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Sammanfattning	

Titel: Livet efter sammanslagningen – En fallstudie om arbetssituationen efter bildandet 

av affärsområdet Stena Components 

Författare: Louise Carneros och Lovisa Wetterholm 

Handledare: Rebecca Stenberg 

Problematisering: Ungefär 70 procent av sammanslagningar och uppköp som 

genomförs runt om i världen lyckas inte nå sina uppsatta mål. Tidigare forskning har 

uppvisat en rad olika anledningar till detta, där förändringsarbetet har påvisats vara 

avgörande för tiden efter att sammanslagningen har ägt rum. Denna period benämns 

med begreppet PMI (post-merger integration) och syftar till att integrera tillgångar, 

arbetsuppgifter och personal från de verksamheter som omfattas av sammanslagningen. 

Problematiken som uppstår under dessa perioder har till stor del visat sig bero på 

mänskliga faktorer snarare än finansiella aspekter som företagsledningar kan visa ett 

större intresse för. Det är därför väsentligt att uppmärksamma hur både ledning och 

medarbetare upplever arbetssituationen, för att skapa förståelse av vad som kan vara 

avgörande inom förändringsarbete för en sammanslagnings efterföljande period.  

Syfte: Syftet med studien är att skapa förståelse av hur ledning och medarbetare 

upplever arbetssituationen, med avseende på förändringsarbete, efter en 

sammanslagning av två tidigare skilda verksamhetsgrenar inom samma koncern.  

Forskningsfrågor: Hur skiljer sig ledningens upplevelser från medarbetarnas? Vilka 

parametrar inom förändringsarbete kan vara avgörande för hur arbetssituationen upplevs 

av ledning och medarbetare efter en intern sammanslagning?  

Kunskapsbidrag: Efter studerandet av hur arbetssituationen upplevs i perioden efter en 

sammanslagning, kan studien ge en indikation på vilka aspekter som organisationer bör 

fokusera på under integrationsfasen för att lyckas sammanföra de involverade parterna.  

Slutsats: Studien har påvisat att upplevelser av arbetssituationen efter en 

sammanslagning skiljer sig mellan ledning och medarbetare. Detta har främst visat sig i 

synen på vad som anses vara möjligheter kontra utmaningar för organisationen samt 

synen på ansvarsfördelning. Gemensamma upplevelser har påvisats gällande samarbete, 



 

 

behov av kontinuerligt förbättringsarbete och förståelse för att förändringar tar tid. De 

parametrar som har fastställts vara avgörande inom förändringsarbete för hur 

arbetssituationen upplevs efter denna typ av organisatorisk förändring kan sammanfattas 

i uppföljningsarbete, engagemang, kommunikationsförmåga, mottaglighet, 

förändringsbenägenhet samt samarbetsvillighet och delaktighet.  

Nyckelord: Merger, post-merger, organizational change, change management, 

leadership och change process 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



 

 

Abstract 

Title: Life after a merger – A case study about experiences from both sides of the 

organization after the establishment of the new business line Stena Components 

Authors: Louise Carneros and Lovisa Wetterholm 

Supervisor: Rebecca Stenberg  

Problematisation: About 70 percent of all mergers and acquisitions do not reach their 

desired goals. Research has identified several reasons for this, and has shown that it is 

necessary to focus on the integration process after the merger. The time after the 

agreement has been closed between the two parties is referred to as post-merger 

integration (PMI), which includes the integration between assets, business activities and 

personnel. One reason why mergers fail in this context depends on human factors rather 

than financial aspects as the top management might focus on. Therefore, it can be 

crucial to observe how top managers and employees perceive their situation at work to 

create understanding of what factors within change management that can determine how 

the situation is perceived during the PMI-process.  

Purpose: The purpose of this study is to create understanding of how managers and 

employees perceive their situation at work during the post-merger integration process 

when two former differentiated business lines have been merged within the same group.  

Research questions: How do the perceptions differ between managers and employees? 

What factors within change management can determine how the situation at work is 

perceived by managers and employees after a merger?  

Contribution: To create understanding about change processes after a merger, this 

study can indicate what factors organisations should focus on in the post-merger 

integration process.  

Conclusion: This study shows that the perceptions of how the situation at work is 

perceived differs between managers and employees. The differentiated perceptions have 

principally been shown in the context of what can be considered as opportunities versus 

challenges and how responsibility is assigned within the organisation. Common 

perceptions have also been identified and these can be summarized in cooperation, on-



 

 

going improvement work and understanding of the fact that organisational changes take 

time. Regarding what factors within change management that can determine how the 

work situation is perceived, several have been revealed. These can be concluded in 

terms of follow-up, dedication, communication, susceptibility, willingness to change, 

cooperativeness and complicity.  

Key words: Merger, post-merger, organizational change, change management, 

leadership and change process 
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1. Inledning

Detta kapitel introducerar uppsatsens ämne för att ge dig som läsare en kort 

bakgrundsbeskrivning kring den tidigare forskningen på det studerade området. 

Därefter redogör vi för ett verklighetsförankrat problem som vi har valt att studera, 

vilket utgår från hur arbetssituationen upplevs efter en sammanslagning av två tidigare 

skilda verksamhetsgrenar inom samma koncern. Detta följs utav studiens syfte och 

forskningsfrågor, vilka presenterar anledningen till varför vi vill genomföra denna 

studie och vad vi ämnar undersöka. Du som läsare kommer också få reda på vad vi vill 

tillföra kunskapsmässigt.   

1.1	Bakgrund	

”I do” är en välkänd fras i engelsktalande länder som syftar till att besvara prästens 

fråga i kyrkan vid giftermål. Det handlar om att ingå ett äktenskap, vilket innebär att två 

personer ger varandra löften om att leva i förtroende till varandra och att hålla ihop tills 

döden skiljer dem åt. I en organisatorisk kontext kan detta liknas vid sammanslagningar 

och uppköp mellan företag, vilket innebär att ett avtal sluts i förhoppning om att båda 

parter ska komma överens. Dessa typer av partnerskap har visat sig bli allt vanligare 

runt om i världen. Redan i början av 1900-talet började företag länkas samman för att 

växa sig större (Gaughan, 2002). Cartwright och Cooper (1992) hävdar att det sedan 

dess har blivit en spridd företeelse och att ett flertal vågor har passerat med nya 

sammanslagningar och uppköp som alla har haft olika karaktär. Ett exempel som anses 

lyckat är Asea som gick samman med Brown Boveri år 1988. Tillsammans bildade de 

bolaget ABB, vilket idag är ett världsledande företag inom el- och verkstadsindustrin 

(ABB, 2018). Ytterligare ett exempel värt att nämna är sammanslagningen mellan 

filmbranschens Disney och dess uppköp av konkurrenten Pixar. Trots lågt förtroende 

från många utomstående har företagen tillsammans lyckats förena två skilda 

verksamheter och har sedan dess producerat ett flertal framgångsrika filmer (Barnes, 

2008). Senast i somras köpte konsult- och revisionsjätten Deloitte Digital upp MDTM 

Invest, mer känt som Acne (Thambert, 2017) - ett spännande samarbete vars resultat 

återstår att se.  
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Anledningen till att företag väljer att gå samman är enligt Zuhairy, Taher och Shafei 

(2015) att det kan vara en strategisk åtgärd för företag som vill öka sin tillväxt, 

konkurrenskraft och hållbarhet. Inom industrier kan det röra sig om att vilja utöka 

storleken på företaget för att uppnå ekonomiska skalfördelar och därmed undvika att bli 

förvärvade (Gorton, Kahl & Rosen, 2009). I dessa sammanhang är det viktigt att inte 

endast fokusera på anledningarna eller själva genomförandeprocessen, utan den största 

ansträngningen bör ligga i efterarbetet för tiden när företagen har förenats (Saunders & 

Thornhill, 2003). Efterarbetet innebär ofta att många nya arbetssätt och regler 

implementeras som de anställda behöver anpassa sig till (Saunders & Thornhill, 2003).  

Det har visat sig att många sammanslagningar och uppköp inte når sina önskade resultat 

(Calipha, Tarba & Brock, 2010). Den amerikanska biljätten Chryslers sammanslagning 

med Daimler-Benz (idag känt som Daimler AG) är bara ett exempel. Företagen 

lyckades inte sammanföra organisationernas skilda kulturer; entreprenöriellt tänkande 

gick inte ihop med den andras högre formalitet (Pines, 2016). År 2005 misslyckades 

även eBay med sitt uppköp av Skype på grund av kundernas bristande intresse för 

Skypes tjänster (Pines, 2016). Samma år ägde även sammanslagningen rum mellan 

Kmart och varuhuskedjan Sears – ytterligare ett samarbete som inte lyckades nå sina 

önskade resultat (Ruesink, 2015). Enligt Svante Schriber (2014) kan dessa typer av 

misslyckanden delvis förklaras utifrån komplexiteten. Forskaren menar att 

sammanslagningar av bolag kan innebära förändringar i marknadsposition, 

organisationskultur, sätt att arbeta, tänka och att se på sig själv i sin omgivning 

(Schriber, 2014). En annan anledning till att företag inte når sina önskade resultat är att 

de vill framstå som växande och hållbarhetstänkande men misslyckas för att 

sammanslagningen leder dem för långt bort ifrån sin kärnverksamhet (Calipha, Tarba & 

Brock, 2010). Vidare beskriver författarna, stött av Kitchen och Daly (2002), att en 

vanlig anledning till misslyckanden beror på överfokusering på finansiella aspekter och 

för lite fokus på humanitära och psykologiska faktorer. Här lyfts bristande ledarskap 

och underskattat fokus på integrationsarbete efter en sammanslagning fram av 

författarna som bidragande faktorer. DiFonzo och Bordia (1998) ser istället att det kan 

bero på bristande intern kommunikation. Vikten av den interna kommunikationen stöds 

vidare av Heller (1998), som även anser att oavsett vilket motiv som ligger bakom en 

förändring i en organisation, är det av högsta vikt att ledare inom organisationen förstår 

att det inte är genomförbart att ändra organisationen om de själva inte är villiga att ändra 
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på sina beteenden. Författaren påstår också att företagets ledning måste agera som 

förebild för organisationen och vara ett praktexempel på hur nya arbetssätt och regler 

ska följas (Heller, 1998).  

1.2	Problematisering	

En sammanslagning av två företag handlar, likt presenterat i bakgrunden, inte bara om 

att slå ihop de ekonomiska bitarna, utan även om att förena människor från olika 

verksamheter. Gospic och Falk (2015) menar att det är en stor utmaning, då 

förändringar biologiskt sett har varit svårt att hantera för oss människor. Vi kan vältra 

oss i internationella studier om varför projekt misslyckas på grund av fel fokus i 

efterarbetet, vilket tidigare avsnitt visar prov på. Forskare har kunnat fastställa en rad 

olika anledningar till att förändringsprocesser misslyckas. Brister i kommunikationen, 

avsaknad av ledarkompetens, undermåligt integrationsarbete eller mänsklig ovilja att 

förändra sig är bara några av anledningarna till att företag inte uppnår önskade resultat 

efter förändringsprocessen vid en sammanslagning. Idag används begreppet post-merger 

integration (PMI) för att beskriva efterarbetet, vilket innefattar processen av att förena 

två organisationer till en enhet efter att en sammanslagning har ägt rum (Bodner & 

Capron, 2018). Processen involverar inte bara juridiska aspekter utan även flera olika 

organisatoriska delar; tillgångar, arbetsuppgifter och människor (Graebner, Heimeriks, 

Huy & Vaara, 2017), där människor kan vara avgörande för sammanslagningens 

resultat. Enligt forskningen handlar alltså PMI- processen om tiden efter att 

sammanslagningen har trätt i kraft och kan därmed ses som en synonym till 

förändringsprocessen efteråt.  

I en organisatorisk kontext har sammanslagningar studerats väl. Trots detta, har så 

mycket som 70 procent av dessa genomförda processer misslyckats med att nå sina 

önskade resultat (Beer & Nohria, 2000; Burnes & Jackson, 2011; Hughes, 2011). 

Fairchild (2013) jämför detta med den amerikanska skilsmässostatistiken och 

konstaterar att det är vanligare att företag misslyckas med sammanslagningar än att par 

misslyckas med sina äktenskap. Detta argument gäller även den svenska marknaden, då 

vår skilsmässostatistik på 50 procent (Statistiska centralbyrån, 2015) inger en statistiskt 

högre risk för företag att misslyckas med sina sammanslagningar än det är för oss 

människor att hålla ihop ett äktenskap. Beer och Nohria (2000) påstår att anledningarna 
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till att många förändringsprocesser i företagssammanhang misslyckas beror på att 

företagsledningar drunknar i valen mellan olika förändringsmetoder, vilket grundar sig i 

en bristfällig förmåga att se vad som är bäst lämpat för den egna organisationen. 

Författarna lägger fram två dimensioner som påverkas av förändringsarbete; ekonomin 

och organisationen. I denna kontext blir de organisatoriska delarna intressanta att 

presentera, då dessa tyder på att engagemang kan underlätta förändringsarbetet (Beer & 

Nohria, 2000). Förändringsprocesser kan även påverkas av att olika delar av 

organisationen har olika föreställningar om motivet till varför en förändring genomförs 

(Ogbonna och Wilkinson, 2003). Författarna presenterar vikten av förståelse för detta 

där det påstås att ledningen kan anta att beslutet genomförs på grund av ökad 

konkurrens, till skillnad från personalsidan som kan tolka att förändringen grundas i 

kostnadsminimering. Dessa olika antaganden kan leda till en utmanande situation för 

organisationer (Ogbonna & Wilkinson, 2003), inte minst vid hanterande av PMI-

processer efter en sammanslagning av två verksamheter. Epstein (2004) belyser även 

strategi som en avgörande faktor i en PMI-process. Det handlar framförallt om att se 

företaget som en enhet efter en sammanslagning och då bör också verksamheterna 

behandlas likvärdigt. Författaren poängterar förmågan att samarbeta och påpekar att en 

sammanslagning kräver mer arbete med att förena två verksamheter i jämförelse med 

exempelvis ett uppköp (Epstein, 2004). Vidare visar Bellous (2006) forskning att 

medarbetare som har mindre benägenhet att vilja förändras, upplever större skillnader 

före och efter en förändring, till skillnad mot de som lättare kan acklimatisera sig till 

den nya situationen när företag slås samman. Denna studie kan jämföras med vad 

Schweiger och Goulets (2005) framhäver som vikten av förståelse för kulturella 

skillnader och integrationsarbete för att skapa förutsättningar för medarbetare att inta en 

positiv inställning till sammanslagningar. På senare år har även planeringen 

uppmärksammats kunna påverka hur väl företag lyckas med sina förändringsprocesser i 

samband med en sammanslagning (Schroeder, 2012). Författaren skriver om 

vetenskapen och konsten av förändringar i PMI-processer. Vetenskapens förändringar 

syftar mer till olika verktyg, tekniker och planering medan konsten att förändras istället 

involverar skicklighet i att förstå människors beteende. Författaren menar att en 

kombination av dessa kan förbättra genomförandet av en sammanslagning (Schroeder, 

2012). Vidare har Schönreiter (2018) analyserat tidigare forskning om harmoniseringen 

av PMI-processer och ett företags verksamhet. Resultatet visar att det saknas balans i en 

organisation vid exempelvis en sammanslagning. Det som fattas är en detaljerad 
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beskrivning av hur efterarbetet ska kunna integreras med företags övriga 

affärsaktiviteter (Schönreiter, 2018). Implikationer från en annan studie visar att företag 

dels behöver utveckla ett förtroende hos de anställda och dels främja intern utbildning, 

då osäkerhet och rädsla för att förlora jobbet visade sig påverka förändringsprocessen 

(Senior, Fearon, Mclaughlin & Manalsuren, 2017). Det påpekas också att den interna 

kommunikationen behöver förbättras, då det sägs vara en avgörande faktor för hur 

anställda upplever en förändringsprocess efter en sammanslagning (Senior m.fl., 2017).  

Ovanstående avsnitt visar prov på att sammanslagningar och uppköp av företag är en 

välkänd företeelse. Dessa organisatoriska förändringar verkar vara lättare att hantera i 

teorin än i praktiken, då de kan vara svåra att förutse till fullo. Det kan därför vara 

intressant att studera perioden efter att denna typ av förändring har genomförts utifrån 

konceptet PMI. Gemensamt för de presenterade studierna om sammanslagningar och 

dess PMI-processer är framhävandet av faktorer som kan påverka resultatet av en 

organisatorisk förändring. Problemet med denna typ av forskning är att ledningens och 

medarbetarnas upplevelser av förändringsarbete kan komma i skymundan för själva 

genomförandet, vilket väcker vår nyfikenhet kring deras perspektiv. Hur upplever de 

förändringsarbetet under PMI-processen? Skiljer sig ledningens upplevelser från 

medarbetares sätt att se på saken? Många undersökningar utgår främst från 

internationellt genomförda sammanslagningar, så hur ser det ut i en svensk kontext och 

om det genomförs inom samma koncern? Ämnet väcker många frågor, varpå vi inom 

ramen av denna studie inte har möjlighet att besvara alla. Vi vill därmed, utifrån 

ovanstående diskussion, skapa förståelse av hur ledning och medarbetare upplever 

arbetssituationen efter en sammanslagning i en svensk kontext, vilket leder oss vidare in 

på studiens syfte. 

1.3	Syfte	

Syftet med studien är att skapa förståelse av hur ledning och medarbetare upplever 

arbetssituationen, med avseende på förändringsarbete, efter en sammanslagning av två 

tidigare skilda verksamhetsgrenar inom samma koncern. 
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1.4	Forskningsfrågor	

För att besvara studiens syfte har vi koncentrerat oss till följande forskningsfrågor: 

• Hur skiljer sig ledningens upplevelser från medarbetarnas?  

• Vilka parametrar inom förändringsarbete kan vara avgörande för hur 

arbetssituationen upplevs av ledning och medarbetare efter en intern 

sammanslagning?  

1.5	Studiens	bidrag		

För att skapa förståelse av förändringsarbete efter en sammanslagning vill vi med denna 

studie skildra hur ledning och medarbetare upplever arbetssituationen efter att den har 

realiserats. Vi har utgått från upplevelser ur en svensk kontext efter en sammanslagning 

av två skilda verksamhetsgrenar inom samma koncern. Detta har studerats för att vi vill 

skapa medvetenhet inför framtida liknande förändringsprocesser. Studien kan, utifrån 

vårt studerande av upplevelser av arbetssituationen efter en sammanslagning, ge en 

indikation på vilka aspekter som bör fokuseras på under framtida förändringsprocesser 

för att sammanföra parterna. Vår intention har även varit att bidra till den studerade 

organisationen genom att låta dess individer få förståelse för varandras upplevelser av 

arbetssituationen efter bildandet av det nya affärsområdet.  

1.6	Begreppsdefinitioner	

Sammanslagning: Utifrån studiens syfte är det av betydelse för dig som läsare att få 

förklarat vad vi menar med ordet sammanslagning. Enligt Nationalencyklopedin (2018) 

beskrivs en sammanslagning vara ett ”förenande av två eller fler enheter vanligen 

företag eller organisationer” (NE, 2018), vilket är den definition som vi följaktligen 

syftar till.  

 

Post-merger integration: Vidare är även begreppet post-merger integration (PMI) 

relevant att tydliggöra. PMI innefattar perioden efter en sammanslagning där tillgångar, 

arbetsuppgifter och personal från de två företagen som omfattas av sammanslagningen 

kombineras (Business Dictionary, 2018).  
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1.7	Disposition	

Kapitel 1 Inledning 

Det första kapitlet som du precis har läst, introducerar den forskningsbakgrund och 

problematisering som mynnar ut i studiens syfte och forskningsfrågor. Därtill 

presenteras också studiens bidrag och nämnvärda begreppsdefinitioner.  

Kapitel 2 Metod 

Detta kapitel redogör för studiens tillvägagångssätt och presenterar argumentationer 

för våra metodval.  

Kapitel 3 Teoretisk referensram 

Här redovisas det teoretiska ramverk som har använts som stöd för studiens analys. 

Kapitel 4 Empiri  

Kapitlet presenterar studiens empiriska data som har legat till grund för analysen. Här 

beskrivs det studerade fallföretaget och våra utförda observationer. Därtill skildras 

personporträtt, vilka är baserade på ledning och medarbetares upplevelser av den 

studerade företeelsen.  

Kapitel 5 Analys 

Kapitlet innehåller analys av studien baserat på den empiriska och teoretiska data som 

presenterats i föregående kapitel.  

Kapitel 6 Slutsats och avslutande diskussioner 

Slutsatsen besvarar studiens syfte och forskningsfrågor. Utöver detta förs en 

diskussion kring resultatet och kunskapsbidraget, rekommendationer till det studerade 

fallföretaget samt förslag till fortsatt forskning. 

Kapitel 7 Källförteckning 

Kapitel 8 Bilagor 

Här presenteras intervjuguiden som har använts vid insamling av studiens empiriska 

data, ett schema över studiens fältarbete samt övrig information om studiens 

fallföretag som kan vara av intresse för dig som läsare. 
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2. Metod

För att du som läsare ska få en tydlig uppfattning om hur vi har gått tillväga under 

skapandet av denna studie, kommer vi i detta avsnitt att förklara hur vi förhåller oss till 

de metodval vi har gjort. Vi utgår huvudsakligen från studiens insamlade data i ett 

försök att nå ny kunskap utifrån ett meningsskapande perspektiv, där fokus ligger på 

berättelser och där kontexten är av betydelse för att uppnå vårt syfte. Vidare beskrivs 

hur denna data har samlats in genom intervjuer och observationer på ett fallföretag, 

vilka senare har bearbetats och analyserats. Utöver detta för vi kritiska resonemang 

kring våra val och avslutar kapitlet med vår syn på etiska aspekter. 

2.1	Verklighets-	och	kunskapssyn	

Vi vill skapa förståelse av en viss företeelse genom skildrandet av människors 

upplevelser, vilket betyder att studiens empiri består av subjektiva data där våra 

respondenter själva har skapat den verklighet som vi har studerat. Detta vetenskapliga 

synsätt ligger inom ramen för konstruktionismens ontologi och porträtterar hur vi som 

författare ser på omvärlden (Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994). Konstruktionismen 

antar att de sociala aktörerna själva skapar verkligheten som ständigt förändras, vilket 

skiljer sig från objektivismen där världen existerar oberoende av de sociala aktörerna 

som lever i den (Alvesson & Sköldberg, 2017; Bryman & Bell, 2017). Då studien syftar 

till att tolka individers upplevelser i den verklighet som studeras, anser vi att 

konstruktionismens vetenskapliga synsätt har varit lämpligt att anta. 

Verklighetsuppfattningen kan sedan hanteras på olika sätt, beroende på vilken 

epistemologisk grund som den ska studeras ur. Epistemologi rör frågor om vad som är 

kunskap och hur kunskap kan skapas (Alvesson & Sköldberg, 2017; Justesen & Mik- 

Meyer, 2011). För oss handlar det om att verkligheten vi tolkar ständigt förändras, 

vilket inom konstruktionismen kan studeras ur ett tolkande kunskapsperspektiv (David 

& Sutton, 2016). Denna ståndpunkt är avgörande för att vi ska kunna fastställa vad som 

anses vara kunskap inom det aktuella kunskapsområdet. Enligt författarna Barbosa da 

Silva och Wahlberg (1994), definierades kunskap redan på Platons tid (427–347 f.Kr.) 

som ”en sann tro, förenad med goda grunder.” (Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994, s. 

43). Vad som kan fastställas som en sann tro, och goda grunder, beror på vilken 
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vetenskapssyn som tas till beaktning, varpå vårt val av konstruktionismen kan anses väl 

anpassat då vi tolkar verkligheten vi studerar för att nå ny kunskap.  

2.2	Hermeneutisk	utgångspunkt	

Vi har valt att utgå från ett hermeneutiskt vetenskapsteoretiskt perspektiv, då detta 

perspektiv har sin grund i att förstå meningsbakgrund snarare än att fastställa rigida 

orsakssamband (Alvesson & Sköldberg, 1994). Tillsammans med vårt presenterade 

vetenskapliga och kunskapsmässiga synsätt anser vi detta vara en lämplig utgångspunkt 

för att besvara studiens syfte. Hermeneutiken beskrivs som en metod vars 

tillvägagångssätt antingen följer formen av en cirkel eller en spiral, vilka grundas i 

övertygelsen om att delen och helheten är beroende av varandra (Alvesson & 

Sköldberg, 1994). För vår studie betyder det att vi har haft möjligheten att utvärdera 

delarna av den insamlade empirin, både utifrån individernas upplevelser och utifrån 

helheten för att skapa en holistisk bild av den studerade företeelsen. Vi har under 

studiens gång fördjupat vår kunskap inom området, vilket följaktligen kan återkopplas 

till hermeneutikens spiral. Modellen tillåter att vi förflyttar oss mellan företeelsens delar 

och helhet, vilket gjorde det möjligt att utöka vår teoretiska och empiriska kunskap 

vartefter studien fortskred. En förutsättning viktig att notera för det hermeneutiska 

perspektivet är att det förutsätter förförståelse om den företeelse som ska studeras 

(Alvesson & Sköldberg, 2017; Radnitzky, 1968; Ödman, 2004). Det innebär att vi som 

uppsatsförfattare inte kan genomföra en studie med ett hermeneutiskt perspektiv om vi 

saknar förkunskaper kring ämnet. Enligt Ödman (2004) finns det risk för missförstånd 

mellan förförståelse och tolkning på grund av personliga aspekter såsom språk och 

erfarenheter. Det betyder att vi kan påverka studiens riktning utifrån vad vi tror oss veta 

sedan tidigare. Vår förförståelse inför denna studie har skapats utifrån tidigare 

universitetsstudier som har berört organisationer, förändring och ledarskap, vilket vi är 

medvetna om kan ha influerat vårt sätt att se på företeelsen.  

Utöver hermeneutiken, finns det enligt Alvesson och Sköldberg (1994) tre andra 

perspektiv; positivism, pragmatism och postmodernism, vilka vi anser är bättre 

anpassade för andra tillämpningsområden än för vår studie. Positivismen har sitt fäste i 

naturvetenskapen, pragmatismen strävar efter nytta och postmodernismen utgår från ett 

genomskådande perspektiv (Alvesson & Sköldberg, 1994). Samtliga perspektiv 
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presenteras nedan i Figur 1 som föreställer en diamant där varje udd utgör 

ytterligheterna inom varje perspektiv.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Den hermeneutiska diamanten. Källa: Egen med inspiration från Alvesson och 
Sköldberg (2008) och Stenberg (2016) 
 

2.3	Induktivt	angreppssätt		

För att använda oss av ett angreppssätt som stämmer överens med vår verklighets- och 

kunskapssyn samt vår hermeneutiska utgångspunkt valde vi att i huvudsak utgå från ett 

induktivt angreppssätt. Detta innebär att vi började samla in empirisk data som efter 

hand har resulterat i teori. Vi har utgått från vår empiriska data i ett försök att skapa 

förståelse av vår valda företeelse genom att tolka och beskriva upplevelser. Det handlar 

alltså om hur vi har valt att förhålla oss till relationen mellan teori och forskning, där 

induktion är ett av angreppssätten som en studie kan anta. Här beskrivs teorin vara ett 

resultat av forskningen (Bryman & Bell, 2017).  

 

Motsatsen till induktion är deduktion, vilket istället handlar om att teorin styr 

forskningen (Bryman & Bell, 2017). Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) utgår ett 

deduktivt angreppssätt från ambitionen att bevisa att en allmän regel alltid gäller, vilket 

inte har varit applicerbart på vår studie eftersom upplevelser inte kan ses som 

allmängiltig sanning. Det påstås dock att induktion kan präglas av deduktiva 

karakteristika och vice versa, vilket baseras på uppfattningen om en forskares behov av 

att utöka sin information för att kunna fastslå en viss teoris varaktighet (Bryman & Bell, 

2017). Detta tillvägagångssätt benämns vara av iterativ art, vilket innefattar 
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förflyttningar mellan insamlad data och teori (Bryman & Bell, 2017). Detta anser vi kan 

argumenteras för att gå i linje med vad hermeneutiken beskriver gällande delen och 

helheten och kopplas an till studiens beroende av kontexten. Det har funnits tillfällen 

när uppdatering av data och teori har krävts för att fastställa hållbarheten i studien, men 

då vårt fokus har varit att skapa mening utifrån den insamlade datan vartefter vi har 

utvecklat teorin, har det induktiva angreppssättet varit övergripande för studien.  

2.4	Kvalitativ	forskningsansats	

I linje med tidigare presenterade metodval anser vi att en kvalitativ forskningsmetod var 

bäst lämpad för att besvara studiens syfte. Vi vill skapa förståelse av ett visst fenomen 

utifrån människors upplevelser, vilket är en subjektiv undersökning som vi ansåg hade 

mer potential i en kvalitativ forskningsansats. Kvale (1997) menar att denna ansats kan 

fånga upplevelser i den verklighet som studeras och att det går att förstå innebörden av 

erfarenheten som beskrivs. Vårt val av den kvalitativa forskningsansatsen förstärktes av 

denna argumentation, då vi strävar efter att skapa mening utifrån de insamlade 

upplevelserna. En kvalitativ studie ges flexibilitet, då möjligheten finns att kontinuerligt 

analysera den data som samlas in (Bryman & Bell, 2017), vilket inte stämmer överens 

med den kvantitativa forskningen som är anpassad för undersökning som sker genom 

numerisk datainsamling och som antar en objektiv verklighetssyn (Bryman & Bell, 

2017; David & Sutton, 2016; Justesen & Mik- Meyer, 2011). En kvantitativ ansats 

innefattar skapande av hypoteser (Alvesson & Sköldberg, 2017; Bryman & Bell, 2017). 

Vi baserar dock inte vår studie på vetenskapsgrundad teorihärledning och kan således 

inte testa vår empiri mot redan existerande forskning. Vidare har vi utifrån vårt fokus på 

upplevelser inte strävat efter att finna bevis på hur världen faktiskt är, vilket avgjorde 

vårt val av kvalitativ forskningsansats.  

2.5	Fallstudie	

Vi har vidare valt en fallstudiedesign för att besvara studiens syfte, då vi avser att skapa 

förståelse av vad som kan vara avgörande inom förändringsarbete efter en 

sammanslagning utifrån ledning och medarbetares upplevelser. I enlighet med Merriam 

(1994) kan detta ses som en specifik händelse, där vår intention har varit att skapa en 

djupare förståelse i sammanhanget. Jensen och Sandström (2016) hävdar att en 



 

 13 

fallstudie kan vara en process, medan Bryman och Bell (2017) menar att ett fall kan 

associeras med en arbetsplats eller en organisation. Oavsett syn på fallet kan kontexten 

anses vara av yttersta vikt för att kunna ge studien ett djup att förankra sig i. Vidare 

beskrivs en fallstudie beröra ett problem som finns i vardagen, vilket i slutändan ofta 

ger en innehållsrik beskrivning av verklighetens komplexitet (Merriam, 1994). 

Utmärkande för en fallstudie är att den tenderar att upptäcka ny förståelse (Merriam, 

1994), vilket också svarar för studiens syfte eftersom vi vill skapa förståelse av vad som 

upplevs vara avgörande inom förändringsarbete efter en sammanslagning. 

Undersökningen kan tolkas vara ett vanligt fenomen då det sker allt mer frekvent 

världen över, vilket gör att undersökningen faller inom ramen för det typiska fallet 

(Bryman & Bell, 2017).  

2.6	Kvalitetsbedömning		

För att säkerställa studiens kvalitet har vi valt att använda oss av specifika kriterier som 

är vedertagna för att bedöma detta i en akademisk uppsats. Bryman och Bell (2017) 

menar att dessa är viktiga för att bedöma hur väl genomförd en undersökning är. 

Lincoln och Guba (1985) presenterar två kriterier; trovärdighet och äkthet, vilka vi 

anser vara adekvata för att stärka denna kvalitativa studie. Det första består av följande 

delar; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Tillförlitligheten 

svarar för intern validitet, vilket handlar om att säkerställa att forskaren har tolkat 

respondenterna korrekt (Lincoln & Guba, 1985). Detta kan bekräftas genom 

respondentvalidering (Bryman & Bell, 2017; Denscombe, 2016), som också har 

genomförts i denna studie då vi har erbjudit våra intervjuobjekt att godkänna vår 

tolkning av deras beskrivningar. Överförbarheten motsvarar istället den externa 

validiteten, vilket ger svar på om undersökningens resultat kan tillämpas i andra 

sammanhang. Enligt Thomsson (2002) kan detta kriterium bli missvisande för vår syn 

på kunskap, då överförbarhet handlar om att kunna generalisera resultatet till andra 

enheter än den undersökta. Vi vill uppnå en god förståelse av den studerade företeelsen 

och anser, trots Thomssons (2002) argument, att det skulle vara teoretiskt möjligt att 

applicera delar av vårt resultat i liknande organisationer eller kontexter.  

 

Vidare kan pålitligheten likställas med reliabiliteten som beskrivs påvisa hur lika 

resultaten skulle bli om undersökningen genomfördes igen. Här lyfter Lincoln och Guba 
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(1985) fram vikten av att kollegor till forskarna ska granska processens gång och 

därmed öka pålitligheten för studiens resultat, vilket vi anser oss ha uppfyllt. Vi har 

under studiens gång haft kontinuerliga seminarier vid Linköpings universitet med andra 

studenter och handledare där vi har haft utrymme att opponera på varandras arbeten. 

Slutligen beror studiens kvalitet även på konfirmering, vilket visar eventuella avvikelser 

(Bryman & Bell, 2017; Lincoln & Guba, 1985). Vi bedömer denna vara tillräckligt 

acceptabel utifrån förklaringen att vi inte medvetet har försökt påverka resultatet genom 

egna åsikter och värderingar.  

Andra konsekvenser att reflektera över kan vara rättvisa, hjälpmedel, bidrag, förändring 

samt åtgärder. Alla dessa berör en undersöknings äkthet (Guba & Lincoln, 1989). Det 

handlar i första hand om att framställa intervjuobjektens åsikter på ett sanningsenligt 

sätt (Guba & Lincoln, 1989), vilket vi anser ha uppfyllts då både ledning och 

medarbetare har fått chansen att godkänna deras citat och empiriska berättelser. Vidare 

har de fått möjligheten att skapa förståelse för varandras arbetssituationer genom att ta 

del av denna studie. Detta kan bidra till organisationens framtida förändringsprocesser, 

vilka dessutom kan resultera i att rätt åtgärder vidtas vid eventuella konflikter dem 

emellan.  

Slutligen beskrivs ett krav för att skapa god kvalitet i en tolkande studie, att läsaren får 

en så pass tydlig bild av genomförandet att själv kunna bedöma tolkningens rimlighet 

och riktighet (Thomsson, 2002). För att uppfylla detta har vi varit noga med att på ett 

explicit sätt beskriva genomförandet och att presentera den insamlade empirin 

sanningsenligt.  

2.7	Urval	

Som presenterats innan, har vi valt en kvalitativ forskningsansats med utgångspunkt i en 

fallstudie för att besvara syftet. I första hand handlar det om att hitta ett praktiskt 

problem som sedan ska avgränsas till det som ska undersökas (Merriam, 1994), vilket vi 

har gjort inför verkställandet av denna studie. Vi har därefter genomfört ett avsiktligt 

urval som handlar om att hitta rätt enheter att studera för att erhålla innehållsrik data, 

vilket Yin (2013) påstår leder till att fånga syftet med studien. För att genomföra detta 

konkretiserade vi egna kriterier och påbörjade sökandet efter kvalificerade enheter och 
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företeelser, vilket rekommenderas av Goetz och LeCompte (1984). Våra valda kriterier 

var följaktligen; en organisation vars verksamhet är belägen i Sverige, och som nyligen 

har genomfört en organisatorisk förändring.   

Dessa kriterier fastställdes i linje med vad vi ansåg var rimligt att undersöka på ett 

utförligt sätt inom ramen för de resurser som funnits tillgodo för denna studie. En 

utmaning med detta var att hitta en organisation som uppfyllde våra anspråk. I vårt 

sökande fick vi, tack vare kontakt med en tidigare konsult till Stena Metall, reda på att 

en sammanslagning hade ägt rum inom organisationen, vilket väckte vårt intresse. Det 

visade sig vara två tidigare, inom koncernen, skilda verksamheter som slagits ihop för 

att tillsammans bilda ett nytt affärsområde; Stena Components, vilket studien har utgått 

ifrån. Ytterligare en gränsdragning har gjorts till den interna organisationen, vilket 

betyder att relationer med externa parter såsom kunder, leverantörer och andra aktörer 

har exkluderats i undersökningen. Vi har även avgränsat studien till att porträttera 

ledning och medarbetares upplevelser, och därmed inte tagit nyanserade skillnader 

mellan hierarkiska nivåer i beaktning vid skildrandet av dessa. Vårt specifika fall för 

denna studie utgår från tiden efter sammanslagningen och syftar till att skapa förståelse 

av vad som upplevs vara avgörande inom förändringsarbete för arbetssituationen efter 

en sådan process. Då ledningens och medarbetarnas uppfattning kan tänkas skilja sig åt, 

var det av intresse att undersöka hur dessa organisationsnivåer upplever situationen.  

2.8	Litteraturgenomgång	

Under skapandet av denna studie utförde vi inledningsvis en litteraturgenomgång för att 

kartlägga tidigare forskning inom ämnet. Detta har varit viktigt för att kunna definiera 

vad vår undersökning kan bidra med inom kunskapsområdet. Bryman och Bell (2017) 

menar att en genomgång av tidigare litteratur inom ämnet besvarar viktiga 

frågeställningar kring vad som redan är känt, vilket exempelvis krävs för att kunna 

fastställa om tidigare forskning visar på motsägande resultat. Vår genomgång inför 

denna undersökning baserades främst på vetenskapliga artiklar och böcker från 

databaserna Scopus, Libris samt Linköpings universitets egna bibliotek. Här använde vi 

främst sökorden merger, post-merger, organizational change, change management, 

leadership och change process för att rama in det existerande forskningsläget. Under 

vår litteraturgenomgång fastnade vi för begreppet PMI (post-merger integration), vilket 
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beskriver den period som har studerats i denna undersökning. Därav valde vi att främst 

basera vår teoretiska referensram på tidigare teorier om förändringsarbete under just 

PMI-processer och att utöka sökorden till teorier kring detta. Vår forskningsgenomgång 

har identifierat tidigare forskning kring PMI-processer som ofta har varit kopplade till 

mänskliga faktorer snarare än exempelvis finansiella aspekter, vilket förstärkte vår 

inställning till att detta begrepp var väl anpassat att gå vidare med som teoretisk 

bakgrund för att besvara syftet med studien.  

Under litteraturgenomgången valde vi även att fokusera på det organisatoriska 

förändringsarbetets roll, vars aspekter har varit våra bakomliggande element för 

formulerandet av frågor inför insamlandet av data. Detta, då vi ville se vad tidigare 

forskning har påvisat vara avgörande parametrar inom förändringsarbete för att jämföra 

vårt subjektiva studieresultat med. Efter datainsamlingen har teorier kring detta 

ämnesområde utökats, vilket har sin förklaring i studiens induktiva angreppssätt som 

har gjort det möjligt att utöka vår teoretiska kunskap efter insamlandet av data.   

2.9	Datainsamling	

2.9.1	Intervjuer	

Valet av datainsamlingsmetod för den kvalitativa forskningen föll på en kombination av 

intervjuer och observationer. Anledningen till detta grundar sig i vårt syfte som handlar 

om att porträttera individers upplevelser. Om vi exempelvis hade valt att utgå från 

fokusgrupper, ansåg vi att dessa upplevelser hade kunnat påverkas av en ojämn 

maktpositionering. David och Sutton (2016) påpekar att svaren kan variera beroende på 

om gruppens medlemmar känner varandra eller inte, samt påverkas av könsroller. En 

annan insamlingsstrategi hade varit att utföra dokumentstudier. Detta avser studier av 

material som existerar redan innan undersökningen (Justesen och Mik- Meyer, 2011), 

vilket vi ansåg olämpligt för denna studie som har baserats på upplevelser.  

Intervjuerna som har utförts har varit av reflexiv karaktär. Enligt Thomsson (2002) 

handlar denna typ av intervju om ifrågasättande, vilket vi anser ges utrymme för i 

enskilda intervjusammanhang. Det handlar om att låta nya idéer komma fram utifrån 

tolkningarna som görs, vilka sedan kan kopplas ihop med teorier för att skapa ny 

kunskap. Författaren menar att reflexiva intervjufrågor kan bidra till att intervjuobjekten 
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själva delar med sig av sina berättelser snarare än att endast besvara frågor (Thomsson, 

2002). Detta ansåg vi var väl anpassat för att skapa förståelse av hur arbetssituationen 

efter en sammanslagning av två tidigare skilda verksamhetsgrenar inom samma koncern 

upplevs med avseende på förändringsarbete, av ledning och medarbetare. Det krävs 

dock en hel del förkunskap om intervjuteknik inför denna intervjumetod, varpå 

Thomsson (2002) menar att vi före insamlandet kan undvika de värsta fallgroparna 

genom att lära oss av andra intervjuares erfarenheter. Vi har kontinuerligt haft en nära 

kontakt med andra uppsatsskrivande studenter för att ta del av varandras erfarenheter, 

vilket kan ha reducerat risken för misstag.  

De reflexiva intervjuerna har varit semistrukturerade. Enligt Bryman och Bell (2017) 

kan semistrukturerade intervjuer vara väl anpassade för mer allmänt formulerade frågor 

än de som ställs i en strukturerad intervju, vilket stämmer in på denna fallstudie där vi 

främst har använt oss av öppna frågeformuleringar för att få ut mer information av 

respondenterna (se Bilaga 2 & 3). Vi är medvetna om att såväl vår egen bakgrund och 

våra egna erfarenheter som intervjupersonernas, påverkar hur vi tolkar den information 

som vi möts av. Med detta i åtanke har vi därför samlat in viss bakgrundsinformation 

från studiens svaranden. Vidare har vi tagit stöd av en förutbestämd intervjuguide med 

ett antal frågor som givit intervjuobjekten utrymme att svara på våra följdfrågor och att 

göra tillägg utöver den information som har framkommit via frågorna. Det har även 

funnits tillfällen där vi har behövt förtydliga våra frågeformuleringar med exempel för 

att förenkla för våra respondenter.  

Intervjuerna ägde rum på de två, geografiskt sett, skilda anläggningarna som 

tillsammans utgör affärsområdet Stena Components. För att undvika barriärer som kan 

skapas mellan intervjuaren och intervjupersonen, valde vi att avstå från att använda 

datorer under intervjutillfällena och istället föra anteckningar för hand. Vi ville optimera 

möjligheterna för ett avslappnat samtal genom att undvika påverkan av fysiska attribut 

som vi anser kan störa intervjun och negativt influera intervjupersonernas förtroende för 

oss. Samtliga intervjuer förutom en har även spelats in efter godkännande av 

intervjuobjekten. Vi anser att detta kan ha skapat barriärer mellan oss som intervjuare 

och våra respondenter, vilket stöds av Bryman och Bell (2017) som menar att 

intervjupersonerna kan känna olust för att materialet kan spridas. Inspelningarnas 

konsekvenser har dock varit övervägande positiva eftersom de har tillåtit oss att återgå 
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till materialet för att reda ut eventuella oklarheter, vilket har varit till hjälp under 

analysarbetet. Anledningen till att en enstaka intervju inte spelades in var av 

säkerhetsmässiga skäl, då denna ägde rum i en bil under vår transport mellan 

anläggningarna. 

 

Under samtliga intervjuer valde vi som författare till den här studien att medverka båda 

två, där främst en av oss hade rollen som intervjuare. Den andra personen fokuserade på 

inspelningen och förde anteckningar. Detta anser vi kan ha minskat upplevelsen av att 

vi som intervjuare hamnar i en högre maktposition, vilket Thomsson (2002) beskriver 

riskerar uppkomma vid konstellationen av två intervjuare. Vid fastställandet av 

intervjupersoner blev vi vid två tillfällen erbjudna att få intervjua två medarbetare 

samtidigt. Vi valde att tacka ja till detta, i samband med att vi läste in oss på de fördelar 

som Thomsson (2002) presenterar gällande parintervjuer. Författaren påstår att 

intervjuer som sker med två personer samtidigt kan förstärka deltagarnas berättelser, 

vilket vi ansåg var passande för vår studie. Detta val ställde dock högre krav på oss än 

under resterande intervjuer, då vi i denna konstellation behövde styra samtalet för att 

låta båda personer komma till tals. För att minska risken att en utav personerna skulle ta 

överhanden, valde vi att ställa riktade frågor till respektive intervjuobjekt.  

 

Av geografiska skäl fick vi även möjlighet att intervjua en medarbetare via telefon. 

Telefonintervjuer kan påverka intervjumaterialet negativt, då intervjuare går miste om 

respondentens ansiktsuttryck och kroppsspråk (Bryman & Bell, 2017), vilket vi var 

medvetna om när vi tackade ja. Det utgör även en större teknisk risk, då det kan 

uppkomma störningsmoment vid exempelvis ljudinspelningar över telefon (Bryman & 

Bell, 2017) men då detta var vår enda möjlighet att få intervjua personen, valde vi att 

genomföra intervjun med vetskapen om att vara extra vaksamma på att tekniken 

fungerade som den skulle.  

	

2.9.2	Intervjuurval	

Inför datainsamlingen utfördes urval av vilka inom affärsområdet som skulle intervjuas 

för studien. Dessa urval baserades på att, inom ramen för de resurser som funnits 

tillgodo för denna uppsats, utförligt skildra vad som upplevs vara avgörande inom 

förändringsarbete för det fall som har studerats. För att öka möjligheterna till detta 
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genomfördes ett snöbollsurval, vilket innebar att vi tog kontakt med en person som 

vidare hjälpte oss att få kontakt med andra människor som ansågs vara viktiga av 

intresse för undersökningen. Detta överensstämmer med Bryman och Bells (2017) 

beskrivning av denna urvalstyp. I vårt fall använde vi oss av en kontaktperson inom 

företaget som gav oss vidare kontaktmöjlighet med våra intervjuobjekt. Vi var tydliga 

med att vi ville skildra olika typer av upplevelser kring förändringsarbete och 

rådfrågade därför vår kontaktperson vilka personer som kunde tänkas bidra med detta. 

Valet föll på personer från olika avdelningar inom organisationen, vilket resulterade i 17 

utförda intervjuer. Respektive intervju varade mellan 30 till 60 minuter (se Bilaga 4). 

Av dessa valdes nio intervjuer ut till empirin, då vi upptäckte återkommande mönster av 

gemensamma upplevelser. Vi valde därav att använda oss av de vi ansåg delgav mest 

utförliga och utmärkande berättelser. De utvalda intervjuerna har bestått av både 

ledning och medarbetare från affärsområdets två verksamheter. Urvalet är dock inte 

jämnt fördelat mellan dessa, utan har utgått från att besvara studiens syfte om att skildra 

olika upplevelser. Utöver intervjuerna har även citat från vissa respondenter valts ut, då 

vi ansåg att dessa var relevanta för att besvara studiens syfte.  

	

2.9.3	Observationer	

Som tidigare presenterat, valde vi att utföra observationer som komplement till våra 

intervjuer, då detta ger möjlighet att analysera betydelsen av kontexten. Detta kan i sin 

tur skapa en djupare förståelse för den företeelse som studeras (Denscombe, 2016; 

Justesen & Mik- Meyer, 2011). Vi fick följa med på rundvandringar på affärsområdets 

respektive verksamhet, vilket gav oss en inblick i arbetet och möjlighet att observera 

hur de anställda interagerade med varandra. Vidare hade vi möjlighet att observera 

verksamheterna under våra pauser, vilket gav intressanta bidrag till vår uppfattning av 

hur arbetet fungerar i det studerade affärsområdet.  

2.10	Bearbetning	och	analys	av	data	

2.10.1	Bearbetning	av	data	

För att förenkla bearbetningen av studiens insamlade data valde vi att föra anteckningar 

under intervjuerna. Detta utgjorde ett komplement till inspelningarna, vilka vi sedan 

gick igenom för att skapa oss en bild av vad som kunde användas till analysen. 

Intervjuinspelningarna har sammanfattats i vårt syfte att tolka intervjupersonernas 
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berättelser. Översättningen från talspråk till skrift har redigerats marginellt utan att 

ändra innebörden för att du som läsare ska förstå vad som har sagts. De delar av datan 

som har varit av intresse att citera har däremot bearbetats genom fullständig 

transkribering. Gällande observationerna tog vi enklare anteckningar under besöken på 

fallföretagets verksamheter för att inte gå miste om våra intryck. Dessa har sedan 

sammanfattats för att klargöra skillnaderna sinsemellan.  

 

2.10.2	Analys	av	data	utifrån	en	narrativ	metod	

Efter att vi hade fått materialet godkänt påbörjades förarbetet till analysen. Vi har 

genomgående under studiens gång reflekterat över både empirisk och teoretisk data, 

vilket går i linje med det kontinuerliga analysarbete som Kvale (1997) hävdar präglar en 

studie. Enligt Rennstam och Wästerfors (2015) kan analysarbetet genomföras i tre steg; 

sortera, reducera och argumentera. Vi har valt att följa dessa råd genom att först 

kartlägga den insamlade datan, vilket gav oss möjlighet att se mönster i de berättelser 

som beskrivits. Detta förenklade bearbetningen och gjorde det möjligt att bibehålla en 

tydlig struktur under genomförandet av analysen och vid urvalet av data som skulle 

användas i empirin, vilket beskrevs i föregående avsnitt. Vi har inför analysarbetet haft i 

åtanke att inte fokusera på vad våra intervjuobjekt har tyckt utan vi har istället skildrat 

deras uppfattningar, vilket Thomsson (2002) föreslår för att skapa förståelse vid 

kvalitativa studier. Vi valde vidare att utgå från en narrativ analysmetod, vilket innebär 

att vi som författare vill förmedla en historia. Enligt Alvesson och Sköldberg (2017) 

bygger en narrativ analysmetod på att skapa en meningsfull handling som sammanför 

de upplevelser som samlats in. För den narrativa analysmetoden splittras inte det 

insamlade materialet på samma sätt som för andra analysmetoder. Skott (2004) menar i 

detta sammanhang att relationen mellan delen och helheten är essentiell, vars kontext vi 

ville behålla. Därmed valde vi att inte sträva efter att reducera materialet i samma 

utsträckning som om vi hade valt en annan analysmetod. Vidare kan även den narrativa 

analysmetoden bygga på sammanförande av specifika händelser (Kvale, 1997), vilket 

går hand i hand med vårt val av hermeneutiskt perspektiv med fokus på kontexten. Vår 

analys av den insamlade datan har därmed byggts på sammanförande av olika delar som 

presenterats under intervjuerna, vilka vidare har tolkats in i en berättelse. Det är dessa 

tolkningar som vi sedan har sorterat, reducerat och fört en argumentation kring i 

analysen. 
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2.11	Metoddiskussion	

Enligt Alvesson och Sköldberg (2017) ges tolkningsutrymme av empiriskt material vid 

val av en hermeneutisk utgångspunkt, vilket studien har utgått ifrån. Författarna 

framhåller att den reflekterande forskningsprocessen är en metod där en rekonstruktion 

av den sociala verkligheten görs. Här beskrivs hur forskare både får samspela med 

intervjuobjekten och kontinuerligt tolka datan (Alvesson & Sköldberg, 1994), vilket ger 

befogenhet till kritik mot studiens utgångspunkt att vara påverkad av både våra egna 

och samhällets konstruerade antaganden. Trots detta slår vi fast att det valda 

perspektivet; hermeneutiken, är väl anpassat till denna typ av undersökning, då det har 

varit ett lämpligt perspektiv för uppfyllandet av syftet. Tolkningsutrymme har varit 

vitalt för studiens genomförande och därmed anses subjektivitet inte utgöra något 

hinder. Att återge upplevelser baserat på berättelser innebär automatiskt subjektiva 

inslag, då verklighetsuppfattningen kan skilja sig mellan intervjuobjekten.  

 

Vidare kan kritik riktas mot den valda forskningsansatsen. Kvalitativ forskning kan 

likväl som hermeneutiken anses vara för subjektiv i sin form, vilket kan leda till 

problem med generalisering utöver den situation i vilken undersökningen har 

producerats (Bryman & Bell, 2017). Individerna i studien utgör inte en population och 

urvalet är inte heller representativt för samtliga inom den berörda organisationen. Vi ser 

dock inte detta som ett problem för studien eftersom vi inte har strävat efter att kunna 

generalisera studiens resultat mer än till att kunna ge en indikation på vilka aspekter 

som kan vara nödvändiga att fokusera på vid framtida, liknande förändringsprocesser. 

Detta stärks vidare av Bryman och Bell (2017) och Merriam (1994), som menar att 

kvalitativa forskare kan genomföra intervjuer med få individer i en viss organisation 

och det finns då ingen mening med att generalisera resultaten.   

 

Skildrande av berättelser är också viktigt att diskutera i detta avsnitt. Berättelser utgör 

en premiss för narrativ analysmetod, vars tillvägagångssätt kritiseras av Ricoeur (1988). 

Författaren ifrågasätter huruvida de upplevelser som vi människor skildrar stämmer 

överens med faktiska händelseförlopp. Vidare påstår Ricoeur (1988) att både narrativa 

och andra vetenskapliga texters information har påverkats av hur människan 

rekonstruerar verkligheten. Trots denna kritik anser vi att den narrativa analysmetoden 



 

 22 

har varit lämplig för denna studie för att kunna presentera vår tolkning av 

intervjupersonernas upplevelser i analysen.  

2.12	Källkritik	

Delar av kommunikationen som har förts mellan oss och företaget utgör våra primära 

källor, vilket gör det viktigt att ställa sig kritisk till informationen som har delgivits oss. 

Källkritik syftar till bedömning av ursprungliga utsagor för att kunna uppnå en relativt 

sanningsenlig berättelse (Thurén, 2003). Författaren påpekar att källkritik i praktiken 

inte kan användas som en metod för att genomskåda osanningar utan handlar om att 

begrunda sina tankar kring det som påstås, vilket vi anser är en god grund till att föra ett 

källkritiskt resonemang. Vår kommunikation med företaget har skett inom en för de 

anställda komfortabel zon, med anledning av att de inte ska påverkas negativt av yttre 

faktorer, vilket stärks av Skotts (2004) påpekande om val av intervjumiljö. Intervjuerna 

hölls på affärsområdets respektive arbetsplats, vilket ansågs praktiskt då vi inte behövde 

låta arbetstid gå förlorad på grund av förflyttning till annan plats. Det kan dock finnas 

sakliga belägg för att svaren kan ha vinklats, vilket kan skapa en snedvriden bild av 

verkligheten. Ett motiv till detta kan vara att intervjuobjekten beskyddar organisationen 

för att undvika att gestalta en negativ bild av dess verksamhet. För att minimera risken 

för detta, har vi av den anledningen försökt upprätthålla ett kritiskt förhållningssätt i 

vårt tolkande av respondenternas berättelser.  

 

Det är även av betydelse att uppmärksamma hur minnet påverkar intervjupersonernas 

svar. Då organisationsförändringen ägde rum för över ett år sedan, kan den tidsmässiga 

faktorn avgöra hur deltagarna erinrar sig om sina upplevelser, trots vårt fokus på tiden 

efter att sammanslagningen har genomförts. Strandberg (2017) påpekar att minnen över 

tid kan förvrängas och det ligger i människans natur att memorera negativa upplevelser 

på grund av nedärvda överlevnadsinstinkter. Författaren påstår också att minnet 

generellt sett är förknippat med personliga åsikter och värderingar, vilket gör det 

uppenbart att det vi kommer ihåg också är av subjektiv karaktär (Strandberg, 2017). 

Detta stöds vidare av Bergqvist Månsson (2005) som påstår att minnet även påverkas av 

nya upplevelser, vilket kan förvränga de gamla minnena av en liknande händelse. 

Huruvida detta har influerat intervjuobjekten för denna studie kan vi inte fastställa, 

vilket gör det viktigt att belysa. Baddeley (1997) lyfter fram en annan viktig aspekt 
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kring hur vi människor riskerar att glömma tidigare händelser. Det kan argumenteras för 

att de upplevelser som har beskrivits i undersökningen har påverkats av tidigare 

händelser som faller under ramen av faktorer som påverkas av minnets kapacitet 

(Baddeley, 1997), vilket gör denna aspekt viktig att uppmärksamma.     

 

Vidare är risken för kognitiv dissonans också intressant att lyfta fram ur ett källkritiskt 

perspektiv. Teorin presenteras av Festinger (1962) som beskriver hur vi människor kan 

handla på vissa sätt för att hantera tankar som motsäger varandra. I situationer där vi vill 

utföra något som kan leda till negativa konsekvenser, har vi en tendens att leta efter 

anledningar som rättfärdigar att vi utför handlingen i alla fall (Festinger, 1962). Detta 

kan även kopplas till vad som inom psykologin kallas för rationalisering, vilket bygger 

på en försvarsmekanism där vi vill försvara våra handlingar som en form av 

förskönande motivering till varför vi genomför handlingar på ett visst sätt (Egidius, 

u.å.). Detta har varit viktigt att ha i åtanke under skapandet av vår studie, då vi har 

intervjuat personer som varit engagerade i sammanslagningen. Vi har ifrågasatt hur de 

anställda upplever arbetssituationen efter en sammanslagning, vilket då kan 

argumenteras för att dessa svar kan ha färgats av rationalisering eftersom svaranden kan 

anses ha motiv att försköna deras upplevelser för att rättfärdiga sammanslagningens 

efterarbete.   

 

De teoretiska källorna som har använts i studien har främst bestått av litteratur i form av 

vetenskapliga artiklar och böcker. Thurén (2003) påpekar vikten av att säkerställa dessa 

källors trovärdighet, då dessa kan vara tolkade i flera led. Vi har därav vid fall av 

andrahandsreferering gått tillbaka till originalkällan, vilket vi anser har stärkt studiens 

innehåll. Artiklar som har använts i studien är bland annat hämtade från databaser som 

har delgivit universitetet åtkomst, vilka vi anser vara relativt säkra källor då bibliotekets 

resurser har rekommenderats frekvent av kursansvariga under vår studietid vid 

universitetet. Detsamma gäller för böckerna, vilka tillhör samma bibliotek. Vårt val av 

artiklar har utöver sökorden som presenterades i avsnitt 2.8 Litteraturgenomgång till 

viss del valts ut baserat på ett högt antal citeringar. Ett högt antal citeringar kan visa på 

att artikeln är vedertagen inom kunskapsområdet och därmed bidra med en viss tyngd 

för studien. Att artiklar är välciterade betyder dock inte nödvändigtvis att den höjer 

studiens kvalitet. Därav har vi även sökt efter artiklar av review-karaktär, vilket har 
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varit behjälpligt vid kartläggningen av tidigare forskning eftersom denna typ av artikel 

klargör vad som tidigare skrivits om inom ämnet.  

2.13	Etisk	diskussion	

Etiskt ställningstagande är ett viktigt kriterium för fallstudier, då vi som författare i 

dessa situationer ofta spenderar mer tid med människor jämfört med andra 

forskningsdesigner (Larsson, 1994). Denna tydliga närvaro kan inkräkta på individers 

integritet, vilket kan kräva skyddsåtgärder. Ett alternativ för att undgå detta är att 

anonymisera processen inklusive dess aktörer. Det kan dock påverka studiens kvalitet, 

vilket tvingar forskaren till en ständig avvägning mellan dessa begrepp (Larsson, 1994). 

Vi har i samfund med Stena Components ledningsgrupp fått godkänt att presentera 

företagets namn men med hänsyn till respondenterna har vi valt att anonymisera deras 

namn.  

 

Vidare har undersökningen följt Vetenskapsrådets (2017) etiska krav i publikationen 

God forskningssed. Här rekommenderas två generella principer att ta hänsyn till; 

integritets- och kunskapsintresset. Det förstnämnda handlar om individers skydd att inte 

bli utsatta för mental eller kroppslig skada, medan det andra avser samhällets krav på att 

det faktiskt ägnas tid åt forskning, då det kan antas ligga i allas intresse att förbättra vår 

värld (Vetenskapsrådet, 2017). Integritetsintresset beskrivs tydligare i en rapport från 

tidigare år och benämns då individskyddskravet, vilket omfattas av informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Bryman och Bell (2017) nämner också dessa kriterier och hävdar att de bland annat är 

vanliga inom svensk forskning, varför vi också väljer att tillämpa dessa. Alla 

medverkande parter har delgivits information om vad studien handlar om, vad den 

syftar till samt vilken roll de spelar i sammanhanget. Det innebär att vi har följt vad 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver som regler för att uppfylla informationskravet. 

Deltagarna har också blivit väl upplysta om att all medverkan sker på frivillig basis och 

att de när som helst kan avbryta samtalet, vilket säkerställer samtyckeskravets riktlinjer 

(Bryman & Bell, 2017; Vetenskapsrådet, 2002). Konfidentialitetskravet avser regler om 

hur forskare hanterar de uppgifter vi får in av studiens deltagare. Uppgifterna ska 

behandlas konfidentiellt, vilket betyder att obehöriga ej ska tillåtas access till 

dokumentationen (Bryman & Bell, 2017; Vetenskapsrådet, 2002). Det har vi förhindrat 



 

 25 

genom att använda lösenordskrävande enheter under projektet samt att vi, när 

studieprocessen är avslutad, kommer att radera all data. Vidare har en diskussion förts 

tillsammans med varje enskild individ som, efter en ingående introduktion, har uttryckt 

sitt godkännande till hur materialet kommer att hanteras. Inför varje intervju har även 

deltagarna informerats om att deras berättelser enbart kommer att utnyttjas i denna 

undersökning, vilket gör att studien även tillgodoser principerna för nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

 

För att föra den etiska diskussionen vidare påpekar Codex (2018) att studier som sker på 

högskolenivå inte omfattas av etikprövningslagens definition gällande forskning som 

involverar människor, vilket även beskrivs av Vetenskapsrådet (2017). Lagstiftningen 

säger att ett projekt som inte skadar försökspersonen fysiskt eller psykiskt inte behöver 

etikprövas (Vetenskapsrådet, 2017). Det innebär att vi teoretiskt sett inte behöver ta 

hänsyn till de riktlinjer som finns, men vi väljer ändå att följa de generella reglerna 

utformade av Vetenskapsrådet (2017) för att stärka studiens anseende. Vi anser studien 

vara ett mindre riskfyllt projekt då det är en examinationsgrundad studie som 

Linköpings universitet kommer att granska och godkänna innan offentlig publicering. 

Det innebär dock inte att etisk ståndpunkt ska ignoreras även om det har skett inom 

ramen för den nivå som kan klassas som godkänd utan prövning (Codex, 2018). Vårt 

etiska ställningstagande bygger därför vidare på Vetenskapsrådets (2017) 

uppförandekrav, varav uppriktighet, offentlighet, sanning och humanitet är några 

aspekter som är inkluderade. Vi anser att dessa är viktiga förhållningsregler, då studien 

syftar till att skapa förståelse av människor och deras upplevelser. Sammanfattningsvis 

har vi genomgående strävat efter sanningsenlighet från studiens början till slut. Genom 

att öppet ha informerat våra deltagare om syftet, metoden och hur resultaten kommer att 

behandlas för att inte förorsaka arbetsmässiga eller miljömässiga skador anser vi att det 

har uppfyllts. Detta går i linje med de rekommendationer som presenterats bland regler 

och riktlinjer för forskning av både Codex (2018) och Vetenskapsrådet (2017). 
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3.	Teoretisk	referensram	

Här presenteras teorier kring förändringsarbete efter en sammanslagning utifrån både 

ledning och medarbetares perspektiv. Vidare redogör vi för förändring utifrån ett 

samarbetsperspektiv. För att förenkla för dig som läser, presenteras en tabell i slutet av 

detta kapitel som sammanfattar teoriernas innehåll. 

3.1	Post-Merger	Integration	(PMI)	

Det höga antalet sammanslagningar och uppköp som sker runt om i världen har lett till 

att tiden efteråt studeras allt mer frekvent (Schönreiter, 2018), vilket även är det 

tidsperspektiv som denna studie har baserats på. Idag används begreppet post-merger 

integration (PMI) för att beskriva denna period (Graebner, Heimeriks, Huy & Vaara, 

2017). Begreppet har tidigare benämnts med olika uttryck; post-acquisition integration 

phase, the post-merger integration phase, the post-merger implementation phase 

(Faulkner, Teerikangas & Joseph, 2012).   

 

Som presenterades tidigare i avsnitt 1.6 Begreppsdefinitioner, handlar begreppet PMI 

om perioden efter en sammanslagning där tillgångar, arbetsuppgifter och personal från 

de två företagen som medverkar i sammanslagningen kombineras (Business Dictionary, 

2018). Vi har för denna studie valt att positionera oss till att fokusera på personalen och 

därmed människornas påverkan snarare än faktorer som berör juridiska och ekonomiska 

faktorer. Denna gränsdragning har gjorts för att besvara studiens syfte samt för att den 

studerade organisationen har valt att bibehålla två olika juridiska bolag efter 

sammanslagningen och kan därmed inte studeras utifrån juridiska aspekter. I linje med 

Frantz (2017) har vi därför valt att dela upp vad som kan anses vara viktiga parametrar 

för att avgöra resultatet av en PMI-process från två olika perspektiv, båda med fokus på 

människor. Författaren har utifrån sin forskning valt att dela upp organisationens och 

individens förhållanden under en PMI-process, varpå vi istället har valt teorier om 

lednings och medarbetares olika perspektiv på en sådan process. Beroende på 

sammanslagningens omfattning sker olika typer av förändringar som också påverkar 

organisationen, och särskilt viktig är förmågan att kunna tillgodose nya behov för 

exempelvis ledning och medarbetare (Moran & Brightman, 2000), vilket vi har valt att 

undersöka i denna studie.  
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Enligt Frantzs (2017) beskrivning av PMI handlar begreppet överlag om att integrera 

teknologi och utomstående aktörer, men framför allt de anställda i organisationen med 

verksamhetens övriga affärsverksamheter. Processen syftar till att förena två 

organisationer, vilket gör det vitalt att inte enbart se till ekonomiska fördelar. De sociala 

aspekterna måste behandlas parallellt, vilket enligt Haspeslagh och Jemison (1991) gör 

det väsentligt att anta ett processperspektiv för att lyckas med integrationen mellan 

PMI-processens delar. Enligt Financial Times (2018) pågår processen vanligtvis mellan 

ett par månader upp till flera år. Haspeslagh och Jemison (1991) menar istället att PMI-

processen bör ses som en ständigt pågående förändring, snarare än flera oberoende 

förändringsaktiviteter med tydliga start och slut, för att lyckas med integrationen 

(Haspeslagh & Jemison, 1991). Med andra ord kan PMI-processen ses utifrån olika 

perspektiv, vilket Robers (1994) och Angwin (2012) menar att det inte finns någon 

universell lösning på. Robers (1994) poängterar även att ingen sammanslagning är den 

andra lik och att integrationsprocesserna inte kan följa samma procedur eftersom att alla 

företag ser olika ut. Varje organisation måste se till sin egen situation och vad de själva 

bör förändra under sin PMI-process. Det finns däremot några gemensamma nämnare 

inom organisationsförändringar, vilka är av betydelse även med avseende på denna typ 

av process efter en sammanslagning.  

 

En organisatorisk förändring beskrivs, i enlighet med Haspeslagh och Jemisons (1991) 

definition av PMI-processen, vara en kontinuerlig utvecklingsprocess som handlar om 

att ständigt förnya en organisations struktur (Moran & Brightman, 2000). Författarna 

hävdar att en sådan förändring saknar både tydligt start och slut, vilket stämmer överens 

med det synsätt som Haspeslagh och Jemison (1991) har på PMI-processer. En 

organisatorisk förändring beskrivs också påverkas av mänskliga faktorer (Alvesson & 

Svenningsson, 2008), vilket även Seo och Hill (2005) redogör för i samband med 

sammanslagningar.  
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3.2	Förändring	utifrån	ett	ledningsperspektiv	

3.2.1	Lewins	modell	

Precis som att PMI-begreppet har utvecklats till att anta ett processperspektiv, kan också 

en förändring ses utifrån synen som en process. Lewin (1975[1951]) talar för denna 

uppfattning utifrån idén att de förändringar som sker ska genomföras av de som berörs 

inom organisationen. Författaren utvecklade därefter en modell som bygger på de tre 

dimensionerna; upptining, förändring och nedfrysning (se Figur 2) som organisationens 

ledning bör ta hänsyn till vid genomförandet av en förändring. De tre dimensionerna 

utgör olika händelseförlopp, vars kontext handlar om att nå förändring (Lewin, 

1975[1951]), varför vi också väljer att inkludera modellen utifrån synen att 

dimensionerna är beroende av varandra för att flera förändringar ska kunna genomföras. 

Alvesson och Sveningsson (2014) menar att modellen syftar till att förändra attityder 

och beteenden för att nå önskvärda mål med förändringen, vilket enligt författarna är 

intressant att belysa utifrån ett organisationsperspektiv då det ofta är ledningen som styr 

genomförandet. Fasen för upptining handlar om att inkludera de anställda till att delta, 

dels med förberedelser inför en förändring men också under och efter den, då det kan 

minska medarbetares motstånd (Lewin, 1975[1951]). Nästa fas är själva förändringen 

där förändringsarbetet är centralt. I denna del bör organisationen övergå till ett nytt 

tillstånd, vilket bör resultera i ett önskvärt utgångsläge att jobba vidare med. Sist 

kommer nedfrysningen, vars avsikt är att fixera organisationen utifrån de förändringar 

som har genomförts (Lewin, 1975[1951]). Här argumenterar Sveningsson och Sörgärde 

(2012) även för att information, kunskap och engagemang är av betydelse för 

genomförandet då det kan reducera medarbetares motstånd, vilket i slutändan möjliggör 

förändring. Det är också av vikt att de anställda känner sig trygga under perioder i 

ständig förändring, vilket gör det betydelsefullt att inte glömma bort fortsatt 

förändringsarbete med nya förberedelser (Ullrich, Wieseke & Van Dick, 2005). 

 

Vidare beskriver Lewin (1975[1951]) att det krävs drivkrafter för att en förändring ska 

uppnås. Det innebär att det som stoppar förändringen, exempelvis medarbetares 

motstånd, måste reduceras och att det som främjar förändringen bör förstärkas. I 

enlighet med Jacobsens (2013) synsätt, innebär Lewins (1975[1951]) teori att ledare bör 

koncentrera sig på det som driver förändringen framåt och därmed försöka minska de 

motståndskrafter som hindrar genomförandet.  
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Figur 2. Lewins modell. Källa: Egenkonstruerad med inspiration från Lewin 
(1975[1951]) 
 

3.2.2	Förändringsledarskap	

Inom förändringsarbete påstås delaktighet vara av betydelse för ett lyckat genomförande 

(Angelöw, 2010; Kusstatscher & Cooper, 2005). Kusstatscher och Cooper (2005) är fast 

beslutna om att företag måste involvera de anställda för att nå nya önskvärda arbetssätt. 

Även Granberg (2011) beskriver hur samverkan är avgörande för att samtliga inom 

organisationen ska bli nöjda genomförandet av en förändringsprocess. Författaren 

menar att arbetsplatsträffar utgör grunden för detta, där uppkomna frågor bör diskuteras 

mellan ledningen och de medarbetare som kommer att beröras av förändringen 

(Granberg, 2011). Initiativ kan möjliggöras av ledningen, vars engagemang avgör om 

en förändringsprocess når sina önskade resultat eller ej (Rodgers & Hunter, 1993).  

 

Nielsen och Randall (2012) påstår vidare att de anställdas delaktighet måste 

kompletteras med att deras dagliga arbetsuppgifter påverkas märkbart för att en verklig 

förändring ska kunna ske. Gospic och Falk (2015) hävdar i detta sammanhang att 

människor behöver synliga resultat, vilket stöds av Lundströms (2008) påstående om att 

80 procent av all information som våra hjärnor bearbetar kommer från våra synintryck, 

vilket enligt författarna betyder att människor endast åtgärdar det som synliggörs. 

Problematiken ligger här i det osynliga arbetet, vilket gör det svårt att registrera och 

acceptera förändringar om de görs obemärkt. Författaren menar att det osynliga arbetet 

måste visualiseras för att lyckas med genomförandet av en förändring (Lundström, 

2008), vilket gör ledningens roll intressant att belysa i sammanhanget.  
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3.2.3	Verktyg	för	att	hantera	förändringsmotstånd	

Utifrån studiens syfte har vi valt att inkludera ledarskapets förutsättningar för att hantera 

och leda förändringsprocesser med utgångspunkt i hur förändringsmotstånd kan 

hanteras. Det har visat sig att PMI-processen och dess förändringar är en utmaning för 

företag att handskas med (Faulkner, Teerikangas & Joseph, 2012). Det är därför av 

betydelse att skapa rätt förutsättningar för en förändring, vilket Kotter (1995) beskriver 

kan ske genom att eliminera vad som kan påverka individerna till att göra motstånd. 

Författaren menar att detta kan reduceras genom att skapa en tydlig vision med 

förändringen och att förmedla det på enklast möjliga sätt. Här påpekas också den 

tidsmässiga faktorn, där Kotter (1998) menar att ledningen ofta lägger ner fler timmar 

på att utforma och konkretisera förändringen i praktiken, till skillnad från medarbetarna 

som därmed får mindre tid till att anpassa sig till och acceptera förändringen. Utöver 

detta argumenterar författaren även för upprepning, vilket innebär att repetition av vad 

som förväntas göras under förändringsprocessen krävs för att de anställda ska ta till sig 

informationen (Kotter, 1998). Moberg och Karlsson (2016) poängterar här betydelsen 

av ledningens förståelse för förändringsmotstånd inom organisationen för att kunna 

driva förändringsprocesser framåt, vilket stärks av Dallas (2015) som menar att 

ledningen måste vara beredd på att hantera motstånd i förändringsarbetet. Det är 

väsentligt att kunna se motstånd som en tillgång, då de som utövar motståndet kan vara 

de som ser riskerna (Angelöw, 2010). Vidare påpekar Granberg (2013) att ledningen 

måste våga släppa på kontrollen för att ge frihet åt medarbetarna till att själva nå de 

planerade målen. I grunden handlar det om att visa förtroende för medarbetarna och låta 

de utveckla en egen plan för att klara av det som förväntas av dem (Granberg, 2013).  

 

Lundström (2008) poängterar att en förutsättning för att en organisation ska kunna nå 

sina förändringsmål, är att dessa kommuniceras ut i organisationen och inte stannar på 

ledningsnivå. Ofta har ledningen klart för sig vad som ska göras inom organisationen, 

men samtliga måste inkluderas för att förändringen ska kunna ske (Lundström, 2008). 

Annars finns risk för vad Granberg (2011) benämner som Z-effekten, vilket handlar om 

informationsgapet mellan vad ledningen vet om förändringen i jämförelse med vad 

medarbetarna känner till. Ledare kan besitta mer information än medarbetarna, vilket 

resulterar i olika nivåer av insikt mellan ledning och medarbetare. Detta kan undvikas 

genom tydlig kommunikation kring förändringsprocessen, vilket kan ske under 

exempelvis mötestillfällen (Granberg, 2011). Vidare menar Walker (2012) att ledningen 
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först bör prata ihop sig gällande vad som ska genomföras och sedan kommunicera ut 

detta till medarbetarna. En vanlig missuppfattning hos medarbetare kan annars vara att 

ledningens idéer är order som medarbetarna inte har något att säga till om. För detta 

krävs ledningens möjlighet att sätta sig in i hur medarbetare tänker, för att förstå vad 

som är ”rätt sätt” att utföra arbetsuppgifterna inom medarbetarnas kompetensområde 

(Selin, 2004). Vidare bör det tydliggöras hur processen ska genomföras och hur detta 

kan leda till användbara resultat för medarbetarna (Walker, 2012). Samma författare 

menar även att medarbetarna bör vara delaktiga i beslutet av vilka metoder som ska tas 

till för att nå målet, vilket stärks av Alvesson och Sveningsson (2008) som anser att 

ledningen bör dela med sig av information, vara öppna för förändringsförslag och låta 

personalen vara delaktiga i förändringsplanering.  

 

När något som kan upplevas som kritik behöver kommuniceras ut, är det enligt 

Wallander (2002) viktigt att inte dämpa företagsamheten inom organisationen. Därmed 

bör meddelandet kommuniceras med minsta möjliga negativa inslag och vara sakligt 

(Wallander, 2002). Även Hersey och Blanchard (1993) och FitzPatrick och Valskov 

(2014) beskriver hur ledningen kan behöva förbättra både sin förmåga att lyssna och att 

använda sig av icke-verbal kommunikation. FitzPatrick och Valskov (2014) menar även 

att medarbetare blir mer mottagliga för informationen som delegeras om ledningen vid 

kommunikationstillfället ger utrymme för medarbetarnas åsikter och funderingar. Detta 

stämmer Walker (2012) in på, som i en konversation med Davenport (2012) presenterar 

att kommunikation kräver att mottagaren lyssnar på vad som sägs och att det efter en 

sammanslagning är viktigt att informera organisationen om vad som kommer att 

inträffa. Keyton (2005) poängterar dock att ansvaret att föra fram kommunikationen i en 

organisation inte enbart vilar på ledningens axlar. Medarbetarna ger mening till de 

meddelanden som ledningen kommunicerar ut och det är en ömsesidig process att 

kommunicera och tolka meddelanden som skickas inom organisationen (Keyton, 2005).  

 

Otydligheter kring motivet till varför en förändring ska genomföras kan försvåra 

situationen, då ledningen och medarbetarna kan ha olika uppfattningar (Granberg, 

2011). Vid osäkerheter kring förändringar kan informationsspridning som är byggd på 

egna tolkningar uppkomma, vilket författaren menar är ett problem då falsk information 

kan spridas i organisationen (Lewis, 2011). Vidare beskriver Granberg (2011) att det 
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blir nästintill omöjligt att få anställda till att anpassa sig till förändringar om de inte har 

fått förklarat för sig varför de ska genomföras.  

3.3	Förändring	utifrån	ett	medarbetarperspektiv	

3.3.1	Förändringsmotstånd	

Då studien delvis syftar till att skapa förståelse av medarbetares upplevelser av en 

förändring, anser vi det vara viktigt att presentera teorier om hur individer kan reagera 

på förändringar. Forskning har visat att motstånd är en vanligt förekommande reaktion, 

vilket avsnittet vidare kommer att koncentreras till. Motstånd kan uttryckas både aktivt 

och passivt, exempelvis genom likgiltigt beteende (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 2006; 

Jacobsen, 2013). Människor kan agera apatiskt, omoget eller protesterande beroende på 

vilken typ av motstånd de väljer att anta (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 2006; Jacobsen, 

2013). Enligt Dallas (2015) kan förändringsmotstånd ta sig uttryck i att försöka slippa 

förändringen, att anse sig ha ett bättre förslag, att vara fast besluten om att 

förändringsidén är undermålig, eller att vägra investera tid och resurser på 

genomförandet (Dallas, 2015). Rubenowitz (2004) menar att individer ofta intar en 

egoistisk ställning där de främst ser till sitt eget bästa och hur deras arbetssituation 

påverkas. Vidare beskriver Rubenowitz (2004) att i de fall där den enskilde individen 

inte kan identifiera sin personliga påverkan av en förändring, kan personen utveckla ett 

restriktivt beteende.  

 

Orsakerna till varför människor gör motstånd mot förändringar kan grundas i osäkerhet, 

förvirring eller rädsla för att mista jobbet (Angelöw, 2010). Haspeslagh och Jemison 

(1991) menar att denna rädsla att förlora jobbet och att mista kontrollen kan uppstå 

specifikt efter en sammanslagning. Motstånd kan vidare grundas i en oro för ökad 

arbetsbelastning eller underliggande vrede på grund av att tidigare löften inte har 

infriats (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 2006; Jacobsen, 2013). Angelöw (2010) hävdar 

att det bland annat krävs tålamod och inspiration från positivt inriktade individer för att 

hantera dessa motstånd. 

 

Vidare finns motstånd i positiv bemärkelse (Jacobsen, 2013; Bakka, Fivelsdal & 

Lindkvist, 2006). Alvesson och Sveningsson (2008) menar att anställda inte alltid är 

motstridiga till förändringen, utan att de snarare motsätter sig lösningen. Även Moberg 
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och Karlsson (2016) menar att detta motstånd kan grundas i att anställda är engagerade 

och nöjda med det som varit i organisationen, vilket kan antas vara ett bra utgångsläge 

för en förändring. Motståndet kan betraktas som positivt tack vare det stöd och 

engagemang som de anställda uppvisar (Alvesson & Sveningsson, 2008).  

3.4	Förändring	utifrån	ett	samarbetsperspektiv	

3.4.1	Samarbete	

Organisationer befinner sig i ständig förändring och att fokusera på människorna i 

organisationen är därför betydelsefullt (Jacobsen, 2013). Organisationer kan inte själva 

förbättra sig, vilket gör att ett organisatoriskt fokus på individernas utveckling inom 

organisationen är avgörande (Jacobsen, 2013). Även Senge (2006) menar att 

kompetensutveckling kan leda till utvecklandet av de yrkesmässiga kunskaper som 

krävs för att kunna utföra ett bra jobb. Författaren poängterar vidare betydelsen av att 

förmedla hur individer inom organisationen kan komplettera varandra genom att 

samarbeta. En klok utvecklingsstrategi för organisationer är att inte exkludera 

människor utanför den interna gruppen eller organisationen, utan istället öppna upp för 

samarbete med människor som inte ingår i den interna sfären. Denna typ av 

brobyggande över gränserna kan öka mångfalden och organisationens utveckling 

(Senge, 2006). Författaren påpekar även att för att organisationer ska kunna förbättras 

och utvecklas på bästa sätt, krävs det att samtliga inom organisationen strävar åt samma 

håll och det är av yttersta vikt att samtliga inom organisationen är väl medvetna om 

organisationens mål och visioner. Detta gör det intressant att lyfta fram teorier avseende 

samarbete för denna studie som utgår från två olika verksamheter.  

 

Enligt Piercy (2007) tillämpar många organisationer en funktionsindelad verksamhet, 

där en vanlig uppdelning görs mellan marknad och produktion. Funktionernas skilda 

arbetssätt kommer göra att personalen också agerar därefter, då individerna besitter 

olika erfarenheter (Shapiro, 1977). Dessa olika perspektiv kan olyckligtvis skapa en ”vi 

och dem”-känsla (De Burca, Fynes & Roche, 2004). Författarna menar att bristfälligt 

intresse för varandras arbete kan utlösa denna mentalitet. Det påstås också att 

funktionerna tolkar organisationens mål olika beroende på individernas bakgrund, vilket 

gör att organisationens funktioner kan komma att prioritera att uppfylla sina egna 

målsättningar och därmed ignorera övriga medarbetares prestationer (De Burca, Fynes 
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& Roche, 2004). En lösning kan dock vara personalrotation mellan de funktioner som 

berörs, för att skapa förståelse för varandras arbetssituationer (Shapiro, 1977). 

Swamidass, Baines och Darlow (2001) menar att uppdelningen kan leda till 

meningsskiljaktigheter i strategin, vilket vidare kan styra organisationer längre ifrån ett 

samarbete mellan dessa funktioner. Detta stöds även av Kotter (1995) utifrån 

argumentet att de olika funktionerna hellre ser till sitt eget bästa än till att nå 

organisationens mål. Ett förslag för reducering av detta synsätt föreslås av Calantone, 

Dröge och Vickery (2002) där författarna hävdar att teambaserade projekt kan förbättra 

samarbetet, under förutsättning att genomförandet görs mellan funktionerna. Runsten 

och Werr (2016) påpekar också detta och beskriver vikten av att organisationers 

avdelningar utvecklas tillsammans. Om delar inom organisationen visar på osämja i 

någon del av utvecklingsprocessen kan det ha en negativ inverkan på utfallet (Runsten 

& Werr, 2016).   

 

Utifrån organisationens hierarkiska struktur kan också samarbetet påverkas av 

medarbetares sätt att se på sig själva i samband med att en sammanslagning har ägt rum 

(Frensch, 2007). Människor tenderar att placera sig själva i fack som antingen kan 

utgöra ett hinder eller en möjlighet för samarbete. Författaren menar även att 

medarbetare som visar på engagemang under förändringsprocessen har en benägenhet 

att öka samarbetet efteråt (Frensch, 2007). Författaren påstår också att personer med 

högre positioner i företag tenderar att samverka mer än anställda med mindre ansvar, 

vilket i grunden antas bero på individers syn på organisationsstrukturen. 
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3.5	Sammanfattning	av	presenterade	teorier	

Tabell 1. Sammanfattning av teorier 

 

 

Teoretisk inriktning 

 

Innehåll 
 

 

PMI 

 

Perioden efter en sammanslagning där tillgångar, 

arbetsuppgifter och personal från de två företagen som 

omfattas av sammanslagningen kombineras. Viktigt att 

anta ett processperspektiv då integrationen kan ta upp till 

flera år och i vissa fall anses varken ha tydligt start eller 

slut.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändring utifrån ett 

ledningsperspektiv 

Lewins modell 

1. Upptining (förberedelser)  

2. Förändring (nytt tillstånd) 

3. Nedfrysning (stabilisering) 

Drivkrafter kontra motståndskrafter  

Förändringsledarskap 

Delaktighet genom engagemang 

Synliggöra förändringen 

Verktyg för att hantera förändringsmotstånd 

Skapa en tydlig vision 

Informera  

Repetera 

Se motstånd som en tillgång 

Individerna i centrum 

Våga släppa kontrollen  

Inkludera för att reducera Z-effekten 

Planera först, informera sen 

Använda icke-verbal kommunikation 

Ansvar för information vilar inte enbart på ledningens 

axlar 
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Teoretisk inriktning 

 

Innehåll 

 

 

 

 

 

Förändring utifrån ett 

medarbetarperspektiv 

Förändringsmotstånd 

Aktivt motstånd (protesterande) 

Passivt motstånd (likgiltigt beteende)  

Motstånd hör ihop med attityd 

Varför uppkommer motstånd? 

• Oenighet mellan personliga och organisatoriska 

intressen 

•  Oro för ökad arbetsbelastning eller att mista 

kontrollen 

• Rädsla i att förlora jobbet 

• Förvirring inför det nya 

Positivt motstånd (att motsätta sig lösningen) 
 

 

 

 

 

 

 

Förändring utifrån ett 

samarbetsperspektiv 

 

Samarbete 

Fokusera på organisationens människor 

Öppna upp för samarbete utanför den interna sfären 

Sträva åt samma håll  

Kompetensutveckling 

Funktionsindelad organisationsstruktur kan leda till 

konflikter 

Lösning på dessa konflikter?  

• Personalrotation 

• Teambaserade projekt 

• Involvera alla funktioner 

Människans sätt att se på sig själv påverkar 

samarbetsförmågan 

Högre hierarkisk position kan ge mer samarbete 
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4.	Empiri	

Detta kapitel presenterar insamlad data som vi har erhållit från våra besök på 

fallföretagets två anläggningar för att du som läsare ska få en bild av affärsområdets 

verksamhet. Först presenteras företaget kort, följt av våra observationer. Därefter 

redogör vi för de berättelser som har framkommit under intervjuerna, vilka har 

sammanställts i personporträtt för att skildra ledning och medarbetares upplevelser. 

Dessa har främst koncentrerats till hur arbetssituationen efter en sammanslagning 

upplevs med avseende på organisationens förändringsarbete. 

4.1	Presentation	av	fallföretag	

I denna studie har ledning och medarbetares upplevelser av arbetssituationen inom 

Stena Metalls nya affärsområde, Stena Components, undersökts. Studien har 

koncentrerats till att endast inkludera de delar som har berörts vid skapandet av detta 

affärsområde (se Figur 3). Datan har samlats in från internt involverade individer från 

såväl administrativa yrkesgrupper till försäljning och produktion. Anledningen till detta 

urval grundar sig i huvudsak på studiens syfte, vars avsikt är att skildra olika 

upplevelser men det har också påverkats av det snöbollsurval som vi har utgått ifrån. 

 

Stena Components bildades under hösten 2016. Idag är detta affärsområde verksamt i 

två geografiskt sett skilda städer i Sverige, vars verksamheter fortsättningsvis kommer 

att benämnas för anläggning A och B. Anläggning A var tidigare ett självständigt 

dotterbolag som tillhörde ett annat affärsområde; Stena Stål, medan anläggning B var 

verksamt direkt under detta. Numera drivs dessa som två juridiska bolag men verkar 

tillsammans för affärsområdet (Stena Components, 2018b). Intervjumaterialet beskriver 

att anledningen till bildandet av detta grundas i att anläggningarnas verksamheter 

tidigare inte var anpassade efter Stena Stål, vars affärsfokus riktar sig mot 

grossistverksamhet och försäljning av tonnage snarare än anläggningarnas fokus på 

bearbetning och förädling av produkter. Problematiken med detta var anläggningarna A 

och B:s bristande lönsamhet på grund av att de inte uppmärksammades tillräckligt på 

marknaden.  
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Vidare beskrivs att anläggningarna har en historia som konkurrenter till varandra. I 

samband med bildandet av Stena Components förändrades många delar av 

organisationen, däribland organisationsstrukturen och tillsättning av nya medarbetare på 

olika nyckelpositioner. Anläggningarna styrs idag av en gemensam ledningsgrupp, vars 

beslutsfattande berör båda anläggningarna. Samarbetet mellan anläggningarna utgörs 

främst av strategiskt arbete. En skillnad mellan dem är att produktionen skiljer sig från 

varandra. Anläggning A fokuserar på serietillverkning, medan B främst tillverkar färre 

produkter som kräver längre tid för beredning och bearbetning. Tillsammans är de över 

150 anställda och vi har fått möjlighet att intervjua personer från både ledningsgruppen 

och medarbetare vid respektive anläggning. Det framkommer under våra besök att 

affärsområdets anställda består av både tjänstemän, som främst arbetar med 

administrativa arbetsuppgifter, och kollektivmedarbetare som arbetar i produktions-

hallarna (Stena Components, 2018a; Stena Components, 2018b).  

 

	

	

	

	

	

 
 
 
Figur 3. Organisationskarta Stena Metall. Källa: Egenkonstruerad med samtycke från 
företagets ledningsgrupp 
 

4.2	Observationer	

Under våra besök vid anläggningarna utförde vi observationer på delar av 

verksamheten, vilka vi anser vara relevanta att uppmärksamma för att besvara studiens 

syfte. Observationerna berör både likheter och skillnader mellan anläggningarna, vilket 

följaktligen kommer att redogöras för.  



 

 41 

Anläggning A är beläget i utkanten av en mindre ort och består av flera byggnader. 

Anläggningens entré ligger intill en mindre landsväg och liknar en avlång barack. Här 

finns företagets kontorslokaler, vilka indikerar att renovering inte har prioriterats på 

senare tid. Trots plastgolv och slitna träväggar är de dock rena och rymliga. I entrén 

finns en nyligen installerad digital bildskärm som visar företagets prestation i realtid 

och i närhet till denna ligger högar av säkerhetsbroschyrer. Vidare in i kontorslokalen 

hänger en whiteboardtavla med texten ”When nothing goes right - GO LEFT” som 

under vårt besök ändras till texten ”BRA JOBBAT!”. Tjänstemännen har enskilda 

kontorsrum i korridoren som löper parallellt med varandra. 

 

Produktionshallarna ligger i anslutning till entrébyggnaden och för att få tillåtelse att gå 

in dit krävs en medarbetares guidning. Utöver detta måste även besökare bära hjälm 

med plastvisir, skor med stålhätta samt reflexväst. Inne i hallarna sprider sig en lukt av 

metall och en mycket nedtonad färgskala klär lokalen med damm och olja. Personalen 

bär hörselskydd och arbetskläder. Under vår rundvandring hälsar och småpratar vår 

guide, som annars arbetar med administrativa uppgifter, med medarbetarna i 

produktionen.  

 

Anläggning B ligger geografiskt sett i sydöstra Sverige och det tar cirka fem timmar att 

transportera sig hit från anläggning A. Verksamheten är belägen i ett industriområde 

och omringas av en stor vit byggnad intill en väg där tunga lastbilar kör förbi. 

Anläggningen upplevs vara större än anläggning A, vilket också bekräftas under dagen 

vi är där. Lokalerna är relativt fräscha och nyrenoverade och här har plastgolven och de 

slitna träväggarna bytts ut mot tegel och klinkers. Säkerheten är påtaglig och vi 

uppmärksammar en stor, svart, digital siffertavla på produktionshallens yttervägg. 

Tavlan registrerar och räknar antal olycksfria dagar på arbetsplatsen, vilket under vårt 

besök är uppe i 199 dagar. I entrén blir vi ombedda att skriva in oss i en blå loggbok 

innan vi får tillåtelse att gå vidare in i byggnaden. Vi får förklarat för oss att detta är ett 

måste av säkerhetsmässiga skäl vid eventuell utrymning. Efter detta får vi, även vid 

denna anläggning, en rundvandring i verksamheten tillsammans med en av de anställda.  

 

Kontorslokalerna visar sig vara utspridda på två våningar, där varje tjänsteman har ett 

eget arbetsrum. Produktionshallen är direkt ansluten till kontorsbyggnaden, varpå vi 

följer en korridor för att ta oss dit. Inne i hallen känns luften tungandad. Det är mycket 
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oväsen på grund av att all produktion ligger under samma tak och vi som besökare blir 

erbjudna hörselskydd. Vi blir informerade om att säkerheten är lika hög här som på 

anläggning A och att det finns hjärtstartare utplacerade i hallen. Samtliga truckar är 

även försedda med speciella lampor för att uppmärksamma vistandes i 

produktionshallen när dessa kommer åkandes. Analoga informationstavlor som 

presenterar företagets olika resultat är utplacerade på flera platser i produktionshallen.  

 

Värt att nämna i detta sammanhang är att båda anläggningarna har kontor även nere i 

produktionshallarna. Det framkommer under våra guidade turer att en anledning till 

detta är att de anställda med koppling till produktionen vill kunna närvara nere i 

verksamheten för att observera det som sker på plats. 

4.3	Intervjuer	Ledningsgrupp	

4.3.1	Intervjuperson	L1	

En person från ledningsgruppen, som vi fortsättningsvis kommer att kalla för L1, 

presenterar sig vid anläggning A. Personen börjar berätta om sina arbetsuppgifter som 

varierar inom såväl marknad och produktion som ekonomi. L1 har ett övergripande 

ansvar över verksamheten på anläggningen och är insatt i allt som sker, vilket gjorde att 

personen var väl medveten om att Stena Components skulle bildas. Motiven var att 

Stena Stål fokuserade på försäljning av tonnage, vilket L1 berättar inte stämmer överens 

med den bearbetningsverksamhet som Stena Components idag är inriktad mot.  

  

L1 går djupare in på vilka faktiska förändringar som har uppstått efter att Stena 

Components har bildats och berättar att det har varit en hektisk period för anläggningen. 

Många nya ansikten har tillkommit, så också för den interna ledningsgruppen på 

anläggningen, vars arbetsuppgifter numera handlar om att öka medarbetarnas 

delaktighet i beslut kring verksamheten. Personens tidigare arbetslivserfarenheter har 

lett till en lärdom om vikten av att få med alla på tåget, särskilt de som blir mest 

påverkade av en förändring.  

 

”Om vi ska förändra något för någon, då måste alla som är med i 

förändringen vara med. Du kan inte bara gå ut och skapa något  

själv för då blir det inget bra.” (L1, 2018) 
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Den generella inställningen till förändringar på företaget upplevs vara trög, vilket L1 ser 

som en motiverande utmaning. L1 försöker nu vända den negativa inställningen genom 

att sammanföra förändringsbenägna medarbetare med de som visar på motsatsen för att 

övertyga de kritiska till att tänka nytt. Ett försök till att förbättra detta är att produktions-

personalen tillåts rotera mellan maskinerna i produktionen för att få insikt i varandras 

arbete och därmed kan kompetensen ökas. Detta arbetssätt kommer från lednings-

gruppens idé om att ge alla medarbetare en chans att hjälpa företaget att nå sina mål. 

Utifrån L1:s tidigare erfarenheter kommer det förr eller senare att falla sig naturligt att 

ta hjälp av varandra om samarbete främjas. Särskilt viktigt är samarbetet mellan 

anläggning A och B, vilket är näst intill obefintligt idag enligt L1.  

 

”Historiskt sett så är ju de här två verksamheterna konkurrenter till 

varandra och sånt... alltså kultur sitter ju hårt i väggarna så det tar  

ett tag innan man övervinner det. Det tar emot.” (L1, 2018) 

 

L1 upplever att det finns mycket att vinna på att integrera verksamheterna mer men 

menar att det kommer att ta tid att vända en före detta konkurrent till att ses som en 

samarbetspartner. Dessutom berättar L1 att större delen av ledningsgruppen är placerad 

på anläggning B, vilket skapar en känsla av att den anläggningen anses viktigare. 

Bristen på samarbete beror delvis också på avståndet mellan anläggningarna och på den 

brukskultur som utmärkte organisationen förr. Historiskt har det funnits en tydlig 

skillnad mellan tjänstemän och kollektivanställda, vilket idag upplevs vara en gräns som 

har suddats ut enligt intervjupersonen. Numera tillåts kollektivanställda att ta beslut 

gällande den dagliga verksamheten, enligt L1:s argumentation om att det är dessa 

personer som skapar affärsmöjligheterna och att de därmed borde få vara mer delaktiga.   

 

Ledningens initiativ till att sammanföra anläggning A och B upplevs ha varit 

framgångsrika till viss del. Det har genomförts olika typer av aktiviteter för att slå 

samman verksamheterna. Exempelvis anordnas medarbetarträffar två gånger per år med 

syfte att lära känna varandra. Vidare förklaras ett nytt koncept; Stena Way of 

Production (SWOP), som handlar om att göra samtliga inom organisationen mer 

delaktiga i verksamhetens utveckling. Det bygger på Toyotas produktionssystem (TPS) 

men har modifierats för att passa Stena Components verksamhet. L1 hoppas att SWOP, 

som planeras införas inom kort, ska öka produktionens delaktighet på anläggningen. 
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Initiativet upplevs ha bemötts med positiv respons av organisationen men L1 upplever 

att det skulle kunna göras ännu mer.  

  

Avslutningsvis upplever L1 att framtiden ser ljus ut för företaget. Det har hänt en hel 

del och det är viktigt att stanna upp ibland och reflektera över allt som hittills har 

genomförts. Utmaningarna framöver handlar om att ta itu med de pensionsavgångar 

som företaget står inför. Det är ett generationsskifte på gång, vilket L1 ser som en stor 

möjlighet. Det klargörs också att organisationen har gått igenom en enorm förändring 

och L1 berättar vad som hade gjorts annorlunda om processen hade gjorts om idag. En 

jämnare fördelning mellan representanter från respektive anläggning i ledningsgruppen 

hade underlättat styrningen av verksamheten, eftersom mer fokus då skulle kunna 

läggas på affärsområdets båda verksamheter. ”Hälften, hälften hade ju blivit mycket 

bättre” (L1, 2018).  

 

4.3.2	Intervjuperson	L2	

Intervjuperson L2 är stationerad vid anläggning B men har ett övergripande ansvar för 

båda anläggningarna. L2 börjar med att berätta om sin nuvarande roll, följt av bildandet 

av det nya affärsområdet. Beslutet grundades i hur Stena Stål driver sin verksamhet, 

vilken bygger på beräkning av antal ton som tidigare lett till en missmatch i nyckeltalen. 

Identiteten upplevs ha försvunnit i den större koncernen och bristen på lönsamhet var ett 

faktum.  

 

I samband med att det nya affärsområdet bildades, togs även ett beslut om att införa ett 

nytt affärssystem, vilket upplevs ha blivit ytterligare en stor omställning för företaget. 

Det sägs här att det utlovades många snabba effekter innan det hade skapats en 

förståelse för hur lång tid det faktiskt tar att genomföra ett byte av affärssystem. Bytet 

påstås ha tagit ungefär dubbelt så lång tid som den förutbestämda tidsplanen visade.  

 

”Man hade lovat lite för mycket i början. Det här fixar vi på ett år;  

Hur svårt kan det vara att byta affärssystem? [...] Det var upp- 

målat en bild som inte stämde från början. Det här går inte. Att  

byta affärssystem är jättejobbigt.” (L2, 2018) 
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Men Stena Components ledningsgrupp ville inte göra någonting ”quick and dirty”, som 

vår intervjuperson uttrycker det och valde därför att inte förhasta processen. 

Genomförandet har varit utmanande, då många nya tjänster skulle tillsättas samtidigt 

som det nya systemet skulle implementeras. L2 säger att allt tar tid, men poängterar 

samtidigt att det är viktigare att anställa rätt person än att det går fort.  

 

Intervjun fortskrider och personen beskriver sina upplevelser kring vad ledningsgruppen 

har gjort för att integrera anläggningarna med varandra. Att engagera sig och att visa sig 

inom företagets alla delar hjälper förhoppningsvis till att underlätta en förändrings-

process, vilket bland annat testades vid bytet av affärssystemet. Detta upplevs ha 

mottagits positivt av resten av organisationen. Det uppmärksammas dock att det finns 

risk för att detta operativa arbetssätt tar överhanden och att den strategiska planeringen 

inför framtiden lätt kan missas. För att undvika detta har ledningsgruppen beslutat att 

låta alla nyanställda chefer delta i ledarskapsutbildningar, vilket förhoppningsvis 

kommer underlätta delar av ledningsgruppens arbete enligt L2.  

 

L2 backar bandet och funderar på vad som kunde ha gjorts annorlunda om Stena 

Components hade bildats idag. 

 

”Jag borde varit tydligare i starten av förändringsarbetet gentemot  

min styrelse angående hur lång tid detta skulle ta samt hur komplext  

det var att bolagisera, byta affärssystem, anställa nya chefer och  

samtidigt bedriva verksamheten parallellt. Om jag klargjort  

detta tidigt hade jag sluppit en hel del missnöje med framdriften.”  

(L2, 2018) 

 

Med anledning av den komplexa situation som företaget befann sig i, är det dock svårt 

för L2 att säga om det skulle ha förenklat processen. Idag fokuserar ledningen därför på 

att göra samtliga delaktiga, genom att låta medarbetarna själva hitta lösningar för att nå 

dit företaget vill. Intervjupersonen berättar att idén grundar sig i det förbättringsarbete 

som ledningen önskat få igång redan innan förändringsprocessen började. Förbättrings-

arbetet utgår från att utnyttja all kompetens som finns inom företaget genom att 

kontinuerligt utbilda personalen för att nå uppsatta mål. Här poängteras också att det är 
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viktigt att inte lägga sig i medarbetarnas arbete. ”Vi vill att medarbetarna själva ska hitta 

lösningar för att hjälpa chefen att nå målen.” (L2, 2018).  

 

Sammanfattningsvis beskrivs förändringsprocessen ha nått ett godkänt resultat och 

intervjupersonen uttrycker en förhoppning om att lönsamheten ska öka i framtiden. Den 

största utmaningen ligger i att anställa rätt personer med rätt utbildning inom en snar 

framtid, då det börjar närma sig ett generationsskifte inom bolaget. L2 berättar att som 

det ser ut idag, är det också svårt att få folk att vilja flytta till städerna där 

anläggningarna är belägna, vilket upplevs försvåra arbetet. L2 ser trots detta fram emot 

att fortsätta sträva mot ett enat Stena Components och de tror sig vara på god väg.  

 
4.3.3	Intervjuperson	L3	

Intervjuperson L3 är också en del av ledningsgruppen, stationerad vid anläggning B. L3 

börjar berätta om sina dagliga arbetsuppgifter, vilka till stor del består av möten, 

delegering av ansvarsuppgifter samt styrning av verkstaden. Sedan Stena Components 

bildades har många förändringar skett, vilket har påverkat personens arbetsuppgifter och 

arbetsbörda. Implementeringen av det nya affärssystemet upplevs ha varit en lyckad 

men inte helt smärtfri process. Det tar tid och kraft att byta affärssystem och att hantera 

nya konstellationer i verkstaden under en period av ökade antal pensionsavgångar. I 

kombination med hårdare kundkrav, blir det många faktorer att hantera på samma gång 

upplever L3. 

 

Även L3 berättar att motivet till varför Stena Components bildades grundas i att Stena 

Ståls fokusering på grossistverksamhet inte stämde överens med anläggningarnas 

verksamheter. Sedan skapandet av Stena Components har affärerna gått bättre och 

organisationen vill nu hitta långsiktiga lösningar snarare än att behöva ägna sig åt att 

lösa akuta problem. Personen uttrycker sin uppfattning om hur förändringar bemöts i 

organisationen.  

 

”Förändringar är det svåraste att hantera. Att förändra människors 

inställning och beteenden är kanske det svåraste vi har att arbeta 

med.” (L3, 2018) 
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Vidare poängteras att förändringar måste få ta sin tid, men att det finns ett behov av att 

fortsätta arbetet även om det finns några få procent av personalstyrkan som inte vill vara 

med. Ledningen har gjort en hel del för att underlätta förändringsprocessen och fler 

medarbetare har blivit involverade i beslut som gäller verksamhetens utveckling. 

Exempel på detta har varit inbjudan till medarbetarträffar, som tidigare nämnts i 

empirin, där viktiga frågor som rör organisationen diskuteras. En utmaning är att många 

har varit anställda i organisationen länge, vilket upplevs ha försvårat förändringsarbetet. 

Företaget har idag mycket ny personal på ingång som förhoppningsvis är mer 

mottagliga för förändringar. Det har utförts misslyckade förändringar tidigare vid 

anläggning B, vilket L3 upplever har påverkat de anställdas inställningar negativt.  

 

”Sedan min tid här så är vi nog inne på tredje affärssystemet på sju 

år. Så det har varit mycket förändringar! De två första affärssystemen 

var väl mindre lyckade, vilket kanske också har dämpat 

förändringsglädjen lite.” (L3, 2018)  

 

Vidare berättar L3 om historiken mellan anläggning A och B, vilket har lett till en 

misstänksamhet mot varandra som upplevs försvåra samarbetet anläggningarna emellan. 

Det strävas efter ett utökat samarbete och för att lyckas med detta hålls det i dagsläget 

gemensamma ledningsmöten. Medverkande under dessa möten är endast en person från 

anläggning A och resten från B, vilket L3 först skämtsamt säger är bra eftersom 

personen själv arbetar vid anläggning B. L3 förtydligar sedan att det självfallet borde 

vara en jämnare fördelning. Anledningen till snedfördelningen beror på att 

ledningsgruppen alltid har varit placerade vid anläggning B och att den verkställande 

direktören är placerad där och behöver ledningsgruppen lätt tillgänglig. 

 

Gällande den interna relationen mellan ledningen och produktionen, anser L3 sig 

spendera för lite tid med personalen nere i produktionen. Detta grundas i den höga 

administrativa arbetsbelastningen. Här uttrycks en önskan om att eliminera spänningen 

mellan tjänstemän och kollektivanställda, vilket anses endast kunna ske genom 

interaktion med varandra. Initiativ till detta har tagits genom möten där gruppledare har 

haft möjlighet att föra fram åsikter från ”golvet”. ”Vi vill ha förslag från grupperna om 

vad vi ska göra åt dem, istället för att besluten ska tas uppifrån.” (L3, 2018). Problemet 

med detta är dock att det hittills inte har lett till den mängd förslag som L3 hade tänkt 
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sig. L3 menar att företaget måste ta nya krafttag för att öka produktionspersonalens 

delaktighet i dessa frågor.  

 

Bolagiseringen av Stena Components har gått förvånansvärt bra och inga specifika 

faktorer borde ha utförts på annorlunda sätt under denna process. Framtiden ser ljus ut 

och L3 menar att Stena Components kommer att växa ordentligt. Personen har även en 

positiv framtidstro gällande samarbetet mellan anläggningarna och påpekar att det tar 

tid att sudda ut stämpeln som rivaler. Slutligen poängterar L3 att det skulle underlätta 

om medarbetarna fick besöka varandras anläggningar för att bygga relationer och tillit 

dem emellan.  

4.4	Intervjuer	Medarbetare	

4.4.1	Intervjuperson	M1	

Intervjuperson M1 arbetar på anläggning A och börjar med att berätta om sina 

arbetsuppgifter. Kvalitet, miljö och säkerhet är några kategorier som det arbetas med 

och det klargörs att en viktig del handlar om att ha kontakt med alla i organisationen. 

Det gäller särskilt produktionen för att stärka relationen mellan parterna. Att aktivt visa 

sig och att vara involverad i verksamheten påpekas vara väsentligt för att kunna göra ett 

bra jobb.  

 

”Har inte jag kontakt med produktionspersonalen, vet jag inte heller 

vad som händer och vad de största riskerna är, hur folk mår, om det 

är några problem och lite så.” (M1, 2018) 

 

M1 fortsätter att berätta om hur sin roll har förändrats efter att Stena Components 

bildades. Den nya rollen har gett personen mer insyn i verksamheten och M1 upplever 

att kommunikationen kring sammanslagningen har fungerat bra även om 

övergångsperioden var hektisk och arbetsbelastningen hög. Det har dock funnits många 

barnsjukdomar som har påverkat företagets första tid inom det nya affärsområdet 

negativt, då onödiga problem har uppstått. Mycket var ovisst när omorganiseringen 

genomfördes, inte minst gällande implementeringen av det nya affärssystemet. Även 

om M1 inte har särskilt mycket erfarenhet av det föregående affärssystemet, upplevs 

arbetet ha påverkats av bytet och det uttrycks en känsla av frustration för det hela.  
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M1 berättar vidare om motiven bakom bildandet av det nya affärsområdet och menar att 

det grundar sig i effektivitet och digitalisering. Med hjälp av ett nytt tänk och ett nytt 

affärssystem finns det nu en möjlighet att effektivisera arbetet genom att digitalisera 

även administrativa delar. ”Istället för att ett papper ska skickas runt mellan fjorton 

personer kan det nu ses av vem som helst.” (M1, 2018). Vidare förklaras att ett byte av 

affärssystem kräver ett gediget arbete, tid och engagemang och det skulle kunna ha 

utförts på ett bättre sätt. Här ges exempel på att tänka ”nytt” från början istället för att 

befästa gamla arbetssätt. M1 understryker här att det skulle ha varit bättre om företaget 

arbetade med systemet från början och inte emot det.  

 

Framtiden spås vara ljus och idag finns det egentligen ingenting som anses vara dåligt 

inom organisationen men allting går att förfina. Det handlar om att rätt personer ska 

vara på rätt plats och med de förutsättningar som finns idag upplever M1 att de arbetar i 

rätt riktning. Det görs kontinuerligt förbättringar och i dagsläget arbetar företaget på ett 

nytt koncept som ska implementeras i hela organisationen; SWOP, vilket tidigare har 

presenterats. Denna implementering antas bli en ny omställning att anpassa sig till men 

M1 tror på att det ska ge resultat i slutändan. Tankegången är att initiativet ska leda till 

ordning och reda där lönsamhet, god kvalitet och hög säkerhet går hand i hand.  

 

Kollegornas inställning till förändring upplevs skilja sig och det påpekas att det är vitalt 

att muntra upp och pusha de som är positiva för att sprida deras attityd vidare. M1 tror 

att det nya konceptet kommer att förbättra inställningen tack vare grundtanken i att göra 

alla mer delaktiga och påstår avslutningsvis att det är ett bra initiativ från 

ledningsgruppen att genomföra detta trots allt annat som förändrats i organisationen 

under samma tidsperiod.  

 
4.4.2	Intervjuperson	M2	

Intervjuperson M2 är ansvarig för ekonomin vid anläggning A. Personen är relativt ny 

in i organisationen med en anställning som påbörjades efter att Stena Components hade 

bildats. Då personen anställdes mitt under bolagiseringen och implementerings-

processen av ett det nya affärssystemet, var det viktigt för M2 att snabbt få förståelse för 

systemet. Processen upplevs ha varit rörig från början, men informationsflödet anses ha 

fungerat bra utifrån de förutsättningar som fanns. 
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Generellt sett upplever M2 att inställningen till förändringar är trög och menar att detta 

kan ha sin grund i den brukskultur som tidigare har präglat organisationen. Det kan 

också komma från oron kring den kontroll som numera kan utövas i organisationen tack 

vare det nya affärssystemet. M2 menar att känslan av att vara kontrollerad sällan är 

uppskattad men att det inte har varit syftet när företaget valde att byta system. Den 

nuvarande ledningen vill fördela ansvar till samtliga nivåer inom organisationen för att 

vända den traditionella hierarkin där alla strategiska beslut fattas på toppnivå. Exempel 

på initiativ till detta har varit att personal från produktionen har fått delta under 

kundmöten för att visa sin kompetens och därmed kunna påverka arbetet mer.  

 

M2 får gehör för sina idéer men poängterar att detta endast gäller på anläggning A. Det 

förklaras att det finns en liten ledningsgrupp för varje anläggning, vilket M2 upplever 

vara bra då alla anställda behöver någon på plats som styr verksamheten. Det nämns 

också att det finns en ledningsgrupp för hela Stena Components, vars fördelning borde 

vara jämnare. Idag är majoriteten stationerad vid anläggning B, vilket tros ha skapat 

tendenser till att denna anläggning upplevs vara viktigare att investera i. Anläggning A 

drevs tidigare som ett eget bolag och ska nu samarbeta med en annan verksamhet där 

största delen av ledningsgruppen dessutom utgår från anläggning B. Ledningen upplevs 

ha gjort försök till att förena anläggningarna, men M2 menar att det tar tid att se 

resultaten av dessa. 

  

Om processen skulle göras om idag finns det en del faktorer som hade kunnat utföras 

annorlunda. Det var en alldeles för komplex organisering kring bytet av affärssystemet 

och många olika viljor ledde till oklarheter. M2 menar att det var oturligt många byten 

av projektledare, vilket upplevs ha gjort det hela mer komplicerat. Produktionen sägs ha 

delgivits all information men det finns en misstanke om att det ändå har varit 

otillräckligt. Det uttrycks dock här att det är upp till var och en att ta till sig det som 

sägs.  

”Det går alltid att ge alla mer information. Sen kanske inte behovet av 

att få all information heller behövs egentligen.” (M2, 2018) 

 

Alla har fått möjlighet till att vara lika delaktiga i inlärningsprocessen och om något var 

otydligt fanns det hjälp att få direkt. Det påstås att företagets användare av det nya 

affärssystemet idag känner sig trygga med hur det ska användas. Utvecklingen går 
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framåt och förtroendet från koncernen växer. M2 sammanfattar intervjun med att det 

viktiga är att göra alla delaktiga och att visa sig mer i produktionen för att skapa en 

känsla av samhörighet och därmed undvika en ”vi och dem”-känsla.  

 
4.4.3	Intervjuperson	M3	och	M4	

Nästa intervju på anläggning A sker med två personer från produktionen, vilka vi 

fortsättningsvis benämner som M3 och M4. De har arbetat länge i företaget där de 

började sin anställning på vad de själva uttrycker som ”golvet” i produktionen. Idag har 

deras arbetsuppgifter utökats med personalansvar över deras respektive produktions-

grupp. Sedan Stena Components bildades uttrycker personerna först att deras dagliga 

arbetsuppgifter inte har påverkats mer än av namnbytet. Längre in i intervjun avslöjar 

dock M4 att arbetsbördan upplevs ha ökat som konsekvens av förlorad personal i 

samband med omorganiseringen.  

 

”Vi hade en tjänst på heltid som har blivit halvtid nu […] Han 

ersattes inte fullt ut tyvärr.” (M4, 2018) 

 

Utöver denna omfördelning av tjänst har arbetsuppgifterna inte förändrats för varken 

M3 eller M4 men det förberedande arbetet inför det nya affärssystemet har tagit mycket 

tid. Personerna är nu efter implementeringen mycket nöjda med det nya systemet men 

det behövs mer uppföljningsarbete och det finns fortfarande en del olösta problem. 

Personerna har förståelse för att det kan ta tid att fixa dessa problem, då många 

förändringar har skett på samma gång inom organisationen.  

 

M3 och M4 har möjlighet att påverka organisationen genom att lägga fram förslag till 

ledningen under regelbundna möten. De uttrycker dock sin misstänksamhet till 

sannolikheten att deras förslag kommer att gå igenom, då allt i slutändan handlar om 

kostnader. De har en positiv inställning till förändringar och är medvetna om att de 

generaliserar när de målar upp en tydlig skiljelinje mellan ungas positiva och äldres 

negativa inställning. Den negativa inställningen visar sig ofta motbevisas, då 

förändringar brukar bli bra till slut. Själva upplever de inget motstånd till förändringar i 

någon av deras arbetsgrupper men tillsättningen och hanteringen av ny personal upplevs 

försvåra förändringsprocessen.  
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M3 och M4 påstår att motivet bakom skapandet av Stena Components handlade om ett 

behov av att förtydliga verksamheten för kunderna; att de förädlade och bearbetade 

produkter. Trots att det mestadels har blivit bättre sedan bolagiseringen finns det 

förbättringsmöjligheter inom organisationen. Personerna önskar en tydligare 

kommunikation från ledningen ut till organisationen, då produktionen ibland står 

undrande till förslag som lagts fram till ledningen. 

 

”Ifall det ska till någon förändring vill vi ha lite snabbare svar. 

Offerter, till exempel. Då är det panik, panik, vi måste ta in offerter  

på det, det och det! Och sen när de väl har fått sin offert…då blir  

det tyst.” (M3, 2018) 

 

M3 och M4 förstår att dessa stora investeringsbeslut tar tid då de, trots sitt självständiga 

affärsområde, fortfarande är en del av Stena Metall-koncernen. Många beslut måste tas 

högre upp i organisationen, vilket påstås fördröja beslutsprocessen.  

 

Samarbetet mellan de två olika anläggningarna kan bli bättre enligt M3 och M4. Det har 

kommunicerats ut en tydlig vision om att de ska öka samarbetet, vilket ännu inte har 

visat sig. Fortfarande präglas enheterna av en tydlig ”vi och dem”-känsla men M3 och 

M4 upplever att anläggningarna behöver varandra. Gällande initiativ som tagits från 

ledningens sida för att underlätta samarbetet inom Stena Components, påpekar M3 att 

det har tillkommit en ny plats- och produktionschef.  

 

Personerna är positivt inställda till företagets framtid. Det har investerats i två nya 

robotar åt produktionen som gör att personalen inte behöver få arbetsskador och kan 

ägna sig åt andra arbetsuppgifter. Varken M3 eller M4 är rädda för att dessa robotar 

kommer att konkurrera ut arbetstillfällen, utan ser dem som en tillgång.  

 
4.4.4	Intervjuperson	M5	

Person M5 arbetar på anläggning B och har haft en rad olika arbetsuppgifter sedan 

anställningens början. I dagsläget består uppgifterna främst av sälj och 

produktionskontroll, vilket gör att personen interagerar med samtliga nivåer inom 

organisationen. Arbetsuppgifterna har inte förändrats sedan skapandet av Stena 

Components och genomförandet av bolagiseringen upplevs ha gått bra. Det har varit en 
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tydlig kommunikation från ledningens sida gällande information till alla inom 

organisationen och det poängteras att informationen om omorganiseringen skickades ut 

långt innan den skulle ske. Situationen har förbättrats för företaget sedan bolagiseringen 

men marknadsföringen upplevs vara bristfällig. Än idag är en vanlig förväxling att 

företaget tros vara en del av Stena Stål, vilket försämrar förutsättningarna att skapa goda 

affärer. Tack vare investeringar som har gjorts på senare tid anses dock marknads-

föringen vara på rätt väg.  

 

Det råder en negativ inställning till förändringar nere i produktionen, vilket är ett 

problem som M5 inte har någon given lösning på. 

 

”Tyvärr nere i fabriken så är det mycket negativt. Mycket gnäll. 

Tyvärr så är det ju så [...] Det blir väl ingen skillnad, det är samma 

skit ändå, va. Och då blir ju jag irriterad, jag gillar inte när man 

snackar så.” (M5, 2018)  

 

Inställningsproblematiken antas grundas i att de som arbetar nere i produktionen 

tidigare har fått för lite information om förändringar som planeras att genomföras 

uppifrån ledningen. Denna kommunikation upplevs ha förbättrats på senare tid och att 

kunna påverka organisationen är aldrig några problem. ”Det kan alltid genomföras om 

det är vettiga förslag som läggs fram.” (M5, 2018). Gällande samarbetet mellan 

anläggning A och B finns en ”taggarna utåt”-kultur och en negativ bild av att 

anläggning A inte klarar av samma arbetsuppgifter som B. Ledningen har pratat mycket 

om att införa mer samarbete mellan anläggningarna men än upplever M5 att inga 

konkreta initiativ ha tagits för att underlätta detta. M5 hoppas personligen på mer 

samarbete och har själv fått möjligheten att besöka anläggning A.  

 

”Det är många härliga lirare där! Det är en skojig stämning och det 

går alltid att diskutera med dem. Man är jättevälkommen när man 

kommer dit.” (M5, 2018) 

 

Likt de tidigare intervjuerna framkommer också här att företaget har bytt affärssystem. 

Anläggning B har testat ett antal system, vilka anses ha varit katastrofala i jämförelse 

med den senaste implementeringen. Alla dessa byten kan ha påverkat de anställdas 
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inställning till förändringar negativt tror M5 och nu hoppas M5 på att de ska tänka om. 

Uppföljningen har skötts bra och det har gjorts tydligt för produktionen att mänskliga 

fel accepteras.  

 

M5 menar att organisationen skulle må bra av att kommunicera och hjälpas åt mer. Alla 

arbetar för samma bolag och de borde kunna lösa eventuella konflikter. Ett problem 

som hänger kvar är uppdelningen mellan tjänstemän och kollektivanställda, vilket inte 

borde existera enligt M5. Ytterligare ett problem är att yngre generellt sett inte vågar, 

eller vill, be de äldre om hjälp nere i produktionen.  

 
4.4.5	Intervjuperson	M6	

Intervjuperson M6 har en roll som gruppledare vid anläggning B. Gruppledaren, som 

uttrycker sig i ”vi-form” vid beskrivandet av sina dagliga arbetsuppgifter, berättar att de 

består av att skapa rätt förutsättningar för produktionen, då gruppledarrollen innefattar 

personalansvar.  

 

Den stora förändringen som skett sedan bolagiseringen är en större flexibilitet. Detta 

grundas bland annat i utökandet av ansvarsfördelning, då organisationen numera har 

tillsatt teamledare för respektive avdelning. Tidigare har detta ansvar vilat på endast en 

person; produktionsledaren. Införandet av teamledare har förenklat effektiviteten 

avsevärt och har lett till ett tydligare sätt att följa upp arbetet. Att öka kompetensen 

inom företaget poängteras vara extra viktigt i dagsläget eftersom organisationen 

befinner sig i en situation med många framtida personalskiften. Förändringsmässigt 

poängterar M6 att det är ett lyft som företaget kan tänkas behöva just nu, då ny personal 

anses vara mer mottagliga för förändringar.  

 

”De här gamla ruvarna som har varit här länge, de flyttar inte gärna  

på sig. Så var det ju mer förr, då stod man vid sin maskin och  

knappade på den.” (M6, 2018)  

 

Att bli ett eget affärsområde har även lett till en snabbare reaktionsförmåga från 

företaget, då beslut kring exempelvis inköp idag kan fattas lokalt. Vidare har teknologin 

förbättrats sedan Stena Components bildades. Införandet av det nya affärssystemet 

kommer på tal även här och M6 menar att det har varit ett lyft för verksamheten. 
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Bolagiseringsprocessen har varit framgångsrik och lett till en mer familjär stämning på 

anläggning B. Även kollegorna påstås vara positivt inställda till att ha blivit egna, då de 

siffror som nu visas för produktionsmedarbetarna endast rör den egna anläggningen.  

 

Samarbetet mellan anläggning A och B upplevs vara splittrat. Det har utlovats att 

anläggningarna skulle vara en mer sammansvetsad enhet från början än hur det är nu. 

Trots detta är M6 positivt inställd till att öka samarbetet om det finns behov av det 

framöver. Det tröga samarbetet anses bottnas i en mentalitet om att var och en ska sköta 

sitt, och den konjunkturstyrda situationen påstås påverka samarbetsviljan. För att 

förbättra samarbetet mellan anläggningarna anser M6 att fysiska möten kan vara 

lösningen. 

 

Möjligheten att påverka organisationen anses vara stor. ”Ledningen är väldigt lyhörda 

på våra önskemål och saker följs upp väldigt bra.” (M6, 2018). För att öka 

delaktigheten, som tidigare nämnts, läggs SWOP fram som ett förslag på ledningens 

initiativ. M6 beskriver en tydlig skiljelinje mellan de yngre och äldres inställning till 

detta, vilket beror på att de är skolade på olika sätt med en yngre generation som är mer 

positivt inställda till förändringar.  

 

M6 är övertygad om att verksamheten kommer att bli bättre på sikt. Förutsättningarna 

ser bra ut, då verksamheten idag har strukturerats upp med nya roller, tjänster, nytt 

säkerhetstänk samt skapat bättre affärsmöjligheter. Det pågår ett ständigt 

förbättringsarbete om att bli mer effektiva. M6 sammanfattar organisationens positiva 

aspekter i lyhördhet, kommunikation, tydlig information och uppföljning inom 

anläggningen samt ett viktigt fokus på förbättringsarbete. De negativa aspekterna är att 

anläggning A och B gärna håller sig till sitt, och att administrationen ibland kan ta för 

lång tid. Det fokuseras mycket på att effektivisera produktionen men effektivisering av 

möten läggs det inget fokus på.  

 

”Det är mycket möten, det behövs mycket möten men jag kan känna 

överlag att mötena ska effektiviseras mycket mer.” (M6, 2018) 
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4.4.6	Intervjuperson	M7	

Av geografiska skäl genomförs undersökningens sista intervju per telefon. Personen 

kommer att kallas för M7 och visar sig ha arbetsuppgifter som bland annat består av att 

hitta nya kunder för de båda anläggningarna. Dessa uppgifter har förändrats avsevärt 

sedan Stena Components bildades. Friheten har ökat och personen menar att 

affärsområdet nu kan styra mer över sina egna affärer än tidigare. Vidare beskrivs hur 

företagets situation har förändrats till det positiva, då de nu har fått möjligheten att 

skapa sin egna kultur.  

 

Vad som kan upplevas som en snedfördelning i ledningsgruppen med endast en 

representant från anläggning A och resterande i B, är en sanning med modifikation 

enligt M7. Här nämns personer i ledningen som arbetar för båda anläggningarna även 

om de är fysiskt stationerade på en utav dem. För att sammanföra anläggningarna med 

varandra har det införts en strategigrupp som är jämnt fördelad mellan anläggningarna, 

vars uppgift är att diskutera strategiska beslut och investeringar för organisationen.  

 

Kommunikationen gällande sammanslagningen har varit tydlig och bytet till det nya 

affärssystemet togs emot positivt av personalen som var trötta på det som tidigare inte 

fungerande. För att underlätta denna process tillsattes en ny verkställande direktör samt 

ny plats- och produktionschef i ett av bolagen. Verksamheten har fått en generös 

uppstartsbudget av Stena för att kunna utvecklas, vilket förmedlar en positiv känsla av 

att koncernen tror på verksamheten.  

 

Ledningen välkomnar förändringsförslag och det råder en öppen inställning till 

förändringar inom organisationen. Det upplevs dock att det kan finnas en viss oro i 

organisationen på anläggningarna på grund av att investeringar i tidigare skeden har 

släpat efter i båda bolagen. Det tar lång tid att komma i fas med investeringar, vilket har 

lett till ineffektivitet. Det finns också en intressekonflikt mellan säljorganisationen och 

produktionsledningen som M7 säger beror på att de inte har tillräcklig kunskap om 

varandra. 

 

Beslutsfattandet om investeringar som berör produktionen fattas på koncernnivå av 

Stena Metall, efter förslag som ledningen vid Stena Components har lagt fram baserat 

på underlag från anläggningarnas strategigrupp. M7 är dock noga med att poängtera att 
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det har gjorts lika mycket investeringar på båda anläggningarna, varpå M7 här nämner 

samarbetet mellan A och B. Sammanslagningen mellan anläggningarna anses vara 

positivt organisationsmässigt men det har till viss del blivit ett ”tvångsgifte”, då 

säljorganisationerna arbetar åt olika håll. I dagsläget finns stora utvecklingsmöjligheter, 

då det råder en brist i produktionssamarbetet. Uppfattningen är att inga specifika 

initiativ har tagits för att underlätta detta samarbete och att personal borde kunna 

förflyttas mellan anläggningarna i en större utsträckning än idag. Här poängteras även 

att vissa delar av verksamheten som idag köps externt borde kunna köpas internt.  

 

Under bolagiseringsprocessen till Stena Components, upplever personen att två faktorer 

kunde ha genomförts på ett annorlunda sätt. Den första handlar om samarbetet i 

produktionen mellan anläggningarna och den andra om säljorganisationens 

uppbyggnad. Här borde verksamheterna arbeta med affärer för hela Stena Components 

och inte för anläggning A eller B. Dagens upplägg kan leda till en rivalitet mellan 

säljarna, vilket enligt M7 kunde ha undvikits om det vid skapandet av affärsområdet 

hade fastställts en kultur där samtliga inom organisationen arbetar för samma mål.  

4.5	Empiri	från	andra	respondenter	

Utöver den empiri som har samlats in har vi även valt att uppmärksamma vissa delar ur 

andra intervjuer som vi har utfört med ledning och medarbetare på fallföretaget. 

Anledningen till detta är att vi anser dessa vara av betydelse för undersökningen. 

Följaktligen presenteras dessa nedan i form av citat. Det redogörs också för vilken 

anläggning respektive respondent arbetar på och deras sysselsättning inom 

organisationen.  

 

Respondent L4  

L4 är stationerad på anläggning B och arbetar i huvudsak med ekonomi.  

 

”Det är svårt att bli en när vi har så olika verksamheter. Det krävs 

fler tjänstemän här än på andra anläggningen eftersom våra 

produkter kräver mer planering.” (L4, 2018) 

 

 



 

 58 

”Vi borde utnyttja varandra mer! Nu är vi lite för protektionistiska om  

den egna anläggningen. Sen borde vi kanske vara ett juridiskt bolag 

också, för att bli mer sammansvetsade.” (L4, 2018) 

 

Respondent M8  

Respondent M8 arbetar med planering på anläggning A, vilket innebär att samverkan 

med samtliga på anläggningen är av betydelse.  

 

”För min del, eftersom jag sitter med på de flesta möten och allting, 

så fungerar ju all information bra. Pratar du med folk på verkstan så 

är det alltid information som de klagar på. Men det gäller ju att ta åt 

sig också!” (M8, 2018) 

 

Respondent M9  

M9 har ett övergripande ansvar över produktionen på anläggning A, med fokus på 

koordinering och planering av arbetet som genomförs där.  

 

”Jag sitter inte uppe på kontoret. Min företrädare gjorde det [...] Jag 

vill vara nära. Det låter kanske lite klassiskt men min dörr är öppen 

[...] Jag vill känna vibrationerna och vara nära där det händer [...] 

Då kan man diskutera problem eller vad som helst, vilket jag tror är 

jätteviktigt.” (M9, 2018) 

 

”Saken är såhär att, för att vi överhuvudtaget ska kunna lägga fram 

det för medarbetarna eller operatörerna, så måste vi va helt hundra 

på hur det ska se ut. Det är ingen idé att vi lämnar ut nånting och så 

funkar det inte. Men däremot när vi väl gör det, då ska vi ut och 

informera om vad det är [...] och sen så får ju de vara med och vara 

delaktiga i det här. Det är ju de som gör jobbet.” (M9, 2018) 
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Respondent M10  

M10 arbetar på anläggning B och är involverad i flera olika arbetsområden. 

 

”Samarbete och att dela kunskap är alltid bra. Det vore bättre om vi 

delade mer.” (M10, 2018) 

 

”Det är viktigt att ingen av anläggningarna känner sig som lillebror 

[...] det kan ju vara så nu att de där uppe känner att det är finare här 

än där [...], det är mycket sånt där som spelar in.” (M10, 2018) 

4.6	Sammanfattning	empiri	

För att förenkla för dig som läsare har vi valt att sammanfatta ovanstående intervjuer. 

De punkter som presenteras i tabellen nedan, lyfter fram parametrar ur empirin som kan 

bidra till förståelse av vad som kan vara avgörande inom förändringsarbete för hur 

ledning och medarbetare upplever arbetssituationen efter en sammanslagning. Detta har 

sammanställts i ett försök att uppfylla studiens syfte.  

Tabell 2. Sammanfattning av empiri 

Intervjuer 

Ledning 

L1 Delaktighet; se till att alla är med på tåget 

Insikt i varandras arbete 

Integration mellan anläggningarna  

Reflektion över vad organisationen har åstadkommit 

Fördelningen i ledningsgruppen 

 

L2 Rätt person på rätt plats 

Engagemang från ledningen 

Förbättringsarbete; exempelvis utbildningar  

Delaktighet; tillåta medarbetare att själva hitta lösningar  
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Intervjuer 

Ledning 

L3 Involvera medarbetare i beslutsfattande 

Tidigare misslyckanden påverkar inställningen till förändringar 

Fördelningen i ledningsgruppen 

Spänningen mellan ledning och andra organisationsnivåer  

Interaktion mellan anläggningarna 

 

Intervjuer 

Medarbetare 

M1 Kontakt med samtliga i organisationen 

Kommunikation 

Nytänkande; inte befästa gamla arbetssätt 

Rätt personer på rätt plats 

Pusha de som är positiva till förändringar och gör alla delaktiga 

 

M2 Informationsflöde  

Att vända på traditionella hierarkin; öka delaktigheten  

Fördelningen i ledningsgruppen 

Förmåga att ta till sig information 

Inkludera alla som påverkas av en förändring 
 

M3 Uppföljningsarbete 

Kommunikation 

Tillsättning och hantering av ny personal 
 

M4 Uppföljningsarbete 

Kommunikation 

Tillsättning och hantering av ny personal 
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Intervjuer 

Medarbetare 

M5 Kommunikation  

Inställning till förändring och till den andra anläggningen 

Uppföljning  

Tidigare misslyckanden kan påverka inställningen till förändringar 

 

M6 Ansvarsfördelning  

Ny personal  

Konjunkturstyrd verksamhet 

Lyhörd ledning 

Informationsflöde 

Uppföljning och ständigt förbättringsarbete 

 

M7 Initiativ till att sammanföra anläggningarna 

Tydlig kommunikation 

Tillsättning av nya tjänster  

Samarbete i produktionen mellan anläggningarna 

Strävan efter samma mål 
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5.	Analys	

I detta kapitel analyserar vi studiens empiriska data utifrån studiens forskningsfrågor 

med stöd i den teoretiska referensramen. Analysen är skriven med narrativ metod för att 

skildra berättelser utifrån de insamlade upplevelserna. Vi har valt att analysera ledning 

och medarbetares perspektiv utifrån de delar inom förändringsarbete som har visat sig 

vara av betydelse för perioden efter en sammanslagning. Vi inleder med en kort 

introduktion för att du som läsare ska få en återblick från empirin av fallföretagets 

situation.  

 

En höstdag i november år 2016 förändrades verksamhetsbilden för två anläggningar 

som tidigare varit konkurrenter till varandra. Anläggningarna tillhörde tidigare Stena 

Metalls affärsområde Stena Stål, där anläggning A drevs som ett självständigt 

dotterbolag medan anläggning B verkade för affärsområdet. Stena Ståls verksamhet 

sägs vara anpassad för grossistverksamhet, vilket inte stämde överens med varken A 

eller B:s affärsfokus. Resultaten visade på orättvisa nyckeltal och det togs därmed ett 

beslut om att förena de båda anläggningarna i ett försök att öka den sjunkande 

lönsamheten. Tiden som konkurrenter blev ett minne blott och nu handlade det om att 

anta nya arbetssätt för att integrera verksamheterna med varandra. Organisations-

strukturen förändrades, ett nytt affärssystem implementerades, ny personal anställdes 

och nya ansvarsuppgifter delegerades.   

 

Idag har det gått cirka ett och ett halvt år sedan sammanslagningen ägde rum och både 

ledning och medarbetare har fått säga sitt om hur de upplever arbetssituationen nu, med 

fokus på det förändringsarbete som har genomförts i organisationen.   

5.1	Tiden	efter	sammanslagningen	

Skapandet av det nya affärsområdet Stena Components är som tidigare beskrivet redan 

genomfört. En uppfattning inom ledningsgruppen är att förändringsprocessen har nått 

ett godkänt resultat men utifrån både ledningens och medarbetarnas uppfattningar finns 

det en del kvar att göra för att anläggning A och B ska upplevas som sammansvetsade. 

Det som både ledning och medarbetare vid anläggningarna är överens om, är att det 

finns en avsaknad av samarbete anläggningarna emellan. Enligt teorier om tidsperioden 
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efter en sammanslagning bör efterarbetet ses som en kontinuerlig process som varken 

har start eller slut (Haspeslagh & Jemison, 1991; Moran och Brightman, 2000). Dessa 

teorier om PMI-processer tyder på ett ständigt pågående arbete, vilket inte skiljer sig 

avsevärt från det tidsperspektiv som presenterats av Financial Times (2018) om att 

processen kan pågå under flera år. Hur ser då uppfattningarna ut kring detta på Stena 

Components? Pågår förändringsarbetet än idag, ett och ett halvt år efter 

sammanslagningen? Med utgångspunkt i författarnas teorier kan det anses vara 

anmärkningsvärt att ledningen uttalar sig om ett lyckat resultat av förändringsprocessen, 

då teorin menar att förändringsprocessens efterarbete inte tar slut. En gemensam 

uppfattning som lyfts fram från både ledning- och medarbetarsidan är dock vikten av 

kontinuerligt förbättringsarbete, vilket snarare talar för att gå hand i hand med den 

presenterade teorin som därmed ger en tvetydig bild av ledningens syn på saken. 

Ledningen ville inte ta några förhastade beslut i samband med sammanslagningen och 

fokuserade därför på att anställa rätt person snarare än att snabbt tillsätta personal. Detta 

kan utifrån ett processperspektiv också betraktas som kontinuerliga förbättringar, vilket 

kan anses stämma överens med synen på förbättringsarbete som ständigt pågående.  

 

Medarbetare från produktionen upplever att det fortfarande finns mycket arbete kvar att 

göra samarbetsmässigt, både internt på anläggningarna och mellan dem. Vad ska då 

detta efterarbete innehålla för att perioden efter sammanslagningen ska bli så 

framgångsrik som möjligt? Utifrån Robers (1994) och Angwins (2012) sätt att se på 

processen finns ingen universell lösning att föreslå för företaget. Stena Components 

måste då själva komma till insikt om vad som fungerar för just deras organisation. 

Denna lösning kan utifrån vad som framkommit i våra empiriska berättelser behöva 

vara tillräckligt välanpassad för att organisationen ska kunna övervinna både 

brukskulturen och ”vi och dem”-känslan. Idag är dessa tydligt överhängande över både 

ledningens och medarbetarnas uppfattningar av organisationen och det kan ifrågasättas 

hur detta kommer sig. Vem eller vilka är det som håller kvar vid den gamla kulturen om 

att var och en ska sköta sitt? Vår empiriska data målar upp ”de i produktionen” och ”de 

äldre” som syndabockar, trots att produktionen anser sig vara öppna för förändringar. 

Det kan därmed diskuteras var det bör läggas fokus för att övervinna denna känsla; på 

de som anklagas men inte själva påstår sig vara emot förändringar eller på de som 

anklagar andra och på så vis själva kan vara skyldiga till att hålla den påstådda känslan 

vid liv? 
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Utifrån vad forskningen säger, påverkas utfallet av organisatoriska förändringar av 

mänskliga faktorer (Alvesson & Svenningsson, 2008; Seo & Hill, 2005). Moran och 

Brightmans (2000) idé om vikten av att tillgodose nya behov för både ledning och 

medarbetare blir viktig att belysa här, då det kan vara dessa mjuka, mänskliga variabler 

som avgör organisationens prestation. En uppfattning bland ledningen på Stena 

Components är att de anser sig ha tagit initiativ för att sammanföra anläggningarna och 

att dessa till viss del har varit framgångsrika, vilket skiljer sig från en annan 

ledningsuppfattning som menar att det inte har gjorts tillräckligt. Det råder även 

meningsskiljaktigheter om detta bland medarbetarna, då en uppfattning är att inga 

konkreta försök har genomförts medan en annan är att de nya chefer som tillsats är 

konkreta initiativ som har tagits för att sammanföra anläggningarna. Är det då endast 

ledningen som är ansvariga för att skapa en samverkande verksamhet eller kan även 

medarbetare vara skyldiga till detta? Medarbetare vid anläggning B ger sken av att den 

andra anläggningen inte klarar av samma arbetsuppgifter, vilket kan vara förklaringen 

till en annan medarbetaruppfattning om att anställda vid A antar rollen som lillebror och 

därmed inte upplever sig vara lika prioriterade som B. Anläggning B vistas i fräschare 

lokaler, trots uppfattningen om att det har investerats lika mycket i de båda. Gällande 

säkerheten visas dock ingen skiljelinje mellan anläggningarna då säkerhetsfokuset har 

observerats i samma utsträckning på de båda. Detta kan tyda på ett ansvarstagande för 

personalen, vilket kan argumenteras vara avgörande för hur arbetssituationen upplevs.  

 

En vanlig uppfattning är att det råder ett ojämställt förhållande mellan ledningsgruppens 

fördelning av medlemmar från anläggning A respektive B. Ledningen menar själva att 

det kan förbättras. ”Hälften, hälften hade ju blivit mycket bättre” (L1, 2018), något som 

dock uttrycks vara en sanning med modifikation från medarbetare som menar att några i 

ledningsgruppen arbetar för båda anläggarna även om de är stationerade på en utav 

dem. Den utspridda känslan av orättvisa som presenterats i empirin kan emellertid anses 

vara tydlig och näst intill unison, vilket kan tänkas påverka deras arbetssituation. Hur 

upplever då ledningen och medarbetarna arbetssituationen nu efter sammanslagningen? 

Särskiljer sig deras upplevelser, eller är de lika enhetliga som känslan av orättvisa inför 

anläggningarnas representation i ledningsgruppen?  
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5.2	Ledningsperspektiv	efter	en	förändring	

5.2.1	Vem	bär	ansvaret?	

Ledningens empiriska upplevelser tyder på att ledarskapets roll kan ta sig olika uttryck i 

en förändringsprocess. Ledningen besitter olika erfarenheter och kan tala för en tvetydig 

bild om vad som anses vara av prioritet vid förändringsprocesser i organisationen. En 

uppfattning som målas upp är att det är av betydelse att få med alla på tåget för att 

organisationen ska lyckas med förändringen, vilket skiljer sig från övertygelsen om att 

ibland behöva ignorera de som inte vill vara med. Utifrån Lewins (1975[1951]) 

förändringsmodell är det dock, precis som det uttrycks i den förstnämnda uppfattningen, 

av betydelse att inkludera de anställda som berörs av förändringen för att nå ett önskat 

resultat. Detta är särskilt viktigt i modellens upptiningsfas, då förberedelserna inför det 

som ska förändras planeras. Medarbetare vid anläggning A upplever att de har haft 

möjlighet att vara med och bestämma både när det gäller nya arbetssätt till följd av det 

nya affärsområdet och vid implementeringen av det nya affärssystemet. Intressant i 

detta sammanhang är att medarbetare från anläggning B delar denna upplevelse, trots att 

ledningens medlem i vissa fall väljer att bortse från de som inte vill vara med. Vad kan 

dessa upplevelser bero på? Har det utövats ett auktoritärt ledarskap eller har de som 

velat vara med och påverka fått möjlighet till det? Det skulle kunna tyda på det senare, 

där också ledaren har valt att inkludera medarbetarna i förändringen, vilket enligt teorin 

kan leda till framgång. Det kan dock diskuteras huruvida även ett auktoritärt ledarskap 

kan leda till framgångsrika förändringar, då tydliga instruktioner kan tänkas leda 

medarbetare i rätt riktning för att åstadkomma det ledningen vill.  

 

Gällande det Lewin (1975[1951]) benämner för förändringsfasen står förändringsarbete 

i fokus, vars syfte är att nå ett förhållandevis accepterbart utgångsläge att jobba vidare 

från. Ledningen ställer sig kritiska till om det har utförts tillräckligt mycket för att 

underlätta förändringsprocessen, vilket kan intygas av medarbetares upplevelser kring 

den uppföljning som ibland blir hängande i luften. Att dessa upplevelser skiljer sig 

mellan anläggningarna kan tänkas påverka förändringen., och utifrån Lewins 

(1975[1951]) teori skulle det kunna påverka nedfrysningsfasen eftersom avsikten här är 

att stabilisera organisationen efter det som har förändrats. Enligt Ullrich, Wieseke och 

Van Dick (2005) behöver medarbetare ett tryggt tillstånd även under 

förändringsperioder, vilket också framkommer i studien. Medarbetare upplever att 
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processen kring bytet av affärssystemet har varit rörig och oklar; en uppfattning som 

enligt Lewin (1975[1951]) kan trigga igång motstånd. Behovet av att skapa ett tryggt 

tillstånd för medarbetarna kan även diskuteras utifrån ledningens uppfattning om att det 

är viktigt att ibland stanna upp och reflektera över vad som faktiskt har åstadkommits av 

organisationen. Att ständigt sträva efter vad organisationen härnäst vill uppnå, kan 

utifrån detta perspektiv snarare tänkas försämra hur situationen upplevs.  

 

Sveningsson och Sörgärdes (2012) argumentation kring ledningens engagemang är 

också av betydelse att diskutera för en förändringsprocess, vilket stöds av Rodgers och 

Hunters (1993) syn på att en förändrings resultat kan bero på just detta engagemang. 

Det gör det vidare intressant att diskutera huruvida ledningen har tagit tillräckligt 

mycket initiativ för att kunna genomföra en lyckad förändringsprocess. 

Anläggningarnas medarbetare berättar om olika uppfattningar kring genomförandet, där 

både positiva och negativa aspekter har lyfts fram. Har ledningen då gjort vad de har 

kunnat? Enligt Jacobsen (2013) är ledaren en förebild och måste handla därefter för att 

övertyga organisationens individer om att vilja förändra sig. Utifrån Lewins 

(1975[1951]) perspektiv är det också väsentligt att förstärka de drivkrafter som leder 

förändringen framåt, vilket anses vara betydelsefullt utifrån en vanlig medarbetar-

uppfattning. Medarbetare menar att det är vitalt att uppmuntra de som ställer sig 

positiva till förändringar, vilket i enlighet med Lewin (1975[1951]) kan reducera 

förändringars motståndskrafter. Empirin indikerar att tydliga instruktioner har 

kommunicerats ut, men frågan är om ledningen själva har tagit tillräckligt proaktiva 

initiativ? De konkreta initiativ som ledningen anser sig ha tagit i form av strategimöten 

och medarbetarträffar, har bemötts med positiva reaktioner från medarbetarna, vilket 

kan argumenteras för att vara en bit på vägen mot den delaktighet som både Angelöw 

(2010) och Kusstatscher och Cooper (2005) belyser som avgörande för ett lyckat 

genomförande inom förändringsarbete. Granbergs (2011) inställning om vikten av 

arbetsplatsträffar kan även ses som direkt applicerbar på Stena Components fall. Dessa 

arbetsplatsträffar ska enligt författaren kunna leda till att samtliga inom organisationen 

blir nöjda med genomförandet av en förändringsprocess, men utifrån de empiriska 

berättelserna som vittnar om medarbetares olika behov kan det tänkas bli svårt att 

tillfredsställa samtliga inom organisationen. Medarbetarna har dock en gemensam 

uppfattning om deras möjlighet att kunna påverka organisationen och lovordar 

ledningens lyhördhet.  
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”Ledningen är väldigt lyhörda på våra önskemål och saker följs upp 

väldigt bra.” (M6, 2018) 

 

Denna uppfattning kan tyda på en omtyckt bild av ledningen, men även indikera på att 

ansvaret för situationen efter sammanslagningen endast vilar på deras axlar. Ledningen 

intygar själva sin ansvarsroll genom att betona det egna ansvaret om att vara engagerad 

– vilket går hand i hand med Rodgers och Hunters (1993) tidigare presenterade teori. 

Valet att tillsätta nya gruppledare i produktionen med erfarenhet därifrån, visar på 

engagemang i ett försök att fördela ansvar ut i organisationen och därmed ge 

medarbetare en chans att själva påverka situationen. Då ansvarsfördelningen har 

bemötts positivt bland medarbetare, behöver det nödvändigtvis inte betyda att allt 

ansvar tilldelas ledningen.  

 

5.2.2	Att	vända	på	pyramiden	

Utöver engagemang och delaktighet kan Stena Components situation analyseras utifrån 

Nielsen och Randalls (2012) teori om att arbetsuppgifter måste förändras märkbart för 

att en förändring ska kunna ske. Det råder skilda uppfattningar om huruvida dessa har 

påverkats av sammanslagningen eller ej, där allt från endast ett namnbyte till ökad 

arbetsbörda och förlorad arbetskraft lyfts fram. De medarbetare vars uppfattning är att 

det inte har märkts av någon nämnbar skillnad sedan sammanslagningen, är vidare 

intressanta att analysera ur Gospic och Falks (2015) och Lundströms (2008) mer 

biologiska förklaringar. Utifrån den naturvetenskapliga förklaringen om att nästan all 

information som vi bearbetar kommer från våra synintryck, kan det argumenteras för 

sannolikheten att dessa medarbetare inte har sett förändringsarbetet visualiserat framför 

sig. Det förändrings-arbete som ledningen upplever leda till hög arbetsbörda av 

administrativa uppgifter som kan tänkas vara anledningen till att exempelvis 

beslutsfattande blir lidande, är nödvändigtvis inte tydligt förmedlad ut till medarbetarna 

i organisationen. Transparensen och tydligheten med det jobb som ledningen faktiskt 

lägger ner kan argumenteras vara viktiga då följande citat avslöjar hur medarbetare 

upplever situationen när uppföljning uteblir.  
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”Ifall det ska till någon förändring vill vi ha lite snabbare svar. 

Offerter, till exempel. Då är det panik, panik, vi måste ta in offerter på 

det, det och det! Och sen när de väl har fått sin offert…då blir det 

tyst.” (M3, 2018)  

 

Här kan det argumenteras för att medarbetarna har behov av snabbare och tydligare 

beslut från ledningens sida, vilket enligt Lundströms (2008) teori även borde gynna 

ledningen. Om deras arbetsbelastning tydligare kunde visualiseras ut till medarbetarna, 

kan det utifrån denna teori argumenteras att medarbetarna skulle få mer förståelse för 

deras dåmera synliggjorda arbete, vilket Lundström (2008) menar är ett krav för ett 

lyckat genomförande av en förändring. 

 

Utifrån Kotters (1995) ståndpunkt om att skapa rätt förutsättningar för en förändring, 

bör företaget eliminera det motstånd som kan bromsa förändringstakten genom att föra 

en tydlig kommunikation om vad som förväntas av organisationen. I detta fall kan det 

argumenteras för att Stena Components borde förmedla en tydligare vision för hur det 

ska utföras. Det kan även argumenteras för att ledningen bör ha en förståelse för att 

medarbetarna inte har haft samma tid på sig att bearbeta förändringen som ledningen 

har haft, förklarat i Kotters (1998) presenterade teori. Hur ser då förståelsen för detta ut 

i Stena Components ledningsgrupp? Empiriska berättelser från både ledning och 

medarbetare tyder på en god förståelse för att förändringar kan vara komplexa att 

hantera.  

 

”Förändringar är det svåraste att hantera. Att förändra människors 

inställning och beteenden är kanske det svåraste vi har att arbeta 

med.” (L3, 2018) 

 

”De här gamla ruvarna som har varit här länge, de flyttar inte gärna  

på sig. Så var det ju mer förr, då stod man vid sin maskin och  

knappade på den.” (M6, 2018)  

 

Det kan med andra ord argumenteras för ett identifierat behov av att arbeta med 

medarbetarnas förändringsbenägenhet, men frågan är varför det stannar som en 

förståelse och ännu inte har förverkligats i handlingar? Moberg och Karlsson (2016) och 
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Dallas (2015) anser att ledningen inte bara måste förstå, utan även kunna hantera det 

naturliga förändringsmotstånd som medarbetare kan utöva av förklarliga skäl. I denna 

kontext kan även Angelöws (2010) idé om att se motstånd som en positiv tillgång 

diskuteras. Ledningen ser på motståndet som en motiverande utmaning, vilket 

överensstämmer med Angelöws (2012) teori om att se positivt på det som hindrar 

förändringar. Denna uppfattning är dock inte vedertagen inom organisationen, då en 

vanlig uppfattning bland medarbetarna snarare handlar om att skylla 

förändringsmotståndet på varandra utifrån synen på förändringsmotstånd som någonting 

negativt.  

 

I kontexten av motståndshantering kan det vidare vara intressant att lyfta ledningens 

anpassning efter individerna som berörs av en förändring. Granberg (2013) poängterar 

vikten av att ledningen vågar släppa kontrollen och därmed låta medarbetarna att själva 

få utveckla vad som fungerar för att de ska klara av vad som förväntas av dem. Stena 

Components ledning påstår sig vilja förändra maktförhållandet i organisationen genom 

att ”vända på pyramiden” ur en hierarkisk synvinkel. Då syftet med detta är att låta 

medarbetarna berätta vad de behöver, kan dessa initiativ argumenteras för att 

överensstämma med vad som föreslås av Granberg (2013). Att produktionspersonal 

numera får delta under kundmöten, kan också analyseras utifrån ett inkluderande 

perspektiv. Är då detta inkluderande ledarskap avgörande för hur medarbetare upplever 

förändringsarbetet? Det går i linje med vad Granberg (2013) menar skapar förtroende 

mellan ledningen och medarbetarna, men fungerar det i praktiken? Kanske är det för 

tidigt att utvärdera men utifrån ledningens upplevelser har det inte resulterat i så pass 

många förslag från ”golvet” som förväntat. Gällande initiativet Stena Way of 

Production (SWOP) som har tagits för att utöka delaktigheten, råder en positiv 

inställning bland ledning och till viss mån medarbetare. Utifrån förhoppningen om att 

initiativet ska öka delaktigheten och inflytandet från medarbetare, kan det dock 

diskuteras huruvida det redan stressade ”golvet” ska hinna med detta. Initiativet 

förväntas innebära mer mötestid, vilket kan tänkas påverka arbetet i produktionen. Att 

det inte har inkommit förslag i den utsträckning som ledningen önskat, skulle kunna 

bero på den arbetsbörda som medarbetarna idag upplever. En medarbetaruppfattning är 

att det fokuseras mycket på att effektivisera arbetet i produktionen, men inte på samma 

sätt under möten. 
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”Det är mycket möten, det behövs mycket möten men jag kan känna 

överlag att mötena ska effektiviseras mycket mer.” (M6, 2018) 

 

En förklaring kan vara anläggningarnas lokala ledningsgruppers skilda uppfattningar 

om vad de bör fokusera på för respektive verksamhet. Ett annat argument skulle utifrån 

anläggningarnas skilda verksamhetsfokus kunna bero på olika behov av planering och 

bearbetningstid. Det kan argumenteras för att den ena anläggningen är i behov av mer 

tid för detta, vilket kan tänkas försvåra omständigheterna för att kunna minska den 

avsatta tiden till dessa arbetsuppgifter av mer administrativ karaktär.  

 

Vidare kan det argumenteras för att initiativ av nya implementeringar borde vara 

grundade i ett intresse från medarbetarnas sida, för att ledningen inte ska gå emot sina 

egna förslag om att lyssna mer på vad medarbetarna vill. Denna typ av initiativ kan 

analyseras utifrån en medarbetaruppfattning med övergripande ansvar om vikten av att 

de är ordentligt genomarbetade innan de läggs fram.  

 

”Saken är såhär att, för att vi överhuvudtaget ska kunna lägga fram 

det för medarbetarna eller operatörerna, så måste vi va helt hundra 

på hur det ska se ut. Det är ingen idé att vi lämnar ut nånting och så 

funkar det inte. Men däremot när vi väl gör det, då ska vi ut och 

informera om vad det är [...] och sen så får ju de vara med och vara 

delaktiga i det här. Det är ju de som gör jobbet.” (M9, 2018) 

 

Uttrycket om att medarbetare får vara delaktiga i det som förväntas genomföras, går i 

linje med resterande medarbetares uppfattningar om att det finns möjlighet att påverka 

verksamheten genom att exempelvis lägga fram förbättringsförslag till ledningen. Det 

har även påvisats att ledningen förmedlar tydlig information och det kan argumenteras 

för att de medarbetare som exempelvis inte anser sig vara delaktiga i förändringar som 

sker, inte har varit mottagliga för den kommunikation som faktiskt har förmedlats. 

Behöver då medarbetare verkligen veta allt som planeras att genomföras i 

organisationen till punkt och pricka? Eller kan det finnas nackdelar med att ha en 

ledning som är för transparent ut till organisationen? 
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”Det går alltid att ge alla mer information, sen kanske inte behovet  

av att få all information heller behövs egentligen.” (M2, 2018)  

 

Utifrån denna uppfattning kan det diskuteras om medarbetare verkligen behöver få 

information om allt som sker i verksamheten. Walker (2012) menar att ledningen först 

bör prata ihop sig om vad som gäller, innan det kommuniceras ut till medarbetarna, 

vilket går hand i hand med det tidigare presenterade medarbetaruttalandet om behovet 

av genomarbetade förslag. En tydlig kommunikation har inte nödvändigtvis förts genom 

hela organisationen gällande förändringarna, då ledningen uttrycker hur det borde ha 

förtydligats för styrelsen vilket komplext projekt det är att byta affärssystem och hur 

lång tid det kan förväntas ta att genomföra detta samtidigt som många andra 

förändringar. I detta sammanhang kan det reflekteras över huruvida denna handling 

skulle kunna ha påverkat medarbetarnas arbetssituation eller inte. Å ena sidan kan detta 

endast anses vara relevant för ledningen och styrelsen, å andra sidan kan det tänkas att 

både ledningens och medarbetares upplevelser kring förändringarna hade varit 

annorlunda om de hade fått ta den tid som faktiskt behövdes utan att behöva påminnas 

om att det borde ha gått dubbelt så snabbt. Utifrån ledningens uttryck om behovet av att 

klargöra detta, kan det argumenteras för att mer tid hade kunnat leda till minskat 

missnöje.  

 

Informationsflödets påverkan för hur arbetssituationen upplevs är vidare intressant att 

analysera utifrån Granbergs (2011) teori om risken av bildandet av Z-effekten, där 

ledningsgruppen kan tänkas besitta mer information än medarbetarna i tron om att 

informationen har kommunicerats ut i organisationen. Även Lundströms (2008) 

övertygelse om att organisatoriska mål på ett tydligt sätt måste kommuniceras ut i 

organisationen för att de ska kunna nås, gör risken av denna effekt väsentlig att 

uppmärksamma för att kunna analysera vilka parametrar som påverkar hur 

arbetssituationen upplevs, framför allt ur ett medarbetarperspektiv. I denna kontext kan 

ledningens presenterade självkritik gällande vad som borde ha förtydligats, lyftas fram 

som en bra utgångspunkt för att minimera risken för bildande av Z-effekten.  

 

5.2.3	Att	vara	delaktig	

Det går inte att undgå att medarbetare vid anläggning B har påverkats av tidigare 

misslyckanden i form av implementeringar av affärssystem som gång på gång inte har 
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varit tillräckligt anpassade för verksamheten. Ledningen upplevs vara medvetna om att 

detta kan ha dämpat förändringsglädjen bland medarbetarna. Vad kan då göras idag för 

att vända denna påstådda inställning? Citatet nedan kan visa på medarbetares negativa 

inställning, men även tolkas ge uttryck för en positiv framåtanda för verksamheten, då 

medarbetare bland annat visar på en kritisk inställning till andra medarbetares påstådda 

negativitet.  

 

”Tyvärr nere i fabriken så är det mycket negativt. Mycket gnäll. 

Tyvärr så är det ju så [...] Det blir väl ingen skillnad, det är samma 

skit ändå, va. Och då blir ju jag irriterad, jag gillar inte när man 

snackar så.” (M5, 2018)  

 

För att ledningen ska få med sig medarbetarna i en förändringsprocess, bör det enligt 

Selin (2004) göras tydligt att deras idéer inte är en order. Men hur görs detta i en 

organisation med så pass invanda roller om att var och en ska sköta sitt? Samma 

författare menar att ledningen behöver förstå hur medarbetarnas arbetsuppgifter utförs, 

vilket kan stärka ledningens uttalande om att inte lägga sig i medarbetarnas arbete. ”Vi 

vill att medarbetarna själva ska hitta lösningar för att hjälpa chefen att nå målen.” (L2, 

2018). Kanske kan detta bemötas med bättre respons om det tydliggörs vad 

medarbetarna själva har för användning av det som planeras att genomföras? Det är i 

alla fall vad Walker (2012) lyfter fram i sin teori, kombinerat med att medarbetarna 

själva bör vara delaktiga i val av metoder för att nå dit ledningen vill. Har dessa 

aspekter övervägts av Stena Components ledning? Även Alvesson och Sveningsson 

(2008) menar att det är ledningens ansvar att vara transparenta med information och 

öppna för förslag från medarbetarna. Utifrån dessa teorier kan det argumenteras för att 

ledningen är på rätt väg, vilket kan tänkas vara en avgörande parameter för hur 

arbetssituationen under perioden efter en sammanslagning upplevs.  

 

Vid analyserandet av vilka parametrar som ledning och medarbetare upplever som 

avgörande inom förändringsarbete för hur arbetssituationen upplevs, kan det vara av 

intresse att belysa organisationens kritikhantering. En uppfattning som beskrivs av 

medarbetare är att det efter implementeringen av det nya affärssystemet har gjorts 

tydligt att mänskliga fel accepteras, vilket kan visa på en god hantering av kritik inom 

företaget. Detta kan vidare tolkas bekräfta Wallanders (2002) teori om vikten av att 
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kritiska meddelanden bör vara så sakliga som möjligt. Vad kan då tänkas påverka hur 

situationen upplevs, utöver denna acceptans? Möjligen kan det argumenteras för att 

situationen kan förbättras av att följa FitzPatrick och Valskovs (2014) råd om att låta 

medarbetarna få uttrycka sina åsikter och funderingar i samband med att eventuell kritik 

förmedlas. Å ena sidan kan det argumenteras för att detta kriterium redan är på väg att 

uppfyllas, enligt ovan diskussion kring SWOP-initiativet. Det kan å andra sidan anses 

finnas mycket kvar att önska, då spänningen mellan tjänstemän och kollektivanställda 

inte är helt upplöst ännu. Ledningen anser sig behöva vistas mer ute i verksamheten, 

särskilt i produktionen. Utifrån Hersey och Blanchards (1993) och FitzPatrick och 

Valskovs (2014) syn på saken är det viktigt att det ges utrymme för medarbetares 

åsikter och funderingar, varpå chanserna för detta kan tänkas öka om ledningen ofta 

befinner sig bland medarbetarna. Att visa sig delaktig nere i produktionen kan tolkas 

uppvisa en positiv sida av ledningen i form av en typ av icke-verbal kommunikation, 

vilket samma författare talar varmt om. Att kontor finns utplacerade nere i 

produktionshallarna kan vara ett tecken på att det redan har tagits initiativ för att skapa 

rätt förutsättningar för att kunna öka delaktigheten hos ledningen ute i produktionen, 

vilket kan argumenteras för utifrån en medarbetaruppfattning. 

 

”Jag sitter inte uppe på kontoret. Min företrädare gjorde det [...] Jag 

vill vara nära. Det låter kanske lite klassiskt men min dörr är öppen 

[...] Jag vill känna vibrationerna och vara nära där det händer [...] 

Då kan man diskutera problem eller vad som helst, vilket jag tror är 

jätteviktigt.” (M9, 2018) 

 

Det kan emellertid diskuteras huruvida vistelse ute i produktionen ger mervärde för 

organisationen i sig eller om det även kräver att ledningen verkligen lyssnar på vad som 

sägs under besöken, vilket snarare Walker (2012) talar för. I enlighet med Keyton 

(2005) kan det argumenteras för att lika mycket ansvar för kommunikationen ligger hos 

medarbetarna, vilket har diskuterats tidigare i analysen. Det är en ömsesidig process 

(Keyton, 2005), vilken kan förklara nedanstående medarbetaruttalande.  
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”För min del, eftersom jag sitter med på de flesta möten och allting, 

så fungerar ju all information bra. Pratar du med folk på verkstan så 

är det alltid information som de klagar på. Men det gäller ju att ta åt 

sig också!” (M8, 2018) 

 

Utifrån detta kan det uppmärksammas att fler medarbetare inte endast bör skylla på 

ledningen, utan även själva kommunicera sina åsikter. Att ha ledningen vistandes nere i 

produktionen kan argumenteras vara ett passande tillfälle att visa sig villig att bidra. Om 

ledningen värderar kommunikationsförmåga i den utsträckning som Hersey och 

Blanchard (1993) beskriver, kan dessa kommunikationsmöjligheter vara viktiga att ta i 

beaktning för medarbetarna.  

 

Något som kan konstateras ha kommunicerats ut tydligt är motivet till varför 

sammanslagningen skulle genomföras. Den enhetliga bild som beskriver att Stena 

Components behövde särskilja sig från Stena Ståls grossistverksamhet kan 

argumenteras för att ha varit en bra utgångspunkt för att genomföra en förändring. 

Utifrån Granbergs (2011) teori kan otydligheter om varför en förändring ska 

genomföras försvåra situationen, vilket även Lewis (2011) varnar för kan leda till falsk 

informationsspridning. Stena Components situation kan utifrån denna argumentation 

anses ligga bra till, då medarbetare visar på god förståelse för motivet bakom 

sammanslagningen. Detta gäller dock inte alla förändringar som har genomförts inom 

affärsområdet. Angående motivet till det nya affärssystemet finns en misstanke bland 

medarbetare om att anställda i produktionen tror att det beror på strävan efter mer 

kontroll. Här finns en intressant paradox att analysera, då det har visat sig att 

produktionen varken har uttryckt frustration eller rädsla över att bli mer kontrollerade, 

utan snarare visat på ett unisont positivt bemötande av det nya affärssystemet. Denna 

misstro kan utifrån Granbergs (2011) teori argumenteras bero på att organisationens 

individer kan ha olika uppfattningar till varför förändringar ska genomföras, där ledning 

och medarbetare ställs emot varandra. I Stena Components fall har det snarare visat sig 

vara en uppfattning från medarbetare om hur andra medarbetare ser på saken. Vad kan 

denna misstänksamhet tänkas bero på? Då samtliga empiriska berättelser visar på en 

positiv inställning till det nya affärssystemet, kan det argumenteras för att det snarare 

rör sig om engagemang och omtanke för hur andra inom organisationen upplever sin 
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arbetssituation. Situationen för affärsområdet är dock komplex, vilket skulle kunna 

förklara medarbetarnas förutfattade meningar om varandra. 

5.3	Medarbetarperspektiv	efter	en	förändring	

5.3.1	Förändringsmotstånd	

Efter att ha analyserat både ledning och medarbetares upplevelser utifrån teorier 

kopplade till ett ledningsperspektiv, kan det vara intressant att koppla an empirin till vad 

teorin säger om medarbetares perspektiv. Hur påverkar medarbetares generella 

inställning till förändringar hur arbetssituationen upplevs nu efter sammanslagningen? 

Och hur tar sig detta uttryck? Utifrån Bakka, Fivelsdal och Lindkvists (2006) och 

Jacobsens (2013) teorier om motstånd som kan uppstå vid organisatoriska förändringar, 

kan det argumenteras för att medarbetarna vid Stena Components antar ett passivt 

motstånd snarare än ett aktivt. Den diskuterade ”vi och dem”-känslan och uppfattningar 

om att var och en ska sköta sitt skulle kunna bromsa förändringsprocessen men inte 

nödvändigtvis behöva klassas som ett aktivt förändringsmotstånd. Aktivt motstånd 

skulle kunna argumenteras gå hand i hand med Dallas (2015) syn på att medarbetare 

exempelvis kan anse sig ha ett bättre förslag. De empiriska berättelserna skildrar dock 

inte medarbetarnas egna förslag på hur förändringen borde ha genomförts, inte heller 

ovilja att investera tid eller resurser i att leda förändringen framåt. Utifrån uppfattningen 

att arbetsuppgifterna inte har förändrats utöver ökad arbetsbörda, kan det istället 

argumenteras att medarbetarna inte har påvisat någon typ av motstånd. Å andra sidan 

kan ökad arbetsbörda tänkas vara anledningen till att dessa medarbetare inte har haft tid 

att engagera sig eller lämna förbättringsförslag, vilket gör dessa aspekter intressanta att 

diskutera inför framtida förändringsprocesser.  

 

Vidare kan den tvetydighet som vår empiriska data visar på gällande hur tillsättning av 

ny personal främjar eller motverkar förändringen, analyseras som en avgörande 

parameter för hur arbetssituationen upplevs efter en sammanslagning. Då den nya 

personalen inte har behövt anpassa sig efter tidigare förhållanden, utan endast varit med 

om organisationens nuvarande situation, kan det i enlighet med den uppfattning som 

påvisats hos ledning och medarbetare tala för att ny personal kan vara mer mottagliga 

för förändringar. Detta skiljer sig från andra medarbetares uppfattningar, där ny 

personal istället upplevs leda till försvårande av processen. En vidare förklaring till 
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medarbetares inställning till förändringar, kan enligt Rubenowitz (2004) teori tolkas 

baseras på människors fallenhet för en egoistisk inställning där handlingar ska vara 

lönsamma för den egna arbetssituationen för att vilja utföra den. Medarbetares 

uppfattning om att främst se till den egna anläggnings bästa, behöver inte leda till det 

restriktiva beteende som Rubenowitz (2004) varnar för om de kan identifiera hur de 

själva påverkas av en förändring. Däremot kan det tänkas påverka förutsättningarna för 

att skapa en sammansvetsad organisation efter en förändring, vilket i Stena Components 

fall kan tänkas ha en negativ inverkan på hur arbetssituationen upplevs.  

 

Som förklarats tidigare i de empiriska berättelserna har det investerats i två nya robotar 

till produktionen vid anläggning A, vilket kan tyda på utvecklingen mot en mer 

automatiserad produktion. Angelöw (2010) menar att människor kan göra motstånd mot 

förändringar på grund av rädsla för att mista jobbet, vilket även stöds av Haspeslagh och 

Jemison (1991). För studien skulle det kunna förknippas med en eventuell rädsla för att 

verksamheten tas över av automatiserade robotar. Detta är dock inget som bekräftats i 

empirin, då medarbetare snarare lyfter fram att dessa robotar är en positiv utveckling 

som minskar risken för exempelvis arbetsbelastningsskador. Utifrån denna 

argumentation stämmer inte teorierna överens med studiens resultat, vilket är intressant 

att påpeka eftersom dessa teorier har baserats på reaktioner som specifikt uppkommer 

vid sammanslagningar. Varför är då dessa teorier inte applicerbara på Stena 

Components fall? Möjligen kan behovet av en effektiv verksamhet som hänger med i 

utvecklingen vara förklaringen. Det kan tänkas vara mer väsentligt än att saker och ting 

produceras för hand bara för att behålla arbetskraft då empirin talar för en 

konjunkturstyrd verksamhet.  

 

Den teoretiska uppfattningen om att motstånd även kan ha en positiv inverkan på 

förändringsprocessen, kan analyseras utifrån medarbetarnas syn på 

förbättringsmöjligheter. En gemensam upplevelse bland ledning och medarbetare är att 

bytet till det nya affärssystemet i samband med sammanslagningen var ett bra initiativ, 

men medarbetare upplever att processen var rörig och hade kunnat utföras på ett bättre 

sätt. Även ledningen menar att den inte genomfördes helt smärtfritt, trots att det i stora 

hela har varit en framgångsrik implementation. Här skulle det kunna argumenteras för 

det positiva motstånd som Alvesson och Sveningsson (2008) och Moberg och Karlsson 

(2016) menar kan förekomma när medarbetare inte är emot själva förändringen, utan 
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snarare motsätter sig förändringsprocessens lösning. Om medarbetarnas reaktioner beror 

på att de har egna förslag på hur det skulle kunna ha genomförts, kan det argumenteras 

för att Stena Components har en bra utgångpunkt för framtida liknande 

förändringsprocesser. 

5.4	Samarbetsperspektiv	efter	en	förändring	

5.4.1	Samarbete	

Hur ser då framtiden ut för Stena Components? Ledningens fortsatta arbete med att 

implementera nya arbetssätt kan leda affärsområdet mot en positiv utveckling då 

organisationen kontinuerligt lär sig nya saker. Medarbetare tillåts vara mer delaktiga i 

beslutsfattande, vilket i enlighet med Jacobsen (2013) kan tyda på att människorna står i 

centrum för organisationens utveckling utifrån synen att organisationen inte kan 

utvecklas av sig själv. Senges (2006) poängterande av betydelsen av kompetens-

utveckling kan även diskuteras i detta sammanhang. Ett förslag som framkommit är 

ledningens initiativ till ledarskapsutbildningar för de nya tjänster som både tillsats till 

följd av bildandet av det nya affärsområdet, och som kommer att tillsättas i framtiden. 

Om dessa medarbetare får utveckla sin kompetens tillsammans med representanter från 

den andra anläggningen, kan det argumenteras för att organisationen både kan ta del av 

varandras kunskaper och lära sig av varandras verksamheter. Både ledning och 

medarbetare lyfter fram behovet av detta i form av en önskan av ökat samarbete inom 

affärsområdet. Det uttrycks av de båda hierarkiska nivåerna att anläggningarna borde 

utnyttja varandra mer, och att detta exempelvis skulle kunna leda till att fler produkter 

skulle kunna köpas internt istället för externt som de gör idag. Här kan det vara 

intressant att analysera Senges (2006) teori som lyfter fram behovet av att komplettera 

varandra och inte exkludera människor utanför den interna gruppen eller organisationen. 

Författaren menar att organisationer istället bör öppna upp för samarbete och 

partnerskap med människor som inte ingår i den interna sfären för att utvecklas, vilket i 

Stena Components fall skulle kunna tala för den gemensamma upplevelsen om att 

anläggningarna bör interageras mer.  

 

”Samarbete och att dela kunskap är alltid bra. Det vore bättre om vi 

delade mer.” (M10, 2018)  
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Medarbetare menar att samarbetet skulle kunna bli bättre och att anläggningarna faktiskt 

behöver varandra. Utifrån ledningens berättelser anses de vara medvetna om behovet, 

vilket kan väcka funderingen; om medvetenhet kring detta finns, varför ser det 

fortfarande ut som det gör idag? En anledning kan utifrån de empiriska berättelserna 

vara anläggningarnas historik som konkurrenter till varandra.  

 

”Historiskt sett så är ju de här två verksamheterna konkurrenter till 

varandra och sånt... alltså kultur sitter ju hårt i väggarna så det tar  

ett tag innan man övervinner det. Det tar emot.” (L1, 2018) 

 

Här upplevs historiska förhållanden och därmed den tidsmässiga faktorn vara en orsak 

till samarbetsproblemet utifrån ett ledningsperspektiv. Det faktum att anläggning A 

tidigare var ett självständigt dotterbolag i förhållande till B:s beroendeställning till Stena 

Stål kan ha påverkat anläggningarnas anpassningsförmåga till samarbete. Betyder det att 

anläggning A har haft svårare att anpassa sig till en ny samarbetspartner? Kan detta i så 

fall påverka Stena Components förutsättningar för vidare utveckling? Det kan 

argumenteras för att A har genomgått en större förändring eftersom de numera behöver 

anpassa sig till en annan organisation. Den tidigare självständigheten behöver inte 

nödvändigtvis ha påverkat samarbetsförmågan i förhållande till B, men utifrån ett 

medarbetarperspektiv kan det argumenteras för att samarbetet skulle kunna förbättras 

utav fysiska möten. Det geografiska avståndet mellan anläggningarna upplevs dock vara 

en försvårande faktor. Fem timmars resväg kan utifrån vad som uttrycks i empirin 

upplevas som en lång resa, men behöver inte nödvändigtvis utgöra ett hinder. Ur ett 

långsiktigt perspektiv kan det snarare argumenteras för att dessa investerade körtimmar 

skulle kunna vara en framgångsfaktor för affärsområdets framtida samarbete.   

 

Medarbetaruppfattningen om att dagens bristande samarbete grundar sig i 

verksamheternas skilda tillverkningsfokus skiljer sig från ledningens uppfattning kring 

detta, vilket gör att säljorganisationen idag arbetar åt olika håll. Detta går emot Senges 

(2006) teori om hur samarbete uppnås, vilken bygger på att samtliga inom 

organisationen bör sträva i samma riktning. Anläggning A:s serietillverkning kräver inte 

lika många kunder som anläggning B, vilket enligt medarbetares uppfattningar kan 

tänkas vara orsaken till den splittrade säljorganisationen. Detta behöver nödvändigtvis 
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inte tyda på minskade möjligheter för samarbete, men anläggningarna kan tänkas 

behöva sträva efter ett gemensamt mål för att nå dit affärsområdet vill.  

 

”Det är svårt att bli en när vi har så olika verksamheter. Det krävs 

fler tjänstemän här än på andra anläggningen eftersom våra 

produkter kräver mer planering.” (L4, 2018) 

 

Utifrån detta kan det argumenteras för att anläggningarnas lokala ledningsgrupper bör 

ha gemensamma möten, i syfte att öka förståelsen för varandras verksamheter. Då 

ledningen och medarbetarna på Stena Components är överens om att det behövs mer 

samarbete, kan det ifrågasättas vad som påverkar samarbetet idag. Medarbetare 

upplever att det finns en intressekonflikt mellan sälj och produktion, vilket kan tänkas 

vara en orsak till det bristfälliga samarbetet som upplevs prägla organisationen idag. 

Enligt Piercy (2007) är denna typ av funktionsuppdelning vanlig, vilket kan vara en 

anledning till att Stena Components interna samarbete upplevs vara bristfälligt. Shapiro 

(1977) menar att det kan bero på personalens agerande efter den yrkesmässiga 

erfarenhet som de besitter, vilket olyckligtvis kan resultera i skapandet av en ”vi och 

dem”-känsla enligt De Burca, Fynes och Roche (2004). Ledningen är, som tidigare 

presenterat, överens om ett behov av att utöka kompetensen bland personalen, vilket 

bland annat föreslås kan ske genom rotation mellan maskinerna i produktionen. Detta 

går i linje med Shapiros (1977) förslag om personalrotation mellan de funktioner som 

berörs och kan argumenteras för utifrån ett samarbetsperspektiv, vilket enligt samma 

författare kan leda till ökad insikt för varandras arbete. Om dagens situation på Stena 

Components bibehålls kan det dock riskeras att den splittrade känslan växer inom 

säljorganisationen, då medarbetare upplever att det snarare fokuseras på att göra affärer 

för den egna anläggningen än för affärsområdet. Detta, i kombination med den 

intressekonflikt som beskrivs mellan produktions- och säljavdelningarna, skulle kunna 

försvåra situationen att föra affärsområdets anläggningar samman till en, unison enhet. 

Med utgångspunkt i Shapiros (1977) förslag och Swamidass, Baines och Darlows 

(2001) syn på saken, kan produktions- och säljfunktionerna tänkas behöva utveckla en 

gemensam strategi för att integreras med varandra. Detta skulle potentiellt kunna 

argumenteras för att öka samarbetet både internt mellan funktionerna och 

anläggningarna emellan. Enligt Calantone, Dröge och Vickery (2002) är det också av 

betydelse att skapa teambaserade projekt för ett ökat samarbete, vilket idag kan anses 
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uppfyllas genom de diskuterade strategimöten som tillåter att båda anläggningarna 

deltar i utvecklingen för affärsområdet. Frågan är om detta är tillräckligt? Enligt 

Runsten och Werr (2006) måste alla avdelningar inom en organisation inkluderas för att 

utvecklas tillsammans, vilket kan vara ett kriterium som Stena Components inte anses 

uppfylla i dagsläget utifrån ledningens och medarbetarnas uppfattningar. Medarbetare 

upplever att investeringarna i produktionen historiskt sett har släpat efter, vilket kan 

tolkas leda till en uppfattning om att inte vara delaktiga fullt ut i organisationens 

utveckling, vilket kan vara ytterligare en faktor som talar för organisationernas behov av 

ökat samarbete.  

 

”Vi borde utnyttja varandra mer! Nu är vi lite för protektionistiska  

om den egna anläggningen. Sen borde vi kanske vara ett juridiskt 

bolag också, för att bli mer sammansvetsade.” (L4, 2018) 

 

Utifrån medarbetarnas perspektiv kan det vara intressant att relatera till Frenschs (2007) 

antagande om hur synen på sig själv också kan påverka samarbetet. Medarbetare som 

visar på engagemang i en förändringsprocess tenderar att öka samarbetet efter att en 

sammanslagning har ägt rum, vilket kan vara av intresse att belysa för Stena 

Components interna samarbete. På anläggningarna uttrycks en gemensam uppfattning 

om att både ledningen och medarbetarna gärna ser en ökad samverkan mellan 

anläggningarna. Samtidigt skapas en paradoxal bild av vad som egentligen önskas, då 

medarbetare menar att de själva varken har tagit initiativ till, eller varit intresserade av 

att besöka den andra anläggningen. En medarbetare som har haft möjligheten till detta 

talar dock varmt om sina kollegor, vilket kan tolkas vara en lovande utgångspunkt för 

ytterligare interaktion.  

 

”Det är många härliga lirare där! Det är en skojig stämning och det 

går alltid att diskutera med dem. Man är jättevälkommen när man 

kommer dit.” (M5, 2018).  

 

Ledningen anser också att interaktion mellan anläggningarna är nödvändigt för att 

kunna bygga relationer mellan de anställda. Utifrån Frenschs (2007) teori sker mer 

samarbete mellan positioner högre upp i hierarkin, vilket skulle kunna tala för att just 

ledningen anser interaktionen vara nödvändig. I detta sammanhang kan det dock 
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argumenteras för att Stena Components, med sina cirka 150 anställda, har en 

organisationsstruktur med förhållandevis få hierarkiska nivåer där samtligas 

samarbetsförmåga kan tänkas ha en direkt inverkan på affärsområdets samverkan.  

5.5	Sammanfattning	av	analys	

Med hjälp av den omtalade och välanvända SWOT-analysen (Helms & Nixon, 2010) 

har vi valt att sammanfatta analyskapitlet utifrån vad som framkommit skilja sig mellan 

ledning och medarbetares upplevelser samt vad som har visat sig vara av betydelse 

inom förändringsarbete i samband med en sammanslagning. Sammanfattningen baseras 

på de upplevelser som ledare och medarbetare har gett uttryck för, i ett försök att 

besvara studiens forskningsfrågor.    

 

SWOT-analysens modell kan med fördel illustreras i en matris med fyra fält, där fälten 

svarar för en organisations styrkor, svagheter, möjligheter och hot med syfte att 

identifiera dessa utifrån ett internt och externt perspektiv (Helms & Nixon, 2010). Vi 

har valt att främst fokusera på organisationens styrkor och svagheter, då dessa svarar för 

det interna perspektivet som har varit studiens fokus, då vi endast har undersökt 

upplevelser internt inom affärsområdet.  
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Tabell 3. SWOT-analys: Stena Components 

 
 

Styrkor Svagheter 

 

Ledning 

Samarbetsvillighet  

Delaktighet 

Ansvarsdelegering  

Engagemang 

Historisk rivalitet  

”Vi och dem”-känsla 

Ojämställd ledningsgrupp  

Trög inställning till förändring 

 

 

 

Medarbetare  

Samarbetsvillighet  

Kommunikationsförmåga 

Informationsflöde  

Möjlighet att påverka  

Uppföljningsarbete (bra) 

Historisk rivalitet  

”Vi och dem”-känsla 

Ojämställd ledningsgrupp  

Trög inställning till förändring 

Beslutsfattande tar tid 

Intressekonflikt (sälj/ produktion) 

Uppföljningsarbete (behövs mer) 

Motstånd & mottaglighet  

g 

Möjligheter  Hot 

 

Ledning 

Ny personal (underlättar) 

Stöd från Stena-sfären 

Kompetensförlust  

Avstånd mellan anläggningarna 

 

Medarbetare 

Ny personal (underlättar) 

Stöd från Stena-sfären 

 

 

Ny personal (försvårar) 

Kompetensförlust  

Avstånd mellan anläggningarna 

Konjunkturstyrd bransch 
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6.	Slutsats	och	avslutande	diskussioner	

Här presenteras studiens slutsats utifrån den analys som har redogjorts för i 

föregående kapitel. Som du redan vet handlar studiens syfte om att skapa förståelse av 

hur ledning och medarbetare upplever arbetssituationen med avseende på 

förändringsarbete efter en intern sammanslagning, vilket besvaras i detta kapitel. 

Avslutningsvis diskuteras slutsatsen och kunskapsbidraget följt av rekommendationer 

till fallföretaget samt förslag till fortsatt forskning. 

6.1	Slutsats	

Med utgångspunkt i studiens syfte har vi med hjälp av två forskningsfrågor gjort ett 

försök till att skapa förståelse av hur ledning och medarbetare upplever 

arbetssituationen, med avseende på förändringsarbete, efter en sammanslagning inom en 

och samma koncern. Vårt fokus har varit koncentrerat till vad som upplevs vara 

avgörande inom förändringsarbete för en framgångsrik sammanslagningsprocess. 

Undersökningen har baserats på Stena Components verksamhet, där både ledning och 

medarbetare från affärsområdets två anläggningar har fått delta.  

 

Studiens första forskningsfråga syftar till att skapa förståelse av hur ledning och 

medarbetares upplevelser kan skilja sig, vilket gör det anmärkningsvärt att nämna vad 

som har framkommit i undersökningen. Då upplevelserna har visats skilja sig beroende 

på vilken anläggning som respondenterna arbetar på, vill vi förtydliga vårt val av att 

fokusera på skillnaderna mellan ledning och medarbetares upplevelser oberoende deras 

anläggningstillhörighet för att uppfylla studiens syfte.  

 

Som svar på första frågan kan det konstateras att ledningens och medarbetarnas 

upplevelser av arbetssituationen efter en sammanslagning skiljer sig i vissa avseenden. 

Ledningen verkar vara överens om att förändringsprocessen och den efterföljande tiden 

har varit utmanande med många förändringar att hantera samtidigt, vilket skiljer sig från 

medarbetarna som ger en splittrad bild av huruvida dessa har märkts av eller inte.  

 

Vidare ger medarbetares upplevelser en splittrad bild av huruvida personalskiften 

förenklar eller försvårar förändringsarbetet, vilket ledningen upplever som en stor 
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möjlighet för att lyckas genomföra förändringar. Det kan också konstateras att synen på 

ansvarsfördelning skiljer sig mellan de hierarkiska nivåerna, då ledningen poängterar 

vikten av att delegerar ut ansvarsområden i organisationen och medarbetare främst 

erinrar sig om den kulturen att var och en ska sköta sitt.  

 

Utifrån studiens resultat kan vi inte bortse från att det även finns upplevelser som 

ledning och medarbetare delar. Önskan av ett ökat samarbete mellan anläggningarna är 

utbredd och det finns en vilja att reducera dagens överhängande ”vi och dem”-känsla 

och brukskultur, likväl som den rådande intressekonflikten mellan produktions- och 

säljavdelningarna. Att införa en jämnare fördelning mellan anläggningarnas 

representanter i ledningsgruppen är också en gemensam önskan. Vidare uppmuntras 

kontinuerligt förbättringsarbete inom organisationens studerade nivåer och det finns en 

unison förståelse för att förändringar både är svåra att hantera och tar tid att genomföra.  

 

Svaret på vår andra forskningsfråga har visat sig tyda på flera parametrar som kan vara 

avgörande inom förändringsarbete för hur arbetssituationen upplevs efter en intern 

sammanslagning, där uppföljningsarbete och hur väl verksamheterna är integrerade med 

varandra har visat sig påverka hur arbetssituationen upplevs.  

 

Det kan även konstateras att ledningens engagemang för förändringsarbete kan vara av 

betydelse. I samband med detta har kommunikationsförmåga, mottaglighet och 

förändringsbenägenhet visat sig ha en inverkan på hur både ledning och medarbetare 

upplever arbetssituationen.  

 

Utöver ovanstående presenterade parametrar har samarbetsvillighet och delaktighet 

visat sig vara avgörande för hur olika delar av organisationen upplever arbetssituationen 

i förhållande till varandra. Samarbetsvilligheten har visat sig vara god och delaktigheten 

handlar främst om att involvera medarbetare i planering och beslutsfattande gällande 

efterarbetet i samband med en sammanslagning.  

6.2	Diskussion	

Utifrån vad vi har fastställt i studiens slutsats kan vi konstatera att det är lättare sagt än 

gjort att befästa vilka specifika parametrar inom förändringsarbete som avgör hur 
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arbetssituationen upplevs efter en sammanslagning. Människor värdesätter olika 

parametrar olika högt beroende på exempelvis personliga erfarenheter, behov och 

tidsperiod i karriären. Att ledningens och medarbetarnas uppfattningar skiljer sig kan 

anses rimligt, då den studerade organisationen, trots sina initiativ till ökad delaktighet, 

än idag är uppdelad mellan organisatoriska nivåer som gör att ledning och medarbetares 

uppfattningar influeras av olika faktorer. Att det också finns flera gemensamma 

upplevelser nivåerna emellan, kan tolkas tyda på att affärsområdet är på väg i rätt 

riktning till att skapa en enhet som åtminstone vill sträva åt samma mål.  

 

Att integrationen och samarbetsförmågan mellan verksamheterna påverkar hur 

arbetssituationen efter en sammanslagning upplevs, kan dock verka vara relativt 

självklara svar på frågan om vilka parametrar som avgör detta. Organisationen har 

emellertid en del kvar att göra innan dess verksamheter kan upplevas som en enhet och 

vi kan inte undgå att dessa parametrar har visat sig vara av betydelse. Utifrån den 

presenterade teorin som bland annat visat att dessa processer efter en sammanslagning 

kan fortgå under flera år och till och med ses som en process utan slut, kan det dock 

vara förståeligt att samarbetet mellan de två verksamheterna inte har infriats i den 

utsträckning som ledningen har planerat. Det har gått ett och ett halvt år sedan bildandet 

av det nya affärsområdet, men på grund av det höga antal förändringar som 

organisationen har behövt hantera på en och samma gång, i kombination med historiken 

som rivaler, kan det anses försvarbart att samarbetet ännu inte fungerar fullt ut.  

 

Då vi eftersökte hur människor upplever den studerade företeelsen kan studiens 

fastställda parametrar anses rimliga, då samtliga involverar hanterandet av mänskliga 

aspekter. Dessa parametrar är inte helt skilda från tidigare forskningsresultat inom 

området, vilket vi anser kan tala för att vara en rimlig slutsats. Relationen mellan 

tidigare forskningsresultat och studiens slutsats kan därmed anses vara nära korrelerade, 

vilket kan tyda på att problematiken kring sammanslagningar inte avgörs om de sker i 

en svensk eller internationell kontext. Det kan också tyda på att problematiken inte 

avgörs av att en sammanslagning sker mellan olika företag eller om det sker inom en 

och samma koncern.  

 

Det kan vidare reflekteras över det höga antal parametrar som fastställts i studien. Detta 

kan påverka studiens bidrag, då organisationer kan tänkas behöva göra en avvägning 
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mellan dessa beroende på deras situation. Vi anser dock att studiens resultat kan bidra 

till framtida förändringsprocesser i samband med liknande interna sammanslagningar 

genom att ge en indikation på vilka parametrar som organisationer bör fokusera på. 

Detta kan utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv vara av betydelse för forskningen, 

då sammanslagningar än idag verkar vara en komplex företeelse. Utöver detta anser vi 

att studien har uppfyllt vår förhoppning om att bidra till den aktuella organisationen, 

vars rekommendationer presenteras i nästkommande avsnitt.  

6.3	Rekommendationer	till	fallföretaget	

Utifrån ovanstående diskussion kan vi fastställa att Stena Components bör 

vidareutveckla sina samarbeten mellan anläggningarna och införa konkreta åtaganden 

för att inte riskera att dessa initiativ fastnar på ledningsnivå. I enlighet med den önskan 

som har förmedlats från både ledning och medarbetare, föreslår vi att tid bör prioriteras 

för att optimera dessa samarbeten. Vidare bör gemensamma mål för affärsområdet 

förtydligas för att minimera vinningen av att främst se till den egna anläggningen. 

Slutligen vill vi uppmuntra ledningen till att fortsätta utveckla medarbetarnas 

delaktighet i verksamhetsbeslut, likväl som att uppmuntra medarbetarna till att uttrycka 

förbättringsförslag när tillfälle ges, vilket förhoppningsvis kommer att möjliggöras med 

initiativet Stena Way of Production. Trots att vi har konstaterat att organisationen har 

mycket kvar att arbeta med för att sammanföra anläggningarna, spår vi en ljus framtid 

för Stena Components och anser att organisationen har god potential för fortsatt 

utveckling.  

6.4	Förslag	till	fortsatt	forskning	

Studien har utgått från en sammanslagning i en svensk kontext, då tidigare forskning 

framför allt har koncentrerat sig på samgåenden mellan utländska och/ eller utländska 

och svenska företag. Tidigare forskning har även främst fokuserat på sammanslagningar 

av olika företag, varför vi ville undersöka om samma verklighetsförankrade problem 

återfinns för en sammanslagning av två tidigare skilda verksamhetsgrenar inom en och 

samma koncern.  

 

Studien har endast skildrat ledning och medarbetares upplevelser trots att det inom 

organisationer kan finnas ett flertal hierarkiska nivåer inom respektive grupp. För 
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framtida forskning vore det därför intressant att studera dessa nivåer mer ingående och 

därmed skapa en mer nyanserad bild av en sammanslagning som sker inom en och 

samma koncern. Det vore även intressant att undersöka hur det ser ut inom andra 

branscher än den studerade, i ett försök att fastställa vad som kan anses vara 

branschspecifikt. 
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Figurförteckning 

Figur 1. Den hermeneutiska diamanten. Källa: Egen med inspiration från Alvesson och 

Sköldberg (2008) och Stenberg (2016) 

Figur 2. Lewins modell. Källa: Egenkonstruerad med inspiration från Lewin 

(1975[1951]) 

Figur 3. Organisationskarta Stena Metall. Källa: Egenkonstruerad med samtycke från 

företagets ledningsgrupp (180521) 

 

Tabellförteckning 

Tabell 1. Sammanfattning av teorier. Källa: Egen. 

Tabell 2. Sammanfattning av empiri. Källa: Egen.  

Tabell 3. SWOT-analys: Stena Components. Källa: Egen med inspiration från Helms & 

Nixon (2010) 

 

 

 

 

 



 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 

 

8.	Bilagor	

Bilaga	1		
	
Introduktion	till	intervju	
 
Välkommen hit och tack för att du tar dig tid att delta! 
 
Vi heter Louise och Lovisa och är här på besök för att lära känna er organisation. Vi skriver 
just nu vårt examensarbete och vill porträttera era upplevelser om den omorganisering som 
ägde rum när det nya affärsområdet Stena Components bildades. Syftet är att öka förståelsen 
kring detta och vi hoppas kunna bidra med medvetenhet inom området för att underlätta 
liknande processer i framtiden. Frågorna kommer hållas inom ramen för hur du upplever 
situationen nu efter att det nya affärsområdet har bildats och vi har ca en timme avsatt för dig 
idag.  
 
Dina uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt och du får välja om du vill vara anonym. 
Självklart är deltagandet frivilligt och du får när som helst avbryta samtalet. Vi spelar gärna in 
intervjun för att underlätta vår transkribering. Därefter kommer du få möjlighet att godkänna 
innehållet. Materialet kommer endast att användas inom ramen för denna studie och kommer 
förstöras efter att uppsatsen har publicerats. Däremot kommer datan att offentliggöras i 
universitetets databas och därmed vara tillgänglig för allmänheten.  
 
Om du kommer på frågor i efterhand eller att någonting som sagts härinne känns fel, så får du 
självklart kontakta oss. Och om du vill tillägga någonting i efterhand så får du jättegärna höra 
av dig till oss.  
 

Är detta okej med dig? 
 
Då börjar vi!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga	2		
	
Intervjuguide	Ledningsgrupp	
 
Information om personen 

• Vad heter du?  
• Har du några yrkesmässiga erfarenheter innan du började här? 
• Vilken anläggning arbetar du på? 
• Under din tid här, har du alltid arbetat på samma avdelning? 
• Vad är din nuvarande yrkesmässiga titel? 
• Hur lång anställning har du haft här? 

 
Arbetsuppgifter 

• Beskriv en vanlig arbetsdag för dig 
 
Förändring 

• Har du märkt av organisationsförändringen i ditt dagliga arbete? Hur? 
• Vad gör du annorlunda idag?  
• Varför utfördes denna sammanslagning? 

 

Ledarskap, kommunikation & integration 
• Hur har ledningen kommunicerat ut till organisationen att sammanslagningen skulle 

ske? 
• Hur planerade ni genomförandet av förändringen? (Hur lyckades ni?)  
• Hur reagerade du när du fick reda på det?  
• Vad förväntade du dig av sammanslagningen? 
• Hur upplever du att genomförandet har skötts? 
• Vilka initiativ från ledningens sida har utförts för att underlätta sammanslagningen? 
• Hur delaktig anser du dig ha varit i förändringsprocessen? 
• Vad anser du om din möjlighet att påverka organisationen? (Ge exempel) 
• Vad är din generella uppfattning om dina medarbetares inställning till förändringen? 

 

Uppföljning, lärande & framtid  
• Hur anser du att uppföljningen av förändringsprocessen har gått? 
• Om denna process skulle göras om, vad skulle kunna förbättras? 
• Vad tror du om framtiden för organisationen? 

 

Är det något du vill tillägga?  
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

 

Bilaga	3		
	
Intervjuguide	Medarbetare	
 
Information om personen 

• Vad heter du?  
• Har du några yrkesmässiga erfarenheter innan du började här? 
• Vilken anläggning arbetar du på? 
• Under din tid här, har du alltid arbetat på samma avdelning? 
• Vad är din nuvarande yrkesmässiga titel? 
• Hur lång anställning har du haft här? 
• Har du någon tidigare erfarenhet av organisationsförändringar? 

  
Arbetsuppgifter 

• Beskriv en vanlig arbetsdag för dig 
 
Förändring 

• Har du märkt av organisationsförändringen i ditt dagliga arbete? Hur?  
• Vad gör du annorlunda idag?  
• Vad tycker du själv att du har fått ut av detta? 
• Vad anser du varit motivet bakom denna sammanslagning?  

 
Ledarskap, kommunikation & integration 

• Hur fick du reda på att sammanslagningen skulle ske? 
• Hur reagerade du när du fick reda på det?  
• Vad förväntade du dig av sammanslagningen? 
• Hur upplever du att genomförandet har skötts? 
• Vilka initiativ från ledningens sida har utförts för att underlätta sammanslagningen? 
• Hur delaktig anser du dig ha varit i förändringsprocessen? 
• Vad anser du om din möjlighet att påverka organisationen? (Ge exempel) 
• Vad är din generella uppfattning om dina medarbetares inställning till förändringen? 

 

Uppföljning, lärande & framtid  
• Hur har förändringsprocessen följts upp?  
• Om denna process skulle göras om, vad skulle kunna förbättras? 
• Vad tror du om framtiden för organisationen? 

 

Är det något du vill tillägga?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
	



 

 

Bilaga	4		
	
Sammandrag	från	studiens	fältarbete	
 
I tabellen nedan presenteras en översikt avseende studiens fältarbete. Observera här att alla 

intervjuer har redovisats men att endast nio av dessa har behandlats i empirin i kombination 

med korta citat som valts ut från andra respondenter.  

 
 

Datum Tid Plats Medverkande Aktivitet 
2018-03-20 08.00-08.30 Anläggning A Ledningsgrupp Presentation av vår idé 
2018-03-20 08.30-09.30 Anläggning A Rundvandring på anläggn. Observationer 
2018-03-20 09.30-10.30 Anläggning A Medarbetare Intervju 
2018-03-20 10.30-11.30 Anläggning A Medarbetare Intervju 
2018-03-20 LUNCH Anläggning A -------------------------------- Observationer 
2018-03-20 12.30-13.30 Anläggning A Medarbetare Intervju 
2018-03-20 13.30-14.30 Anläggning A Medarbetare Intervju 
2018-03-20 14.30-15.30 Anläggning A Medarbetare Intervju 
2018-03-20 15.30-16.30 Anläggning A Ledning Intervju 
     
2018-03-21 08.00-09.00 Anläggning A Ledning Intervju 
2018-03-21 09.00-10.00 Anläggning A Medarbetare Intervju 
2018-03-21 10.00-11.00 Anläggning A Medarbetare Intervju 
2018-03-21 11.00-12.00 Anläggning A Medarbetare Intervju 
2018-03-21 12.00-17.00 Transport till B Ledning Intervju 
     
2018-03-22 08.15-09.15 Anläggning B Ledning Intervju 
2018-03-22 09.30-10.30 Anläggning B Medarbetare Intervju 
2018-03-22 10.30-11.15 Anläggning B Medarbetare Intervju 
2018-03-22 11.15-12.00 Anläggning B Medarbetare Intervju 
2018-03-22 LUNCH Anläggning B -------------------------------- Observationer 
2018-03-22 13.00-14.00 Anläggning B Medarbetare Intervju 
2018-03-22 14.00-15.00 Anläggning B Rundvandring på anläggn. Observationer 
     
2018-03-23 10.00-11.00 Anläggning A&B Medarbetare Telefonintervju 
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Stenakoncernen	

 
 
Källa: Stena Components, 2018a 


