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Den sociala identitetens påverkan på skapandet av en gemensam 

organisationskultur 
 

Malin Östling 

 

 

Ett företags organisationskultur består av ett gemensamt värdesystem som 

har en meningsskapande funktion för de anställda i företaget som 

identifierar sig med organisationen. I en företagsfusion, där två eller flera 

företag går samman, har det visat sig vara svårt att förena olika 

organisationskulturer på grund av motstånd från de anställda. Tidigare 

forskning kring detta har till stor del fokuserat på de anställdas agerande i en 

fusion. Syftet med denna studie var att undersöka hur anställdas 

meningsskapande i en fusion påverkades av deras identifikation med 

organisationen. Med en kvalitativ intervjustudie undersöktes hur anställda i 

fyra företag hade upplevt en fusion av företagen. Resultatet visade att även 

om förändringsprocessen hade upplevts negativt av samtliga deltagare 

varierade upplevelsen av det nya företaget och dess kultur utifrån 

deltagarnas tidigare bolagstillhörighet. Analysen visade att identifikationen 

med de tidigare organisationskulturerna påverkade de anställdas menings-

skapande i situationen och därmed skapandet av en ny gemensam 

organisationskultur. 

  

Keywords: company merger, organizational culture, sensemaking, social 

identity. 
 

 

Inledning 
 

En företagsfusion är ett samgående av två eller flera företag i syfte att bilda ett nytt företag. 

Fusioner uppkommer i företagsförvärv eller så kallade "joint ventures". Syftet med fusionen 

är att dra nytta av företagens respektive fördelar och styrkor. Genom socialisation, eller 

kulturinlärning omformas organisationernas kulturer till en gemensam organisationskultur 

(Larsson & Lubatkin, 2001). Men tidigare studier av företagsfusioner har visat att skapandet 

av en ny gemensam organisationskultur kan vara problematiskt. Hur en förändring genomförs 

har i bland annat en studie av van Dijk och van Dick (2009) visat sig påverka de anställdas 

identifikation med den nya organisationen och som följd deras motstånd till förändringen. I en 

studie av Lucas och Kline (2008) gjorde de anställda motstånd genom att hålla kvar vid gamla 

traditioner och en vi-och-dom känsla utvecklades mellan grupperna. Rafferty och Griffin 

(2006) har även kunnat visa att en omfattande strukturell förändring, som en företagsfusion är, 

ökar de anställdas intention att säga upp sig. Andra reaktioner vid ett företagsförvärv har i en 

studie av Mirvis (1985) visat sig vara känslor av förlust och förnekelse hos de anställda i det 

förvärvade företaget, samt en ovilja att acceptera det förvärvande företaget som legitim ägare 

och ledare av de båda företagen. De som inte anpassar sig till den nya organisationen 

uttrycker större solidaritet med sin grupp än de gjorde före fusionen (Bastien, 1992). En annan 

studie av Giessner och Mummendey (2008) visade att solidariteten till den egna gruppen var 

starkast när grupperna fortfarande såg sig som separata grupper och fusionen ansågs 

misslyckad. En fusion som upplevdes lyckad ökade däremot möjligheterna till en positiv 

interaktion och därmed en integration av grupperna. Ett liknande resultat av Gaertner, 
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Dovidio och Bachman (1996) visar att ju mer positiv interaktionen är mellan de två 

samgående grupperna desto mer ses de tidigare två bolagen som en grupp. Först när 

medlemmarna ser sig själva som en grupp kan en gemensam organisationskultur skapas. 

 

 

Teorier om organisationskultur 
 

Organisationskultur kan definieras på olika sätt beroende på vilket perspektiv man utgår från. 

Gemensamt för många perspektiv är utgångspunkten att organisationskultur utgörs av ett 

ihållande värderingssystem som delas av individer i en grupp (Cooke & Rousseau, 1988; 

James et al., 2008; Schall, 1983; Schein, 1990). Värderingar ligger till grund för individens 

attityd gentemot specifika objekt och situationer, som i sin tur påverkar individens beteende 

(Stackman, Pinder, & Connor, 2000). 
 Enligt strukturalisterna är kultur något som en organisation har och som formas och 

omformas av strukturen, det vill säga arbetssätt och rutiner inom organisationen (Cooke & 

Szumal, 2000; Hofstede, 1994). En ledare för en organisation kan påverka organisations-

kulturen genom de rutiner och arbetssätt som uppmuntras (Cooke & Szumal, 2000). Genom 

att ändra i strukturen kan man ändra kulturen i önskad riktning (Hofstede, 1994). Men det är 

först genom organisationsmedlemmarnas delade erfarenheter som en ny organisationskultur 

ges mening. Något som även framhålls av Schein (1995) som menar att endast de strukturella 

förändringar som organisationsmedlemmarna anser fungera i praktiken kommer att tas i bruk 

och forma kulturen, vilket begränsar ledarens makt att förändra kulturen. För en utomstående 

är en organisations kultur observerbar genom hur den manifesteras genom symboler och 

företagsvärderingar, men dess innebörd kan endast tolkas av medlemmarna i kulturen 

(Hofstede, 1994; Schein, 1990).  

 För Bligh (2006) är det just delandet av erfarenheter som står i fokus och inte formella 

strukturer. Bligh menar att forskare bör lägga större fokus på det meningsskapande som sker i 

interaktionen mellan organisationsmedlemmar och hur det påverkar identifikationen med en 

kultur. Tanken att kultur formas i interaktionen delas av bland andra Beyer, Hanna och Milton 

(2000). I den sociala interaktionen möjliggörs ett delat meningsskapande där symboler och 

beteende ges en delad innebörd (Beyer et al., 2000; Schall, 1983). Trice och Beyer (1993) ser 

även kulturen i sig som en meningsskapande mekanism. När individer tillsammans utvecklar 

ett gemensamt beteendemönster blir det en utgångspunkt för meningsskapande i kommande 

situationer (Trice & Beyer, 1993). Meningsskapande är även utgångspunkten för Kleppestø 

(1993) som menar att organisationsmedlemmarnas gemensamma meningsskapande utgör 

varje organisations unika kulturella struktur och leder till ett likartat beteende. Till skillnad 

från strukturalisternas utgångspunkt består organisationskulturen alltså inte av djupliggande 

organisatoriska strukturer utan är ett sätt för kollektivet att beskriva och förstå sig själva i 

relation till andra. Enlig Kleppestø är kulturen i ständig tillblivelse utifrån hur medlemmarna 

tolkar och omtolkar sin omgivning. Synen på kulturen är därmed kontextberoende. 

I denna studie definieras organisationskultur som “ett relativt ihållande symbolsystem av 

värderingar, uppfattningar, och antaganden, utvecklat och delat av interagerande 

organisationsmedlemmar som hjälper dem att förklara, koordinera, och utvärdera beteenden 

och skapa mening i händelser som uppstår i den organisatoriska kontexten” (Schall, 1983, p. 

557, översättning av författaren). Utgångspunkten är att kulturen formas av interaktion och 

har en meningsskapande funktion för organisationsmedlemmarna. 
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Meningsskapande i en företagsfusion 
 

I en organisatorisk förändring har organisationskulturen en meningsskapande funktion 

samtidigt som den enligt Kleppestø (1993) formas av den meningsskapande processen som 

uppstår i interaktionen mellan gruppmedlemmar. Meningsskapande är en aktiv process där 

individer och organisationer formar och tolkar sin omgivning, till exempel situationer och 

andras och sitt eget beteende, för att skapa en omgivning som de kan förstå och hantera 

(Weick, 1995). Meningsskapande används enligt Weick framförallt för att minska otydlighet i 

situationer där olika tolkningar tillåts på en och samma gång eller för att minska osäkerhet 

kring framtiden. Till exempel vid otydlig rollfördelning, avsaknad av information, eller 

otydliga mål. Meningsskapandet grundas i individers och gruppers identitetsskapande. 

Människor skapar mening av något som sker utanför individen utifrån sin egen självbild och 

försöker genom sin tolkning behålla en positiv självbild. Då den egna tolkningen påverkas 

både av egna erfarenheter och av andras tolkning i den sociala interaktionen måste kontexten 

ses som en referenspunkt för meningsskapandet. I en studie av Rentsch (1990) visade 

resultatet att personer som ingår i samma grupp tolkar samma händelse lika samt att personer i 

olika grupper tillerkänner samma händelse olika mening. Ett liknande resultat i en studie av 
Chreim (2007) visade betydelsen av organisationskontexten för två gruppers tolkningar i en 

organisationsfusion. Skillnaderna i tolkning mellan grupperna var till en början stor men 

avtog med tiden i och med att de gick från att ha olika kontextuella faktorer till att ha samma. 

 

 

Anknytning till en organisation 

 
När medlemmarna i en organisation känner att organisationskulturen överensstämmer med de 

egna värderingarna uppstår en känsla av anknytning till kulturen. Ju starkare positiv känsla 

individen har för en organisation desto starkare blir anknytningen (Virtanen, 2000). En stark 

anknytning skapar i sin tur en starkare identifikation med en kultur (Beyer et al., 2000). 

Känslan av anknytning till den nya organisationen har visat sig ha betydelse för reaktionerna 

på en förändring. En studie av Herscovitch och Meyer (2002) visade att individer som inte 

känner anknytning till sin organisation är generellt mer villiga att anpassa sig till förändringar. 

Fedor, Caldwell och Herold (2006) kunde även påvisa att individer som var positiva till 

organisationsförändringen kände en större anknytning till den nya organisationen. Ett resultat 

som upprepades i en studie av van Emmerik och Euwema (2008). Viljan att forma nytt socialt 

kapital ökade när de anställda kände sig värdefulla och upplevde stöd från chefer. Denna 

effekt kvarstod även om reaktionerna på själva omstruktureringen var negativ (van Emmerik 

& Euwema, 2008). Men då förändringsprocessen uppfattas orättvis har förändringen en 

negativ påverkan på anknytning (Fedor et al., 2006).  
I en studie av Bennett och Durkin (2000) visade resultatet att perioder av grundläggande 

förändring minskar identifikationen med en organisation och upplevelsen att organisationens 

värderingar överensstämmer med de anställdas egna värderingar. Förändringsprocessens 

påverkan på identifikation har kunnat påvisas i studier av bland andra van Dijk och van Dick 

(2009). Resultaten visade att framförallt avsaknad av information om förändringen och 

möjlighet att ge feedback hade en negativ effekt på identifikationen med organisationen. Ju 

mindre individerna identifierade sig med den nya organisationen desto större var deras 

motstånd mot förändringen. Det som van Dijk och van Dick samt flera andra har kunnat visa 

är att reaktionerna och det eventuella motståndet beror på hur en förändring implementeras 

och inte i målet med förändringen (Kleppestø, 1993; Tyler & De Cremer, 2005; van Dijk & 

van Dick, 2009).  
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Social identitet i en organisation 
 

Giessner, Viki, Otten, Terry och Täuber (2006) kunde i en studie konstatera att främst 

gruppmedlemskap påverkar de anställdas stöd till en organisatorisk förändring. Studien visade 

att de anställdas reaktion berodde på hur gruppen som de identifierade sig med påverkades av 

förändringen och inte individen. Social identitet är “den del av en individs självbild som 

uppstår i eller härleds till medvetenhet om medlemskap i en social grupp/…/” (Tajfel, 1982, p. 

24, översättning av författaren). Medvetenheten är kopplad till en värdering (av gruppen) och 

en känslomässig investering. Den sociala identiteten uppstår i interaktionen mellan individer 

och grupper och kräver att gruppen erkänns som en grupp av utomstående. Värderingen av 

den egna gruppen skapas i jämförelse med andra grupper där grupperna tillskrivs positiva och 

negativa egenskaper. Andra grupper ses som mer enhetliga än den egna med mindre varians i 

personliga egenskaper hos medlemmarna, vilket medför att medlemmarna värderas utifrån sin 

grupptillhörighet. Även när det inte finns någon konflikt eller tävlan mellan grupper existerar 

en tendens att favorisera den egna gruppen. Detta beror på behovet att uppnå och upprätthålla 

en positiv identitet i förhållande till andra grupper. Ju mer lika grupperna är desto större blir 

behovet av att skapa en positiv särskiljning för den egna gruppen. Detta sker genom 

fördelaktig jämförelse med den andra gruppen med de dimensioner för jämförelse som finns 

tillgängliga. Baserat på teorin om social identitet menar Kleppestø (1993) att kulturkrockar 

inom organisationer inte kan ses som två strukturer som krockar, utan snarare som en 

kollision mellan två eller flera organisatoriska självbilder. Medlemmarnas strävan efter 

tillhörighet eller en social identitet ökar vid sammanslagningar då deras gamla tillhörighet 

hotas. Bilden av den gamla gruppen förtydligas och omtolkas i relation till de grupper de slås 

samman med och ett behov av att bevara sin särprägel uppstår. Företagets försök att likrikta 

alla grupper försvårar därför snarare än underlättar integrationen då medlemmarna försöker 

bevara sin sociala identitet och gör motstånd.  

 Flera forskare har utgått från teorin om social identitet i studier av företagsfusioner. 

Marques, Abrams, Paez och Martinez-Taboada (1998) påvisade resultat i enlighet med Tajfels 

teori om social identitet. I situationer där grupperna kände att deras sociala identitet var hotad 

försökte de upprätthålla en positiv identitet genom att värdera sin egen grupp i helhet mer 

fördelaktigt än den andra gruppen. Inom gruppen fanns det även en tendens att favorisera 

medlemmar som stödde den egna gruppens normer (normativ differentiering) och nedgradera 

avvikande medlemmar. Normativ differentiering resulterade i ökad identifikation med den 

egna gruppen (Marques et al., 1998). Ökad identifikation med den gamla gruppen har även 

påvisats av Bastien (1992) som konstaterade att de anställda som inte anpassade sig till den 

nya organisationen uttryckte större solidaritet med sin gamla grupp än de gjorde innan 

samgåendet. Något som även Mirvis (1985) kunde påvisa i sin studie av ett företagsförvärv. 

Anställda i det uppköpta företaget upplevde att de var tvungna att helt anpassa sig efter 

köparen vilket ledde till en aktiv strävan att behålla sin gamla identitet som en form av 

motstånd mot hotet mot deras autonomi. Chreim (2007) fann i studien av tre företag som hade 

fusionerats en tydlig ”vi och dom”-känsla där den egna produkten favoriserades samt en ovilja 

att släppa de traditioner och symboler som funnits. Chreim drog slutsatsen att grupperna 

genom att hylla det som varit försökte motverka hoten mot den gamla identiteten och behålla 

en positiv självbild. Att grupperna i en fusion håller kvar vid gamla traditioner som försvar 

mot förändring har även påvisats i en studie av Lucas och Kline (2008). Genom att lyfta fram 

olikheter och favorisera den egna kulturen uppstod en tävlan mellan grupperna.  

Att statusskillnader mellan grupper tydliggörs i en fusion har visat sig ha betydelse för 

identifikationen med den nya organisationen. I en studie av van Leeuwen, van Knippenberg 

och Ellemers (2003) visade resultatet att ju tydligare den egna gruppens gamla identitet fanns 

representerad i den nya organisationen desto starkare var identifikationen med den nya 
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gruppen. Även Gleibs, Mummendey och Noack (2008) kunde visa att anpassningen till den 

nya identiteten var mindre i lågstatusgruppen som upplevde förändringen som ett hot mot den 

gamla identiteten. För den dominanta gruppen var en stark identifikation med den gamla 

gruppen relaterat till en stark identifikation med den nya och förändringen upplevdes som en 

fortsättning av den tidigare identiteten. Ett liknande resultat kunde uppvisas i en studie av 

Giessner et al. (2006) där grupper med olika status visade sig föredra olika sätt att fusioneras. 

Av dessa tre uppfattades assimilering och ojämlik integrering som mest hotfulla mot den egna 

identiteten för lågstatusgruppen. Högstatusgruppen å andra sidan kände sig mest hotade av en 

jämlik integration. Giessner et al. (2006) drog utifrån detta slutsatsen att båda grupper i en 

fusion strävar efter optimal statuspositionering. Lågstatusgruppen tenderar enligt en studie av 

Terry och Callan (1998) uttrycka mer partiskhet gentemot den dominanta gruppen genom att 

värdera sig själv mer positivt. Utifrån detta drog Terry och Callan slutsatsen att lågstatus-

gruppen kände sig mer hotade av fusionen i och med att de i jämförelsen med den andra 

gruppen fick en lägre status. Detta motiverade dem att försvara och upprätthålla sin sociala 

identitet genom positiv differentiering. Ett liknande resultat påvisades i studien av van Dijk 

och van Dick (2009). Individerna i lågstatusgruppen upplevde ett större hot mot sin identitet 

än den dominanta parten. Genom att göra motstånd försökte gruppen bevara en positiv 

självbild och samtidigt nedvärdera den andra gruppen. 

  

 

Syfte 

 

Tidigare studier kring organisationsförändring och företagsfusioner har till stor del fokuserat 

på konsekvenser och motstånd istället för hur de anställda upplever förändringen och skapar 

mening i situationen. I denna studie har fokus varit på vad som hände under förändrings-

processen och hur de anställda upplevde det. Med utgångspunkt i teorierna om kultur, social 

identitet och meningsskapande var syftet i denna studie att undersöka hur anställdas 

upplevelse av en företagsfusion, samt deras sociala identitet, påverkade skapandet av en ny 

organisationskultur. Fokus ligger på hur deltagarna upplevde och skapade mening i den 

uppkomna situationen och inte hur de agerade. Genom att undersöka upplevelsen av 

förändringsprocessen under implementationen av den nya organisationen, och identifiera 

skillnader och likheter mellan grupperna, söker studien svara på frågeställningarna: 

 

1) Hur har social identitet påverkat:  

- meningsskapande i förändringsprocessen?  

- meningsskapande i interaktionen mellan bolagen? 

2) Hur har meningsskapande i förändringsprocessen och interaktionen i sin tur påverkat 

skapandet av en ny organisationskultur? 

 

 

Metod 

 

I denna studie har en kvalitativ metod använts för att förstå hur anställda upplevde och 

skapade mening i en företagsfusion och hur det har påverkat deras syn på den egna 

organisationskulturen.  
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Case 

 

Objektet för studien är ett internationellt företag som har sin grund i ett antal företagsförvärv 

av flertalet svenska bolag mellan 1985 och 2005. Företaget benämns från och med nu som 

Koncernen. Koncernen påbörjade 2007 ett arbete att skapa ett företag av fyra bolag som 

ingick i koncernen. Bolagen kommer i denna studie att benämnas Bolag A, Bolag B, Bolag C, 

och Bolag D. Skapandet av ett företag innebar att bolagen, som tidigare varit separata legala 

enheter (juridiska personer), från och med slutet av 2008 ingick i en och samma legala enhet. 

Bolagen hade innan denna omstrukturering inte samarbetat eller haft kontakt i arbetet då de 

tillverkade olika typer av produkter. Endast Bolag B och Bolag C hade haft kontakt då Bolag 

C hade varit en underleverantör till Bolag B. Omstruktureringen som benämndes One 

Company innebar skapandet av en ny matrisorganisation där Bolag A och Bolag B 

fusionerades och skapade en organisation. Även Bolag C ingick i denna organisation men på 

grund av en konkurrenssituation hölls bolaget särskilt från Koncernen i extern 

kommunikation. Bolag D hölls isär från övriga i en egen organisation. Samtliga 

supportfunktioner, Service och Supply (fabriker) centraliserades. Serviceorganisationen skulle 

serva samtliga av Koncernens produkter och fabriker byggdes upp som skulle kunna tillverka 

flera av Koncernens produkter.  

 Omstruktureringen var en episodisk förändring, det vill säga en avsiktlig organisations-

förändring planerad att inträffa vid ett specifikt tillfälle (Weick & Quinn, 1999). För många av 

de anställda innebar fusionen inte bara en strukturell förändring utan även att de fick nya 

roller, nya chefer, nya arbetssätt och ny arbetsplats. Men målet med One Company var även 

att skapa en känsla av ett enat företag med en gemensam kultur. Två år efter att den nya 

organisationen hade implementerats påbörjades denna studie av de anställdas upplevelse av 

omstruktureringen. För deltagarna, i denna studie, från Bolag A, Bolag B och Bolag C innebar 

omstruktureringen inte bara en fusion till en och samma organisation utan även en 

direktkontakt som de inte tidigare hade haft med varandra, då de 2009 flyttades till samma 

kontor. Deltagarna från Bolag D arbetade på ett kontor på annan ort.  

  

 

Deltagare 
 

De 12 deltagarna i studien hade varit anställda i Koncernen eller något av de tidigare bolagen 

mellan 16 månader och 17 år. Fyra av deltagarna var kvinnor. Deltagarna var i åldrarna 26 till 

49 år, med medelålder 39,5 år. Alla fyra Bolag fanns representerade bland intervjupersonerna 

(IP) enligt; Bolag A: IP1, IP2, IP3, Bolag B: IP4, IP8, Bolag C: IP5, IP6, IP7, Bolag D: IP9, 

IP10, IP11, IP12.  

Urvalet av intervjupersonerna som tillfrågades att delta i studien var en blandning av 

strategiskt och tillgänglighetsurval och genomfördes av författaren utifrån listor över de 

anställda i Koncernen. I de första två urvalen valdes endast anställda på huvudkontoret ut då 

samtliga bolag fanns representerade där. Ett strategiskt urval behövdes för att säkerställa att 

anställda från alla fyra bolag deltog i studien. Deltagarna valdes dock slumpmässigt ut från 

varje bolag. Då inga anställda från Bolag D ville delta i studien efter de första två utskicken 

gjordes ett tredje urval där samtliga anställda på ett annat kontor tillfrågades. Ingen ersättning 

utgick för deltagande i studien. 

 

 

Material 
 

En semistrukturerad intervjuguide utformades med fokus på kultur och social identitet i 
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organisationsförändringen. En viss struktur krävdes för att möjliggöra en jämförelse mellan de 

anställda i de olika bolagen och deras upplevelse av organisations-kulturen. Utifrån teorier om 

social identitet, meningsskapande och anknytning togs fyra frågeområden fram för 

intervjuguiden som var nära kopplade till frågeställningen för studien. Dessa var: den egna 

kulturen, nya värderingar, de andra enheterna och kulturella skillnader. För beskrivning av 

den egna kulturen användes Organisation Culture Profil (OCP) som är ett deskriptivt 

profileringsinstrument ursprungligen utvecklat av O’Reilly, Chatman och Caldwell (1988) 

och modifierat av Ashkanasy, Broadfoot och Falkus (hämtat ur Ashkanasy et al., 2000). 

Instrumentet består av 10 dimensioner för kultur men i denna studie har dimensionen för 

omvärld och marknad tagits bort då den inte ansågs vara relevant för studien. Frågorna under 

temat nya värderingar handlade om inställningen till fusionen, den nya organisationen, de nya 

värderingar samt personlig påverkan. Frågorna är framtagna främst utifrån teorin om 

meningsskapande och anknytning men söker även svar på synen på integrationsprocessen. 

Temat de andra enheterna berörde kontakten mellan enheterna och är baserad på teorin om 

social identitet. Fokus ligger på kontexten och den upplevda relationen mellan grupperna. Det 

fjärde temat handlade om upplevda kulturella skillnader mellan grupperna både före och efter 

fusionen. 

 

 

Procedur 

 

Innan kontakt togs med deltagarna skickades ett informationsmail ut till samtliga chefer på 

kontoren via personalchefen, där cheferna informerades om att deras anställda skulle kunna 

bli tillfrågade att delta i studien, utan att ange vilka som skulle tillfrågas. Deltagarna 

kontaktades därefter via mail där de informerades om syftet med studien och tillfrågades om 

de ville medverka. Vidare informerades deltagarna om att deras deltagande var frivilligt samt 

att urval och utskick hade genomförts av författaren utan insyn för andra samt att all insamlad 

data skulle hanteras konfidentiellt. 

 Totalt gjordes tre utskick till 52 anställda i Koncernen, samt påminnelser som följde de två 

första utskicken. Första mailet skickades till 18 anställda varav tre svarade att de ville delta, 

samtliga från Bolag A. En påminnelse skickades utan ytterligare svar. Då antalet deltagare 

ansågs för litet gjordes ett andra utskick till totalt 14 anställda från Bolag B, Bolag C och 

Bolag D. Av dessa svarade fem ja, varav en efter en påminnelse. Ingen av de tillfrågade från 

Bolag D ville delta. Efter genomförda intervjuer och en preliminär analys gjordes en 

bedömning att Bolag D:s perspektiv behövdes för en komplett analys, då det var det enda 

bolag som inte hade fusionerats ihop med det andra och kunde av den anledningen tänkas ha 

upplevt omstruktureringen annorlunda. Ett tredje mail skickades därför till ett av Bolag D:s 

lokalkontor. Totalt tillfrågades 20 anställda, samtliga tillhörande Bolag D, varav nio svarade 

ja. Fem av dessa valdes ut att delta i studien utifrån möjlighet att delta inom tidsramen för 

intervjustudien. Intervjuerna genomfördes på deras kontor. En deltagare valdes bort då denne 

inte tillät att intervjun spelades in. Totalt 12 intervjuer genomfördes två år efter fusionen. 

Intervjulängden varierade mellan 18 och 99 minuter.  All insamlad data från de tolv 

intervjuerna transkriberades av författaren innan den analyserades. 

 

 

Databearbetning 

 

Analysmetoden som har använts i studien är hermeneutisk metod där frågor ställdes till 

intervjutexterna för att göra en symptomatisk tolkning av det intervjupersonerna uttryckte. 

Frågorna som ställdes till texterna var både hur intervjupersonerna hade upplevt något men 
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också vad som gjorde att de hade upplevt det på det sättet, till exempel frågorna vilken 

kontakt de anställda hade haft med varandra och hur den hade upplevts, följt av frågan varför 

kontakten hade upplevts på ett visst sätt, med utgångspunkt i deras sociala identitet kopplad 

till bolagstillhörighet. Genom att utifrån de samlade individuella beskrivningarna skapa en 

bredare förståelse av hur de anställda i de olika bolagen har skapat mening i sin nya 

omgivning, har syftet varit att urskilja vad som kan förklaras av den sociala identiteten. 

Tolkningen av texterna genomfördes utifrån både ett inomgrupps- och mellangrupps-

perspektiv. I genomgången av texterna identifierades gemensamma upplevelser inom bolagen, 

samt likheter och skillnader mellan bolagens upplevelse av fusionen och interaktionen inom 

Koncernen. Dessa sammanställdes sedan i 11 teman, med grund i vad de anställda hade lyft 

fram. Genom att sammanställa resultatet i teman möjliggjordes en jämförelse mellan 

intervjupersoner inom olika bolag. För att skapa en förståelse för hur dessa teman hängde ihop 

placerades de in i ett flödesschema där de kopplades samman utifrån hur de hade påverkat 

varandra. Analysen av resultatet skedde sedan med utgångspunkt i hur social identitet hade 

påverkat upplevelsen kopplat till respektive tema men också om olika temans relation 

förstärkte den sociala identitetens påverkan. 

 

 

Resultat 
 

Resultatet har sammanställts nedan i de 11 teman som framträdde i analysen av materialet. 

Tabellen visar sammanställningen över de mest framträdande resultaten samt svarsfrekvens i 

de fyra bolagen. Samtliga teman redovisas därefter mer utförligt.   

 

 

Tabell 1 

Sammanställning över identifierade teman samt antal deltagare som har nämnt 

dem 

  Bolag 

Tema A B C D Total 

1) Den nya organisationsstrukturen    

Den nya organisationen upplevdes för komplex 3 2 3 4 12 

Inga upplevda synergier mellan de fyra bolagen  3 2 3 4 12 

och deras verksamheter 

Organisationen passade inte egen verksamheten 2 0 3 4 9 

2) Förändringsprocessen   

Negativ upplevelse av förändringsprocessen 3 2 3 3 11 

3) Kommande förändringar  

Känsla att fler förändringar skulle komma 3 2 3 4 12 

4) Företagsledningen   

Otillräcklig kontakt med ledningen 3 2 3 4 12 

Hierarkisk och rapportstyrd styrning 3 2 3 4 12 

5) Den nya kulturen   

De nya värderingarna saknade innebörd 3 2 3 4 12 

Den nya logotypen var inte representativ 0 2 0 4 6 

6) One Company    

Ingen upplevd gemenskap mellan bolagen 3 2 3 4 12 
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7) Kontakt med de andra   

Ingen eller begränsad kontakt mellan bolagen 3 2 3 4 12 

8) Kunskap om de andra     

Ingen eller bristfällig kunskap om de andra 3 2 3 4 12 

9) Kulturskillnader   

Upplevd kulturskillnad   3 2 3 0 8 

10) Statusskillnader  

Upplevd statusskillnad 3 2 3 0 8 

11) Identitet  

Identifikation med sitt tidigare bolag 2 0 3 0 5 

 Identifikation med Koncernen 1 1 0 4 6 

 

 

Den nya organisationsstrukturen 
 

Organisationsförändringen innebar en ny organisationsstruktur där samtliga bolag inordnades 

i en matris. Under samtalen med intervjupersonerna var det tydligt att de hade olika mycket 

kunskap om, och intresse för, den nya organisationsstrukturen. Intervjupersonerna från Bolag 

D hade ingen eller lite kunskap om den nya organisationen. Men de hade heller inte påverkats 

av omorganisationen i samma omfattning som de andra då de tillhörde det enda bolag som 

inte hade fusionerats in i en och samma organisation. Övriga intervjupersoner var negativa till 

den nya organisationsstrukturen som upplevdes stor och komplex. Trots detta hade 

intervjupersonerna en förståelse för omorganisation i sig och för fusion av vissa support-

funktioner, men var överens om att det inte fanns synergier i de olika bolagens affärer (IP2, 

IP3, IP4, IP5, IP6 IP7): 

Synergier…Det finns till en viss grad. Men sen måste man låta respektive enhet/division leva sitt eget liv 

för att på bästa sätt kunna generera mer pengar, alltså göra affärer. Där har man gått på tok för långt. 

(man, Bolag A) 

Flera menade även att den nya matrisorganisationen inte passade deras verksamhet. 

Gemensamt för dessa personer var att de arbetade med specialanpassade produkter. Den egna 

gruppens upplevelse att den nya organisationen inte passade deras verksamhet medförde att 

de anställda inte arbetade enligt den nya strukturen. En av intervjupersonerna upplevde att 

organisationen såg ut på ett sätt på pappret men att den såg annorlunda ut i verkligheten, 

vilket även sågs som en nödvändighet, och fick medhåll från flera andra intervjupersoner 

(IP2, IP3, IP5, IP8, IP9, IP10, IP12): 

Det är en pappersexercis så. De är ju, de har ju tagit in McKinsey och sagt ”hur ska vi organisera upp det 

här?” Det är ju, de har ju inte på något sätt utgått ifrån verksamheten. Och det är top down och inte 

bottom up…och skulle vi jobba enligt den strukturen, och då pratar jag inte bara om Bolag C utan om alla 

de olika bolagen, så hade det inte fungerat (man, Bolag C)  

 

 

Förändringsprocessen 

 
För flertalet av intervjupersonerna innebar omorganisationen en positiv förändring i deras 

yrkesroll, (IP1, IP3, IP4, IP5, IP6, IP7, IP8, IP12). Men trots det och oavsett inställning till 

fusionen av företagen var samtliga intervjupersoner i studien negativa till själva förändrings-

processen. Både till informationen innan och hur fusionen sedan genomfördes. 

Intervjupersonernas upplevelser skilde sig dock för anställda på olika enheter. Vissa av 
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intervjupersonerna mindes inte hur de fick information om fusionen och kunde heller inte 

minnas hur de reagerade på nyheten. En av intervjupersonerna från Bolag D svarade: 

Nej jag tror inte att jag reagerade något speciellt. Jag kommer bara ihåg att det var någonting med, ja det 

var väl det där med värderingarna och visionerna. Att vi, ja att det blir stort och allt, ja loggajäkeln (man, 

Bolag D) 

För övriga var både sättet de fick informationen på samt deras reaktioner negativa. 

Intervjupersonerna från Bolag C fick informationen i samband med ett varsel. Intervju-

personerna från Bolag A och B fick i samband med informationen om fusionen även veta att 

de skulle vara tvungna att flytta till Bolag C:s huvudkontor. Reaktioner som följde på 

informationen var bland annat att flera anställda sade upp sig och att stämningen försämrades 

(IP2, IP3, IP5, IP6, IP9, IP10, IP11, IP12). Intervjuerna ägde rum två år efter den första 

informationen om den nya matrisorganisationen men fortfarande upplevde samtliga 

intervjupersonerna en otydlighet. IP3 menade att det var organisationens komplexitet i sig 

som gjorde det omöjligt för de anställda att skapa sig en uppfattning om hur de skulle jobba. 

Att de nya rollerna i matrisen var otydliga skapade även förvirring och revirtänk bland de 

anställda (IP3, IP4, IP5, IP6, IP7, IP8). Att intervjupersonerna upplevde att implementeringen 

av den nya organisationen inte hade lyckats berodde på att de bland annat tyckte att ledningen 

hade drivit på förändringen för snabbt. Men även att de inte hade bett de anställda om 

återkoppling (IP2, IP3, IP4, IP5, IP6, IP7, IP8, IP10): 

Men har haft en vision, och sen har man bara drivit igenom det utan att göra, ta in vettig input från 

organisationen, förankra besluten, få med sig människorna innan man genomför förändringar…Och sen 

också veta att de förändringar man gör har en positiv påverkan på det här bolaget och koncernen då…Och 

man verkar ha en tilltro till deadline snarare än kvaliteten på outputen (man, Bolag A) 

 

 

Kommande förändringar 
 

En ny omorganisation hade genomförts där koncernen har backat en del av de initiala 

förändringarna gav en känsla av att förändringsprocessen aldrig tog slut, intervjupersonerna 

kände sig trötta på förändring (IP2, IP3, IP6, IP8): 

 
Alltså det är roligt om det är mycket förändring men samtidigt som anställd så vill man gärna få kanske 

en lugn stund bara och bara smälta och ta till sig nya informationen. Men om det händer hela tiden så 

kanske man tröttnar till slut (kvinna, Bolag B) 

Samtliga intervjupersoner trodde att fler förändringar skulle komma att ske, både för 

koncernen samt den egna enheten. Intervjupersonerna i Bolag D pratade om en möjlighet 

att bolaget skulle säljas då det gick rykten om en börsnotering av Bolag D i Singapore. 

IP11 och IP12 såg fram emot den eventuella förändringen. Övriga intervjupersoner trodde 

däremot att framtida förändringar skulle vara negativa för dem själva och deras kollegor. 

Flertalet av intervjupersonerna trodde att uteblivna synergieffekter skulle vara anledningen 

till framtida förändringar.  

 

 

Företagsledningen 
 

Koncernledningen i Finland kändes väldigt avlägsen för intervjupersonerna vilket medförde 

att de kände att den saknade uppfattning om verksamheten (IP2, IP3, IP4, IP7, IP10), men 

också att det var svårt att bilda sig en uppfattning om ledningen. Den kontakten intervju-

personerna uppgav att de hade med koncernledningen var genom månatliga websändningar. 



11 
 

  
 

Tydligt var att detta inte upplevdes som tillräckligt. Flera av intervjupersonerna upplevde att 

det fanns kulturskillnader mellan länderna som blev tydliga i ledarskapet (IP3, IP4, IP5, IP6, 

IP8, IP9, IP12). Det finska ledarskapet upplevdes som mer kompromisslöst och striktare: 

 
Ja det är jättestor skillnad. Och det är säkert, jag kan tänka mig att i Finland kanske man accepterar mer 

än här i Sverige, det tror jag. Ja, att man lever med det helt enkelt. Om chefen säger ”så här ska du göra” 

så gör man så. Medan det kanske är lite mer rebelliskt här (man, Bolag C). 

Men när intervjupersonerna fick frågan om de upplevde att det fanns mål och planer för 

koncernen hade de antingen ingen uppfattning (IP1, IP11) eller uppgav att det saknades 

tydliga mål (IP2, IP4, IP5, IP6, IP8, IP9, IP10, IP12). Flera av intervjupersonerna upplevde 

även att de mål som fanns var svåra att omsätta i praktiken (IP5, IP6, IP7, IP12). Samtidigt 

upplevde intervjupersonerna en tydligare hierarki och striktare rapportstyrning än innan 

förändringen (IP2, IP3, IP6, IP7, IP8, IP9, IP10). Flera av intervjupersonerna upplevde även 

att ledningen hade stärkt upp på stabsnivå (IP2, IP3, IP7): 

Det har blivit mycket mer detaljerad, detaljorienterad styrning uppifrån…Men ja, det har blivit fler 

personer att rapportera till och fler folk som ställer frågor. Det är väl egentligen det som är 

huvudkontentan av den nya organisationen. Man har stärkt upp på stabsnivåerna eller de här högre 

nivåerna (man, Bolag A). 

Upplevelsen var även att information och beslut för den dagliga verksamheten tog längre tid 

efter fusionen (IP2, IP4, IP5, IP8). De personer som tidigare hade kunnat hitta egna kreativa 

lösningar på problem kände att deras möjligheter att ta egna beslut hade inskränkts (IP2, IP3, 

IP4, IP5, IP6). Flera av intervjupersonerna upplevde även att de fick mindre uppskattning och 

belöning som anställd i Koncernen än vad de hade fått innan. (IP1, IP2, IP3, IP4, IP5, IP7). 

 

 

Den nya kulturen 
 

I samband med fusionen presenterades de nya grundvärderingarna för Koncernen. Men i 

samtalen med intervjupersonerna var det tydligt att dessa nya symboler inte hade någon 

innebörd för dem. På frågan om vilka företagets värderingar var kunde flera av 

intervjupersonerna inte säga vilka de var (IP1, IP3, IP5, IP7, IP8, IP9, IP11). Efter att ha gått 

igenom de tre grundvärderingarna fick intervjupersonerna ta ställning till om det var de 

värderingarna företaget stod för. Svaren visade att värderingarna sågs som något ledningen 

hade tagit fram för att det skulle se bra ut. De upplevdes inte följas, varken på ledningsnivå 

eller hos de anställda: 

 
Det, det finns ju sådana här klyschor som man slänger ur sig. Men de betyder ingenting i kulturen, alltså 

den kulturen som faktiskt finns inom företaget. För man pratar ju om att vi ska arbeta tillsammans, och vi 

ska ha kunden i fokus och, det var precis så vi jobbade här, nu är det precis tvärt om (kvinna, Bolag D). 

Som logotype för Koncernen valdes Bolag A:s logotype då den ansågs kunna representera 

hela Koncernen. Bolag C fick behålla sin gamla logotype då de skulle särskiljas i extern 

kommunikation. Valet av logotype mottogs olika av intervjupersonerna. IP1, IP2, IP3 

tillhörde det tidigare företag vars logotype valdes till gemensam logotype för koncernen. För 

IP2 och IP3 låg det en stolthet i logotypen som hade en tydlig gemensam mening. Även IP5 

och IP6 från Bolag C tyckte att det var ett bra val. För intervjupersonerna från Bolag B och 

Bolag D innebar fusionen byte av logotype. IP4 och IP11 uppgav att det inte hade någon 

betydelse men övriga kände att den nya logotypen inte symboliserade deras verksamhet: 
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Jag tycker faktiskt att den är lite töntig…jag skulle aldrig relatera loggan till Koncernen…jag tror inte att 

folk utanför vårt företag skulle associera den med Koncernen. Jag tror mer att de kunder, de som känner 

igen loggan skulle nog associera den med Bolag A. Och det tycker jag är synd eftersom Koncernen är inte 

bara Bolag A, det finns massa andra varumärken under också (kvinna, Bolag B). 

 

 

One Company 
 

En annan viktig fråga för studien var om intervjupersonerna faktiskt såg Koncernen som ett 

företag. Begreppet One Company användes för alla projekt med syfte att integrera de fyra 

företagen till ett. Men det var tydligt att begreppet saknade symbolvärde för de anställda. På 

frågan vad One Company betydde för intervjupersonerna var svaret "ingenting" från flera av 

intervjupersonerna (IP1, IP8 IP11, IP12). För några intervjupersoner hade begreppet en 

negativ klang (IP2, IP3, IP4, IP7, IP10): 

 
Bull shit höll jag på att säga, och jag sa det också. Det är någonting som de har hittat på men som de inte 

efterlever. Det är vad det betyder för mig. Man kan inte säga en sak och göra en annan (kvinna, Bolag B). 

IP3 ställde sig ändå inte negativ till idén om One Company, inte heller IP5. Men båda menade 

att alla var tvungna att driva åt det hållet för att det skulle få någon betydelse. En av 

fördelarna med One Company skulle vara en ökad rörlighet internt men få av intervju-

personerna upplevde att det fanns en rörlighet inom Koncernen. IP1, IP4, IP5, IP6, och IP11 

uppgav att de inte hade något intresse att byta jobb internt men såg det som en möjlighet för 

att gå vidare i karriären. IP10 och IP12 kunde även ge exempel på personer som har bytt 

internt. Flera av intervjupersonerna upplevde dock inte att intern rörlighet uppmuntrades i 

organisationen, till stor del på grund av ledarskapet inom Koncernen. Majoriteten av 

intervjupersonerna var även eniga om att byte av division skulle vara som att byta företag helt 

då verksamheterna var så olika. Att verksamheterna upplevdes så olika hade en stor påverkan 

på känslan av att tillhöra samma företag. På frågan om det fanns någon gemenskap inom 

Koncernen återkom flera intervjupersoner till företagens olikheter. De enda de kände någon 

gemenskap med var personerna de arbetade med. 

 

 

Kontakt med de andra bolagen 
 

Hur mycket kontakt intervjupersonerna hade haft med personer från de andra företagen 

varierade. Ingen av intervjupersonerna från Bolag D hade haft kontakt med någon från de 

andra bolagen. Av den anledningen hade de ingen uppfattning om, eller kunskap, om de 

andra. På huvudkontoret satt sedan 2009 alla fyra tidigare företag representerade samt den 

svenska staben. Intervjupersonerna från Bolag A och B hade behövt flytta till huvudkontoret, 

som tidigare var Bolag C:s kontor. Trots att de satt i samma hus hade de ingen eller begränsad 

kontakt med varandra. Rykten som florerade inom grupperna före flytten gjorde att de 

inflyttade bolagen kände att Bolag C inte ville ha dem i huset (IP1, IP3): 

 
Dessutom så visste vi att folk hade fått gå, och så visste vi också att de hade försökt att vi skulle få gå 

istället. Men tillägger sedan: Eller, det kan ju bara ha varit rykten, men vi hörde det i alla fall (kvinna, 

Bolag A)  

IP8 hade också hört rykten men hade själv inte upplevt sig ovälkommen. Den kontakt 

intervjupersonerna hade haft med varandra hade heller inte lett till några konflikter. Men IP1 

och IP3 (Bolag A) upplevde fortfarande att Bolag C inte visade något intresse att ha kontakt: 
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Men jag kan också uppleva att det är onormalt dålig stämning, eller dåligt bemötande när man inte, man 

kan ju heja på sina kollegor kan man ju tycka. Kollegor som ändå jobbar i samma hus, och har jobbat 

nästan två år i samma byggnad (man, Bolag A)  

Intervjupersonerna från Bolag C var även de enda (till skillnad från IP1, IP3, IP4, IP8) som 

inte uttryckte en vilja att ha mer kontakt men de gav heller inte uttryck för någon fientlighet, 

snarare ett ointresse. De som flyttade in tyckte själva att de hade varit positiva och trevliga 

men då de upplevde att de hade bemötts dåligt slutade de anstränga sig. Men IP8 som kom 

från Bolag B uppgav tvärtemot att det var Bolag A som var svårast att bryta sig igenom. IP1 

från Bolag A berättade även om hur den egna gruppen blivit mer sammansvetsad på det nya 

kontoret. Inga naturliga kontaktytor i arbetet verkade vara det som begränsade kontakten 

mellan de anställda och även känslan av att arbeta för samma företag. (IP1, IP3, IP4, IP5, IP6, 

IP7, IP8): 

Att röra sig i samma lokaler gör ju inte att du automatiskt lär känna en person. Du säger hej men du lär 

inte känna personen. Utan det är att jobba tillsammans i ett projekt eller något, det är då du lär känna 

människor (man, Bolag B) 

Det fanns dock en uppfattning bland flera att matrisstrukturen i sig stod i vägen för kontakt 

över olika funktioner då den delade upp verksamheten i onaturligt små enheter. De fåtal 

personer som efter fusionen samarbetade med personer från de andra företagen upplevde även 

att arbetet inte hade varit problemfritt (IP2, IP4, IP8). IP4 och IP8 upplevde små konflikter på 

grund av att nya kollegor fortsatte arbeta som tidigare. Oavsett hur mycket kontakt de 

anställda hade haft visade sig alla sakna kunskap om de andra bolagens verksamhet. Samtliga 

uppgav att de hade ingen, eller en väldigt vag, bild av de andra företagen innan fusionen. 

Detta trots att de, vilket IP4 betonade, hade tillhört samma koncern i flera år innan fusionen. 

Vid tiden för intervjuerna hade intervjupersonerna fortfarande ingen eller lite kunskap om de 

andra: 

Men idag förstår jag fortfarande inte de andra verksamheterna, trots att vi har jobbat ihop. Bolag A till 

exempel, vi sitter i samma enhet och vi tillhör samma avdelning men jag förstår fortfarande inte deras 

verksamhet. Och det tycker jag, det är lite tråkigt faktiskt (kvinna, Bolag B) 

Inte heller intresset att få mer kunskap var stort. De enda som visade ett visst intresse var de 

personer som på något sätt skulle komma, eller redan var, i kontakt med andra produkter inom 

Koncernen (IP4, IP8). 

 

 

Kulturskillnader 
 

Trots att intervjupersonerna inte hade någon stor kunskap om de andra uppgav flera att det 

fanns kulturskillnader med hänvisning till bolagens storlek och struktur (IP2, IP3, IP4, IP5, 

IP6, IP7, IP8). Intervjupersonerna från Bolag B upplevde Bolag A som ostrukturerade och att 

de jobbade lite som de ville. IP8 upplevde även att både Bolag A och C var mer nytänkande 

tjänsteföretag medan Bolag B var mer ett konservativt industriföretag. IP2 från Bolag A 

målade upp samma bild av Bolag B som mer konservativt och toppstyrt och därför lätt 

anpassade sig till Koncernen medan de själva kände sig begränsade att fatta egna beslut i den 

nya organisationen. Även deltagarna i Bolag C uppgav att besluten inom gruppen fattades på 

lägre nivå och att det inte fanns någon prestige mellan de anställda, till skillnad från Bolag B 

som uppfattades mer strikt. IP3 resonerade dock lite kring om kulturskillnader var verkliga 

eller skapade:  
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Ja, i någon mån måste det vara det, eftersom man har valt att isolera sig lite grann från varandra. Eller 

man fokuserar, framförallt i början kändes det som att man fokuserade lite på skillnaderna mellan, mellan 

de olika verksamheterna eller bakgrunderna, var man kom ifrån (man, Bolag A) 

Däremot kunde varken IP1 eller intervjupersonerna i Bolag D (IP9, IP10, IP11, IP12) säga om 

det fanns kulturskillnader då de inte kände till de andra tillräckligt väl. På frågan om de 

upplevde att deras egen kultur hade förändrats svarade flertalet av intervjupersonerna ja, med 

hänvisning till att många anställda hade slutat (IP5, IP6, IP7, IP8, IP9, IP10) och att de hade 

fått kontakt med andra bolag och deras kulturer. 

 

 

Statusskillnader 
 

I samtal kring Koncernen blev det tydligt att det inte inkluderade alla tidigare företag för 

intervjupersonerna. Samtliga intervjupersoner pratade endast om vissa enheter när de pratade 

om Koncernen och utelämnade andra. Vilka de pratade om varierade för intervjupersonerna, 

både mellan och inom enheterna. Gemensamt var att de pratade om de enheter de har haft 

direkt kontakt med. Även om de satt i samma kontorsbyggnad hade de ingen uppfattning om 

de inte hade haft direktkontakt. Detta avspeglade sig även i upplevd statusskillnad. Trots att 

omorganisationen genomfördes av Koncernens ledning och inte efter beslut av något av de 

fyra bolagen upplevdes bolagen olika tongivande i omorganisationen. IP2 och IP3 upplevde 

att framförallt Bolag B var mer tongivande (IP2, IP3, IP5, IP6, IP7): 

 
Jag tror man inom Koncernen verkligen hyllar Bolag D, och vill att alla ska i någon mån gå i den 

riktningen eller åtminstone anamma väldigt mycket som de har gjort då…Men sen i övrigt tror jag man 

ser mycket Bolag B som en, som en nästa nivås föregångare så att säga. Sen Bolag A får vara den som 

anpassar sig till vilken av de två andra metoderna man väljer (man, Bolag A)  

IP från Bolag C höll med (IP5, IP6, IP7). Intervjupersonerna från Bolag B (IP4, IP8) upplevde 

däremot att de var jämlika men att Bolag A till en början hade fått större utrymme i 

omorganisationen. Intervjupersonerna från Bolag C ansåg sig stå utanför organisationen, 

vilket även IP3 bekräftade. Den upplevda skillnaden fanns dock bara hos dem som hade 

direktkontakt med varandra. Intervjupersonerna från Bolag D kunde inte säga något om 

statusskillnader då de inte kände till de andra. 

 

 

Identitet 
 

Att det fanns tydliga gränsdragningar mellan bolagen blev tydligt under intervjuerna. Bolagen 

sågs som helt separata enheter och de gamla identiteterna fanns fortfarande kvar och 

upprätthölls av organisationsmedlemmarna. På frågan vilket företag intervjupersonerna 

identifierade sig med var det bara ett fåtal som uppgav Koncernen. Gemensamt för dessa var 

att de inte hade känt en stark identitet med det bolag de hade tillhört före fusionen. För IP3 

berodde det på yrkesrollen. Även IP4 identifierade sig mer och mer med Koncernen, men var 

även den enda som efter fusionen arbetade med andra bolags produkter. För intervju-

personerna från Bolag D var det lätt att byta identitet till Koncernen då de aldrig identifierade 

sig med Bolag D. Övriga intervjupersoner identifierade sig med sitt gamla företag och 

varumärke: 

 
Det är väl en sådan gammal stolthet litegrann…i mitt dagliga arbete jobbar jag bara med Bolag C:s 

varumärke (man, Bolag C). 
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Intervjupersonerna från Bolag C uppgav även att nyanställda identifierade sig med Bolag C, 

vilket upplevdes som något naturligt och positivt. Till skillnad från IP11 från Bolag D som 

själv anställdes efter fusionen och uppgav sig identifiera sig med Koncernen. 

 

 

Modell över resultatet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagsfusionen innebar en 1) ny struktur med tanke att skapa 2) One Company. One 

Company upplevdes bara vara en klyscha som den 3) nya ledningen slängde ur sig. Ledningen 

hade genom sitt sätt att driva på förändringsprocessen i fusionen skapat en upplevelse av ett 

hierarkisk och kontrollerande ledarskap som blev synonymt med den 4) nya kulturen. En 

kultur som de flesta av de anställda inte kunde 5) identifiera sig med. De anställda ansåg 

fusionen till stor del misslyckad på grund av hur ledningen hade drivit 6) förändrings-

processen och trodde att 7) kommande förändringar skulle revidera en del av ursprungsplanen 

med fusionen. I samband med fusionen fick de anställda från Bolag A, B och C, 8) kontakt 

med varandra som möjliggjorde en jämförelse mellan bolagen. Kontakten visade sig vara 

avgörande för upplevelsen av 9) statusskillnader och 10) kulturskillnader trots att de anställda 

även efter att ha kommit i kontakt med varandra hade väldigt lite 11) kunskap om de andra. 

 

 

Diskussion 

 

Intervjupersonerna i denna studie hade under de senaste två åren genomgått en omfattande 

organisatorisk förändring med tanke att förena de fyra företagen till ett företag med en 

gemensam organisationskultur. Men resultatet visade att de anställda i de olika bolagen inte 

kände gemenskap med de andra utan upplevde att verksamheterna var för olika. Den kontakt 

de hade haft med varandra var begränsad och för flera av intervjupersonerna hade den 

upplevts negativ. Ledningen hade genom sitt sätt att driva på förändringsprocessen skapat en 

upplevelse av ett hierarkisk och kontrollerande ledarskap som blev synonymt med den nya 

organisationskulturen. En kultur som de flesta av de anställda inte kunde identifiera sig med. 

3) Nytt 

ledarskap 

1) Ny struktur 

11) Kunskap 

om de andra 

9) Status-

skillnader 

4) Ny kultur 5) Identitet 

7) Kommande 

förändringar 

8) Kontakt med 

de andra 

10) Kultur-

skillnader 

2) One 

Company 

6) Förändrings-

processen 

Koncernen 

(företagsfusion
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Meningsskapande i förändringsprocessen 
 

Resultatet visar att de anställda fortfarande, två år efter fusionen och implementationen av 

den nya organisationsstrukturen upplevde en otydlighet i den nya organisationen. Enligt 

Weick (1995) sker meningsskapande då människor försöker skapa en omgivning de kan förstå 

och hantera. Att samtliga intervjupersoner upplevde att organisationen kändes för stor och 

komplex visar på att de anställda hade haft svårt att skapa mening i fusionen. 

Meningsskapande sker enligt Weick (1995) utifrån den egna självbilden vilket blev tydligt 

även i denna studie. Flertalet av intervjupersonerna ansåg att den nya matrisstrukturen inte 

passade den egna verksamheten, vilket pekar på att den nya matrisorganisationen tolkats och 

utvärderats utifrån den egna verksamheten och dömts ut då den inte överensstämde med 

tidigare sätt att arbeta. Detta till skillnad mot intervjupersonerna från Bolag B som hade 

lättare att anpassa sig, då den nya strukturen överensstämde med deras tidigare. För övriga 

bolag där de anställda hade svårt att skapa mening minskades osäkerheten genom att fortsätta 

arbeta som tidigare, vilket i sin tur skapade revirtänk och konflikter med personer som 

försökte jobba enligt den nya modellen. 

Informationen om fusionen kom för många i samband med annan negativ information om 

nedskärningar och flytt, som måste ha skapat en stor osäkerhet kring framtiden för samtliga 

anställda. Att det fanns ett missnöje med hur förändringen hade genomförts framgick tydligt i 

resultatet. Att en förändringsprocess upplevs orättvis har i bland andra studien av Fedor et al. 

(2006) visat sig påverka anknytningen till den nya organisationen negativt. Enligt Beyer et al. 

(2000) leder en svag anknytning till en svag identifiering med organisationen, vilket även 

resultatet i denna studie visade. Att intervjupersonerna trodde att det var fler förändringar på 

väg måste även ha påverkat viljan att knyta an till organisationen. Att de trodde att 

förändringarna skulle bero på uteblivna synergieffekter visar även på ett underkännande av 

fusionen, framförallt dess omfattning. Det fanns även en känsla av att ledningen hade drivit på 

förändringen för fort utan att se om det skulle fungera i praktiken. I en situation där de 

anställda redan hade svårt att förstå den nya strukturen och hur den skulle fungera i praktiken 

måste deras behov av att skapa mening i ledningens agerande ha varit stort. Då de anställda 

saknade kontakt med ledningen skedde meningsskapandet utifrån vad de kände till, vilket var 

förändringsprocessen. Sättet att driva igenom förändringen fick symbolisera det nya 

ledarskapet. Ledarskapet visade sig även symbolisera den nya organisationskulturen inom 

koncernen, som beskrevs som hierarkisk och konservativ. Intervjupersonerna trodde även att 

det fanns nationella kulturskillnader som blev tydliga i ledarskapet som beskrevs som 

"finskt". Oavsett om det finns riktiga nationella skillnader visar samstämmigheten över alla 

bolag tydligt på att ledningen bedömdes utifrån den egna sociala identiteten som svensk och 

inte utifrån bolagstillhörighet. Men när det gällde de olika grupperna i Sverige gjordes 

jämförelsen däremot utifrån den sociala identiteten kopplad till bolagstillhörighet.  

 

 

Meningsskapande i interaktionen 
 

Kontakten mellan bolagen inom Koncernen var begränsad, vilket förklarades av att den nya 

organisationen i sig var ett hinder för kontakt men även att verksamheterna var så olika. 

Avsaknad av synergier mellan arbetssätten angavs som anledning till att det inte fanns 

naturliga kontaktytor. Tidigare studier av bland andra Kleppestø (1993) har visat att avsaknad 

av kontakt medför ett hinder för ett gemensamt meningsskapande som är grunden för en 

gemensam identitet och kultur. Deltagarna i denna studie uppgav även att de inte kände någon 

gemenskap med andra än den egna gruppen. One Company upplevdes som ett tomt ord då de 

fyra bolagen sågs som separata och oförenliga enheter och inte som ett företag. Genom att 
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peka på olikheterna i bolagen kunde grupperna behålla sin särprägel och på så sätt motverka 

hoten mot den sociala identiteten. Detta exemplifieras av att trots att det fanns en möjlighet att 

byta jobb internt som en del i en individuell karriärsutveckling fanns det inget intresse för 

detta med hänvisning till att de lika gärna skulle kunna byta företag helt. Uttalandena visar på 

hur tydliga gränsdragningarna mellan bolagen är trots att de ingår i samma koncern.  

Den kontakt intervjupersonerna hade haft med personer från övriga bolag hade upplevts 

olika, till stor del utifrån bolagstillhörighet. För Bolag A var kontakten med framförallt Bolag 

C negativ, på grund av rykten och ett otrevligt bemötande, vilket kan ha bidragit till att de slöt 

sig mer inom sin egen grupp. Att intervjupersonerna från Bolag B hade en mer positiv 

upplevelse av kontakten med Bolag C, trots att de inkräktade lika mycket, tyder på att de 

anställda i Bolag A påverkades negativt i större omfattning av kontakten mellan bolagen. Som 

resultatet visade var Bolag B det bolag som hade störst acceptans mot Koncernen och det nya 

arbetssättet och även det bolag vars struktur var mest lik Koncernens. Utifrån vad som 

tidigare påvisats i studien av van Leeuwen et al. (2003) kan antas att Bolag B i mötet med de 

andra bolagen hade ett mindre behov av att upprätthålla sin egen identitet då de inte kände sig 

hotade av integrationen på samma sätt som de anställda i Bolag A och C. För de anställda i 

Bolag A som kände att de inte fick något gehör i den nya organisationen blev integrationen ett 

hot mot deras arbetssätt och därmed även deras sociala identitet som medlemmar i Bolag A. 

Detta till skillnad från Bolag C som genom att se sig själva separerade från de andra kunde 

behålla en positiv självbild och därmed minska hotet mot den egna identiteten.  

Det kanske mest intressanta resultatet i studien är hur kontakten mellan bolagen påverkade 

upplevelsen av både status- och kulturskillnader. Intervjupersonerna från Bolag D hade ingen 

eller vag kunskap om de andra bolagen både innan eller efter fusionen och kunde därför inte 

säga något om status- eller kulturskillnader. Intervjupersonerna från Bolag A, B och C hade 

liksom Bolag D inga eller vaga kunskaper om de andra både innan och efter fusionen, men 

baserat på den begränsade kontakt de hade haft med de andra uttryckte samtliga att det fanns 

både status- och kulturskillnader, även om de inte kunde säga vilka de var. Resultatet visar att 

fusionen, i enlighet med Tajfels (1982) teori om social identitet, skapade en situation där de 

olika bolagen i kontakten med varandra omdefinierades som olika grupper med olika 

egenskaper och där den egna gruppen framhävdes för att bevara en positiv självbild. Men 

detta skedde endast i de fall där intervjupersonerna hade haft direktkontakt med andra. För 

intervjupersonerna i Bolag D fanns det ingen anledning att omdefiniera sin egen identitet eller 

hävda den gentemot en annan grupp i samband med fusionen, vilket kan förklara att de lättare 

accepterade Koncernen som den nya ledaren.  

 

 

Meningsskapandets påverkan 
 

De slutsatser som kan dras av analysen ovan är att den sociala identiteten har visat sig 

påverka meningsskapandet i förändringsprocessen då det skedde med utgångspunkt i den 

tidigare grupptillhörigheten. Att förändringsprocessen upplevdes negativ förstärkte de gamla 

identiteterna då de anställda hade svårt att anknyta till det nya. Detta tydliggjordes av att 

fusionen såg som misslyckad och bolagen fortfarande sågs som separata, oförenliga, enheter. 

Något som bland andra Giessner och Mummendey (2008) har visat påverkar skapandet av en 

ny organisationskultur. De tidigare sociala identiteterna kan även ha påverkat menings-

skapandet i kontakten mellan bolagen. Kontakten medförde en jämförelse mellan bolagen 

som ledde till upplevda skillnader som i sin tur framstod som hot mot den egna sociala 

identiteten. Detta upplevda hot kan ha påverkat interaktionen på ett negativt sätt och därmed 

förtydligat gränsdragningarna mellan grupperna. Meningsskapandet i förändringsprocessen 

och interaktionen inom Koncernen förstärkte bilden av bolagen som separata enheter med 
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egna organisationskulturer skilda från Koncernens. Enligt Gaertner et al. (1996) är det först 

när de anställda ser sig som en grupp som en gemensam organisationskultur kan skapas, vilket 

var tydligt inte hade skett i Koncernen.  

 

 

Styrkor och svagheter 
 

Att en ny gemensam organisationskultur inte hade skapats inom Koncernen kan ha flera 

förklaringar som inte nämns här, men en avgränsning gjordes utifrån syftet med studien. 

Slutsatserna har därför dragits utifrån teorin om social identitet och meningsskapande.  

Gällande validiteten i studien innebär en intervjustudie alltid en risk för feltolkningar och 

personlig påverkan i intervjusituationen. Att intervjuerna ägde rum två år efter den första 

informationen om fusionen innebär också en risk att intervjupersonerna inte kommer ihåg allt, 

vilket även visade sig vara fallet i vissa fall. Men svaren ger trots detta en tydlig bild av hur 

intervjupersonerna hade upplevt olika händelser, vilket ger materialet tillförlitlighet. Svaren 

visar även på en uppriktighet som talar emot att intervjupersonerna anpassade sina svar eller 

var påverkade av författaren. Frågorna som ställdes till intervjupersonerna var även väl 

underbyggda i teorin om organisationskultur, meningsskapande samt social identitet. Detta för 

att försäkra att studien svarade på angiven frågeställning, vilket kan anses uppfyllt.  

En styrka i studien är att alla bolag finns representerade vilket möjliggör en jämförelse. 

Men på grund av att det är en kvalitativ studie med ett litet, icke slumpmässigt, urval går det 

inte att generalisera resultatet eller hävda signifikanta korrelationer. Däremot finner studien 

stöd i tidigare forskning kring ämnet och resultatet visar på ett tydligt mönster utifrån social 

identitet som indikerar att liknande resultat skulle påvisas i andra företagsfusioner. Studien 

kan även tack vare den unika situationen där en grupp inte har haft någon kontakt med de 

andra, visa att direktkontakt blir avgörande för upplevelsen av skillnader och hot mot den 

egna sociala identiteten. För att styrka de slutsatser som här dragits skulle det i en framtida 

studie vara intressant att undersöka känslan av tillhörighet både före och efter fusionen, för att 

se om en företagsfusion förstärker tidigare svaga identifikationer med en organisation. 

Framtida studier skulle även kunna fokusera på dessa faktorer i ett försök att hitta signifikanta 

samband mellan olika variabler och i vilken grad de påverkar varandra. Resultaten i en sådan 

studie skulle kunna ge företagsledare konkreta verktyg att förebygga motstånd mot fusioner 

och möjliggöra skapandet av en ny gemensam organisationskultur.  
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