strukturerad och målinriktad.
Motsvarigheten är ”slarvig” och belyser benägenhet för slarv,
Chanstagning och likgiltighet. (Goldberg, 1990; McCrae et al., 1987)
Forskare inom psykologi menar att det föreligger möjlighet att förändra sin personlighet, trots
att detta är en omfattande process (Farkas et al., 2013; Block, 2002; McCrae et al., 1987).
Detta med anledning av att en individs personlighet är relativt stabil under livets gång. Även
om individens beteende speglar personligheten, speglar beteendet ofta kraven och
begränsningarna i en situation samt hur man lärt sig hantera liknande situationer. En individs
personlighet är stabil och förväntas vara det även framöver (Block, 2002). Det resulterar i att
man exempelvis kan förlita sig på att en individ som är organiserad och lojal även kommer
vara det i framtiden (ibid.). Emellertid enligt Farkas et al., (2013) kan en personlighet
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förändras, dock på kort sikt. Detta eftersom det vanligtvis redan föreligger ett förutbestämt
beslut inom organisationen om den kommande förändringen (ibid.).

3.4 Tesformulering
3.4.1 Neuroticism (känslomässig instabilitet) och förändrad organisationskultur
Neuroticism skildras som ett utav de fem karaktärsdragen vilket har en mer negativ nyans i
jämförelse med övriga fyra. Anledningen till varför denna mer negativa nyans belyses
tillsammans med övriga karaktärsdrag, istället för dess motsats känslomässig stabilitet tycks
vara osagt hos forskarna Goldberg (1990) och McCrae och Costa (1987) som är de främsta
vetenskapsmännen som diskuterar femfaktormodellen.
Neuroticism kännetecknas enligt Goldberg (1990) av tendensen att uppleva negativa affekter
under

påfrestande

omständigheter

som

ångest,

irritationsbenägenhet,

nedstämdhet,

självosäkerhet, impulskontroll och stresskänslighet. Individer som erhåller en högre grad av
neuroticism är mer benägna att uppleva sådana känslor som ångest, nedstämdhet och
frustration etcetera. De finner svårigheter i att hantera stress och upplever sedvanliga
situationer som hotfulla och ansträngande och där frustration är bestående. Deras negativa
känslomässiga reaktioner tenderar att kvarstå under ovanligt lång tid, vilket medför att de ofta
är på dåligt humör. Vidare kan dessa individer ha svårt att kontrollera sina impulser och
förhala tillfredställelse (Goldberg, 1990; McCrae et al., 1987; Eysenck, 1967). Neuroticism är
exempelvis förknippat med en pessimistisk syn till arbete, förtroende som förhindrar
personliga relationer samt påtaglig oro associerad till arbetsplatsen (Eysenck, 1967).
Avsaknad i prestation kan korrelera med hög neuroticism och öka individens sannolikhet för
att hamna i depression (Jeronimus et al., 2013).
Den korrelerande aspekten till känslomässig instabilitet är känslomässig stabilitet då individen
fordrar låg grad av neuroticism, och kännetecknar benägenheten att vara lugn, stabil och jämn
i humöret. Emellertid kan individer som karaktäriseras av en stabil och lugn personlighet ses
som oinspirerande och likgiltig. Hög grad av neuroticism som präglas av ett lågt behov av
stabilitet framkallar däremot en reaktiv och nervös personlighet. Dessa individer tenderar att
ha svårt att hantera förändringar (Jeronimus et al., 2013).
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Det är känt att en förändrad organisationskultur kan skapa osäkerhet och hot mot den enskilda
självkänslan och tillfredställelsen (Terry et al., 2001; Larsson, 1999; Callan et al., 1995). Det
förekommer flertalet faktorer till varför en anställd kan känna sig vilsen i en
förändringsprocess. Vanligen beror det på känslan av maktlöshet och brist på kontroll
(Cartwright et al., 1996). Detta resulterar i att individen upplever stressymptom som
identitetsförlust, oro för arbetsförlust, ökad arbetsbörda, hämmande karriärmöjligheter och
kultur- och personlighetskollisioner etcetera (ibid.). Vid implementering av en förändrad
organisationskultur är det dem skilda uppfattningarna som försvårar processen (ChiloaneTsoka, 2013; Sathe et al., 2000). Termen uppfattning skildrar processen individer använder i
avsikt att ge mening åt sin omgivning utifrån att tolka ett sinnesintryck (Chiloane-Tsoka,
2013). Hur man kan komma att uppfatta saker och ting kan skilja sig avsevärt från
verkligheten och individer emellan. En individ som erhåller hög grad av neuroticism och som
därav kommer att uppleva situationen som hotfull och oroväckande, eftersom situationen
präglas av osäkerhet, kommer således invända mot den förändrade organisationskulturen.
Detta med anledning av att individen styrs av sina negativa känslor och strävar efter att hindra
att de tidigare rutiner och vanor kommer att förändras.
Farkas et al. (2013) undersökte om tendens fanns att individer kunde gå från en
personlighetstyp till en annan och därigenom finna acceptans beträffande en förändring.
Block (2002) anser att en individ på lång sikt inte kan förändra sin personlighet. Däremot kan
karaktärsdraget modifieras något på kort sikt då individen genomgår en inre process i försök
om att finna acceptans för förändringen (Farkas et al., 2013; Block, 2002). En individs
karaktärsdrag kan förändras då de placeras i en oprövad miljö (Mirivs, 1985). Varje berörd
individ gör en kognitiv värdering av den förändrade situationen (Frommer, 2001). Utifrån de
individuella värderingarna gestaltas ett handlingssätt hos den anställde. Anledningen till de
kritiska värderingarna förklaras bero på problem rörande ”vi versus dem” antagonism,
nedlåtande attityder, misstro, spänning och fientlighet vid en sammanslagning (Blake et al.,
1985; Levinson, 1979). Mirivs (1985) skildrar att individen kommer uppleva sorg, stress och
frustration för risken att mista sin organisations identitet, vilket resulterar i uppkomst av
oenigheter bland samtliga berörda individer. Karaktärsdraget ligger dolt i individens
personlighet och kommer till uttryck genom ett beteende där reaktionen tolkas som en
motsägelse i mån om att försöka motarbeta förändringsprocessen. Vidare övergår individens
känsla av upprördhet till en emotion av förtvivlan vilket resulterar i att individen blir upptagen
av de negativa emotionerna. Slutligen mistar individen engagemanget och blir således
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känslomässigt avskild från processen och därav accepterar förändringen (ibid.). På så sätt kan
man skildra att individen gått från personlighetstypen känslomässig instabil (det vill säga hög
grad av neuroticism) till känslomässig stabil (det vill säga lägre grad av neuroticism), då
individen mer eller mindre accepterat situationen. Sammanfattningsvis, som nämnt tidigare
skapar en förändring av organisationskultur osäkerhet för individerna inom dess väggar vilket
torde innebära att individer med känslomässig instabilitet uppvisar en negativ upplevelse med
argumenten av att dessa uppvisar tendenser av oro i stressfulla situationer, visar inget
förtroende mot andra individer och har svårt att kontrollera sina känslor och impulser.
H1: Individer som präglas av personlighetstypen känslomässig instabilitet har en negativ
upplevelse av förändrad organisationskultur vid en sammanslagning

3.4.2 Extrovert och förändrad organisationskultur
Karaktärsdraget extrovert kännetecknar benägenheten att vara energisk, optimistisk,
utåtriktad, spänningssökande och ofta full av ambition (Goldberg, 1990). Hurst et al. (2014)
anser därav att individer som präglas av denna personlighetstyp är mer öppna för förändring.
Hofstede (2001) fann vidare att extroverta individer korrelerade med hög individualism, vilket
förklaras innebära att dessa individer gärna har egna åsikter som de står för. Detta torde
innebära att extroverta individer inte påverkas i lika stor utsträckning av andras åsikter, som
kan vara negativa. Vidare innebär detta att extroverta individer är beroende av deras sociala
omgivning, och har tendenser att vara egoister och fokusera på ens eget bästa (ibid.). En
korrelerande aspekt till extroversion är introversion vilket kännetecknar benägenheten att vara
reserverad, ha lägre socialt engagemang och energinivå. De tenderar att vara tystlåtna,
lågmälda och överväga situationer noggrant. Deras brist på socialt engagemang bör inte tolkas
som blyghet eller depression, utan de anses vara mer oberoende av deras sociala omgivning i
jämförelse med personlighetstypen extrovert. Goldberg (1990) menar att introverta individer
behöver mindre stimulans i jämförelse med extroverta samt mer ensam tid. Detta betyder inte
att de är ovänliga eller antisociala, snarare att de är reserverade i sociala situationer
(Rothmann et al., 2003). Vidare nämner Roberts och DelVecchio (2000) att individer med
personlighetstypen extrovert, kan under åren bli mer eller mindre åskådliggöras, vilket är ett
drag som influeras utav individers erfarenhet utav arbetet eller av livet generellt (Hulin,
2002). Det vill säga att individers tidigare erfarenhet påverkar hur individen upplever
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omvärlden (ibid.). Exempelvis om individen tidigare har haft positiva upplevelser av
förändring, kommer denne att ställa sig positivt till vidare förändringar och vice versa om de
flesta upplevelser har upplevts negativt (Kahneman, 2012). Sammanfattningsvis är individer
som erhåller en hög grad av extroversion benägna att vara utåtgående och ambitiösa, medan
de individer som erhåller en lägre grad av extrovert tenderar att vara mer reserverade och
torde ha en negativ inställning till förändrade situationer då de upplever att de besväras
(McCrae et al., 1987).
För att få till stånd en samfälld organisation efter en sammanslagning krävs ett aktivt
engagemang från ledningsgruppen, vilka är grundarna till organisationskulturen (Schein,
2004). De måste på ett tydligt sätt kommunicera de nya värderingarna och normerna samt
introducera visionen som skall leda organisationen mot dess målsättningar (Lundqvist, 2012).
Ledorden skall vara transparanta och lätta att förstå. Det faktum att varje organisation innehar
en organisationskultur skapad utifrån interna och specifika gemensamma och delade
värderingar, normer, grundläggande antaganden och verklighetsuppfattningar (Schein, 2010;
1985), gör det svårt för ledningsgruppen att få med sig samtliga medarbetare på det ”nya
tåget”. Vad ledningsgruppen emellertid kan dra nytta av i denna situation är organisationens
medarbetare som karaktäriseras av personlighetstypen extrovert. Anledningen till detta är att
dessa individer har hög ambitionsnivå, ett aktivt driv och optimistisk syn på nya situationer
(Goldberg, 1990; McCrae et al., 1987). Sammanfattningsvis innebär detta att om
ledningsgruppen förmedlar tydliga riktlinjer för vad som skall prioriteras med stöd från
organisationens satta värderingar och normer kan ledningen påverka och stimulera dessa
individer, och därigenom få med sig dessa individer i förändringsarbetet. Medarbetarna som
karaktäriseras som extroverta kommer snabbt fånga informationen från ledningsgruppen,
finna sig delaktiga genom acceptans och därefter söka sig till kollegorna i avsikt att samarbeta
mot organisationen målsättningar. Drivet och det sociala engagemanget hos den extroverta
individen möjliggör att det råder en god stämning och sammanhållning i organisationen.
Vidare genom deras optimistiska syn ser individerna möjligheterna organisationen står inför.
Bland annat att expansionen möjliggör fler kontaktnät såväl internt som externt och likaså
möjligheten till ökad ekonomisk tillväxt och effektivisering (Kavanagh, 2006; Cartwright et
al., 1992).
H2: Individer som präglas av personlighetstypen extrovert har en positiv upplevelse av
förändrad organisationskultur vid en sammanslagning
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3.4.3 Öppenhet (Openness to experience) och förändrad organisationskultur
Karaktärsdraget öppenhet kännetecknar benägenheten att vara nyfiken på nya erfarenheter
och nytänkande där individen uppskattar variationer, nymodigheter och intellektuell stimulans
(Goldberg, 1990). De tenderar att vara mer kreativa och medvetna om dess känslor i
jämförelse med individer som präglas av personlighetstyperna låg grad av extrovert, att vara
reserverad och ha negativ inställning till förändrade rutiner, samt hög grad av neuroticism,
benägen att uppleva stress och negativa känslor. Den korrelerande aspekten till öppenhet är
ointresse för nya nymodigheter och upplevelser då individen fordrar låg grad av öppenhet,
och kännetecknar benägenheten att vara praktisk, traditionell och fast vid vanor och rutiner
(McCrae et al., 1987). Individer som erhåller låg grad av öppenhet skildras som slutna
individer och därmed inte vara öppen för nya erfarenheter. De tenderar att vara konventionella
och traditionella i sin uppfattning av omvärlden. De föredrar välkända rutiner framför nya
erfarenheter genom att välja ett sedvanligt, enkelt och självklart tillvägagångssätt vid en
oprövad situation framför ett komplext och tvetydigt. De kan komma att betrakta en
förändring som misstänksam eller uppfatta den som ointressant. Slutna individer föredrar
således vanor framför nya erfarenheter då de skildras som traditionella och resistenta mot
förändring (McCrae et al., 1987).
Då en förändrad organisationskultur ofta innebär nya värderingar, normer, grundläggande
antaganden och uppfattningar för individerna (Lundqvist, 2012), kan detta vara tilltalande till
de individer med hög öppenhet då de får den variation som de kräver utifrån att vara öppna
för förändringar. Utöver det får de även de nya erfarenheterna av att gemensamt bygga upp en
ny organisationskultur. Genom att ledningen tydligt beskriver vilka värderingar och normer
organisationen fastställt, alstras gemenskap bland de anställda utifrån delade antaganden och
verklighetsuppfattningar beträffande den nya organisationen (Schein, 2010;1985). Eftersom
organisationer förändras för att besvara påtryckningar från den externa omgivningen
(Cartwright et al., 1992; Alarik, 1982), torde detta innebära att organisationen moderniseras
genom organisationskulturen. Detta bör vidare innebära för den öppna individen att denne
attraheras utav förändringen och de nymodigheter som följer i samband med den nya
organisationskulturen. Dessa individer är de som blommar utav förändring och mår bra på en
arbetsplats som kontinuerligt förändras (Johnson & Hill, 2009). Wanberg och Banas (2000)
fann att individer som kände att de fått information kring förändringen, och som uppvisade
hög öppenhet, anpassades snabbt till förändringen och den nya kulturen som uppstod (Van
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Dam et al., 2008; Washington & Hacker, 2005). Vilket går i linje med Chiloane-Tsoka (2013)
som beskriver att det är ledningens ansvar att vision och annan väsentlig information kring
den organisatoriska förändringen är tydlig och att den är förstådd av involverade parter för att
skapa den samfälldheten med hjälp av den nya organisationskulturen. Därav tenderar
individer som erhåller hög grad av öppenhet att vara öppen för förändringar, medan individer
med en lägre grad av öppenhet tenderar att vara mer kritisk mot förändringar (McCrae et al.,
1987). Sammanfattningsvis torde detta innebära att dessa individer har en positiv upplevelse
utav den förändrade organisationskulturen.
H3: Individer som präglas av personlighetstypen öppenhet har en positiv upplevelse av
förändrad organisationskultur vid en sammanslagning.

3.4.4 Vänlighet (Agreeableness) och förändrad organisationskultur
Karaktärsdraget vänlighet kännetecknar benägenheten att vara altruistisk, sympatisk, följsam,
tillitsfull och hjälpsam (Goldberg, 1990). Detta personlighetsdrag tar sig uttryck i individuella
beteendemässiga egenskaper som kooperativ och samarbetsvillig i relationer (Thompson,
2008). Karaktärsdraget reflekterar individuella skillnader i samarbete och social harmoni.
Dessa individer värdesätter överenskommelse med andra och är öppen för kompromisser. Den
korrelerande aspekten till vänlighet är antagonism då individen fordrar låg grad av vänlighet,
och kännetecknar benägenheten att vara kritisk, skeptisk, självsäker och tävlingsorienterad
(McCrae et al., 1987). Individer med personlighetstypen antagonism strävar efter att uppnå
egenintresset framför andra. De är i allmänhet likgiltiga med andras välbefinnande och
mindre benägna att anpassa sig till omgivningen. Tidvis är deras skepticism för andra
individer orsaken till att dem blir misstänksamma, vresiga och inte samarbetsvilliga. Eftersom
vänlighet är en social egenskap har forskning visat att en individs vänlighet korrelerar positivt
med värdet av relationer med sina gruppmedlemmar. Forskning har påvisat med stöd från en
ledningsgrupp med 169 deltagare från olika verksamheter att ledare med hög grad av
vänlighet är mer benägna att betraktas som transformerande vid en omgivningsförändring
(Thompson, 2008).
Då organisationskultur antas vara de värderingar, normer, antaganden och uppfattningar som
delas utav en grupp, bidrar detta till en gemenskap (Schein, 1985; 2010). Trots osäkerheten
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som råder när en ny organisationskultur skapas (Lindqvist, 2012), strävar ledningen efter att
kunna

sammanföra

medarbetare

från

flera

kulturer

och

därmed

skapa

en

ny

organisationskultur där alla trivs med varandra (Kouzes et al., 1987). Då individer med hög
vänlighet präglas utav hjälpsamhet, samarbetsvillighet och lojalitet, torde dessa individer vara
en del utav förändringen medan den sker där de samarbetar med andra för att skapa en stabil
tillvaro där alla trivs (Graziano et al., 2007; Goldberg, 1990). Å andra sidan förklarar Crites et
al. (2015) att individer som uppvisar en hög vänlighet trivs bäst i stabila omgivningar, vilket
Lindqvist (2012) förklarar inte är fallet vid en förändring av organisationskulturen, då det
skapar osäkerhet. Detta kan därför leda till att individer med hög vänlighet inte känner en
tillhörighet till den nya organisationen och dess kultur, vilket torde innebära att denne inte
kommer uppvisa tendensen av att vara hjälpsam och samarbetsvillig. Trots detta, tyder
merparten av forskningen på att individer i högsta grad är samarbetsvilliga och hjälpsamma
mot sin omgivning och därmed kommer även denna studie att förlita sig till dessa
karaktäristiska drag för vänligheten (Thompson, 2008; Graziano et al., 2007; Goldberg, 1990;
McCrae & Costa, 1985; 87). Sammanfattningsvis torde individer som erhåller en hög grad av
vänlighet vara benägna till empati, samarbetsvillighet och ett strävande efter att undvika
konflikter. Med hjälp av ledningsgruppens visioner, normer, värderingar och uppfattningar
(Schein, 2004) kan dessa individer använda sig utav dessa och hjälpa till att sträva mot de nya
målen och torde därmed uppvisa en positiv upplevelse av organisationskultur i förändring då
några av deras karaktäristiska drag är att vara hjälpsam, tillitsfull etcetera.
H4: Individer som präglas av personlighetstypen vänlighet har en positiv upplevelse av
förändrad organisationskultur vid en sammanslagning.

3.4.5 Målmedvetenhet (Conscientiousness) och förändrad organisationskultur
Karaktärsdraget målmedvetenhet kännetecknar benägenheten att vara organiserad, viljestark,
ha hög självkontroll, motstå impulser och frestelser samt erhålla hög prestationsnivå
(Goldberg, 1990). Planering är att föredra snarare än spontanitet. Denna personlighetstyp
tenderar att visa självdisciplin, uthållighet, att handla plikttroget och sträva efter prestation åt
målsättningar och förväntningar. Målmedvetenhet skildrar hur individer kontrollerar, reglerar
och styr sina impulser i avsikt att utföra en uppgift på ett korrekt sätt. Målmedvetna individer
presterar hårt i allmänhet och framstår som pålitliga. Emellertid kan en för hög grad av
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målmedvetenhet tendera i att vara en ”arbetsnarkoman”, perfektionist och ha ett
tvångsmässigt beteende (Carter et al., 2015). Den korrelerande aspekten till målmedvetenhet
är lättsamhet då individen fordrar låg grad av målmedvetenhet, och kännetecknar
benägenheten att vara avslappnad, inte särskilt organiserad, föredrar spontanitet, mindre målorienterad och mindre driven av karriärmöjligheter. Sammanfattningsvis är individer som
erhåller hög grad av målmedvetenhet benägna att vara ansvarsmedvetna, organiserade och
strävar efter att alltid uppnå sina målsättningar. Individer som erhåller en lägre grad av
målmedvetenhet tenderar att vara mer lättsam, spontan och inte särskilt organiserad (McCrae
et al., 1987).
O’Reilly et al. (2014) menar att individer med en målmedveten personlighetstyp kan visa
tendenser på oro och osäkerhet då de är rädda för att göra misstag, då de är fokuserade på att
uppnå målet. När en förändrad organisationskultur ska implementeras råder en ökad risk för
att misstag kan förekomma. Dessa kan vara i form av vem som skall göra vad eller var
ansvarsområdet delar sig. Det är då viktigt att ledningen är tydlig med hur dessa accepteras
eller tillrättavisas. Att uppleva känsla av oro och osäkerhet ökar riskerna med att utföra
misstag. Målmedvetenhet används även som ett proxy för arbetstillfredsställelse (ChamorroPremuzic, 2009). Martins et al. (2007) menar att om denna proxy visar på låg
arbetstillfredställelse kan personalomsättningen öka på grund utav att man inte känner att
denna arbetsplats är en stabil omgivning eller att karriärmöjligheterna försvinner (Avey et al.,
2008). Chamorro-Premuzic (2009) förklarar vidare att om medarbetararna vägleds av ledare
som karaktäriseras som målmedvetna, kommer de anställda anta att misstag accepteras av
ledarna, då var individ förmår att göra misstag (ibid.). Individer som är målmedvetna behöver
delmål för att bli motiverade att arbeta (Judge & Ilies, 2002). Där Robinson (2006) beskriver
att bristande överenskommelser av delmål och dylika faktorer som värderingar och normer
kan försvaga de organisatoriska initiativen från ledningen. Martins et al. (2007) uppvisar att
individers motivation kommer från graden av tillfredsställelse och arbetsprestationerna och
till vilken grad dessa är uppfyllda. Där Kotter (1995) beskriver att ledningen underskattar
förmågan att motivera samt att få anställda att förändra sig i takt med den organisatoriska
förändringen, då det kommer att minska dess stabila omgivning. Vidare menar Avey et al.
(2008) att om organisatoriska förändringar sker, kan dessa individer leta efter arbete i andra
organisationer

då

en

förändring

kan

innebära

hot

mot

just

utvecklings-

och

befordringsmöjligheter.
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Återigen förklaras essensen av att ledningen formulerar och beskriver delmålen för att alla
anställda ska förstå dessa, att de tydligt förklarar för individerna kring de nya värderingarna,
normerna, grundläggande antagandena och uppfattningarna som präglar organisationskulturen
(Lundqvist 2012). De är särskilt viktiga i det avseende då de ger stenarna till sina anställda för
att kunna bygga vidare på den organisationskultur som förändras (ibid.). Detta då det är de
anställda som är kulturbärare i organisationen (Olusoji, 2012; Cartwright, 1996). I samband
med individer som är målmedvetna, det vill säga individer som drivs utav bland annat
plikttrogenhet,

självdisciplin

och

planering

torde

dessa

uppleva

den

förändrade

organisationskulturen positivt om ledningsgruppen lyckats informera tydligt kring vad
förändringen kommer att bidra med.
H5: Individer som präglas av personlighetstypen målmedvetenhet har en positiv upplevelse av
förändrad organisationskultur vid en sammanslagning.
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4. Empirisk metod
4.1 Datainsamling, enkät och dess kritik
För denna studie har empirin insamlats genom en webbaserad enkätundersökning på företag
X som sammanslagits med företag Y och Z. Vilka valt att vara anonyma som är lokaliserade i
Sverige och verksamma inom finansbranschen. Då syftet varit att undersöka medarbetarnas
upplevelse av förändrad organisationskultur vid en sammanslagning, genom att se till de
anställdas

karaktäristiska

drag,

krävdes

två

mätinstrument.

Ett

för

att

mäta

organisationskulturen i företaget och ett för att mäta medarbetarnas karaktäristiska drag, vilka
presenteras under avsnittet operationalisering.
Enkäten började med kontrollfrågor som kön, ålder, antal anställningar man haft, position i
organisationen, antal arbetade år i positionen samt hur många gånger man ändrat position i
organisationen. Efteråt ställdes påståenden utifrån femfaktorsmodellen skapad av McCrae och
Costa (1985;87). Varje påstående i enkäten graderades på en Likert skala mellan 1-7, där
Hurst et al. (2014) förklarar att genom användandet utav en 7-gradig skala kan en fånga alla
segment i respondentens perceptioner kring sig själv. Slutligen besvarades påståendena kring
organisationskulturen och dess olika dimensioner. Eftersom ett mätinstrument krävdes för att
mäta organisationskulturen, där tidigare forskning framställt dessa instrument riktade till
ledningsgrupper (Gardner et al., 2012; Giberson et al., 2009; O’Reilly et al., 1991), har dessa
behövt modifieras för att tillämpas på de anställda. Vilket presenteras i avsnittet
operationalisering. Eftersom studien undersökte en specifik organisation har deras interna
mail använts som distribution för att få enkäten besvarad, vilket har krävts ett godkännande av
organisationens HR-avdelning.

4.2 Urval
Denna studie har liknat en fallstudie vilket inneburit att urvalet varit utav icke-slumpmässig
form, det vill säga att alla individer i populationen inte har haft lika stor chans att bli utvald
till studien (Bryman & Bell, 2007). Då studien fokuserar på en enda organisation som
sammanslagits, innebär detta att urvalet är de anställda inom denna organisation. Då
författarna till denna studie inte har haft direkt kontakt till respondenterna utan har behövt
sändas via organisationens HR-avdelning, kan författarna till studien inte beräkna exakt hur
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många bortfall som egentligen funnits till studien. Antalet anställda inom organisationen är
600 stycken, och alla har fått tillgång till enkäten. Vidare innebär detta ett fåtal konsekvenser
för studien, där studiens resultat och slutsatser inte kan generaliseras utan behöver i detta fall
studeras vidare och mer djupgående.

4.3 Pilotstudie
Innan enkäten skickades ut till målgruppen utfördes en pilotstudie på 10 bekanta som fick
besvara enkäten för att kunna se om den var enkel att förstå, hur lång tid enkäten tar att
genomföra och för att kunna få respons på om det fanns några otydligheter. Valet av att
skicka till bekanta grundades på det faktumet att det förenklar att få enkäten besvarad för
pilotstudien. Saunders et al. (2009) förklarar att en kan öka studiens reliabilitet genom att
utföra en pilotstudie. Vilket vidare förklaras utav Christensen et al. (2008) vara av essens för
att för att få en uppfattning kring enkäten och svårigheten med den innan den skickas ut till
den faktiska målgruppen. Vilket sedan kan korrigeras och därmed minska risken för
slumpmässiga fel (Körner & Wahlgren, 2008).
Pilotstudien var en kopia av den enkät som skapades utifrån litteraturen, med introduktion till
enkäten där syftet med studien förklarades samt ungefärlig tidsåtgång. Denna har korrigerats i
efterhand då den först estimerades till ca 15 min. Efter pilotstudien korrigerades denna till ca
10 min, utöver det gjordes mindre justeringar i introduktionstexten där antalet påståenden
skrevs ut och syftet förtydligades. Resterande del av enkäten fann våra respondenter för
pilotstudien vara tydliga och konkreta samt enkla att förstå vilket bidrog till att dessa inte
förändrades innan den skickades ut till studiens egentliga målgrupp.

4.5 Bortfallsanalys
Utav hela organisationen fick studien in endast 52 svar till enkäten. Bortfallsanalysen blir
därav väldigt kort. Då enkäten skickades ut till hela företaget fick över 600 anställda denna
utskickad genom den interna mailen. Varför svarsfrekvensen var låg kan det endast
spekuleras kring där anställda kanske inte kände att de hade tiden till att besvara enkäten. Ett
annat alternativ kan ha varit att man inte har ett intresse av att besvara sådana enkäter och ett
tredje alternativ kan vara att man varit rädd att besvara enkäten för att inte behöva mötas med
frågor om vad man svarat. Av de svar enkäten fått har alla använts för vidare analys, detta då
det inte fanns missade värden eller beskrivningar utav de öppna frågorna.
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4.6 Operationalisering
Körner och Wahlgren (2008) förklarar operationaliseringen som en viktig del i studien då det
är med hjälp av denna som en kan översätta abstrakta begrepp som inte är mätbara, till
mätbara variabler, genom att ge de ett numeriskt värde. Därför har frågorna i
enkätundersökningen utformats efter de teoretiska begreppen i litteraturkapitlet.
Då syftet är av förklarande karaktär, vill man genom en undersökning finna nya
samband. För att identifiera och diskutera riktningen av sambandet menar Körner och
Wahlgren (2008) att ha en uppdelning utav de variablerna som undersöks där de oberoende
variablerna påverkar de beroende. Tidigare forskning rörande organisationskultur har använt
sig utav generella drag som exempelvis organisationers riskbenägenhet, hur flexibel
organisationen är att besvara externa påtryckningar vilket har medfört att studier har bortsett
från de organisatoriska egenskaperna och därmed begränsat forskningsområdet (Springfield,
1988; Graham, 1976; Pervin, 1968). Med anledning till denna bristfällighet, konstruerades ett
mätinstrument vid namnet Organizational Culture Profile, där O´Reilly et al. (1991) genom en
undersökning kunnat kartlägga organisatoriska egenskaper och framställt begrepp som är
förekommande i en specifik organisation. (O’Reilly et al., 1991). Exempel på de
förekommande begreppen är graden av innovation inom företaget, graden utav möjligheter till
utveckling, graden av rutiner och regler och hur väl dessa följs etcetetera (ibid.). Då O’Reillys
studie var riktad mot ledningens perspektiv, har deras mätinstrument använts som en
utgångspunkt för att mäta organisationskultur och sedan utgått från Schein (1985; 2004)
definition på organisationskultur för att bygga påståendena, vilket formulerats i enkäten på så
vis att de blivit ställda utifrån hur organisationskulturen upplevdes innan sammanslagningen
och hur den upplevs idag.
För att kunna undersöka studiens syfte behövde ett personlighetstest utföras, då studien
syftade till att undersöka hur medarbetare upplever den förändrade organisationskulturen vid
en sammanslagning genom att se till de anställdas karaktäristiska drag. Som nämnt i
litteraturinsamlingen är McCrae och Costas (1985; 1987) personlighetstest mest accepterat i
teorin och i praktiken, där testet är indelat i fem dimensioner vilka är Neuroticism, Extrovert,
Öppenhet, Vänlighet och Målmedvetenhet (Gosling et al., 2003; McCrae & Costa, 1985;
1987). Fortsättningsvis, inom dessa fem dimensioner ligger särskilda karaktäristiska drag som
en kan projicera på respondenten. Med hjälp utav 20 påståenden som har valts ut utifrån den
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större samlingen av påståenden skapad utav McCrae och Costa (1985; 87) kunde testet få
fram respondenternas karaktäristiska drag. Viktigt att nämna är att personlighetstestet är
subjektivt då respondenterna fått gradera påståenden som tar fram karaktäristiska drag för
dem. Eftersom det är deras uppfattningar och upplevelser studien vill åt kommer inte detta att
utgöra ett större problem för studien, då den inte färgas av författarnas förväntningar,
perceptioner eller åsikter.
Studiens beroende variabel var organisationskulturen vid förändring. Dessa har mätts genom
fem variabler, värderingar, normer, grundläggande antaganden, verklighetsuppfattningar och
ledningen. Påståendena som mätt organisationskulturen har ställts två gånger, där ena gången
ställdes den utifrån hur man tidigare upplevt organisationskulturen och andra gången hur man
upplever denna nu, vilket har formulerats utifrån litteraturen och avser frågorna 7a - 29b.
De oberoende variablerna är de variabler som antas påverka den beroende variabeln, det vill
säga organisationskulturen vid förändring. I denna studie är de oberoende variablerna de fem
karaktäristiska dragen: Neuroticism (Känslomässig instabilitet), Extravert, Öppenhet,
Vänlighet och Målmedvetenhet Påståendena som mätt dessa drag är de sista från 29:e till det
51:a påståendet.
Tabell 1. Operationalisering
Variabel
Beroende
Värderingar

Definition

Mätinstrument

Frågor

Likställs vid ledord som
skall driva individen och
organisationen mot satta
mål.

Mäter nivån av de
anställdas upplevelse av
delade värderingar.

7a-12b

Normer

Likställs vid accepterade
beteenden inom
organisationen.

Mäter nivån av de
anställdas upplevelse att
följa organisationens
satta regler och
riktlinjer.

13a-15b

Grundläggande antaganden
om organisationskultur

Likställs vid individens
omedvetna beaktande.

Mäter nivån av de
anställdas upplevelse
gällande arbetsmiljön
och organisationens
klimat.

16a-19b

Verklighetsuppfattningar

Likställs vid individens
uppfattning av
organisationen.

Mäter nivån av de
anställdas upplevelse
gällande tillhörigheten
till organisationen.

20a-24b
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Ledning

Likställs vid individens
uppfattning av ledningen
och dess ledarskap.

Mäter nivån av de
anställdas upplevelse
gällande ledningens
kommunikation och
transparens.

25a- 29b

Känslomässig instabilitet

Tendensen att uppleva
negativa affekter under
påfrestande
omständigheter som
förändring.

Mäter nivån av
individuell ångest,
irritationsbenägenhet,
nedstämdhet och
stresskänslighet.

30-33

Extraversion

Tendensen att vara
energisk och optimistisk
och beroende av dess
sociala omgivning vid
förändring.

Mäter den individuella
benägenheten att vara
ambitiös och
spänningssökande.

34-39

Öppenhet

Tenderar att vara mer
kreativ och medveten om
dess känslor vid
förändring.

Mäter nivån utav den
individuella kreativiteten
och benägenheten att
vara nyfiken på
variationer och
nymodigheter.

40-43

Vänlighet

Tendens att vara
altruistisk, sympatisk,
följsam och hjälpsam
vid förändring.

Mäter den individuella
benägenheten att
kompromissa samt vara
tillitsfull och
samarbetsvillig.

44-47

Målmedvetenhet

Tendens att vara
organiserad, viljestark
och erhålla hög
prestationsnivå trots
förändring.

Mäter den individuella
nivån av att motstå
impulser och
spontanitet.

48-51

Man/Kvinna/Annat

1

Oberoende

Kontroll
Kön
2
Ålder

Ålder

Antal anställningar

Antal anställningar
under hela livet

3

Antal bytta positioner inom
företaget

Antal bytta positioner
inom företaget

4

Antal år på företaget

Antal år på
företaget.

Nuvarande position

Nuvarande position

5
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4.6.2 Beroende variabler och oberoende variabler
De beroende variablerna har redovisats grundligt under litteraturavsnittet och består utav fem
diverse variabler. Det är dessa fem variabler som utgör organisationskulturen i samfällighet
då begreppet kultur återfinns i de olika elementen. Vad som tidigare har nämnts under
litteraturgenomgången är att det inte förekommer en bestämd delad mening för termen
organisationskultur (Schein, 2010; 2004; 1985; Borowsky, 1994; Ortner, 1984). Däremot
råder det en mer omtalad definition myntad utav Schein som refererar termen till element
såsom värderingar, normer, grundläggande antaganden och verklighetsuppfattningar med
tillägget ledningens roll. Som tabell 1 illustrerar mäter de beroende variablerna enbart det dem
är åsyftade att mäta. Med andra ord nivån av individers upplevelse av dessa. För att fånga de
individuella upplevelserna är variabeln organisationskultur separerad i dessa fem element som
nämns utav Schein (2010; 2004; 1985). Vidare för att fånga organisationskulturen i sin helhet
behövs dessa sammanslås till en enda variabel. Då studiens ena delsyfte är att fånga
organisationskultur vid förändring, har de beroende variablerna tillämpas i påståenden riktade
till såväl det dåvarande som nuvarande organisationskulturen. Fördelen med detta sätt är att
man kan fånga själva förändringen, medan nackdelen är att man inte får specifika svar kring
den dåvarande samt den nuvarande organisationskulturen (Gardner et al., 2012; O’Reilly et al,
1991).
Det andra delsyftet i studien är att fånga de anställdas personliga egenskaper för att se om
dessa påverkar upplevelsen utav organisationskultur vid förändring. Detta görs i form utav ett
personlighetstest som är utformat utav McCrae och Costa (1992) och blir således de
oberoende variablerna.
4.6.3 Relation mellan beroende och oberoende variabler
Sammanslagning,
ny organisationskultur bildas

Upplevelsen utav
organisationskultur i
förändring.

Karaktäristiska drag för
individen

Bild 1. Modell för hur de karaktäristiska dragen påverkar upplevelsen utav organisationskultur i förändring.
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Det är utifrån denna modell som teserna är uppbyggda. Individers beteenden påverkas då
vanor och rutiner förändras (Hurst et al., 2014; Goldberg, 1990). Då varje individ har en egen
personlighet som karaktäriseras utav dessa fem grundläggande karaktäristiska drag får varje
individ en egen uppfattning om sin omgivning, vilket senare kommer att påverka hur denne
beter sig i diverse situationer (Hurst et al., 2014; Goldberg, 1990; McCrae et al., 1987). Om
dessa uppfattningar överensstämmer bland samtliga medarbetare skapas gemensamma och
delade meningar, grundläggande antaganden och verklighetsuppfattningar, vilket därigenom
resulterar i att likaså den förändrade organisationskulturen upprätthålls (Jenkins et al., 2013.).
Den beroende variabeln är organisationskultur i förändring, det vill säga den sista lådan, eller
om man vill kan man även kalla det för utfallet utav att en sammanslagning har utförts.
Eftersom att en organisation inte är en organisation utan dess medarbetare, har det i tidigare
studier diskuterats och lagts fram förslag att en torde undersöka dessa individer då de är en del
utav kärnan i verksamheten (Jenkins et al., 2013; Cartwright et al. 1997). Eftersom att
individer utgörs utav deras karaktäristiska drag (Hurst et al., 2014; McCrae et al., 1987;92),
torde dessa påverka upplevelsen och är därav studiens oberoende variabler.
4.6.4 Kontrollvariabler
För att utesluta slumpmässiga fel och överskatta eller underskatta ett samband mellan
variablerna, krävs att man för in kontrollvariabler (Pallant, 2013). Detta då, ett samband kan
urskiljas och de kan verka vara signifikanta kan det vara en utomstående variabel som också
kan påverka detta samband. Det vill säga eftersom denna forskning söker efter kausala
samband och där kan en kontrollvariabel påverka detta samband och därmed leda till
förvrängda slutsatser kring det linjära sambandet.
Studiens kontrollvariabler var följande; kön, ålder, antal anställningar under den
arbetslivserfarenhet individen haft, antal gånger man bytt position inom det undersökta
företaget innan sammanslagningen, antal år man arbetat i organisationen innan
sammanslagningen och ens nuvarande position i företaget. I enkäten motsvarar dessa de första
sex frågorna (se bilaga 1).
Bellou (2007) fann att kön och ålder var två faktorer som påverkar individens upplevelse utav
dess arbetsplats, därav torde dessa två också påverka upplevelsen utav den organisationella
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kulturförändringen som skett i organisationen. Vidare använde Judge och Cable (2006)
arbetslivserfarenheten som en kontrollvariabel när de undersökte hur individerna bäst blev
rekryterade till en viss organisationskultur. Vilket tolkas som att denna bör ha en påverkan på
hur organisationskulturen upplevs, därav tillämpades även denna som en kontrollvariabel. De
resterande tre är kopplade till företagslojalitet, där Niehoff, Moorman och Blakely (2001)
förklarar att vid förändringar som exempelvis att personal blir sparkad kan de personer som
fortfarande är anställda minska sin lojalitet gentemot organisationen. Vidare torde detta
innebära att en minskad lojalitet också skapar en negativ bild utav organisationen och därmed
upplevs förändringen annorlunda. Beroende på antalet år man varit i organisationen och hur
väl man lyckats klättra i karriären genom att byta position, kan detta tyda på en form utav
lojalitet gentemot företaget. Sist men inte minst använde Lok och Crawford (2001) positionen
i organisationen för att se om denna påverkade upplevelsen utav organisationskulturen och
kom fram till att så var fallet. Därför är det den sista kontrollvariabeln som förts in i
regressionsanalysen då även denna torde påverka upplevelsen utav organisationskulturen.

4.7 Analys metod
Alla enkätsvar lades in i SPSS, som är ett verktyg för att kunna utföra diverse statistiska
dataanalyser. Först och främst utfördes en del deskriptiv statistik, där en kan se
könsfördelningen i enkätsvaren, min och max ålder, hur de olika karaktärsdragen är fördelade
samt de diverse beroende variablerna. Vidare har en utfört ett Chronbach’s Alpha test för att
testa den interna reliabiliteten för studien, följt utav ett normalfördelningstest vilket avgjorde
att ett Pearsons korrelationstest skulle användas. I detta korrelationstest återfanns ett samband
som testades vidare med hjälp av multipel regressionsanalys. I denna lades alla karaktäristiska
drag in och studiens kontrollvariabler. Det är utifrån detta test som studiens författare testar
studiens teser.

4.8 Reliabilitet och validitet
Bryman (2012) menar att resultat som är reproducerbara skapar reliabilitet för studien. Med
andra ord, innebär detta att transparens bör föreligga under studiens gång för att läsaren skall
förstå vilka val vi som författare till studien gjort och varför. Med hjälp av denna transparens
skall tillvägagångsättet kunna vara likadant för en likadan studie och därmed få fram samma
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resultat (ibid.). Vidare menar också Christensen et al. (2008) att beroende på hur väl metoden
klarar av att stå emot slumpmässiga fel, bidrar till studiens reliabilitet.
För att minska dessa slumpmässiga fel har ett vardagligt språk använts i enkäten för att
minska osäkerheter kring dess betydelser. Utöver det har det även skapats en kort introduktion
till enkäten där syftet med den förklaras för att leda in läsaren på det spår studien behandlar.
För att resultaten skall vara reproducerbara har det varit av vikt att egna subjektiva åsikter inte
påförts respondenterna, således var enkätfrågorna baserade på den forskning som föreligger
för studien (Cartwright et al., 1997; Schein, 1985; 2010; McCrae & Costa, 1987; 85) .
Följaktligen bereder Saunders et al. (2007) väg för att öka reliabiliteten genom att utföra
studien vid två tillfällen, detta kommer emellertid inte att ske med denna studie. Däremot har
en pilotstudie utförts för att klargöra begrepp och dylikt för att minska slumpmässiga fel.
Validitet menar Bryman (2012) är att uppsatsens undersökning skall mäta det som är
uppsatsens avsikt. För att säkerställa att pilotstudien har hög intern reliabilitet utfördes ett
Chronbach´s alpha test. Utöver detta menar Bryman och Bell (2011) att en kan konstruera
giltighet för studien genom att härleda teser utifrån befintlig forskning, vilket gör att
materialet är transparent, vilket sedan jämförts mot de resultat enkätundersökningen givit.

4.9 Etiska aspekter
Då studien utförs på ett företag som nyligen genomgått en sammanslagning med två andra
företag, vill de förbli anonyma i studien. God forskningsed (Vetenskapsrådet, 2011) innebär
att forskning och studier inte får bringa skada till individer eller organisationer. Om en
tydligare förklaring hade givits kring vilken bransch företaget operationaliserar inom, vart det
ligger geografiskt vore det enkelt att lista ut vilket företag studien åsyftar att undersöka.
Därför har valet av anonymitet respekterats både för organisationerna och individerna som
besvarat enkäten.
Respondenterna har givits anonymitet eftersom upplevelsen av en organisatorisk förändring
kan vara ett känsligt ämne att besvara då man kanske är rädd att ens upplevelser och åsikter
kring förändringen kan bidra till att man blir utfryst från sitt arbetsteam, eller att det kan ge
andra konsekvenser som konstigt bemötande från chefer och andra medarbetare eller dylikt.
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5. Empiri
5.1 Intern reliabilitet (Chronbach’s Alpha test)
För att kunna åstadkomma ett reliabelt resultat behövs ett Chronbach’s Alpha test utföras för
att testa om enkätens påståenden mäter det de är avsedda att mäta. Pallant (2013) nämner att
detta test är likt ett korrelationstest som testar korrelationen mellan påståendena. Nunnally
(1978) menar att om ett alphavärde är högre än eller lika med 0,7 kan en anta hög korrelation
mellan de påståenden som återfinns i enkäten (Pallant, 2013).
Tabell 2. Chronbach’s alpha för oberoende och beroende variabler

1α

Dåvarande
organisationskultur
0,927

Nuvarande
organisationskultur
0,938

Neuroticism

Extrovert

Öppenhet

Vänlighet

Målmedvetenhet

0,775

0,770

0,689
0,903

0,357
0,518

0,535
0,755

2α

Den dåvarande och nuvarande organisationskulturen har här slagits ihop till två variabler. I
enkäten var dessa uppdelade i fem element; värderingar, normer, grundläggande antaganden
om organisationskultur, verklighetsuppfattningar samt ledningens roll. Då uppsatsens syfte är
att fånga hur upplevelsen utav organisationskultur i förändring uppdagas baserat på
individernas karaktäristiska drag, är varje element för sig självt ointressant för denna studie.
Som Pallant (2013) nämner kan ett alphavärde som överstiger 0,7 accepteras, där värdena för
de beroende variablerna överstiger 0,9. Detta tyder på att en hög korrelation mellan
påståendena råder och att dessa mäter det de var avsedda att mäta.
Vidare beskrivs de diverse alphavärdena för de oberoende variablerna som utgörs av ett
personlighetstest. Om en ser till ovan tabell kan det utläsas att alphavärdet för neuroticism
överstiger 0,7 och kan således accepteras. Detta innebär vidare att påståendena kring
neuroticism har lyckats mäta detta personlighetsdrag. Detsamma gäller även för
personlighetsdraget extrovert, där alphavärdet är 0,770 och accepteras, vilket tyder på att det
råder hög korrelation mellan de påstående ställda för att fånga personlighetsdraget extrovert.
För resterande tre karaktäristiska drag kan en utläsa från tabell (x) att dessa inte överstiger 0,7
och kan därmed inte accepteras i första taget. För personlighetsdraget öppenhet kan ett högre
värde erhållas genom att exkludera påstående 42 och få ett andra alphavärde på 0,903 vilket
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kan accepteras. Genom att exkludera detta påstående kan en högre korrelation mellan
påståendena uppmätas. Pallant (2013) menar att det kan vara svårartat att uppnå ett högre
alpha-värde med mindre än 10 variabler. Men eftersom ett alphavärde överstigandes 0,9
uppnås kan en anta att resterande påståenden har mätt det de var avsedda till och kan därmed
slås ihop till variabeln öppenhet för vidare analys.
Vidare sett till variabeln vänlighet, när man utläser det andra alphavärdet kan en se att detta
inte överstiger 0,7 och bör därmed inte accepteras, då värdet är 0,518. Detta innebär först och
främst att de påståenden som ställts i enkäten inte har mätt detta specifika drag, å andra sidan
kan det även vara så att respondenterna tyckte påståendena var snarlika och att en form av
förvirring kan ha uppstått. På grund av detta resultat kommer variabeln vänlighet inte att slås
samman och kommer inte att användas vidare i analysen.
Slutligen sett till personlighetsdraget målmedvetenhet kan ett högre alphavärde erhållas
genom att exkludera påstående 48 och därmed uppnå ett alphavärde på 0,755 som kan
accepteras. För alla variabler som accepterats sammanslagits utav de påstående som utgör det
högsta alphavärdet. Detta har skett genom att påståendena har blivit summerade och sedan
dividerats med antalet påståenden för varje variabel för att behålla den skala som använts i
enkäten.

5.2 Beskrivande statistik
Tabell 3. Könsfördelning

Kön
Man
Kvinna
Totalt

Antal
15
37
52

%
28,8
71,2
100,0

Från tabell 3 kan en utläsa att antalet respondenter uppsteg till 52 individer. Utav dessa var 15
män och 37 kvinnor, vilket innebär att majoriteten av respondenterna var kvinnor.

Tabell 4. Respondenternas position i organisationen

Position
Chef
Ekonom
Assistent
Internavdelning
Specialist
Annan
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Antal
3
3
3
3
7
32

%
5,8
5,8
5,8
5,8
13,5
61,4

39

Övrig
Totalt

1
52

1,9
100,0

Då organisationen önskat att få vara anonym kan inte en detaljerad tabell presenteras för de
olika positionerna respondenterna besitter. Detta med anledning att risk finns att läsaren kan
härleda vilken organisation studien fått bidrag ifrån. Således i tabell 4 presenteras generella
positioner där kategorin annan representerar två mer specifika områden. Vad som emellertid
kan förtydligas är att utav de 32 stycken svar inom kategorin annan har 22 svar erhållits från
position 1, medan 10 stycken svar erhållits från position 2 inom kategorin annan. Det vill
säga att position 1 utgör 42,2% utav enkätens svar och position 2 utgör 19,2%. Vad position
övrig avser kan forskarna inte tyda då respondenten själv fyllt i detta i enkäten.
Tabell 5. Åldersfördelning

Antal
Medelvärde
Median
Standardavvikelse
Minimum
Maximum

52
38,40
35,00
11,928
22
58

Från tabell 5 kan en utläsa att enkäten blev besvarad av respondenter i varierande åldrar, där
den äldsta individen är 58 år gammal och den yngsta är 22 år gammal. Det går även att utläsa
att medelåldern i urvalet är 38 år. Standardavvikelsen till detta medelvärde är ca 12 år, vilket
innebär att de flesta individerna som besvarat enkäten ligger i ett åldersspann mellan 26-50 år.
Tabell 6. Medelvärden för de fem element som utgör organisationskultur

Värderingar

Normer

Grundläggande
antaganden

Verklighetsuppfattningar

Ledningens
roll

Då

5,92

5,71

6,18

6,09

5,76

Nu

4,84

4,97

5,22

5,21

4,94

Totalt

1,08

0,74

0,96

0,88

0,82

Det som kan urskiljas utifrån tabell 6 är medelvärden utav påståendena avseende
respondenternas upplevelse av de fem element som utgör organisationskulturen. Skalan som
användes i enkäten var från 1-7, där från tabellen kan utläsas att alla element var närmare sex
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och idag närmare fem. Trots att detta inte är enorma skillnader, kan detta tyda på att
upplevelsen utav dessa element i jämförelse med varandra har minskat och att man därmed
upplever organisationskulturen idag som sämre än vad den tidigare varit. Detta då
medelvärdet för den dåvarande upplevelsen utav värderingar ligger på 5,92 medan den
nuvarande ligger på 4,84. Vidare när man ser till organisationens dåvarande och nuvarande
normer, kan det urskiljas att den dåvarande upplevelsen utav normerna var högre än vad den
är idag. Detsamma går även att urskilja för grundläggande antaganden, såsom utifrån
litteraturavsnittet, hur respondenterna upplever sin omgivning. Utifrån denna tabell kan en få
uppfattningen att respondenterna som besvarade enkäten fann dessa vara bättre innan
sammanslagningen än vad de är efteråt. Vidare kan en se att respondenterna upplever
arbetsmiljön, stoltheten av att arbeta inom organisationen etcetera som sämre nu än vad de
tidigare varit. Även om skillnaden inte är markant, kan det uppfattas som att de kände mer
samhörighet med tidigare organisation än i dagens läge.
Slutligen medelvärdena av ledningen och hur respondenterna upplevde ledningsgruppen
kommunikation ut till organisationen etcetera. Det är inte markanta skillnader, men mönstret
verkar fortsätta där respondenterna upplever dagens ledningsgrupp vara sämre än vad den
dåvarande var. Som synes i ovan tabell, verkar det som att respondenterna upplever att den
dåvarande organisationskulturen var bättre än vad den är idag. Denna sammanfattning utav
enkäten är däremot inte analyserat i befintlig form, vilket innebär att de inte är statistiskt
säkerställda (Pallant, 2013).

5.3 Normalfördelningstest (Kolmogorov-Smirnov test
För att fortsätta med resultatet utfördes ett normalfördelningstest på de svaren som erhållts,
för att urskilja om dessa är normalfördelade eller inte (Pallant, 2013). Vilket vidare förklaras
vara essentiellt, då beroende på materialets normalfördelning krävs olika korrelationstest, där
Spearmans test används för icke-normalfördelat material och Pearsons används för
normalfördelat material (ibid.). Kolmogorov-Smirnov testet har en 5% signifikansnivå för att
testa materialet. Om signifikansnivån understiger 5% det vill säga 0,05 är materialet ickenormalfördelat.
Det insamlade materialet understeg den signifikansnivån som testas utav KolmogorovSmirnov testet, där den givna signifikansnivån var 0,000. Vilket som nämnt tidigare innebär
att materialet inte är normalfördelat och bör därmed studeras vidare utav ett Spearman
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korrelationstest. Samtidigt menar Pallant (2013) att om antalet respondenter överstiger 50
stycken kan en anta att normalitet föreligger och därmed utföra ett Pearsons korrelationstest.

5.4 Pearson korrelationstest
Efter att ha utfört testet Chronbach’s alpha, slogs påståenden ihop till diverse variablerna som
ska analyseras vidare. För att säkerställa vilka variabler som korrelerar med varandra utförs
här ett Pearson korrelationstest (Pallant, 2013). Denna testas på 5% samt 1% signifikansnivån
där värden under dessa anses vara signifikanta. Pallant (2013) beskriver att genom ett
korrelationstest kan en mäta graden av hur två variabler korrelerar med varandra. Eftersom att
studien vill specifikt åt den förändrade organisationskulturen har variabeln för dåvarande
organisationskultur subtraherats med variabeln för nuvarande organisationskultur och därmed
skapat variabeln förändrad organisationskultur. Denna beroende variabel ställs gentemot de
karaktäristiska dragen, det vill säga studiens oberoende variabler, för att se om där finns
någon korrelation mellan dessa variabler samt studiens kontrollvariabler.
Från korrelationsmatrisen (se bilaga 3) kan en utläsa att de karaktäristiska dragen korrelerar
med varandra på både 1 % och 5 % signifikansnivå. Pallant (2013) menar att om variablerna
korrelerar signifikant med ett värde som överstiger 0,9 råder det multikollinearitet. För de fyra
karaktäristiska dragen som togs vidare till analys understiger alla korrelationer detta värde och
kan därför antas att multikollinearitet inte råder mellan dessa. Utöver detta visar även
variabeln neuroticism en signifikant korrelation med antalet år arbetade i organisationen innan
sammanslagningen på en 5 % signifikansnivå med ett värde på 0,296 vilket understiger värdet
för multikollinearitet på 0,9. Vidare syns även korrelation mellan ålder för respondenten med
dess arbetslivserfarenhet och antalet år inom företaget på 1 % nivån där det senare värdet är
0,814 vilket är nära Pallants (2013) kritiska värde för multikollinearitet. Därför bör
försiktighet tas vid regressionsanalysen med denna kontrollvariabel. Den sista korrelationen
som uppdagas från matrisen är respondentens nuvarande position med den förändrade
organisationskulturen på 5 % signifikansnivå med ett värde på 0,276 vilket understiger det
kritiska värdet av 0,9. Med detta skrivet innebär detta att kontrollvariabeln ålder kommer att
handskas med försiktighet i regressionsanalysen för att minska risken för systematiska fel.

5.5. Multipel regression
I detta avsnitt kommer en regressionsanalys att utföras på det insamlade materialet.
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Regressionsanalyser används för att förstå hur de oberoende variablerna, i denna studie de
personliga egenskaperna, påverkar den beroende variabeln vilket här är den förändrade
organisationskulturen. Eftersom att studien innehar ett flertal oberoende variabler är multipel
regressionsanalys att föredra (Pallant, 2013). Vid utförandet utav detta test får ett antal
antaganden inte överskridas för att testet skall vara giltigt. Ett utav dessa är att undersöka om
multikollinearitet råder i de oberoende variablerna. Om multikollinearitet föreligger innebär
detta att de oberoende variablerna korrelerar högt med varandra. Ett VIF-värde som överstiger
10 innebär att multikollinearitet råder (ibid.).
Efter att ha utfört första regressionsanalysen erhölls ett VIF-värde överstigande 5 på
kontrollvariabeln ålder, när denna kontrollvariabel sedan togs bort från regressionsanalysen
kunde en högre förklarande variabel uppnås på 11,4 % (se tabell 9, modell 2) och därför valde
studiens författare att fortsätta analysen utan denna kontrollvariabel.
Tabell 7. Regressionsanalys utan och med kontrollvariabler
Modell 1

Modell 2

Upplevelsen av
organisationskultur
utifrån karaktäristiska
egenskaper

Upplevelsen av
organisationskultur
utifrån karaktäristiska
egenskaper med
kontrollvariabler

Std. B

Std.Er

Std.B

Std.Er

Konstant

2,875

1,227

-,493

1,235

Neuroticism

,103

,100

,083

,100

Extrovert

,020

,183

,275

,215

Öppenhet

,309

,152

,149

,152

Målmedvetenhet

,079

,164

-,010

,177

Kön

,100

,271

Arbetslivserfarenhet

,265

,068

Byte av position i
organisationen

-,133

,075

Antal år arbetade i
organisationen innan
sammanslagningen

-,051

,011

Nuvarande position

,326*

,059

Variabler
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F-värde

1,217

1,728

R2 (Jus. R2)

0,094
(0,017)

0,270 (0,114)

Högsta VIF-värde

2,338

3,252

P<0,05*

Från en första anblick av regressionsanalysen kan studien säkerställa att multikollinearitet inte
råder mellan variablerna då högsta VIF-värde är 3,252. Detta innebär vidare att variablerna
inte korrelerar högt med varandra. Ett andra viktigt värde att se till är det standardiserade
beta-värdet. Eftersom att studiens syfte var att se hur de anställdas upplevelse utav den
förändrade organisationskulturen är, utifrån dess karaktäristiska drag är det till dessa betavärden som studien vänder sig till.
Studien antog från litteraturavsnittet fem teser, varav en (vänlighet) förkastades efter
Chronbach alpha testet, inte på grund utav själva tesen utan för att måttet inte höll och var
därmed tvunget att bli borttaget. Resterande fyra var följande;
H1: Individer som präglas av personlighetstypen känslomässig instabilitet har en negativ upplevelse
av förändrad organisationskultur vid en sammanslagning
H2: Individer som präglas av personlighetstypen extrovert har en positiv upplevelse av förändrad
organisationskultur vid en sammanslagning
H3: Individer som präglas av personlighetstypen öppenhet har en positiv upplevelse av
förändrad organisationskultur vid en sammanslagning
H5: Individer som präglas av personlighetstypen målmedvetenhet har en positiv upplevelse av
förändrad organisationskultur vid en sammanslagning.

Utifrån första modellen där ingen hänsyn togs till kontrollvariablerna kan det utläsas att för
var och ett utav de personliga dragen återfinns positiva standardiserade beta värden. Detta
innebär vidare att en indikation kan utläsas om att individer som präglas utav var och ett utav
dessa karaktäristiska drag upplever organisationskultur i förändring som någonting positivt.
Detta vill säga att därmed skulle första tesen förkastas och resterande tre skulle accepteras.
Däremot när man då ser till modellens förklaringsgrad (R2 och Adj. R2), kan det utläsas att
denna inte är hög med ett värde på 0,094 respektive 0,017. Pallant (2013) menar att när
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urvalet är lågt och när man har ett flertal oberoende variabler, där även kontrollvariablerna är
införda bör man vara försiktig när modellen redovisas och därmed bör Adjusted R square
redovisas och inte R square. Detta innebär vidare att dessa fyra karaktäristiska egenskaper
förklarar variationen i den beroende variabeln, förändrad organisationskultur, till endast 1,7
%. Fortsättningsvis, kan en då anta att det är andra variabler eller slumpen som förklarar
resterande variation.
Det intressanta sker när man utför testet återigen och tar hänsyn till de kontrollvariabler som
valts med hjälp utav tidigare litteratur, nu kan det utläsas ett annorlunda resultat. När hänsyn
tas till de kontrollvariabler som valts erhålls en högre förklaringsgrad på 0,270 respektive
0,114. En kontrollvariabel, den nuvarande positionen respondenterna besitter är signifikant på
5 % nivån. Återigen, eftersom att urvalet är lågt kommer studien att gå efter Adj. R2, vilket
här innebär att variationen i den förändrade organisationskulturen kan förklaras till 11,4 %
utav de personliga egenskaperna samt de valda kontrollvariablerna. Om en ser till de
karaktäristiska egenskaperna har nu tre egenskaper ett positivt värde, medan målmedvetenhet
har ett negativt beta-värde. Detta ger vidare en indikation på att om personen är extrovert och
öppen för förändring upplever dem den förändrade organisationskulturen som positiv och
därmed skulle tes 2 och 3 att accepteras. Däremot sett till neuroticism och målmedvetenheten
kommer dessa att förkastas då modellen indikerar att de som är målmedvetna upplever den
förändrade organisationskulturen negativt och de som är neurotiska upplever denna positivt,
vilket inte går i linje med tidigare litteratur.
Trots att förklaringsgraden är högre när hänsyn tas till kontrollvariablerna kan detta trots det
inte påvisas vara signifikanta med en konfidensgrad på 95 % då signfikansnivån som gavs var
0,113. Det vill säga att med ca 88 % säkerhet kan en anta att 11,4 % utav variationen i den
förändrade

organisationskulturen

förklaras

utav

de

karaktäristiska

dragen

samt

kontrollvariablerna. Med detta sagt, innebär detta att försiktighet måste tillämpas vid
diskussion och dragna slutsatser. Att kunna generalisera detta resultat är närmast omöjligt,
vilket kommer att diskuteras vidare i avsnittet för kritik mot studien (se rubrik 6.2 kritik mot
studien).
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6. Diskussion, slutsats och framtida
forskning
6.1 Diskussion och slutsats
Syftet med studien var att undersöka om de anställdas upplevelse utav den förändrade
organisationskulturen präglades utav deras karaktäristiska drag. Som synes i resultatet har
hela syftet inte uppnåtts med studien. Ett flertal spekulationer kring varför kommer att
diskuteras närmare i detta avsnitt. Däremot kommer det att börja med att diskutera det
resultatet studien kom fram till, vilket tyvärr inte kunde visa sig vara signifikant.
I första hand om man ser till den tabell under avsnittet beskrivande statistik kan en se att alla
variablernas

medelvärde

för

organisationskultur

var

lägre

för

den

nuvarande

organisationskulturen än vad den är för den dåvarande organisationskulturen. Detta kan tyda
på att trots studien inte kunde påvisa signifikanta samband mellan karaktäristiska egenskaper
och förändrad organisationskultur, har själva upplevelsen uppfångats. Detta torde dömas vara
korrekt då variablerna har fått höga alpha-värden. Med detta i åtanke, torde detta innebära att
de anställda upplever den nuvarande organisationskulturen som sämre än vad den tidigare
varit. Som Cartwright et al. (1997) beskriver är organisationskultur i ständig förändring, detta
bör därmed tas i beaktning. Då denna organisations sammanslagning är relativt ny kan en anta
att alla byggstenar inte fallit på plats än. Med detta sagt menar studiens författare att
organisationen och ledningsgruppen i sin helhet har arbete kvar att göra för att få till stånd den
nya organisationskulturen som ska prägla den nya organisationen. Utöver detta kan det inte
förbises i diskussionen att respondenterna besvarade enkäten ca 2 år efter att
sammanslagningen av organisationerna skett och kan därmed ha hunnit ackommodera sig till
den nya organisationskulturen och därmed är deras upplevelse utav den dåvarande
organisationskulturen färgad av det dem upplever idag.
Om man endast ser till de medelvärden presenterade i avsnittet för beskrivande statistik kan
en utläsa att skillnaden mellan nuvarande och dåvarande organisationskultur skiljer sig mellan
0,74 till 1,08 enheter. Detta beroende på vilket element man ser till utav de fem som utgör
organisationskulturen enligt denna studie. Genom att observera endast denna tabell får man en
indikation på att respondenterna upplevde den dåvarande organisationskulturen och dess
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ledningsgrupp som bättre än vad de upplever den idag. Detta går i linje med vad litteratur
säger där det förklaras att arbetstagarna inom en organisation som sammanslås med en annan
oftast är negativt inställda inför, under och efter sammanslagningen (Kavanagh, 2006;
Ivancevich, 1987).
När en sammanslagning utförs och organisationen i sin helhet förändras krävs också
samarbetsvilja och tydlig kommunikation från alla berörda parter (Lundqvist, 2012), specifikt
ledningen. När anställda ska sammanslås innebär detta att även de högre toppskikten av
hierarkin ska sammanslås, vilket innebär vidare att fler individer kommer in, med fler
egenskaper och fler synvinklar vilket ofta kan leda till längre beslutsfattande. Fler individer
på plats innebär också att prioriteringar förändras där man kanske nu istället för att försöka få
de individer som varit i organisationen långt innan sammanslagningen känna sig inkluderade i
den nya organisationen, fokuserar på att få in de individerna som kommer från de andra
organisationerna. Detta innebär vidare inte specifikt att organisationen inte längre värnar om
sina anställda, deras kunder och dess omgivning utan att fokus med största sannolikhet
hamnat på att skapa denna nya organisationskultur som man vill ska prägla dess fyra väggar,
få allting att flyta på bättre samt att öka samarbetsvilligheten mellan kollegorna och därmed
har värderingarna hamnat mellan stolarna.
Lundqvist (2012) nämner att det är viktigt för ledningen att kommunicera på ett tydligt sätt
vad det är man vill göra och varför för att motivera de anställda. Detta är i sig inte en kritik
mot den undersökta organisationen, men kan agera som en tankeställare att man torde vara
mer tydlig för att åtminstone nå samma nivåer som en gång varit. Trots att resultaten inte är
signifikanta kan en trots det se avvikelser i upplevelsen, där på ont och gott, organisationens
anställda idag upplever organisationskulturen i en negativ bemärkelse än vad man tidigare
gjort. Som Bang (1999) och ett flertal forskare på senare tid påpekat är individer inte lika
intresserade utav kompensation i form av monetära ersättningar, utan där medarbetarna
numera är mer medvetna om sin omgivning. Utöver detta är de även måna kring vilka
arbetskollegor de arbetar med, hur de trivs på arbetsplatsen och hur samarbetsvilligheten är i
organisationen överlag (Marks et al., 2011; Jacobsen et al., 2002).
Utöver detta har även påståenden kring de personliga dragen ställts i enkäten, där en kan se att
enkäten lyckades fånga upp 4 av 5 personlighetsdrag. Utifrån regressionsanalysen (se tabell 7)
kan indikationer tas om att de karaktäristiska dragen påverkar upplevelsen utav förändrad
organisationskultur men inte till den största mån som uppsatsens författare antog från början
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utav studien. Efter att ha gått genom materialet kan en se att individerna i organisationen är
snarlika varandra och kan därmed vara en orsak till varför studien inte kunde påvisa att
statistiskt säkerställa samband föreligger mellan de karaktäristiska dragen och upplevelsen
utav organisationskultur i förändring.
Därav kommer denna studiens slutsats att vara följande; om en endast tittar till påståendena
kring organisationskulturen, kan en se tendenser att medarbetarna upplever den nuvarande
organisationskulturen som sämre än vad den tidigare varit. Regressionsanalysen med hänsyn
taget till kontrollvariablerna, gav indikationer på att neurotiska individer troligtvis kommer att
uppleva förändrad organisationskultur som positiv och den som är målmedveten negativ,
vilket går emot det litteraturen beskriver vara igenkännande för dessa typer av karaktärer.
Däremot när det då kommer till extrovert och öppenhet kan indikationers tas om att dessa
upplever denna som positiv, vilket går i linje med det tidigare forskning sagt karaktäriserar
dessa drag.
Detta kan ha många förklaringar, om man endast utgår från teorin kan det främst bero på att
individerna inom organisationen inte förstått innebörden med den organisatoriska
förändringen som skett. Utöver det kan även inre rutiner och processer förändrats, vilket
skapar förvirring då man längre inte känner samma tillhörighet till organisationen för att
allting blir nytt. En tredje kan vara att de anställda, inom vardera organisation, kände en stark
tillhörighet till den specifika kulturen och måste nu börja om på ny kula, där nya relationer
skall byggas i samband med tilliten inte bara till organisationen i sin helhet, men även sina
medarbetare. Därav är den slutgiltiga slutsatsen att trots att syftet med sammanslagningar är
för att effektivisera processer, skapa mångfald och besvara diverse påtryckningar från
omvärlden (Lodofors et al, 2006; Nguyen et al., 2003; Cartwright et al., 1992; Alarik, 1982),
torde själva sammanslagningen implementeras stegvis med tydlig kommunikation till alla
inom organisationen. En liknelse kan vara när man bygger ett hus, antingen väljer man att riva
ner hela huset inklusive grunden det står på och bygga denna på nytt, flytta över byggstenar
från andra hus och bygga upp ett liknande hus. Eller att man väljer det andra alternativet, man
river allt förutom grunden och med hjälp av andra byggstenar kan man bygga ett starkare hus
som håller emot stormar av vind, regn och åska.
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6.2. Kritik mot studien
För att nu argumentera ytterligare till varför studien inte uppnådde de förväntade resultaten,
har uppsatsens författare diskuterat och reflekterat kring detta. Det första som slog oss var att
vi endast undersökte en sammanslagning i en organisation. Eftersom organisationerna som
blev sammanslagna var verksamma inom samma område kan en spekulera att individerna
inom dessa organisationer är likartade. Detta med argumentet av att när en tittar på den data
som blivit insamlad, har påståendena kring de personliga dragen varit snarlika. Det vill säga
att individerna är likartade varandra på arbetsplatsen, på så sätt kan en inte urskilja om det då
är de personliga dragen som gör att upplevelsen är annorlunda.
Ett andra argument har varit att studien endast riktat sig till endast en organisation, om denna
studie skulle rikta sig till ett flertal organisationer efter sammanslagningar i olika branscher
tror studiens författare fortfarande att samband skulle föreligga. Orsaken till varför denna
studie endast riktat sig till en enda organisation har tyvärr varit tidsaspekten. Med detta menar
vi att på den tid vi har haft att studera och undersöka området, skulle där inte finnas tid att
undersöka fler organisationer i fler branscher.
Slutligen, trots att variablerna erhöll höga alpha-värden känner författarna till studien att
mätinstrumentet för organisationskulturen var för snävt och detsamma gäller för det
personlighetstest som användes. Då vi endast hade en viss period att utföra studien på, var
detta ett nödvändigt ont då vi var tvungna att få ihop en enkät som innehöll båda delarna, utan
att ha för många påståenden för att respondenterna skulle orka sig genom enkäten.

6.3 Förslag till framtida forskning
Baserat på kritiken som utförts gentemot studien bör ett naturligt förslag vara att man utför
studien återigen och utför den som en longitudinell studie. Exempelvis om en organisation är i
närheten av att utföra en sammanslagning, fånga upp upplevelsen av den dåvarande
organisationskulturen innan sammanslagningen. Sedan en period efter sammanslagningen
utföra en liknande enkätundersökning för att fånga upplevelsen av den nuvarande
organisationskulturen under den period de faktiskt är i den nya organisationen och verkar
inom den nya organisationskulturen. Sist genom att utföra ett utförligare personlighetstest för
att vara säker på att man lyckas fånga upp de specifika drag en individ har. Genom att
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undersöka fler branscher och fler organisationer torde där finnas samband mellan individernas
personligheter, då det är dessa som skapar beteendet, och förändrad organisationskultur.
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Bilaga 1.
Enkät
Medarbetarens upplevelse av organisationskulturen vid en sammanslagning
Hej,
Vi är två studenter, Isabella Adamborg och Lina Hansson, från Högskolan Kristianstad som
skriver vår magisteruppsats om medarbetarnas upplevelse av förändrad organisationskultur
vid en sammanslagning.
Eftersom just din organisation nyligen har genomgått en sammanslagning, vänder vi oss
specifikt till dig. Företaget såväl som du som anställd kommer vara ANONYM i uppsatsen.
Därför ber vi dig att besvara enkäten så ärligt som möjligt.
Enkäten är uppbyggd på frågor och tar ca 10 minuter att genomföra.
Vi tackar för er tid då vår studie utan er är omöjlig att genomföra.
Syftet är att bidra till att optimera sammanslagningar utav organisationer i framtiden genom
att ta hänsyn till en av de grundläggande aspekterna, det vill säga du som anställd.
Svarsfrist: Snarast möjligt
Tack på förhand!
Lina Hansson

linahansson@live.se

Isabella Adamborg

isabella.adamborg@gmail.com

1. Kön
2. Ålder
3. Hur många anställningar har du haft under din arbetsverksamma tid?
4. Hur många gånger har du bytt position inom företaget innan sammanslagningen?
5. Hur många år har du arbetat inom företaget innan sammanslagningen?
6. Min nuvarande position i den nya organisationen är: (ex. rådgivare,
kundservicemedarbetare, vaktmästare etc.)
© Isabella Adamborg och Lina Hansson

59

Nedan finner ni påståenden att besvara utifrån en 7-gradig skala där 1 = instämmer inte alls
och 7 = instämmer helt. Första gången ställs påståendena (a) utifrån hur du upplevde
organisationskulturen innan sammanslagningen, medan påståendet den andra gången, dvs. (b)
åsyftar till hur du upplever organisationskulturen idag
7a. Jag upplevde att det dåtida företaget satsade på sina anställda
7b. Jag upplever att företaget idag satsar på sina anställda
8a. Jag upplevde att dåtida företagets mötte kundernas behov
8b. Jag upplever att företaget idag möter kundernas behov.
9a. Jag upplevde att det dåtida företaget tog ett samhällsansvar
9b. Jag upplever att företaget idag tar ett samhällsansvar
10a. Jag upplevde att det dåtida företaget tog ett ansvar för mänskliga rättigheter
10b. Jag upplever att företaget idag tar ett ansvar för mänskliga rättigheter
11a. Jag upplevde att det dåtida företagets värdeord kommunicerades tydligt.
11b. Jag upplever att företagets värdeord idag kommuniceras tydligt
12a. Jag upplevde att jag var delaktig i det dåtida företaget
12b. Jag upplever att jag är delaktig i det nutida företaget
13a. Jag upplevde nära beslutsvägar till ledningen i det dåtida företaget
13b. Jag upplever nära beslutsvägar till ledningen idag
14a. Jag upplevde att jag kunde sätta mig vart jag ville i lunchrummet i det dåtida företaget
14b. Jag upplever att jag kan sätta mig vart jag vill i lunchrummet idag
15a. Jag upplevde att arbetskamraterna ställde upp för varandra i det dåtida företaget
15b. Jag upplever att arbetskamraterna ställer upp för varandra idag
16a. Jag upplevde ett öppet klimat i det dåtida företaget
16b. Jag upplever ett öppet klimat idag
17a. Jag upplevde att det dåtida företaget präglades av samarbetsvillighet
17b. Jag upplever att företaget idag präglas av samarbetsvillighet
18a. Jag upplevde att det fanns en mentalitet av att ge och ta i det dåtida företaget
18b. Jag upplever att det finns en mentalitet av att ge och ta idag
19a. Jag kände mig trygg i min arbetsroll om det skulle inträffa en konflikt – då visste jag vad
jag skulle göra
19b. Jag känner mig trygg i min arbetsroll om det skulle inträffa en konflikt – då vet jag vad
jag skall göra.
20a. Jag kände mig stolt över att arbeta i det dåtida företaget
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20b. Jag känner mig stolt över att arbeta i dagens företag
21a. Jag upplevde att kollegorna bidrog till en god stämning i det dåtida företaget
21b. Jag upplever att kollegorna bidrar till en god stämning idag
22a. Jag kände samhörighet med mina arbetskamrater i det dåtida företaget
22b. Jag känner samhörighet med mina arbetskamrater
23a. Jag upplevde en god arbetsmiljö i det dåtida företaget
23b. Jag upplever en god arbetsmiljö idag
24a. Jag upplevde att det var lätt att ta initiativ i det dåtida företaget
24b. Jag upplever att det är lätt att ta initiativ idag
25a. Jag upplevde att jag kunde kommunicera med närmsta chef i det dåtida företaget
25b. Jag upplever att jag kan kommunicera med min närmsta chef idag
26a. Jag upplevde att ledningen var transparent avseende målsättning och planering i det
dåtida företaget
26b. Jag upplever att ledningen idag är transparent avseende målsättning och planering idag
27a Jag upplevde en god ledarstil i det dåtida företaget
27b Jag upplever en god ledarstil idag
28a Jag upplevde att ledningen i det dåtida företaget var tydlig med vad som skulle prioriteras
28b Jag upplever att ledningen är tydlig med vad som skall prioriteras idag
29a Jag upplevde att ledningen i det dåtida företaget var en förebild
29b Jag upplever att ledningen är en förebild idag
Nedan följer korta påståenden om vad som karaktäriserar dig som person. Enkäten är anonym
så tacksam om ett ärligt svar kan ges för bidragande till studiens ändamål.
30. Jag har svårigheter med att hantera stress
31. Jag upplever förändringar som ansträngande
32. Jag blir lätt känslosam
33. Jag har lätt för att bli irriterad
34. Jag pratar gärna
35. Jag trivs med att ha människor omkring mig
36. Jag är en aktiv person
37. Jag visar när jag är entusiastisk över situationer
38. Jag är spänningssökande
39. Jag trivs med att umgås med människor jag känner
40. Jag uppskattar nya erfarenheter
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41. Jag gillar flexibilitet
42. Jag är nyfiken
43. Jag gillar att testa nya saker
44. Jag är sympatisk och hjälpsam
45. Jag förväntar mig att andra ställer upp
46. Jag behöver inte stå på mig och hävda min rätt
47. Jag är inte kritisk och skeptisk
48. Jag föredrar planering och organisering
49. Jag är viljestark
50. Jag strävar efter att prestera
51. Jag har hög självkontroll
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Bilaga 2.
Karaktäristiska drag för de fem dimensionerna
Tabell 1. Karaktäristiska drag för de fem dimensionerna (McCrae & Costa, 1985; Gosling et al., 2003).

Dimension

Karaktäristiska drag

Neuroticism

Stresskänslig, ångest, depressiva reaktioner

Extrovert

Entusiastisk, social, och spänningssökande

Öppenhet

Nytänkande, nya erfarenheter och nyfiken

Vänlighet

Samarbetsvillig, förtroende för andra och hjälpsamhet

Målmedvetenhet

Självdisciplinerad, plikttrogen och strukturerad
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-,321*

-,574**

-,468**

-,053

,248

-,142

,007

,296*

,049

,088

2 Extrovert

3 Öppenhet

4 Målmedvetenhet

5 Kön

6 Ålder

7 Arbetslivserfarenhet

8 Byte av position inom
organisationen

9 Antal år arbetade i
företaget
innan
sammanslagningen

10 Nuvarande position

11
Förändrad
organisationskultur

-,163

,005

-,055

,024

-,272

-,212

,421**

,516**

,633*

1

2

-,277*

,087

-,179

,009

-,008

-,142

,153

,344*

1

3

Signifikansnivå: p<0,05*, p<0,01**

1

1 Neuroticism

1

-,106

,108

-,016

,217

,017

-,069

,002

1

4

,067

-,094

-0,95

-,110

-,269

-,190

1

5

,155

,213

,814**

,424**

-,098

1

6

-,249

-,156

-,430**

-,205

1

7

,191

,191

,483**

1

8

,276*

,134

1

9

-,258

1

10

1

11

Bilaga 3

Korrelationsmatris

