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Abstract 
Despite decades of research, the understanding of the human aspect in merger and acquistion-
related organizational changes and its impact on post-merger integration (PMI) practices, 
remains poorly understood. This paper examines the immense complexity associated with 
addressing the integration of humans in mergers and acquisitions. The purpose of this paper is 
therefore to further the understanding of the human aspect of post-merger integration, through 
examinining the experiences and perceptions of individuals in a large-scale, swedish merger. 

 

The study was conducted using a case study approach, collecting data through qualitative 
interviews as well as press releases and annual reports. The study found that individuals may 
react to the post-merger integration process in a number of ways, including low readiness to 
change, commitment to change and openness to change. It also found that the individuals’ 
ability to perceive and conceptualize what constituted change had an impact on their 
perceptions, reactions and experiences. 
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1 INLEDNING 

Fusioner och förvärv, det vill säga sammanslagningen av bolag, är idag ett mycket vanligt 
förekommande globalt fenomen, som inte tycks visa några som helst tecken på att sluta växa. 
Sammanslagning av bolag har varit en populär strategisk manöver för företag att uppnå tillväxt, 
diversifiering eller lönsamhet (Fowler and Schmidt, 1988). Den mani av fusioner och förvärv 
som började på 1980-talet fortsatte in på 1990-talet och är än idag en populär strategi för företag 
världen över (Bellou, 2006). Under 2014 uppgick det totala värdet av fusioner och förvärv runt 
om i världen till 3,5 biljoner amerikanska dollar, en ökning på hela 47 procent från året innan, 
vilket gjorde 2014 till det starkaste året sedan 2007 (Thomson Reuters, 2014). Samtidigt 
förväntas det totala värdet av fusioner och förvärv att fortsätta öka, och kanske till och med 
accelerera ytterligare under 2015 (JP Morgan, 2015). 
 
Den specifika organisatoriska förändring som uppstår med majoriteten av fusioner och förvärv, 
representerar ofta en stor, omvälvande förändring för organisationer och inte minst dess 
individer (Marks & Mirvis, 1992; Stahl & Mendenhall, 2005). I litteraturen har den här perioden 
ofta förknippats med den del av fusionsprocessen som tar vid i samband med slutförandet av 
själva fusions- eller förvärvsavtalet, där tillgångar, personal och aktiviteter i de två inblandade 
företagen, i stor eller liten utsträckning integreras, och som kommit att kallas post-merger 
integration process (hädanefter PMI-processen) (Buono & Bowditch, 2003). Eftersom 
definitionen åsyftar själva integrationsprocessen snarare än den juridiska benämningen - fusion 
eller förvärv - är det i fortsättningen värt för läsaren att notera att definitionen i sig inte utesluter 
någon av benämningarna. När vi i fortsättningen pratar om en PMI-process bör därför läsaren 
vara medveten om att (1) processen är direkt synonym med organisatorisk förändring och 
integration, samt att (2) definitionen i sig omfattar både fusioner och förvärv, såvida ingenting 
annat stipuleras. I och med att det är själva PMI-processen, snarare än den juridiska 
benämningen, som faktiskt utgör någon typ av organisatorisk förändring, det vill säga 
integration av tillgångar, personal och aktiviteter, blir det i vårt tycke irrelevant att framöver 
särskilja benämningarna när vi tar utgångspunkt i just integrationen.  
 
Att lyckas integrera två organisationer på ett framgångsrikt sätt är onekligen en stor utmaning. 
Vid fusioner och förvärv är inte ett plus ett nödvändigtvis lika med två (Seo & Hill, 2005, se 
Marks & Mirvis, 1992). Att slå samman två organisationer innebär nästan alltid, på ett eller 
annat sätt, oundviklig organisatorisk förändring. Magnituden av organisatorisk förändring kan 
variera kraftigt mellan olika fusioner och förvärv på grund av att motiven bakom 
sammanslagningen och typen av sammanslagning kan se så pass olika ut. Forskare har funnit 
att storskaliga sammanslagningar, det vill säga sammanslagningar av stora företag, visat sig 
vara kanske den mest problematiska typen av sammanslagning då dessa kräver hög grad av 
organisatorisk, procedurmässig, fysisk, och kulturell integration (Seo & Hill, 2005). Forskare 
som studerat storskalig organisatorisk förändring har rapporterat den extrema svårigheten i att 
som företagsledare kunna hantera sådan förändring utan att det leder till en traumatisk 
upplevelse för de anställda (Bellou, 2007; Seo & Hill, 2005). Det finns emellertid exempel på 
företag som lyckats integrera människor på ett bra sätt. Cisco, ett amerikanskt företag med 
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produkter och tjänster inom nätverks- och datakommunikation, lät exempelvis ett integrations-
team sitta på plats hos det förvärvade företaget för att erhålla information och bedömningar om 
hur medarbetarna kommer passa in i den nya organisationen, och på så vis “smörja” 
integrationen genom lindring av rädsla, panik, stress och ångest (Houghton et al., 2003). 
 
Trots vetskapen om att denna svårighet existerar, och att svårigheten bevisligen har kunnat 
hanteras av företagsledare, har forskare på fusions- och förvärvsområdet inte riktigt lyckats 
bidra med någon grundlig förklaring till hur och varför individer från första början upplever 
organisatorisk förändring som traumatiskt (Seo & Hill, 2005). Vår nyfikenhet tar utgångspunkt 
i det problematiska övervägande en företagsledare borde stå inför vid beslutet att genomföra en 
sammanslagning eller inte. Hur kan man som företagsledare minimera den traumatiska 
upplevelse medarbetare erfar utan att nödvändigtvis behöva tumma på graden av integration? 
På vilket sätt upplever individerna förändringen, och kanske ännu mer intressant; vad i perioden 
efter sammanslagningen är förändring i individernas ögon? Detta resonemang får oss att ställa 
oss nyfikna till hur individer skapar sin egna verklighet i en PMI-process, samt hur de upplever, 
reagerar och ställer sig till förändring.  
 
Syftet med den här studien är att ta reda på hur medarbetare i en sammanslagning upplever och 
ställer sig till den organisatoriska förändringen i en storskalig PMI-process. Vår ambition är att 
genom språk, livsyttringar och berättelser från individer i en PMI-process tolka och förstå hur 
och varför de upplever PMI-processen på det sättet de gör. Det är med utgångspunkt i detta 
syfte som den här studien ämnar besvara följande fråga: 
 

x Hur upplever och ställer sig medarbetare till den organisatoriska förändringen i en 
storskalig PMI-process? 
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2 TEORI 

Hur en människa upplever och ställer sig till förändring i hennes omvärld är en komplicerad 
process att studera. Att endast i en given tidpunkt uttala sig om hur en individ upplever och 
ställer sig till en specifik förändring, borde bära lite frukt över tid. Även om det skulle gå att 
uttala sig om hur förhållandet ser ut över tid, kvartstår problematiken att vi aldrig riktigt kan 
fånga fenomenet utan att ta hänsyn till den kontext inom vilken vi studerar den. I vår studie gör 
vi därför den konceptuella distinktionen att en företagslednings officiella annonserande av en 
sammanslagning utgör en abstrakt men vital händelse som stimulerar den sociala och 
dynamiska kontext individerna existerar i och således upplever allting inom. I samma sekund 
som sammanslagningen blir officiellt annonserad förflyttas därför organisationens individer 
inom den sociala kontexten till en efterföljande tidsperiod vi kallar PMI-processen. Det är i 
enlighet med det här sättet att förhålla sig till fenomenet som vi nu kommer utveckla ett 
konceptuellt ramverk. Vi kommer använda ramverket på två olika sätt. För det första önskar vi 
att koncepten i ramverket ska fungera som en mall för hur vi strukturerar studien samt ligga till 
grund för hur vi tolkar och utvinner mening i det vi observerar. För det andra kommer den 
tidigare forskning som tillåtit oss utveckla ramverket senare i arbetet fungera som teoretiska 
påståenden vi kan reflektera och analysera vårt resultat gentemot. För att kunna åstadkomma 
det här, väljer vi att bryta ner vår forskningsfråga i två konceptuella delar vi först och främst 
behöver göra en ansats att förstå separat från varandra. Inledningsvis ger vi läsaren en bild av 
vad en PMI-process egentligen är och på vilket sätt den utgör organisatorisk förändring. 
Därefter behöver vi skapa oss en normativ och deskriptiv bild av hur individer kan, bör, och 
tycks uppleva och ställa sig till förändring, samt varför upplevelsen och ställningstagandet till 
förändringen ser ut som det gör.  
 

 PMI-PROCESSEN 

2.1.1 Integrationsansatser  
Tiden som följer efter att två företag har slagits samman, PMI-processen, förblir efter flera 
decennier av forskning den kanske mest svårbegripna och utmanande aspekten i fusioner och 
förvärv (Faulkner et al., 2012). En stor mängd av den forskning som diskuterat och studerat 
PMI-processen och de utmaningar som följer med den, har tenderat att intressera sig för, och i 
någon mån tagit utgångspunkt i hur de inblandade organisationerna kan agera när det kommer 
till integrationen och vilka konsekvenser det får för sammanslagningens helhetliga framgång. 
Denna diskussion revolutionerades i viss mån av Haspeslagh och Jemisons (1991) utveckling 
och framläggning av idén om fusions- och förvärvsförloppet som en process, snarare än en 
resultatet av ett antal på varandra följande sekvenser, och där förmågan att se processen som en 
helhet är av central betydelse. Vidare menar de att förvärv och fusioner inte bör ses som 
engångsföreteelser, utan snarare som en del i ett företags mer långsiktiga plan för organisatorisk 
utveckling och förnyelse (Haspeslagh & Jemison, 1991). 
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Haspeslagh och Jemisons (1991) idé om fusionsförloppet som en process kom vidare att utgöra 
grunden för deras utveckling av fyra olika typer av integrationsansatser, vilka fortfarande 
används i stor grad av forskare på området (Faulkner et al., 2012): absorption, symbios, 
preservation och holding (Haspeslagh & Jemison, 1991). Ansatserna är i grund och botten 
konstruerade av två dimensioner, vilka utgörs av behovet av 1) strategiskt ömsesidigt beroende 
mellan de samgående företagen och 2) det förvärvade företagets autonomi. Det är vidare 
kombinationer av olika nivåer i dessa två dimensioner som genererar de fyra olika ansatserna, 
vilket också gör det tydligare att de i första hand bör ses som konceptuella klassificeringar inom 
vilka mer detaljerade integrationsstrategier kan formuleras, något som även påpekas av såväl 
Haspeslagh och Jemison (1991) som Faulkner et al. (2012). Den första av de två skulle lite 
enklare kunna beskrivas som till vilken grad verksamheterna behöver integreras, för att de ska 
kunna dra nytta av varandras egenskaper genom kunskapsöverföring och i slutändan på så vis 
skapa värde. I den bemärkelsen uppstår med andra ord ett slags ömsesidigt beroende företagen 
emellan, där framgången av verksamheten bygger på företagens kombinerade förmågor. Den 
senare, autonomin hos det förvärvade företaget, handlar i sin tur om till vilken grad det 
förvärvade företaget behöver fortsätta att få verka självständigt, för att även i fortsättningen 
tillåtas skapa värde och prestera med sådan framgång som gjort att det förvärvande företaget 
överhuvudtaget ville genomföra ett uppköp. För en organisation innebär detta mer än att bara 
få operera ostört; det innebär i grund och botten allt som gör att företaget i fråga kan skapa 
värde på det sätt de gör. Vidare betyder det att en mängd underliggande dimensioner som har 
en påverkan på hur organisationen arbetar sätts i spel, exempelvis dess kultur och identitet 
(Haspeslagh & Jemison, 1991). Det ger oss skäl att ännu en gång fundera över hur individerna 
i en organisation spelar en central roll när det kommer till PMI-processen. 
 
Den holdinginriktade integrationsansatsen tillåts inte spela en lika stor roll som övriga ansatser 
i modellen av Haspeslagh och Jemison (1991), eftersom den innebär att det förvärvande 
företaget inte har behov av, eller för avsikt, att överhuvudtaget integrera sin verksamhet med 
det förvärvade företagets, även om företagen sannolikt verkar i en så lik bransch att det heller 
inte finns behov av att fortsätta driva verksamheterna självständigt. Denna kombination 
beskriver ett förvärv som är mycket ovanligt, om inte icke-existerande, vilket även är 
anledningen till att Haspeslagh och Jemison (1991) låter ansatsen spela en mycket liten roll i 
modellen. Således är den heller inte speciellt aktuell för den här studien att vidare intressera sig 
för, varför vi undviker att utveckla holdingansatsen längre än så. 
 
Preservationsansatsen definieras av ett litet behov av strategiskt ömsesidigt beroende mellan 
förvärvande och förvärvat företag, och samtidigt ett större behov av att behålla det förvärvade 
företagets självständighet (Haspeslagh & Jemison, 1991). Med andra ord skulle en sådan ansats 
kännetecknas av en situation där ett företag bestämt sig för att genomföra ett förvärv av andra 
skäl än att skapa värde genom att kombinera verksamheterna operativt och strategiskt, och där 
det istället skulle krävas att låta företagen fortsätta med sina egna verksamheter för att de ska 
kunna fortsätta skapa värde. Samtidigt skulle den specifika situationen innebära ett väldigt 
stereotypiskt fall för denna typ av ansats; vi kan tänka oss att det mycket sannolikt finns 
förvärvssituationer där det finns ett litet behov av strategiskt ömsesidigt beroende, men där 
avsikten ändå är att integrera verksamheterna i någon mån. 
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Gemensamt för preservations- och holdingansatsen är med andra ord att de båda definieras av 
en litet behov av strategiskt ömsesidigt beroende mellan förvärvande och förvärvat företag, 
vilket i förlängning innebär att det finns en liten vilja att integrera verksamheterna de 
sammanslagna företagen emellan. Vad som kanske är mer intressant att istället diskutera givet 
att vår övergripande fokuspunkt är PMI-processen, är absorptions- och symbiosansatserna. 
Dessa konstitueras, i motsats till preservations- och holdingansatserna, av ett högre behov av 
strategiskt ömsesidigt beroende (Haspeslagh & Jemison, 1991). Med andra ord kan vi 
konstatera att förvärv som faller inom dessa två klassificeringar präglas av att det finns en 
önskan eller ett behov av att i någon grad integrera verksamheterna som är inblandade i 
förvärvet. Absorptions- och symbiosansatserna skiljer sig istället åt med avseende på behovet 
av att behålla det förvärvade företagets självständighet. I den förstnämnda är behovet för 
självständighet lågt, och kan exemplifieras med en situation där företagens verksamheter ska 
integreras, men där det inte finns någon anledning att behålla autonomi hos det förvärvade 
företaget. Den grundläggande tanken med absorptionsansatsen är att slutresultatet ska bli en 
organisation, eftersom gränserna mellan organisationerna över tid suddas ut när förvärvande 
respektive förvärvat företag smälter samman, absorberas in i varandra. Förvärv som faller inom 
den här klassificeringen innebär förstås en stor utmaning för de inblandade företagen; en 
fullständig integration av tillgångar, aktiviteter och individer ställer enorma krav på hur 
processen hanteras - och inte minst på organisationens medlemmar. Det är, i tillägg till detta, 
viktigt att tänka på att hela förvärvsprocessen i grund och botten initieras av det ena företagets 
beslut att förvärva det andra företaget, vilket kan sägas sätta ramen för vem eller vilka som är 
huvudsakliga beslutsfattare. Haspeslagh och Jemison (1991) nämner exempelvis att det är av 
yttersta vikt att det förvärvande företaget inte avstår från sin vision av vad syftet med 
sammanslagningen är, om exempelvis skillnader i företagens kultur skapar friktion i PMI-
processen. De menar att tuffa beslut kan behöva tas i syfte att främja sammanslagningens 
slutliga ändamål, vilket i viss mån får oss att fundera på hur väl Haspeslagh och Jemison (1991) 
beaktar den mänskliga aspekten i integrationsarbetet, som kommit att få ett så pass ökat fäste 
på forskningsområdet under åren efter att deras forskning publicerades. 
 
Haspeslagh och Jemison (1991) lyfter även fram en annan intressant poäng i diskussionen om 
absorptionsansatsen: vid förvärv av sådan karaktär, blir den huvudsakliga frågan egentligen inte 
till vilken grad verksamheterna ska integreras (det slutliga målet är fullständig integration) utan 
snarare över vilken tid PMI-processen ska utveckla sig. Det är inte svårt att tänka sig att 
åtagandet att helt och hållet sammansmälta två organisationer sannolikt tar en avsevärd 
tidsperiod i anspråk, men också att karaktären hos beslut och handlingar kan förändras markant 
beroende på inom vilken tidsram de planeras och genomförs, samt hur de upplevs. Ett kortare 
integrationsförlopp med högre hastighet skulle exempelvis kunna medföra en lägre nivå av 
osäkerhet hos anställda, samtidigt som ett långsammare, mer metodiskt händelseförlopp skulle 
kunna underlätta uppbyggandet av tillit och minimera konflikter mellan två samgående 
organisationer (Ellis, Weber, Raveh & Tarba, 2012). 
 
Mot bakgrund av insikten att en absorptiv integrationsansats kan innebära en monumental 
utmaning för företag involverade i en sammanslagning, förstärks detta ytterligare vid 
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symbiosansatsen, som Haspeslagh och Jemison (1991) menar är den mest komplexa och 
utmanande av de fyra integrationsansatserna. Ett förvärv av den här karaktären involverar två 
företag där såväl behovet av strategiskt ömsesidigt beroende som behovet av självständighet 
hos det förvärvade företaget, är högt. Denna kombination ställer stora krav på PMI-processen 
och hur den hanteras, eftersom det skapar en konflikterande balansgång (alternativt kollision) 
mellan att integrera verksamheterna och att hålla dem självständiga: å ena sidan finns det ett 
behov av kompetens- och kunskapsöverföring mellan företagen, men å andra sidan finns det ett 
behov av att bevara det förvärvade företagets förmåga att skapa värde. Det är just denna 
diskussion som utgör en stor del av kärnproblematiken med Haspeslagh och Jemisons (1991) 
ansatsmodell. 
 
Vid sidan av Haspeslagh och Jemisons (1991) modell har även andra förslag på hur 
integrationsansatser kan se ut presenterats. En studie som enligt Ellis et al. (2012) bär stor likhet 
med den som presenterats ovan är den av Nahavandi och Malekzadeh (1988), som till skillnad 
från Haspeslagh och Jemison (1991) tar sin utgångspunkt i ackulturationsteori, det vill säga vad 
som händer när två kulturer slås samman. Begreppet ackulturation kommer att behandlas i 
större omfattning under avsnitt 2.2.4. Den modell som används av Nahavandi och Malekzadehs 
(1988) är ett intressant inslag i diskussionen om integrationsansatser (i synnerhet för den här 
studien), även om den är något föråldrad, eftersom den tar sin utgångspunkt i organisationens 
individer och vilken roll de spelar i PMI-processen. De föreslår ett antal ansatser med specifikt 
avseende på ackulturation, vilka bär stora likheter med de som några år senare skulle komma 
att föreslås av Haspeslagh och Jemison (1991): integration, assimilering, separation och 
dekulturation (Nahavandi & Malekzadeh, 1988, se Berry 1983). Precis som i Haspeslagh och 
Jemisons (1991) ansatsmodell dikteras klassificeringen på ansatsen av två dimensioner, som i 
det här fallet istället utgörs av hur de anställda i det förvärvade företaget upplever graden av 1) 
värdet i att bevara sin egen kultur och 2) attraktiviteten hos kulturen i förvärvande företaget. 
Med utgångspunkt i dessa två dimensioner, kan vi konstatera att det finns en väsentlig skillnad 
mellan Nahavandi och Malekzadehs (1988) och Haspeslagh och Jemisons (1991) modeller som 
grundar sig i de grundläggande antaganden som ligger bakom resonemangen, trots att likheten 
samtidigt är slående. Vi vidrörde tidigare att det fanns fog att fråga sig huruvida Haspeslagh 
och Jemison (1991) tagit hänsyn till individens roll i organisationen, vilket är precis vad 
Nahavandi och Malekzadeh (1988) gör. Samtidigt kan det finnas en problematik i att 
fullständigt ta utgångspunkt i individernas uppfattningar på det sättet när det kommer till den 
specifika diskussionen om integrationsstrategier, eftersom fusioner och förvärv i slutändan 
uppstår då beslut fattas av en företagsledning, inte medlemmarna i organisationen. Följaktligen 
är det inte heller medlemmarna i organisationen som bestämmer vilken integrationsstrategin 
ska vara, utan företagsledningen. Däremot kan vi argumentera för att det uppstår en balanspunkt 
mellan företagsledningens och individernas roll i PMI-processen, och således mellan 
Haspeslagh och Jemisons (1991) och Nahavandi och Malekzadehs (1988) respektive 
resonemang, om vi kan förena oss med tanken att det är företagsledningens roll att konstruera 
en integrationsstrategi, men att det samtidigt är organisationens medlemmar som i allra högsta 
grad styr med vilken framgång strategin utfaller. 
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2.1.2 PMI ur ett individperspektiv  
Den modell av Nahavandi och Malekzadeh (1988) som diskuteras ovan, utgör ett tidigt inslag 
av den mänskliga aspekten i studiet av PMI. De är emellertid inte ensamma om att ha tagit 
utgångspunkt i individen när det kommer till att förstå en PMI-process. Birkinshaw, Bresman 
och Håkanson (2000) bidrar till exempel med ett intressant inslag i sin fem år långa fallstudie 
av tre svenska, multinationella företag. Liksom Haspeslagh och Jemison (1991) antar de ett 
processperspektiv, men där de väljer att definiera PMI enligt två åtskiljda, konceptuella 
processer: operativ integration (task integration) och mänsklig integration (human integration). 
Den operativa integrationsprocessen utgår, precis som Haspeslagh och Jemisons (1991) modell, 
ifrån värdeskapande som yttersta mål för integrationen. Den definieras som identifiering och 
realisering av operativa synergier (Birkinshaw et al., 2000). Mänsklig integration, i sin tur, ser 
de anställdas nöjdhet och identitetsdelande som det ultimata målet, vilket inte gör den helt olik 
Nahavandi och Malekzadehs (1988) tankegångar. Den definieras av Birkinshaw et al. (2000) 
som skapandet av positiva attityder gentemot integrationen, hos de anställda i båda 
organisationerna. 
 
Även om Birkinshaw et al. (2000) konceptuellt skiljer dessa två processer åt, finns det en 
uppenbar poäng i att de båda är sammanflätade och beroende av varandra. De menar att centrala 
aspekter för mänsklig integration, som anställdas nöjdhet, mycket sannolikt underlättar en 
effektiv strategisk integration, och vice versa (Birkinshaw et al., 2000). Deras grundläggande 
utgångspunkt är att huruvida en fusion eller ett förvärv blir framgångsrik eller ej, är en funktion 
av dessa två parallella processer och hur de hanteras (Birkinshaw et al., 2000). De konstaterar 
att den mänskliga integrationsprocessen är extremt svår att bemästra; även om samtliga 
studerade företag hade erfarenhet av förvärv och samtidigt följde en väl utstakad plan, 
signalerade de anställdas reaktioner att det fanns brister i hur den mänskliga 
integrationsprocessen hanterades (Birkinshaw et al., 2000). Samtidigt kan vi tänka oss att den 
typ av förändring som ett förvärv och den efterföljande PMI-processen innebär, sällan kommer 
att resultera i att alla anställda upplever en fullständig nöjdhet på ett sådant sätt som Birkinshaw 
et al. (2000) beskriver den mänskliga integrationens yttersta mål. Vi kan dessutom fråga oss 
huruvida de anställdas nöjdhet enbart reflekterar förändringen som förvärvet i sig innebar; 
kanske var de missnöjda sen tidigare? I den bemärkelsen är den slutsats som Birkinshaw et al. 
(2000) drar beträffande den mänskliga integrationen inte alltför uppseendeväckande. De är även 
inne på en sådan tanke, och menar att den sentida uppmärksamheten mot den mänskliga 
aspekten i PMI kan vara missriktad. De beskriver att det tycks finnas en “likgiltighetszon” vad 
gäller de anställda, som innebär att en viss grad av missnöjdhet som ett resultat av PMI helt 
enkelt inte har någon påverkan (Birkinshaw et al., 2000, s. 417). Det kan till och med finnas 
fördelar med en viss nivå av spänningar eller kulturella skillnader i en organisation, eftersom 
det kan fungera på ett konstruktivt sätt när det kommer till att prestera (Birkinshaw et al., 2000). 
 
Till sist är de slutsatser som Birkinshaw et al. (2000) drar mycket intressanta. De finner att den 
mänskliga integrationen lägger grunden för den operativa integrationen och i sin tur för hela 
integrationens och förvärvets framgång. Med andra ord har individerna i sammanslagna 
organisationerna, och dess attityd till PMI, en mycket central roll när det kommer till att 
framgångsrikt lyckas med denna. De menar att det finns en hög risk för misslyckande om den 
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operativa integrationen inleds innan den mänskliga integrationen har inletts (Birkinshaw et al., 
2000). De sammanfattar sina fynd i en matris mycket lik den modell som Haspeslagh och 
Jemison (1991) presenterar, där olika kombinationer av de båda integrationsprocesserna 
(operativ och mänsklig) renderar olika övergripande ansatser till integration. Antingen ges 
större uppmärksamhet inledningsvis till den mänskliga integrationen (en försiktigare ansats), 
eller så antas en jämbördig kombination av den mänskliga- respektive operativa processen. Den 
grundläggande poängen är att den tredje kombinationen, att inleda med den operativa 
integrationen, är den integrationsansats som sannolikt kommer att resultera i den största 
kostnaden och den högsta risken för att integrationen misslyckas (Birkinshaw et al., 2000). 

 INDIVIDER UNDER FÖRÄNDRING  
Genom en litteraturgenomgång har vi kunnat identifiera sju teoretiska “teman”, som antingen 
explicit eller implicit legat till grund för hur forskare valt att adressera problematiken kring de 
psykologiska och beteendemässiga implikationerna på individer under föränding (Seo & Hill, 
2005). Dessa är (a) inställning till förändring - attitydmässiga konstruktioner, (b) oro och ångest, 
(c) social identitet, (d) ackulturation (e), rollkonflikter, (f) jobbegenskaper, och (g) 
organisatorisk rättvisa (Choi, 2011; Seo & Hill, 2005). Gemensamt för dessa teman är att var 
och en för sig identifierar återkommande problem, och kanske ännu viktigare identifierar 
ursprung till återkommande problem som frekvent visat sig uppstå i samband med 
organisatorisk förändring.  
 

2.2.1 Inställning till förändring – attitydmässiga konstruktioner  
Forskare har länge konstaterat att initiativ till organisatorisk förändring många gånger tenderar 
att misslyckas; antingen med att kunna uppnå den ursprungliga intentionen bakom 
förändringen, eller att kunna främja och bibehålla någon form av hållbar förändring (Choi, 
2011). En organisations oförmåga att kunna uppnå det avsedda målet med en specifik 
förändring, har inte nödvändigtvis pekat mot brister i själva initiativet till förändringen, utan 
snarare i själva implementeringen av den (Klein & Sorra 1996). Forskare som instämmer med 
detta argumenterar ofta för att företagsledare många gånger underskattar den centrala roll 
människan spelar i en förändringsprocess och har av den anledningen valt att studera 
organisatorisk förändring ur ett mer mikro-orienterat perspektiv som till skillnad från ett mer 
makro- och organisationsorienterat perspektiv, tar utgångspunkt i just organisationens 
medlemmar (Armenakis, Harris, & Mossholder, 1993; George & Jones, 2001). Resonemanget 
verkar bygga på en föreställning om att organisationer endast kan förändras och agera genom 
sina medlemmar, och att långsiktig och framgångsrik förändring därför bara kommer kunna 
bestå om organisationens medlemmar agerar och utför sitt arbete på ett sätt som stödjer 
förändringen. Vi bör emellertid vara försiktiga när vi utvärderar framgången eller 
misslyckandet av en specifik förändring på det här sättet. En styrelse som initierar en fusion 
eller ett förvärv ser förmodligen inte att förändringens framgång endast hänger på i vilken 
utsträckning medarbetarna agerar på ett visst sätt. Det borde däremot ligga en substans i 
resonemanget; en organisation vars mål och intentioner som motarbetas av individerna i 
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organisationen borde, i alla fall på lång sikt, innebära någon form av dissonans som inte skulle 
funnits där om motsatsen var sann.  
 
Enligt det här synsättet borde en ökad förståelse för omständigheter och förhållanden som leder 
till att individer stödjer en specifik organisatorisk förändring vara nästa naturliga steg. Ett sätt 
att se på det, och som många forskare också varit inne på, är att studera något som kommit att 
kallas attitydmässiga konstruktioner (Choi, 2011). Exempel på sådana konstruktioner är 
beredskap till förändring (readiness for change), engagemang till förändring (commitment to 
change), öppenhet till förändring (openness to change), och cynisk inställning till förändring 
(cynicism to change), vilka var och en för sig representerar en medarbetares attityd till 
organisatorisk förändring. Gemensamt för dessa konstruktioner är att de var och en för sig 
reflekterar om en enskild individs inställning till ett specifikt förändringsarbete (exempelvis 
PMI-processen) är positiv eller negativ. Det finns dessutom en beteendemässig komponent i 
resonemanget som innebär att en given attitydmässig konstruktion tycks leda till, och införliva 
särskilda beteenden förenliga med antingen motstånd till förändring eller stöd till förändring. 
Det finns enligt oss ett stort värde i att reflektera kring, och förstå dessa konstruktioner, även 
om det också skulle vara fullt möjligt att endast använda dem för att etikettera och märka vilken 
eller vilka attityder som bäst stämmer in på varje enskild individ i vår studie. Som läsaren 
förmodligen kommer märka är de olika konstruktionerna på vissa plan väldigt lika varandra 
och i vissa avseenden långt i från oberoende av varandra. I den här bemärkelsen kan vi med 
fördel istället se de olika konstruktionerna som olika språk forskare använt sig av för att 
teoretisera sina empiriska fynd där påståenden och empiriska fynd faller under samma 
övergripande tema - individens inställning till förändring. 

2.2.1.1 Beredskap för förändring (readiness to change) 
En individ är redo för förändring när två kriterier är uppfyllda; individen upplever på ett 
individuellt plan att förändringen behövs och att han eller hon dessutom tror sig kunna klara av 
förändringen (Choi, 2011). Studiet av individuell beredskap till förändring studerades initialt 
nästan uteslutande inom forskningsområden som hälsa, medicin och psykologi. I den här 
kontexten användes begreppet som ett stadie individer behövde befinna sig i för att kunna lindra 
skadliga hälsobeteenden som exempelvis rökning- och drogmissbruk (Choi, 2011). På senare 
år har emellertid många forskare använt sig av samma begrepp, men i en kontext av 
organisatorisk förändring (Bordia, Hunt, Paulsen, Tourish & DiFonzo, 2004; Choi, 2011). Här 
har den centrala propositionen varit att medarbetare som befinner sig i en situation under 
förändring försöker skapa mening i vad som händer och utifrån det på något sätt dra slutsatser 
vad förändringen kommer leda till (Bordia et al., 2004). Individerna är därför aktivt involverade 
i att själva söka information och göra antaganden om förändringsprocessen. Som ett resultat 
skapar individerna sina egna antaganden och förväntningar om behovet av organisatorisk 
förändring, och om de bedömer det som sannolikt att förändringen kommer vara positiva för 
dels dem själva men även organisationen som helhet. Det är dessa antaganden och förväntningar 
som tillsammans utgör beredskap till förändring inom kontexten organisatorisk förändring. 
 
Forskare har funnit flera faktorer som tycks öka graden av beredskap inför förändring. Graden 
av beredskap kan uttryckas som den grad av övertygelse individerna har gällande; 
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organisationens förmåga att anpassa och “få plats med” förändring (Jones et al., 2005), hur väl 
organisationens riktlinjer och principer stödjer förändringen (Eby, Adams, Russell, & Gaby, 
2000), vilken tillit individerna upplever sig ha gentemot ledare och kollegor, samt hur 
deltagandet på jobbet ser ut (Eby et al., 2000). Andra mer individuella variabler som visat sig 
öka beredskap till förändring är individens självförtroende i förändring, lojalitet till 
organisationen, upplevd personlig kompetens samt hur tillfredsställd individen är med sitt jobb 
(Kwahk & Lee, 2008). 

2.2.1.2 Engagemang till förändring (commitment to change) 
En av de mest akademiskt accepterade definitionerna av engagemang till förändring är “den 
relativa styrkan i en individs sammankoppling till en organisation” (Choi 2011, se Mowday, 
Steers, & Porter, 1979, p. 226). Engagemang till förändring är kanske den mest studerade av de 
fyra attitydmässiga konstruktionerna, och har inom kontexten organisatorisk förändring 
frekvent studerats av både psykologi- och managementforskare (Choi, 2011). Engagemang till 
förändring, i synnerhet känslomässigt (affektivt) engagemang till förändring, har visats vara 
relaterat till en mängd olika utfall på en arbetsplats som exempelvis personalomsättning, 
närvaro på jobbet, organizational citizenship behavior (OCB), det vill säga individens 
benägenhet att volontärt vara aktiv i uppgifter som inte är “kontraktuella” och tillhör 
vederbörandes ordinära arbetsuppgifter samt hälsa och välmående i allmänhet (Meyer, 2001).  
 
Ett helt nytt sätt att se på engagemang till förändring föreslogs av och Meyer och Herscovitch 
(2001, se s. 475); en kraft (inställning) som binder en individ till en kognitiv handlingsplan som 
anses nödvändig för ett framgångsrikt genomförande av förändringsarbetet. Forskarna skiljer 
på tre olika typer av engagemang till förändring i den här bemärkelsen: känslomässig, normativ 
och bibehållande. Känslomässigt engagemang till förändring innebär att stöd och engagemang 
till en specifik förändring grundar sig i individens tro om fördelarna som medkommer i 
förändringen. Normativt engagemang till förändring reflekterar en individs känsla av skyldighet 
att på något sätt ge stöd till förändring. Avslutningsvis innebär bibehållande engagemang till 
förändring att engagemang och stöd grundar sig i tron om att uteblivet stöd till förändring har 
för stora nackdelar och på så vis upplever ett “måste” i att stödja förändringen. Forskarna 
bevisade hur dessa komponenter till engagemang empiriskt var relaterade till olika typer av 
beteenden som stödjer den specifika förändringen (Meyer & Herscovitch, 2001). Det visade sig 
endast vara de första två formerna, det vill säga känslomässigt och normativt engagemang, som 
positivt korrelerade till mer godtyckliga beteenden som samarbete och kämparglöd 
(championing). 
 
Forskare som undersökt vad som ligger till grund för engagemang till förändring har främst 
funnit faktorer kopplade till den specifika förändringens kontext, natur eller innehåll, som 
exempelvis hur turbulent den specifika förändringen är (Herold, Fedor & Caldwell, 2007) hur 
lovande förändringens inverkan på organisationen anses vara, samt hur passande förändringen 
anses vara med organisationens övergripande vision (Neves, 2009). Den senare är kanske extra 
intressant när den organisatoriska förändringen är just en PMI-process. Här blir det nämligen 
intressant att fråga sig om det finns en ny, gemensam vision efter sammanslagningen eller om 
individerna i organisationen fortfarande “lever efter” sitt egna företags tidigare vision. Andra 
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faktorer associerade med en hög grad av engagemang till förändring är: positiva erfarenheter 
av tidigare förändringar (Choi, 2011, se Devos, Vanderheyden & Van den Broeck, 2001), hur 
väl informerade individerna är om förändringen samt adekvat teknologi och infrastruktur som 
stödjer och underlättar förändringen (Shum, Bove & Auh, 2008). 

2.2.1.3 Öppenhet till förändring (openness to change) 
Vi kan definiera öppenhet till förändring som ett underliggande karaktärsdrag av flexibilitet och 
där motsatsen pekar mot drag av intolerans, stelhet, och dogmatism (Choi, 2011, se McCartt & 
Rohrbaugh, 1995). Psykologiforskningen har de senaste åren betonat hur just en individs 
förmåga att vara kognitivt och beteendemässigt öppen och flexibel ligger till grund för hur väl 
individen bemöter förändringar och hanterar nya situationer (Choi, 2011). Mer specifikt har det 
visat sig att individer med öppenhet till att uppleva och erfara sin omvärld visats ha många olika 
intressen och en generell fascination över nymodighet (Choi 2011, se Robbins, 2005). Extremt 
öppna individer är ofta kreativa och nyfikna, medan de i den andra änden av spektrumet är 
komfortabla med det familjära och det konventionella.   
 
Öppenhet till förändring inom kontexten för organisatorisk förändring skulle enligt forskare 
kunna vara ett villkor som skapar beredskap till förändring (readiness to change) hos anställda 
(Devos, Buelens & Bouckenooghe, 2007). Dessa forskare menar också att konceptet öppenhet 
till förändring inom en organisationskontext rymmer två sammansatta delar; (a) en vilja att 
stödja förändringen och (b) en positiv uppfattning om förändringens potentiella konsekvenser. 
Forskare har funnit att när medarbetare i början av förändringsprocessen känner sig 
välinformerade om sin egna roll och “vad som händer” i organisationen, samt när de känner sig 
inkluderade, upplever de en öppenhet till förändring (Wanberg & Banas, 2000). Miller et al. 
(1994) argumenterade för något liknande som innebär det inte bara är ledningens 
kommunikation i sig som gör individer mer öppna till förändring. Det verkar snarare vara så att 
kvaliteten, och hur informationen om förändring når individerna spelar in i hur öppen individen 
är till förändring. Andra variabler som visat sig spela in i öppenhet till förändring och som inte 
skiljer sig allt för mycket från engagemang till förändring är: individens upplevelse av att vara 
delaktig i beslutsfattandet (Ertürk, 2008), individens förtroende för ledarna (Devos et al., 2007; 
Ertürk, 2008), samt om det finns framgångsrik historik gällande förändring (Devos et al., 2007). 
 

2.2.1.4 Cynisk inställning till förändring (cynicism to change) 
Att ha en cynisk inställning till förändring kan definieras som en utvärderande bedömning 
vilken härrör från en individs erfarenheter som anställd (Cole, Bruch, & Vogel, 2006, s. 463). 
Den här definitionen rymmer tre dimensioner; (1) en övertygelse om att organisationen saknar 
integritet, (2) en negativ inverkan mot organisationen, samt (3) tendenser till nedsättande och 
kritiska beteenden mot organisationen som är förenliga med dessa övertygelser. Cynisk 
inställning i organisationer har visat sig resultera i övertygelser om orättvisa och känslor av 
misstro. Forskare har kunnat visa att en cynisk inställning till förändring många gånger kan få 
allvarliga konsekvenser, även om den cyniska inställningen inte nödvändigtvis behöver grunda 
sig i uppfattningar som är riktiga och precisa (Johnson & O’LearyKelly, 2003). Emotionell 
utmattning, utbrändhet, och ett lägre organisatoriskt engagemang har visat sig kunna uppstå 
som en konsekvens av att individer har en cynisk inställning till förändring. Det blir än mer 
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problematiskt när cynism sprider ut sig i en organisation som en självuppfyllande profetia. I ett 
sådant scenario skapar cynismen en ond cirkel där den ständigt valideras och drivs på av 
organisationens medlemmar, ofta med stöd av hur tidigare förändringar misslyckats (Brown & 
Kregan, 2008). När en cynisk inställning till organisatorisk förändring sedan leder till att 
implementeringen av en ny organisatorisk förändring misslyckas, leder det i sin tur till att 
medlemmarnas cyniska tro på organisationen förstärks ytterligare och att efterföljande initiativ 
till förändring är ännu mindre sannolika att lyckas. 
 
En annan definition av cynisk inställning presenterad av Watt & Piotrowski (2008) är mer 
specifik för just den organisatoriska förändringen; en individs förlust av tro på ledningen och i 
synnerhet mot bakgrunden av att tidigare förändringar inte ansetts vara framgångsrika. En 
liknande form av cynism, men konceptuellt distinkt enligt forskare, är den som kallas 
skepticism till förändring som till skillnad från cynism mer handlar om att individen är skeptisk 
till genomförbarheten av förändringen - snarare än att vederbörande aktivt motsätter sig 
förändringen (Stanley, Meyer & Topolnytsky, 2005). 
 
Det verkar i synnerhet just vara just organisationens historia av förändring, och individernas tro 
på ledningen som avgör till vilken grad cynism återfinns inom organisationen (Bommer, Rich 
& Rubin, 2005). Mer specifikt har forskare funnit att effektivt ledarskap, tro på ledare och 
positiva erfarenheter från tidigare förändringprojekt har ett negativt samband med cynisk 
inställning till förändring (Bommer et al., 2005). Dessutom har det visat sig att engagemang 
och delaktighet kan sänka cynism i organisationer. Exempelvis har forskare visat att 
arbetsplatser präglade av intensivt beslutsfattande i det dagliga yrket, medarbetares delaktighet 
i beslut om förändringsprocessen, och spridning av information under förändringsprocessen är 
negativt associerat med en cynisk inställning till förändring (Choi, 2011).  
 

2.2.2 Oro och ångest  
Den organisatoriska förändring som ofta uppstår till följd av att två företag slår samman har 
visat sig kunna leda till oro och ångest (anxiety) bland de anställda (Buono & Bowditch, 2003). 
Trots att graden av oro och ångest vid en första anblick torde variera kraftigt från individ till 
individ och från sammanslagning till sammanslagning, finns det emellertid en betydande 
mängd empiriskt grundad forskning som tyder på att individer generellt sätt erfar och upplever 
oro och ångest när de möts av, eller förväntar sig mötas av fusions- och förvärvsspecifik 
organistorisk förändring (Cartwright & Cooper, 1996; Seo & Hill, 2005). Graden av oro ångest 
hos de anställda verkar dessutom kunna manifestera sig olika, och tas i uttryck på olika sätt 
beroende på i vilket stadie av fusions- eller förvärvsprocessen vi studerar (Seo & Hill, 2005).  
 
Under den period då de anställda är medvetna om att en sammanslagning kommer att äga rum, 
men då inget integrationsarbete ännu påbörjats, erfar de anställda ofta ångest (Seo & Hill, 
2005). I det här stadiet försöker de förstå och skapa mening i vad som händer, och tenderar 
också att göra det genom att måla upp ett scenario om framtiden där värsta möjliga scenario, 
som att exempelvis bli av med jobbet, ofta är dominerande (Seo och Hill, 2005). Enligt Bordia 
et al. (2004) skulle det här kunna förklaras av att människor generellt sett har svårt med att 
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uppskatta hur, i synnerhet stora förändringar, i slutändan kommer påverka dem själva och deras 
kollegor. Det är exempelvis tämligen svårt för individerna att i ett första skede kunna bilda sig 
en uppfattning om deras nya roll i organisationen, sannolikheten att behålla jobbet, och vilken 
av de sammanslagna organisationernas kultur som kommer råda. 

2.2.3 Social identitet  
Teori om social identitet tar sin utgångspunkt i tanken att en del av en individs identitet härrör 
ifrån dennes delaktighet eller medlemskap i grupper (Seo & Hill, 2005). Exempelvis kan 
individer som arbetar i företag, ingår i organisationer eller är verksamma inom en viss 
yrkesgrupp, uppleva en slags samhörighet, en identifikation med gruppen i fråga, som har sin 
utgångspunkt i att man associerar attribut hos sig själv med gruppen (Seo & Hill, 2005). Seo 
och Hill (2005) menar att flera olika typer av sociala identiteter kan komma att påverkas vid 
fusions- och förvärvsspecifika förändringar. Den kanske vanligaste av dessa, 
organisationsidentitet, är också den som förefaller allra mest intressant att diskutera vid den 
typen av förändring, eftersom det i någon mån uppstår ett möte mellan två organisationer. I 
förlängning innebär det även att individer från båda organisationerna, som sannolikt präglas av 
olika slags organisationsidentiteter, kan komma att mötas. Seo och Hill (2005) beskriver också 
att fusioner och förvärv vanligtvis innebär att individerna i någon av, eller båda, 
organisationerna som slås samman överger sin tidigare organisationsidentitet för att anpassa sig 
till en ny. 
 
Det mest intressanta med diskussionen om social identitet är emellertid vilken påverkan det kan 
tänkas ha på den enskilda individen snarare än stora grupper. Det är lätt att föreställa sig en (om 
än stereotypisk) situation, som Seo och Hill (2005) diskuterar ovan, där individer i den ena 
organisationen tvingas anpassa sig till en ny organisationsidentitet, och således ge upp en del 
av sin individuella identitet. Det kan resultera i olika reaktioner, där den mest förekommande 
är att individer försöker försätta sin egen grupp en fördelaktig ställning i den nya 
organisationen, vilket kan få som följd att det skapas motsättningar mellan individerna från 
respektive organisation (Seo och Hill, 2005). 
 
Seo och Hill (2005) menar att individers acceptans för en ny identitet i PMI-sammanhang, i stor 
utsträckning påverkas av hur de uppfattar sin egna status (baserat på exempelvis storlek och 
tidigare framgångar) i relation till den andra parten, och i vilken grad de kan acceptera 
skillnaden. Om en organisation med lägre status exempelvis blir förvärvad av en organisation 
med högre status, och individerna i denna inte upplever att den förvärvande organisationens 
högre status är legitim, kommer de att identifiera sig i lägre grad med den nya 
organisationsidentiteten (till skillnad mot individerna i den förvärvande organisationen) och 
reagera negativt på sammanslagningen (Seo & Hill, 2005). På ett liknande sätt skulle 
individerna i den förvärvande organisationen reagera negativt, om de upplever att deras högre 
status är förtjänad men att den hotas av sammanslagningen (Seo & Hill, 2005). 
 
De Bernardis och Giustiniano (2015) föreslår ett vidare intressant inslag till diskussionen om 
social identitet. De utgår ifrån synen på PMI-processen ur ett meningsskapandeperspektiv, och 
menar att en sammanslagning kan innebära att det utvecklas flera organisationsidentiteter. Den 
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tanken i sig är inte ny, med utgångspunkt i vad som sagts ovan kan vi tänka oss att de gamla 
organisationsidentiteterna lever kvar när två organisationer går igenom en sammanslagning, 
men De Bernardis och Giustiniano (2015) föreslår även att de multipla 
organisationsidentiteterna faktiskt kan existera jämsides även efter att PMI-processen kan anses 
vara över. 
 
I mångt och mycket är de grundläggande tankarna liknande de som Seo och Hill (2005) 
presenterar; processen utgörs av en slags kamp mellan att motsätta sig förändringen mot en ny 
identitet eller att engagera sig i den. Den processen tar i sin tur i hög grad utgångspunkt i synen 
på den “gamla”, egna organisationsidentiteten och jämförelsen med den andra organisationens 
motsvarande identitet (De Bernardis & Giustiniano, 2015). Beroende på hur individerna i de 
båda organisationerna skapar mening kring och ställer sig till den andra organisationens 
identitet (i förhållande till sin egen) menar De Bernardis och Giustiniano (2015) vidare att PMI-
processen resulterar i en eller flera organisationsidentiteter. I den ena änden av skalan kommer 
individer att helt motsätta sig den andra organisationens identitet, och således förändring i den 
riktningen. Resultatet blir då att individerna fortsätter att förlika sig med den ursprungliga 
organisationsidentiteten. I den andra änden av skalan, kommer individer att acceptera den andra 
organisationens identitet och vara fullständigt öppna för förändring, vilket resulterar i att 
individerna förlikar sig med en ny organisationsidentitet.  
 
Som vi har varit inne på tidigare, innebär inte dessa följder nödvändigtvis något 
revolutionerande förslag. Vad som däremot är mer intressant är just att de föreslår att multipla 
identiteter kan utvecklas och faktiskt fortsätta att existera jämsides. Det är också just det som 
är följden om individerna reagerar på ett sådant sätt att de befinner sig någonstans i mitten på 
skalan. Det skulle innebära att individer i viss mån anser att den ursprungliga 
organisationsidentiteten har sina fördelar, men att de på samma gång kan respektera och 
acceptera fördelar med den andra organisationens identitet. 
 

2.2.4 Ackulturation 
Vi har tidigare vidrört begreppet ackulturation i samband med diskussionen om Nahavandi och 
Malekzadehs (1988) integrationsansatser. Ackulturation har sina rötter i antropologi, och kan 
beskrivas som den förändring som uppstår i olika grupper (och dess kultur) då de kommer i 
kontakt med varandra (Seo & Hill, 2005, se Berry 1980). Även om idén om ackulturation i 
grund och botten växte fram i syfte att förstå processer och händelser i samhälleliga grupper, 
menar Nahavandi och Malekzadeh (1988) att det finns god anledning att applicera begreppet 
på fusioner och förvärv. De menar att organisationer bär många grundläggande likheter med 
samhällen; de existerar inom en angiven miljö och har tydligt definierade gränser, och innefattar 
en mängd individer som interagerar och i olika grader beror av varandra. Vidare anser vi att 
ackulturation kan hjälpa oss att skapa en bild av vad som händer med grupper av individer och 
dess kultur i PMI-processen, i synnerhet när vi anblickar den ur ett individperspektiv. 
 
En skillnad som emellertid föreligger mellan samhällen och organisationer när det kommer till 
ackulturation, är att olika typer av processer som uppstår inom systemet påverkar individer i en 
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organisation mer direkt. Samtidigt menar Nahavandi och Malekzadeh (1988) att dessa individer 
på ett mycket mer lättillgängligt sätt kan reagera på ackulturation, vilket exempelvis kan ta sig 
uttryck i vad de kallar ackulturativ påfrestning och ackulturativa konflikter. Den senare av 
dessa, ackulturativa konflikter, är vad som i mer vardagliga termer vanligen beskrivs som 
kulturkrock (Seo & Hill, 2005). Dessa framträder i form av konflikter som uppstår när individer 
upptäcker skillnader i hur saker och ting utförs i de båda grupperna, och reagerar genom att se 
sin sida och sitt sätt som överlägset (Seo & Hill, 2005). Ackulturativ påfrestning, i sin tur, 
uppstår till följd av att individerna i respektive grupp som slås ihop, inte delar samma syn om 
ackulturationsprocessens karaktär. Det har sin utgångspunkt i den integrationsmodell som 
Nahavandi och Malekzadeh (1988) diskuterar, som vi kortfattat diskuterade i avsnittet om 
integrationsansatser 2.1.1, och utgörs av 1) värdet i att bevara sin egen kultur och 2) 
attraktiviteten hos kulturen i förvärvande företaget. Exempelvis kan vi tänka oss en situation 
där individerna i de båda samgående organisationerna anse att det finns ett större värde i att 
bevara sin egen kultur, i kombination med att attraktiviteten hos den andra organisationens 
kultur inte är attraktiv för dem. 
 
En mer aktuell studie, som också intresserat sig för ackulturationsproblematiken i PMI-
processen, är den som Sarala (2010) genomförde på finska företag under mitten av 2000-talet. 
Han tar utgångspunkt i en kombination av ett individ- och kulturperspektiv på PMI-processen, 
och använder sig, liksom vi, av Nahavandi och Malekzadehs (1988) ramverk för ackulturation 
för att försöka förklara hur ackulturationsfaktorer spelar in på framgången av en PMI-process. 
Sarala (2010) finner starkt stöd för att upplevd attraktion för den andres kultur har en kraftigt 
minskande effekt på konflikter i PMI-processen, vilket förstås är intressant, men samtidigt inte 
helt osannolikt. Om individer har lättare att förstå och uppleva den andra organisationens kultur 
som positiv, bör det också vara lättare att förena sig med den i någon mån. Sarala (2010) finner 
även att skillnader i organisationskultur medför att risken för konflikter i PMI-processen ökar, 
men att den minskande effekten som attraktion för den andres kultur medför är starkare, och 
eliminerar således den negativa effekten av kulturskillnader helt och hållet om de både 
effekterna jämförs. 

 

2.2.5 Rollkonflikter 
Diskussionen om rollkonflikter tar sin utgångspunkt i det faktum att innehavet av en viss roll 
eller position innebär förväntningar på individen som befinner sig i den (Seo & Hill, 2005). Seo 
och Hill (2005) beskriver att en rollkonflikt kan uppstå när en individ finner sig själv i en 
situation där denne innehar flera roller och där förväntningarna i någon mån strider mot 
varandra - de är konflikterande. Dessa konflikterande förväntningar kan i sin tur kan skapa 
spänningar för individen eftersom denne helt enkelt inte vet vad som förväntas i och med 
innehavet av rollen (Seo & Hill, 2005). Seo och Hill (2005) påpekar att flera typer av 
rollkonflikter kan uppstå vid en fusion eller ett förvärv, vilket inte är svårt att föreställa sig; nya 
arbetsuppgifter kan uppstå, eller att rutiner för hur uppgifterna ska utföras ändras. De menar att 
den kanske vanligast förekommande typen av rollkonflikt i PMI uppstår till följd av nya krav 
på hur arbetet ska utföras. De beskriver också att en annan typ av rollkonflikt kan uppstå mellan 
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kunder eller medarbetare och företaget, som en följd av att en viss förändring ska implementeras 
av företaget. 
 
Seo och Hill (2005) påpekar vidare vikten av kommunikation vid situationer som kan skapa 
rollkonflikter, och att kommunikation bör ske i båda riktningar för att kunna förstå när en 
rollkonflikt är nära förestående, samt för att kunna vidta åtgärder. 

2.2.6 Jobbegenskaper 
En del av den forskning som studerat vilken påverkan PMI-processen har på individen, menar 
att dennes reaktioner och attityd helt enkelt uppstår som en följd av förändringar i individens 
jobbegenskaper och arbetsmiljö (Seo & Hill, 2005). Dessa reaktioner kan vidare resultera i en 
minskad tillfredsställelse med sitt arbete och den miljö inom vilken individen arbetar (Seo & 
Hill, 2005). Enligt Seo och Hill (2005) definierar tidigare forskning vanligtvis dessa 
jobbegenskaper enligt de kärnkomponenter som arbetsuppgiften innehåller, som dess 
svårighetsgrad, betydelse för företaget, grad av självständighet och nivå av feedback. Samtidigt 
menar Seo och Hill (2005) att det kan finnas ett värde i att anlägga ett bredare, mindre konkret 
perspektiv, som inkluderar aspekter som arbetsrelationer, anställningssäkerhet, karriärvägar 
och statusskillnader på arbetsplatsen. Dessa aspekter innebär att diskussionen om 
jobbegenskaper får ytterligare en dimension, och det är lätt att föreställa sig att dessa typer av 
faktorer kan ha en påverkan på hur individen upplever och reagerar under PMI-processen och 
den förändring den innebär. 
 
Vidare menar Seo och Hill (2005) att den typen av reaktioner som kan uppstå som en följd av 
förändringar i jobbegenskaper vid en PMI-process, går att undvika om tillräckligt med 
uppmärksamhet ägnas åt att omforma och konstruera arbetsuppgifter. Cameron, Freeman och 
Mishra (1991) delar den uppfattningen, och påpekar att det exempelvis kan vara fördelaktigt att 
försöka inkludera de anställda att delta i processen att omforma arbetsuppgiften. Det kan 
innebära att individen vidhåller en positiv attityd och således minska att denne motsätter sig 
förändringen (Cameron et al., 1991). En viktig del i det arbetet, menar Cameron et al. (1991), 
är att ledningen frekvent kommunicerar med och informerar de anställda om de förändringar 
som pågår och hur deras arbete kommer att förändras. Samtidigt bör inte kommunikationen 
enbart löpa i en riktning, utan även omfatta att de anställdas åsikter och synpunkter får 
genomslag uppåt i organisationen (Cameron et al., 1991). 

2.2.7 Organisatorisk rättvisa 
Den organisatoriska förändring som en PMI-process kan innebära för individerna i en 
organisation, kan ta sig uttryck i flera olika typer av konkreta förändringar. Exempelvis kan 
anställda sägas upp, ersättas, eller flyttas till ett annat ställe i organisationen. En del av den 
forskning som studerat organisatorisk förändring och dess påverkan på individen, har tagit 
utgångspunkt i hur individerna upplever förändringen i termer av rättvisa, och på vilket sätt det 
kan påverka deras beteende (Seo & Hill, 2005). 
 
Organisatorisk rättvisa anses traditionellt utgöras av två huvudsakliga dimensioner: distributiv- 
och procedurmässig rättvisa (Meyer, 2001). Den förstnämnda kan definieras som individens 
upplevda rättvisa avseende fördelningen av förmåner eller bestraffningar (Meyer, 2001; Seo & 
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Hill, 2005), och det senare som individens upplevda rättvisa avseende tillvägagångssättet 
genom vilket dessa fördelades (Seo & Hill, 2005). Seo och Hill (2005) menar vidare att 
organisatorisk rättvisa även innefattar en tredje komponent, interaktionsmässig rättvisa, vilken 
kan beskrivas som hur organisationens medlemmar behandlas av de som är ansvariga för 
fördelningen av förmåner och bestraffningar (Seo & Hill, 2005). Silva och Caetano (2014) 
påpekar att kommunikationsaspekten är central i interaktionsmässig rättvisa; det är vad som 
sammanbinder källan och mottagaren av “rättvisan”. Med andra ord kan distributiv- och 
procedurmässig rättvisa i första hand anses utgöra fördelningen av förmåner och bestraffningar, 
medan interaktionsmässig rättvisa snarare handlar om på vilket sätt ledningen (vilken vi kan 
anse är ansvarig för fördelningen av resurser) interagerar och kommunicerar med de anställda 
kring fördelningen. 
 
Silva och Caetanos (2014) studie adresserar även tidsaspekten i organisatorisk rättvisa, som de 
själva menar har varit en brist i tidigare forskning. En stor del av den forskning som genomförts 
har studerat organisatorisk rättvisa, som den upplevs av individer i organisationer, över kortare 
tidsperioder (Silva & Caetano, 2014). Deras studie använder i sin tur data som sträcker sig över 
en åttaårsperiod, utifrån vilken de mäter förändringar i hur individerna upplever distributiv- och 
interaktionsmässig rättvisa. Deras slutsatser innefattar bland annat att båda dessa dimensioner 
av organisatorisk rättvisa har en påverkan på de anställdas engagemang och tillfredsställelse 
med företaget, och att dessa fluktuerar över tid (Silva & Caetano, 2014). Det faktum att de 
fluktuerar över tid, innebär att vi kan misstänka att dessa två faktorer (engagemang och 
tillfredsställelse med företaget) kan sättas på prov och förändras som ett resultat av 
organisatorisk förändring, exempelvis PMI. Dessutom har interaktionsmässig rättvisa en 
påverkan på tillfredsställelse med arbetet och med chefen, som består av en mer långvarig 
effekt, som inte förändras i hög grad över tid. Det skulle således kunna betyda att 
tillfredsställelse med arbetet och med chefen i sin tur påverkas i lägre grad av en PMI-process 
än engagemang och tillfredsställelse med företaget. Slutligen konstaterar Silva och Caetano 
(2014) även att den interaktionsmässiga rättvisan har en större genomslagskraft hos individerna 
i organisationen när det kommer till tillfredsställelse med arbetet, med arbetsmiljön och med 
chefen. Det innebär att dessa faktorer i större utsträckning beror av hur ledningen interagerar 
med de anställda, än av hur fördelningen av förmåner och bestraffningar ser ut i organisationen. 
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3 METOD 

 STUDIENS UPPLÄGG 
I följande avsnitt har vi för avsikt att presentera, motivera och reflektera kring såväl de 
metodologiska val som gjorts och implikationerna av dessa, som hur datainsamlingen och 
analysen av data har genomförts. Det är vår ambition att på ett så pedagogiskt och transparent 
sätt som möjligt vägleda läsaren genom den gång som studiens arbete följt.  
 
I diskussionen kring hur studiens metodologiska uppläggning konstrueras, kan vi enligt Yin 
(2013) med fördel utgå ifrån bilden att en stark förbindelse bör finnas mellan tre huvudsakliga 
komponenter i uppsatsen - forskningsfrågan, datainsamlingen och analysmetoden. Med andra 
ord bör vi använda oss av en metod som ger oss förutsättningar att besvara forskningsfrågan, 
och således också uppnå uppsatsens syfte. Forskningsfrågan, som formulerades i uppsatsens 
första avsnitt, är i sin tur härledd ifrån den problematiserande diskussion som inleder uppsatsen, 
och således ifrån syftet. Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur individer upplever 
och ställer sig till den organisatoriska förändringen i en sammanslagning. Det är med 
utgångspunkt i detta vi vidare konstruerat uppläggningen av den metod genom vilken 
insamling, sammanställning och analys av data genomförs, i ett försök att anknyta till och uppnå 
uppsatsens syfte på ett så logiskt sätt som möjligt.  
 
För att göra detta genomfördes en fallstudie på ett företag som genomgått en sammanslagning, 
där primärdata samlades in genom kvalitativa intervjuer och sekundärdata i genom en 
genomgång av pressmeddelanden och årsredovisningar. I de avsnitt som följer nedan beskriver 
vi de resonemang som låg till grund för valet av metod, samt vilka konsekvenser det får för 
uppsatsen. 

 INSAMLING AV DATA  
I samma stund som vi formulerade avsikten att ta reda på hur individer upplever och ställer sig 
till förändringen i en PMI-process, lades grunden för två grundläggande, men vitala, 
urvalsparametrar utifrån vilka insamlingen av empiriska data var tvungen att konstrueras. För 
att kunna genomföra den studie vi ville, behövde vi samla in berättelser eller utsagor från 
individer som har varit medlemmar i organisationer som har genomgått en organisatorisk 
förändring till följd av en fusion eller ett förvärv, en PMI-process. Vi behövde dessutom 
genomföra insamlingen av detta material på ett sätt som ger oss möjligheten att generera en 
djupare förståelse för fenomenet.  
 
Tidigt i arbetet med denna uppsats kom vi i kontakt med ett företag som bildats i samband med 
en fusion 2012. Mycket mer än så visste vi heller inte inte vid den tidpunkten, men i takt med 
att vi sökte och arbetade med litteratur på fusions- och förvärvsområdet, blev det tydligt att 
företaget befann sig i en PMI-process, det vill säga tiden efter att fusionen genomfördes rent 
formellt. Eftersom ett förhållandevis unikt tillfälle då uppstod för oss att studera fenomenet nära 
inpå, på plats och under tiden det faktiskt pågick, föreföll det logiskt att vidare undersöka 
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fallstudien som forskningsmetod. Yin (1994, s. 13) definierar en fallstudie som “en studie som 
1) undersöker ett nutida fenomen i sin verkliga kontext, i synnerhet när 2) gränsen mellan 
fenomen och kontext inte är uppenbart tydlig”. I tillägg till det menar han att en fallstudie är att 
föredra när forskaren angriper ett fenomen genom att fråga sig “hur?” eller “varför?” (Yin, 
1994, s. 1). Mot bakgrund av detta föreföll det logiskt att en fallstudie skulle lämpa sig väl för 
att kunna uppnå uppsatsens syfte: PMI-processen var i allra högsta grad pågående vid tiden för 
vår studie, i sin verkliga kontext, och skillnaden mellan fenomenet och kontexten är svår att 
urskilja. PMI-processen skulle kunna anses vara såväl en del av fenomenet som kontexten i sig, 
det är ju i PMI-processen individerna upplever förändring. Vidare går det att argumentera för 
att PMI-processer i sig lämpar sig väl för att studeras genom fallstudier. Det är fallet i fråga 
(PMI-processen) som av egen kraft driver intresset och vi som forskare försöker att belysa detta 
(individens upplevelse) (Bryman & Bell, 2005). Vi kan påstå att varje enskild fusions- och 
förvärvssituation i sig är unik, och sannolikt kan sägas rymma en egen komplexitet. Samtidigt 
finns det flera belägg för att dessa situationer bär många likheter, trots de unika 
komplexiteterna. Det är också det som utgör en slags grund till varför fallstudieansatsen är 
intressant och användbar: vi intresserar oss för fallet för att lära oss om såväl dess unicitet som 
dess gemensamhet med andra, liknande fall (Stake, 1995). 
 
Vi kan emellertid även debattera om huruvida studien per definition är en studie av ett enskilt, 
unikt fall eller inte. I ett avseende kan studien sägas utgöras av sex enskilda fall bestående av 
individer inom vederbörande organisation, som alla existerar inom ramen för det “större” fallet, 
vilket utgörs av PMI-processen i det specifika förvärvet. Dessa sex fall rymmer i sin tur en egen 
unik komplexitet, som har sin utgångspunkt i de olika individerna och deras sätt att uppleva, 
tolka och förstå kontexten inom vilken de befinner sig. Det går emellertid även att se de sex 
individerna som analysenheter, och där fallet består av sammanslagningen mellan de två 
företagen. Yin (1994) påpekar att avvägningen mellan vad som är en analysenhet och vad som 
är fallet är en definitionsfråga som har gäckat fallstudieforskare i många år. I den här studien 
kan de båda sägas vara i det närmaste samma sak. Yin (1994) beskriver att en enskild person 
mycket väl kan utgöra ett fall, och att ett flertal sådana fall kan utgöra en multipel fallstudie. 
Analysenheten blir då individerna. Med andra ord kan vi se det som att vi studerar sex enskilda 
fall inom ramen för en större, övergripande fallstudie. Det blir då av stor vikt att forskaren inte 
frestas att samla in “all” information, utan att begränsa sig med vad Yin (1994, s. 20) kallar 
“påståenden”. Syftet med dessa påståenden är att föra forskaren ytterligare i riktning mot vad 
som ska studeras. Även om vi tidigare ställt oss frågan om vad vi vill studera (minns “hur” och 
varför” ovan) för inte forskningsfrågan oss närmare fenomenet utan att vi använder oss av 
ytterligare verktyg. I vårt fall består dessa påståenden, eller verktyg, av den teori som vi valt att 
försöka beskåda fenomenet utifrån. För att kunna utvinna “rätt” information i studiet av de sex 
fallen, använder vi oss av påståenden i form av 1) teori som hjälper oss att förstå och beskriva 
PMI-processen och 2) sju teoretiska teman utifrån vilka vi kan förstå och beskriva individen 
och dennes reaktioner. Det är framför allt de sju teoretiska teman som kan sägas motsvara det 
Yin (1994) kallar teoretiska påståenden, och som kommer att anläggas på studiens insamlade 
data. 
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Den största och mest uppenbara fördelen är att de sex unika fallen utgör en grund för jämförelse; 
eventuella mönster som uppstår till följd av att gemensamma (eller motstridiga) teman 
framträder, kan utgöra en basis för utveckling av begrepp som är relevanta för 
forskningsområdet och den teoretiska utvecklingen (Bryman & Bell, 2005). 
 
I förlängningen innebär valet av en kvalitativ fallstudieansats att studien i hög grad går miste 
om generaliserbarhet (Bryman & Bell, 2005), eftersom samtliga empiriska data som samlas in 
är unika i sin kontext. På samma gång är det en konsekvens som vi, som kvalitativa forskare, 
förenar oss med. Syftet med den här uppsatsen är inte att hitta sanningar som kan appliceras på 
sammanslagningar världen över, utan att ta reda på hur individen upplever en unik PMI-process. 
Däremot är det inte omöjligt att studien kan generera någon form av analytisk eller teoretisk 
generaliserbarhet (Yin, 2011; Bryman & Bell, 2005), som i sig skulle kunna bidra till en bättre 
förståelse för vissa begrepp, och i vårt fall användas i det framtida studiet av den mänskliga 
aspekten i PMI-processen. Vi kan också argumentera för att det finns en viss grad av 
generaliserbarhet som uppstår inom ramen för vår enskilda situation, eftersom studiet av sex 
enskilda fall som vi beskrivit ovan kan utmynna i att mönster i individernas upplevelser 
framträder. 
 
I syfte att måla upp en helhetlig bild av fallsituationen användes även sekundärdata i form av 
årsredovisningar och pressmeddelanden. Med detta var ambitionen att försöka skapa en så 
komplett bild som möjligt, för att kunna förstå på vilka gemensamma grunder varje individ ger 
oss sin berättelse. 

 KVALITATIVA INTERVJUER  
När det kommer till att genomföra datainsamlingen innebar valet att låta studien ta en 
fallstudieansats till stor del endast en grundläggande inriktning, och utgjorde egentligen bara 
en ram inom vilken fler metodologiska val behövde övervägas (Yin, 1994). När det kom till 
primärdata, föreföll det inledningsvis vara ett logiskt val att använda sig av kvalitativa 
intervjuer, eftersom vi sökte berättelser som ska kunna rymma djupa och komplexa 
beskrivningar av upplevelser. Om vi vill ta reda på hur individer upplever PMI-processen, vad 
kan då passa bättre än att fråga dem? Yin (1994) påpekar också att intervjuer är en av de 
viktigaste datainsamlingsmetoderna vid fallstudier, vilket vi helt och hållet kan förstå. Att 
exempelvis formulera någon typ av enkät (vilket visserligen inte är helt otänkbart för vår typ 
av fallstudie då det möjligen kan fungera i triangulerande syfte) skulle sannolikt inte i sig kunna 
fånga den typ av djupare förståelse som vi är ute efter att fånga och vore i det avseendet 
överflödigt. Slutsatsen blev således att använda sig av kvalitativa intervjuer, eftersom det anses 
bäst lämpat med avseende på uppsatsens syfte och frågeställning. 
 
En grundläggande idé i fallstudieforskning är att vi som forskare sällan ställer samma frågor till 
samtliga intervjupersoner (Stake, 1995). Anledningen är enkel: vi är intresserade av att lära oss 
så mycket som möjligt om varje intervjupersons individuella, unika berättelse. Med anledning 
av detta blir planeringen av intervjuerna också av mycket stor vikt för resultatet av dessa (Stake, 
1995). I den föranledande diskussionen kring kvalitativa intervjuer ställdes vi således initialt 
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inför en huvudsaklig fundering: vilken grad av struktur intervjuerna ska präglas av. Skillnaden 
mellan olika typer av struktur utgörs i grund och botten av att en intervju med högre grad av 
struktur, semistrukturerad, innefattar att vi som forskare tillåter oss att använda någon typ 
intervjuguide, innehållandes punkter utifrån vilka samtalet kan styras i önskad riktning. En 
problematik som uppstår med detta är att intervjuguiden riskerar att styra såväl samtal som den 
intervjuade personen i en viss riktning, vilket skulle innebära att vi som forskare har en 
påverkan på det svar vi får, och således även på den empiriska datan. Å andra sidan rymmer 
även intervjuer med en mycket låg eller obefintlig grad av struktur, ostrukturerade intervjuer, 
viss problematik. Inledningsvis går det att argumentera för att en ostrukturerad intervju aldrig 
kan bli helt ostrukturerad (DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006); när vi kontaktar organisationen 
där individerna finns, och talar med individerna själva, vore det förstås orimligt att förvänta sig 
att överhuvudtaget få någon inbjudan att besöka organisationen om vi inte presenterar 
undersökningens övergripande inriktning och syfte. I det avseendet är det alltså redan stipulerat, 
i viss mån, vad intervjun ska handla om, och kanske har intervjupersonen redan här skapat sig 
en bild om vad samtalet kommer att handla om och vilka svar denne kommer att ge. Det är dock 
en problematik som är svår att adressera, och vi får förlika oss med tanken att det föreligger en, 
om än liten, risk att intervjupersonerna är vinklade. 
 
Vad som emellertid är en mer aktuell problematik för vår studie, är svårigheten med att få 
samtalet i en ostrukturerad intervju att faktiskt vidröra eller rymma de områden som vi är 
intresserade av. Här blir det viktigt att påpeka att vi inte på förhand är ute efter att generera en 
viss typ av svar - vi vill endast att intervjupersonens beskrivning av sina upplevelser ska ta 
utgångspunkt i eller vidröra de områden vi vill avhandla. Yin (2011) diskuterar samma 
problematik, men beskriver det med andra ord. Han gör skillnad på så kallade instrument (som 
är strukturerade) och protokoll, där det senare fungerar som en slags tankeram som forskaren 
bär med sig vid datainsamlingen. Protokollet är således inte ett konkret ting, utan något abstrakt 
forskaren bär med sig vid insamlingen av alla datakällor - inte bara intervjuer. Dels hjälper 
protokollet forskaren att vid intervjuer avhandla de teman som är relevanta för studien, på 
samma sätt som en semi-strukturerad intervju skulle göra. Dessutom hjälper det forskaren att 
bibehålla en neutral hållning under datainsamlingen, eftersom den fungerar som en fast punkt i 
forskarens medvetande mot vilken alla data kan reflekteras - såväl styrkande som motsägande 
(Yin, 2011). Han menar att användningen av ett forskningsprotokoll emellertid även innebär 
vissa utmaningar. Exempelvis finns det en risk att den “inre tankeramen” snedvrider 
datainsamlingen eller hindrar den upptäcktsprocess som datainsamlingen kan innebära, och 
som vanligen tar sig uttryck i en iterativ arbetsprocess. Forskningsprotokollet bör därför 
användas på ett klokt sätt: med ett öppet sinne under datainsamlingen, där upptäckten av 
“oväntade” data inte förbises utan tillåts påverka studiens uppläggning (Yin, 2011).  
 
Mot bakgrund av dessa diskussioner framstår det som att något typ av forskningsprotokoll, en 
kombination av semi- och ostrukturerad intervju skulle gynna denna studie. Hur vi sedan väljer 
att kalla intervjutypen är irrelevant, det som är av intresse är snarare vilken grad av struktur vi 
använde oss av. Valet blev att genomföra semi-strukturerade intervjuer, men att begränsa 
intervjuguiden kraftigt för att undvika att styra eller påverka intervjuernas riktning eller 
intervjupersonerna. Med andra ord var tanken att använda sig att sådant forskningsprotokoll 
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som Yin (2011) föreslår, en tankeram som vi bär med oss vid intervjuer och övrig 
datainsamling. Rent praktiskt innebar det att vi till intervjuerna hade med oss en guide, 
bestående av de teoretiska teman vilka vi använder för att förstå individerna, som vi resonerat 
kring i föregående avsnitt. Denna guide användes inte uttryckligen som en grund för att ställa 
frågor, utan snarare för att säkerställa att samtalet vidrörde rätt ämnen. I enlighet med de termer 
som används i litteraturen kan detta bäst beskrivas som en semi-strukturerad intervju som 
befinner sig en bit ut på skalan mot ostrukturerade intervjuer. 
 
Användningen av semi-strukturerade intervjuer av typen som beskrivs ställer även vissa krav 
på oss som forskare. Det innebär att kraven ökar på forskarens förmåga att, under intervjuns 
gång, låta nya frågor växa fram till följd av vad den intervjuade berättar och samtidigt vara 
beredd att frångå eventuella intervjuguider (DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006). Istället för att 
helt enkelt ställa sina frågor, bör forskaren lyssna uppmärksamt och uppmuntra 
intervjupersonen att berätta mer när intressanta områden vidrörs, exempelvis genom att kort 
upprepa ord som sägs eller helt enkelt vara tyst (DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006; Yin, 2011). 
Yin (2011) beskriver vidare att forskaren även bör formulera sina frågor som en del i ett 
naturligt samtal med intervjupersonen, men att de ställda frågorna avspeglar de frågor som finns 
i tankeramen, protokollet. Stakes (1995) resonemang är liknande, och han påpekar dessutom att 
den duktige intervjuaren då och då ställer en “dum fråga”, frågar om den intervjuade menade 
något som den uppenbart inte menade, eller försäkrar sig om att vad som sades faktiskt sades. 
Precis som vi har nämnt att Stake (1995) är inne på, menar även DiCicco-Bloom och Crabtree 
(2006) att en stor del av intervjuns framgång ligger i forskarens beteende. De påpekar att det 
vid kvalitativa djupintervjuer är viktigt att tidigt etablera en relation till intervjupersonen, 
eftersom det slutgiltiga målet med intervjun är att uppmuntra denne att så fritt och omedvetet 
som möjligt dela information med sina egna ord. 
 
Samtliga intervjuer genomfördes i företagets lokaler, i ett konferensrum där miljön var lugn och 
tyst. Intervjuerna spelades in i ljudformat, för att sedan transkriberas så nära inpå 
intervjutillfället som möjligt, i syfte att minnas den fullständiga innebörden av vad som sades. 
Genom att spela in och transkribera intervjuerna åtnjuts flera fördelar. Vi som forskare kan rikta 
vår fullständiga uppmärksamhet mot intervjupersonen, och på så vis dels undvika att missa 
något som ljudupptagningen inte fångar (en gest, ansiktsuttryck, kroppspråk etc.), men även 
underlätta lyssnandet på intervjupersonen och vidare öka möjligheten att ställa relevanta frågor. 
I övergripande bemärkelse hjälper ljudinspelningen oss att på ett så adekvat sätt som möjligt 
samla in data. 

 SCEN 
Studien genomfördes på en kundtjänstavdelning på ett svenskt företag som verkar i 
förpackningsindustrin och som under 2012 genomgick en sammanslagningen till följd av ett 
förvärv. Gemensamt för de intervjuade är att samtliga varit anställda på samma företag innan 
sammanslagningen, det förvärvande företaget. Företagsnamnen, de intervjuades namn samt 
eventuella övriga namn är fiktiva och används hädanefter i uppsatsen i syfte att hålla de verkliga 
företagen anonyma. 
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 URVAL 
Inledningsvis kontaktades en ansvarig för avdelningen i fråga, innan vi gavs tillåtelse att ta 
kontakt med enskilda anställda på avdelningen. Vid kontakt med den ansvarige lades fokus på 
att styrka undersökningens legitimitet genom att tydligt presentera oss själva och vår institution, 
och det framfördes tydligt att undersökningen inte har något kommersiellt syfte och kan göras 
helt anonymt. Det var förstås även centralt att understryka att vi var intresserade av att intervjua 
individer som hade varit anställda under perioden då fusionen genomfördes (det vill säga då 
transaktionen genomfördes och det nya bolaget bildades). Vi erhöll då kontaktuppgifter till 
samtliga anställda på avdelningen som uppfyllde detta syfte, och gavs friheten att kontakta vilka 
vi ville av dessa. Vi valde att kontakta samtliga anställda som uppfyllde kravet (ca 20 personer) 
på avdelningen via den personliga e-mailadress som är kopplad till arbetsplatsen, med ett 
standardiserat e-mail där vi redogjorde för undersökningen, dess syfte och vad vi vill uppnå 
genom att intervjua personerna. De personer som sedan valdes ut styrdes av vilka som var 
beredda att ställa upp på en intervju, samt var snabbast med att svara. Tider för intervjuer 
bokades med utgångspunkt i när det bäst passade för de enskilda individerna på avdelningen. 

Totalt genomfördes sex intervjuer. Diskussionen kring antalet intervjuer som skulle 
genomföras, bestämdes i hög grad av en avvägning som föreslås av Yin (2011), som menar att 
det är viktigt att fundera över vilket djup varje enskilt fall, eller analysenhet, kan bidra med. Ett 
större antal intervjuer skulle sannolikt innebära att varje enskilt fall inte kunde bidra med samma 
komplexitet, delvis med anledning av tidbrist, men främst med anledning av mängden 
analysarbete som tillägnas varje fall. Genom att tillägna mer uppmärksamhet till ett färre antal 
fall, var förhoppningen att kunna urskilja en större komplexitet och således även uppnå studiens 
syfte på ett mer adekvat sätt. 

 PRESENTATION OCH ANALYS AV DATA  
Insamlingen av primärdata, som genomfördes i form av sex intervjuer, lämnade oss med en stor 
mängd empiriska data att hantera. Enligt Yin (1994) är analyssteget i en fallstudie en av de 
absolut största utmaningarna, och att det i motsats till statistiska analyser finns väldigt få färdiga 
formler att följa. I ett avseende kan vi argumentera för att analysarbetet började i samma stund 
som vi genomförde intervjuerna. Med oss hade vi som bekant våra forskningsprotokoll, de 
tankeramar som vi diskuterade i tidigare avsnitt, och det är oundvikligt att vi som forskare redan 
då gör tolkningar av vad intervjupersonerna säger. Detta faktum blir än tydligare i 
resultatavsnittet, där resultatet av studien presenteras. Där presenteras de sex fallen, i ett försök 
att måla upp en så tydlig och omfattande bild som möjligt av de olika fallen. 
 
I den här studien genomfördes analysen med utgångspunkt i de teoretiska påståenden som 
tidigare framförts, vilket Yin (1994) menar är en generell analysmetod som är vanligt 
förekommande vid fallstudier. Specifikt för den här uppsatsen, innebär det att vi använde oss 
av de sju teoretiska teman vilka vi tidigare diskuterat (attitydmässiga konstruktioner, upplevd 
ångest, social identitet, ackulturation, rollkonflikter, jobbegenskaper, organisatorisk rättvisa) 
för att försöka förstå hur respektive individ upplevde och förhöll sig till PMI-processen i termer 
av dessa teman. Dessa teman anlades på empirin, för att inledningsvis försöka tolka 
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individernas utsagor och sedan vidare beröra de teman som vi upplever framträder starkast. 
Detta innebär inte att det genomfördes en teoritestning i ordets generella bemärkelse. Dessa 
teoretiska teman användes snarare för att uttolka och sätta ord på hur individerna i studien 
upplevde och ställde sig till PMI-processen. 
 
Yin (2011) menar att en kvalitativ analysmetod i stora drag kan delas in i fem faser: 
sammanställning och strukturering, demontering och kodning, remontering, och tolkning av 
data. Det femte och sista steget utgörs sedan av att slutsatser dras utifrån den genomförda 
analysen. Det är inom ramen som utgörs av dessa fem faser som analysprocessen i den här 
studien har genomförts och som vi nu ämnar beskriva.  
 
Det första steget i analysen, sammanställning och strukturering av data, bestod av att 
transkribera de inspelade intervjuerna till text. Det lämnade oss med en stor mängd text, vilken 
vi behövde bearbeta i syfte att kunna presentera den på ett begripligt sätt. Det är som nämnt 
även i det steget “det riktiga” analysarbetet börjar, eftersom vi gör en första medveten tolkning 
av vad intervjupersonen egentligen sade; vad fallet utgörs av. I Yins (2011) beskrivning framgår 
tolkning av data först som den fjärde fasen, men han påpekar, liksom Langemar (2008), att det 
är en process som sker löpande och dessutom inte alltid medvetet. I syfte att minimera risken 
så långt det går, lästes den transkriberade texten av varje fall flera gånger om, i kombination 
med att återigen lyssna på den inspelade ljudupptagningen. På så vis ville vi försäkra oss om 
att ingenting faller bort, och att vi verkligen förstod och uppfattade intervjupersonens berättelse 
korrekt. Efter transkriberingen av alla intervjuer, kan den data vi samlat in anses vara 
strukturerad: vi skapade sex separata dokument, ett för respektive fall, vilket innebär att vi har 
strukturerat våra insamlade data i en databas. Redan i den här tidiga fasen av analysen uppträder 
också vissa konsekvenser av vår analysmetod; vår tolkande roll som forskare innebär att 
datamaterialet är föremål för en subjektivitet. 
 
Vidare fortsatte vi analysarbetet med att i skriftlig form försöka återge varje individs berättelse 
med våra egna ord, vilket kan sägas motsvara fasen där vi demonterar data. Systematiskt och 
metodiskt bearbetades varje dokument, med utgångspunkt i de sju teoretiska teman, eller 
påståenden, som nämnt ovan. Här ställdes vår tolkande roll som forskare kanske ytterligare på 
sin spets, eftersom det är i denna stund överföringen sker från den intervjuade individens ord, 
till vår uppfattning av vad som menades. Langemar (2008) beskriver det som att vi “översätter 
innebörden” av de berättelser som intervjupersonerna delade. Berättelserna består i sin tur av 
alla de sätt enligt vilka vi kan förstå individen: handlingar, tal, kroppsspråk och så vidare 
(Langemar, 2008). Citat som ansågs viktiga extraherades ur den transkriberade texten, i syfte 
att styrka att den av oss uppfattade innebörden var densamma som intervjupersonen menade. 
Den process genom vilken vi bearbetar den transkriberade texten innebär en slags “destillering” 
av de viktigaste innebörderna i individens berättelse, och utgör en viktig punkt i 
analysprocessen, trots att vi i grund och botten befinner oss i ett mycket tidigt stadie i denna. 
Yin (2011) beskriver det som att vi bryter ned databasen i mindre delar, varför han kallar fasen 
just demontering av data. Langemar (2008) kallar i sin tur processen att komprimera data; 
volymen reduceras men utan att förlora innehållsrikedom. 
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Det är i demonteringsfasen som den teori vi använt oss av framträder uttryckligen för första 
gången i analysen. Här får vi chansen att återkoppla till vad vi diskuterade i 
datainsamlingsavsnittet, 2.2. Där beskrev vi för första gången hur vi hade för avsikt att använda 
den typ av teoretiska påståenden som Yin (1994) påpekar att forskaren med fördel kan använda 
sig av. Vid demonteringen av data anläggs återigen dessa teoretiska påståenden, vart och ett i 
ordning, för att kunna utvinna “rätt” information ur respektive fall. Mer exakt kan det 
exemplifieras med att vi först sökte information som kan belysas med hjälp av oro och ångest, 
sedan social identitet, ackulturation och så vidare. Genom att fristående anlägga vart och ett av 
dessa teman på varje individs utsaga, tillåts vi belysa olika nyanser av utsagan i fråga, med 
utgångspunkt i vilket teoretiskt tema vi tar avstamp. Det kan målande beskrivas som att vi tar 
på oss de glasögon som är respektive teoretiskt tema eller påstående, och sedan anblickar våra 
insamlade data. Denna metodik innebär emellertid en viss utmaning för oss som forskare, 
eftersom det kan vara svårt att förhålla sig till endast ett enskilt teoretiskt påstående vid 
genomsökningen av respektive datadokument. Ledstjärnan för användningen av dessa 
teoretiska teman för analys, har genom hela analysprocessen varit systematik. Som vi nämnt, 
innebär vår tolkande roll att datamaterialet hela tiden utsätts för en subjektivitet, som kan 
innebära att vi gör en tolkning som en annan forskare inte hade gjort. Det är genom att följa en 
systematisk metod, och att beskriva den så detaljerat som möjligt, vi som forskare kan garantera 
att vi gör allt för att stärka studiens trovärdighet. 
 
All den data som utvunnits ur de sex dokumenten och som presenterats i uppsatsens 
empiriavsnitt, demonterades sedan ytterligare. Det innebär att vi återigen anlade våra teoretiska 
teman och anblickade datan genom dessa “glasögon”, i syfte att uttolka vad som är mest 
intressant och viktigt att föra vidare i analysprocessen. I den här bemärkelsen är 
analysprocessen iterativ; vi rör oss hela tiden mellan demontering, remontering och tolkning av 
data. Det är först när vi sedan anser att vi har “kokat ner” datamaterialet i tillräcklig grad, som 
Langemar (2008) beskriver det, som vi kan säga att analysen av de individuella fallen kan 
presenteras. Den data som då uttolkats, presenteras sedan i vad som blir analysavsnittet i denna 
uppsats under respektive, enskilt fall. Den remonterade datan sammanställdes även i en tabell 
(tabell II), där den presenterades i enlighet med hur analysen genomförts: respektive teoretiskt 
tema anläggs på varje fall. Tabell I nedan visar hur denna analystabell såg ut innan den uttolkade 
datan har fyllts i. 
 
Det lägger vidare grunden för den sista delen i analysprocessen. Det är i den här fasen av 
analysprocessen som de olika fallen först kommer i kontakt med varandra, genom vår analys. 
Tidigare har respektive fall analyserats separat, men vi får nu anledning att börja kunna urskilja 
mönster mellan de olika fallen. Exempelvis skulle det kunna vara så att vissa karaktärsdrag eller 
teoretiska påståenden förekommer i väldigt hög utsträckning i de sex fallen, eller att de tvärtom 
förefaller unika i ett eller ett fåtal av fallen. Som vi tidigare nämnt, är vi av uppfattningen att 
tolkningsprocessen är något som ständigt pågår under hela analysprocessen. Det är emellertid 
först i den här fasen som vi kan säga att tolkningsarbetet verkligen intensifieras, när vi i större 
utsträckning anlägger de teoretiska teman på datamaterialet. 
 



 

27 
 

 



 

28 
 



 

29 
 

 STUDIENS TROVÄRDIGHET  
En mycket central fråga i den här uppsatsen, liksom i varje vetenskaplig studie, är den om 
studiens trovärdighet. Hur kan vi som forskare övertyga läsaren (och oss själva) att de slutsatser 
vi kommer till är värda att uppmärksamma och beakta? På det sättet definieras en studies 
trovärdighet av Lincoln och Guba (1985), som kommit att bli banbrytande inom diskussionen 
kring trovärdighet i kvalitativa studier. För den här studien, som genomförs i form av en 
fallstudie, blir utmaningen med och diskussionen kring trovärdigheten extra intressant. Vi 
vidrörde nyligen forskarens (vår) tolkande roll, och hur den framträder som tydligast när 
överföringen görs ifrån intervjupersonens ord till våra. Här skulle vi kunna se det som att ett 
“trovärdighetsgap” uppstår. Det faktum att gapet uppstår, är i mycket stor utsträckning en ren 
och skär effekt av att vi valt att genomföra vår studie som en fallstudie. Det är emellertid även 
i överföringen mellan intervjupersonens ord och vår tolkning av dennes berättelse, vi hoppas 
kunna inkludera dimensioner i den empiriska data som studeras som vi annars riskerat att 
förlora. Således kommer vi här att göra vårt yttersta för att överbrygga det gapet, med 
utgångspunkt i Lincoln och Gubas (1985) diskussioner, för att befästa trovärdigheten i denna 
studie. 
 
För att förankra trovärdigheten i den typen av kvalitativ studie som vi genomför, behöver vi 
använda oss av andra verktyg än de som traditionellt använts och som kommit att förknippas 
med kvantitativ forskning. Lincoln och Guba (1985) föreslår fyra komponenter av trovärdighet 
för den kvalitativa forskaren: tillförlitlighet (credibility), överförbarhet (transferability), 
pålitlighet (dependability) och möjlighet att styrka och bekräfta (confirmability). Vi kommer 
att diskutera var och en av dessa, för att utröna på vad sätt de kan underlätta att fastställa 
trovärdigheten i vår studie. 

 

3.7.1 Tillförlitlighet 
En grundläggande idé som det är viktigt att vi bär med oss, är att Lincoln och Gubas (1985) 
diskussioner vilar på uppfattningen att det inte finns ett enda, givet sätt att beskriva den sociala 
verkligheten. Snarare kan det i motsats finnas flera korrekta beskrivningar, vilket är grunden 
till begreppet tillförlitlighet. Utmaningen för forskaren blir i och med detta att motivera och 
argumentera varför just dennes beskrivning av verkligheten är trovärdig. Detta menar Lincoln 
och Guba (1985) att vi med fördel främst kan göra i två delar: 1) att genomföra studien på ett 
sådant sätt att sannolikheten ökar att dess tillförlitlighet ökar, och 2) att låta de som konstruerat 
(individerna) de verkligheter som studeras (deras berättelser) verifiera att de återges på ett 
korrekt sätt i studien. För att uppfylla dessa två delar föreslås vidare ett antal aktiviteter, av 
vilka två är så kallad triangulering och respondentvalidering. Triangulering innebär att vi 
använder oss av fler än en datakälla, vilket vi även har gjort i denna studie, och återknyter till 
den första delen som föreslås ovan. Vid sidan av Lincoln och Guba (1985) framlyfts 
användningen av fler än en datakälla även av Yin (1994), som menar att det är ett viktigt inslag 
i fallstudieforskning. I vår studie användes triangulering, om än i något begränsad form. De 
intervjuer som genomfördes kompletterades med sekundärdata i form av årsredovisningar och 
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pressmeddelanden. Den andra aktiviteten som föreslås av Lincoln och Guba (1985), 
respondentvalidering, återknyter i sin tur till den andra delen i tillförlitlighetsbegreppet. Det 
innebar, som antyds ovan, att vi kontaktade de personer som vi intervjuat och bad dem validera 
att de tolkningar vi gjort av deras berättelser stämmer överens med den ursprungliga innebörden 
av dessa. De gavs även möjlighet att lägga till eller förtydliga eventuella otydligheter. Genom 
att ha gjort en respondentvalidering kan vi därmed anse att studiens tillförlitlighet har stärkts, 
eftersom det kan anses bekräftat att intervjupersonerna instämmer med de tolkningar vi har 
gjort av deras berättelser. 

 

3.7.2 Överförbarhet 
Begreppet överförbarhet bygger på den grundläggande tanken om att kunna applicera 
forskningsarbetet på andra kontexter, vilket vanligtvis kallas generaliserbarhet. Följaktligen 
uppstår en problematisk situation för oss som kvalitativa forskare, eftersom det i någon mån 
förutsätter att vi antar att det finns en enskild, given verklighet (vilket vi inte gör). Hur kan vi 
applicera något som vi menar är unikt i sin ursprungliga kontext på en helt annan sådan? I den 
här uppsatsen finns det ingen uttrycklig ambition att generalisera resultatet till andra kontexter, 
eftersom vi är väl medvetna om att det är uniciteten i just den kontext vi studerar som driver 
intresset och berikar de fynd vi gör.  
 
Lincoln och Guba (1985) beskriver också, som vi är inne på ovan, att den konstruktionistiske 
forskaren per definition motsätter sig generaliserbarhet i den bemärkelse vi beskrivit här. Om 
verkligheten kan uppfattas och beskrivas olika ur olika betraktares ögon, blir det omöjligt att 
påstå att det vi lär oss på en plats också kan sägas stämma på en annan. De menar vidare att 
möjligheten att applicera forskning på någon annan kontext än den ursprungliga, kräver att 
forskaren som vill göra det har tillräcklig kännedom om både den avsändande kontexten och 
den mottagande kontexten, för att kunna bedöma om de bär likhet. Ur denna tanke föds 
begreppet överförbarhet. Huruvida en studies resultat är möjligt att applicera på en annan 
kontext eller inte, dess överförbarhet, är en fråga som vi inte befattar oss med eftersom vi inte 
har för avsikt att göra någon sådan överföring (Lincoln & Guba, 1985). Vårt ansvar blir istället 
att bereda den läsare eller forskare som vill göra en sådan typ av överföring, med så utpräglad 
och fyllig beskrivning som möjligt av den kontext vi studerar, så kallat “thick descriptions” 
(Lincoln & Guba, 1985, s. 316). Det skulle i bästa fall innebära att den som är intresserad av att 
göra överföringen får en tillräcklig kunskap om den avsändande kontexten, för att kunna göra 
en bedömning av hur väl den överensstämmer med den mottagande kontexten som denne 
studerar. 
 

3.7.3 Pålitlighet 
Ytterligare en grundläggande idé som dikterar en studies trovärdighet, är den om begreppet 
pålitlighet. Det har sin utgångspunkt i tanken om att kunna återupprepa en forskningsstudie med 
samma resultat tack vare att mätningen i sig var tillförlitlig, och refereras vanligen till som 
reliabilitet. Liksom för begreppet överförbarhet, menar Lincoln och Guba (1985) att det uppstår 
en kollision mellan de grundläggande antaganden som ligger bakom reliabilitet i sin 
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ursprungliga bemärkelse, och kvalitativ forskning (i synnerhet för konstruktionisten). Att kunna 
bestämma en studies reliabilitet, förutsätter att studiens mätning genomförs på exakt samma 
enheter (Lincoln & Guba, 1985). Problemet är att det är ett villkor som är omöjligt att uppfylla, 
eftersom vi kan anse att enheterna inte är desamma. Som Lincoln och Guba (1985, s.299) själva 
uttrycker det, kan vi inte gå över samma bäck två gånger (om ens en gång), eftersom den 
ständigt förändras. Om vi kan tänka oss att “det som finns där ute”, och som vi försöker finna, 
är kortlivat och föränderligt, är det hopplöst att förvänta sig att kunna finna samma sak fler än 
en gång (Lincoln & Guba, 1985, s. 299).  
 
Följaktligen föreslår Lincoln och Guba (1985) istället begreppet pålitlighet, som rymmer en 
annan innebörd än reliabilitet. Denna innebörd rymmer bland annat att vi som forskare bör anta 
ett granskande synsätt, något som de metaforiskt jämför med en revisors arbete. Tonvikten 
faller då på att ha ett kritiskt förhållningssätt till det egna arbetet, för att undvika att 
forskningsprocessen i sig har en påverkan på fynden (Lincoln & Guba, 1985). Yin (2011) är 
inne på en liknande tanke. Han menar att ett skeptiskt sinne från forskarens sida förstärker 
studiens trovärdighet. Detta gör vi bäst genom att detaljerat försöka återge den process genom 
vilken vi har arbetat, samt att genomgående kritiskt diskutera och argumentera för de val vi gör 
och vilka konsekvenserna av dessa blir. Ett led i det arbetet är just diskussionerna som förs i 
detta och de övriga avsnitten om studiens trovärdighet. 
 
Lincoln och Guba (1985) menar även att en del i det granskande synsättet är att låta utomstående 
personer, som kollegor, granska forskningsprocessen. Detta kan vara både svårt att genomföra 
och tidskrävande, men eftersom denna uppsats skrivs inom en kurs där sådan löpande 
granskning sker i form av seminarier, anser vi att processen kan anses ha blivit granskad av 
utomstående i viss mån under arbetets gång. Dessutom skrivs uppsatsen under tillsyn av 
handledare, vilken också har en granskande funktion. 

 

3.7.4 Möjlighet att styrka och bekräfta 
Möjligheten att styrka och bekräfta är i synnerhet problematisk för den kvalitativa forskaren, 
eftersom den utgår ifrån tanken om objektivitet inför det studerade fenomenet. Som kvalitativa 
forskare är vi väl medvetna, och i visst avseende bejakar, det faktum att både våra och 
intervjupersonernas tolkningar är just tolkningar, och således subjektiva. Vi kan argumentera 
för att det inte skulle finnas någon anledning att genomföra vår studie, om det inte vore för att 
varje intervjuperson kan konstruera just en subjektiv tolkning av kontexten inom vilken denne 
befinner sig. Vår uppgift blir istället, som Lincoln och Guba (1985) beskriver, att fråga oss 
huruvida de empiriska data som samlats in är möjliga att bekräfta. Målet är, enligt Bryman och 
Bells (2005) tolkning av Lincoln och Guba (1985), att kunna styrka att vi som forskare agerat i 
god tro, och inte låtit studien och dess slutsatser påverkas av personliga värderingar. 

 METODDISKUSSION  
I följande avsnitt har vi för avsikt att föra en öppen diskussion kring de metodologiska val vi 
gjort, och i synnerhet försöka belysa vad som är mest problematiskt i studiens utförande. Precis 
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som föregående avsnitt, är förhoppningen att detta avsnitt ska kunna fungera i syfte att stärka 
studiens trovärdighet och alla de komponenter som ryms inom detta begrepp. 
 
En första aspekt som vi anser intressant att diskutera, är tidens roll i studiens utförande och 
studiet av fenomenet i stort. Vi har tidigare vidrört det faktum att det går att åskåda PMI ur ett 
perspektiv som dikteras av över vilken tid processen löper, snarare än till vilken grad 
integrationen sker. Det gör det intressant att fundera kring vad det får för innebörd att vi 
genomför vår studie på ett företag som fusionerat, där själva transaktionen som utgör 
startskottet för PMI-processen ägde rum för tre år sedan. Det kan självfallet ha en påverkan på 
hur de tillfrågade individerna upplever sammanslagningen och PMI-processen. Kanske var 
upplevelsen annorlunda för två år sedan, när PMI-processen endast pågått i ett år? Samtidigt 
som vi ställer oss dessa frågor är det viktigt att minnas att de tillfrågade individerna uppgavs 
berätta om upplevelsen av sammanslagningen som en helhet, och inte endast den nuvarande 
upplevelsen. I det avseendet kan tidsaspekten även anses innebära något positivt för vår studie: 
kanske har den treåriga tidsperioden gett individerna tid att tänka efter och bearbeta vad som 
hänt? Vi kan slutligen konkludera att tidsperioden efter att transaktionen genomförts är central 
för vår studie, eftersom det är den som utgör PMI-processen, det vill säga den kontext inom 
vilken vi vill fånga individernas upplevelser. Det finns skäl att anse att PMI-processen 
fortfarande fortskrider (vilket framkommer senare i uppsatsen) och vi kan i så fall konstatera 
att det hade missgynnat vår studie att besöka företaget vid ett tidigare tillfälle. På samma gång 
får vi leva med vetskapen om att individernas upplevelse av PMI-processen kan, och sannolikt 
kommer att, förändras ytterligare i takt med att den fortlöper. 
 
Ytterligare en poäng vi anser värd att diskutera, är styrkan i den triangulering vi menar att vi 
har genomfört. Minns att såväl Yin (1994) som Lincoln och Guba (1985) påpekar att 
användningen av fler än en datakälla är en aktivitet som stärker studiens tillförlitlighet, och 
således dess trovärdighet. Användningen av sekundärdata (årsredovisningar och 
pressmeddelanden), vars tanke är att komplettera primärdatan (intervjuer) kan i bästa fall sägas 
vara bristfällig. Ett optimalt scenario hade varit att kunna använda sekundärdata i större 
omfattning, och kanske även andra källor till primärdata, för att öka studiens tillförlitlighet. 
 
Till sist anser vi att urvalet av intervjupersoner rymmer skäl för diskussion. Samtliga 
intervjupersoner var innan sammanslagningen anställda på det ena företaget (Skog), och arbetar 
på en avdelning som fortfarande drivs rent operativt av Skog, men under nytt namn. Det hade 
självfallet funnits värde i att balansera den insamlade datan genom att intervjua individer ifrån 
båda “sidor” av det nybildade företaget. Samtidigt anser vi att studiens nuvarande 
datainsamlingsupplägg har sina fördelar. Att endast inrikta oss på det ena (ursprungliga) 
företaget innebär att vi kan få en djupare beskrivning av vad deras upplevelse och bild av 
sammanslagningen är. Resonemanget är mycket likt det vi förde under avsnitt 3.5, där vi 
diskuterade antalet intervjuer som genomförs. I enlighet med Yins (2011) resonemang 
konstaterade vi då att ett färre antal intervjuer skulle innebära ett större djup i varje fall, medan 
ett större antal intervjuer skulle få en motsatt effekt. På ett liknande sätt ser vi situationen som 
beskrivs ovan. Avslutningsvis har det funnits en viss problematik angående källhänvisningen 
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av våra sekundärkällor, det vill säga årsredovisningar och pressmeddelanden. Vi kan inte 
källhänvisa till detta material då det skulle äventyra företagens anonymitet.   

 

4 RESULTAT 

I följande avsnitt presenteras resultaten av den studie som genomförts. Avsnittet inleds med en 
kort beskrivning av de båda företagen och sammanslagningen, baserat på sekundärdata som 
hämtats ifrån pressmeddelanden och årsredovisningar. Notera att inga källor anges på grund av 
anonymitetskrav. En tidslinje över sammanslagningens förlopp presenteras i syfte att underlätta 
för läsaren att skapa sig en bild av fallet. Avsnittet fortsätter med att respektive intervjuperson 
presenteras och återges som enskilda fallstudieenheter. 

 SKOGVIRKE – EN LEDANDE AKTÖR  
I mitten av juni 2012 offentliggjorde styrelsen för Skog att man hade kommit överens om ett 
samgående med konkurrenten Virke. Samgåendet arrangerades och slutfördes genom att Skog, 
i november samma år förvärvade alla aktier i Virke i utbyte mot att dess ägare erhöll en 
kontantbetalning och en ägarandel i det nybildade bolaget SkogVirke. Med motiveringen att 
det nya bolaget skulle komma att bli en ledande aktör inom förpackningsindustrin, bedömde de 
båda bolagen tillsammans med respektive huvudägare att det fanns en betydande 
synergipotential att realisera. I samband med offentliggörandet i mitten av juni 2012 
uppskattades synergipotentialen, med en årlig takt på 300 MSEK, kunna vara helt realiserad 
inom tre år. Synergimålet uttrycktes i form av kostnadsbesparingar som främst skulle uppnås 
genom samordning av inköpsprocessen, samt sekundärt genom optimering av produktion, 
logistik och försäljning. 

4.1.1 Kort om Skog  

Skog präglades innan de slogs ihop med Virke av att vara en stor internationell aktör i 
förpackningsindustrin med över 1000 kunder i fler än 100 olika länder. I företagets affärsmodell 
uttrycktes ett stort fokus på högkvalitativt material, kunskap om hela förädlingskedjan, samt 
vikten av deras globala nätverk av kunder och förpackningspartners. Med sex 
produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och med en årlig 
produktionskapacitet på 1,7 miljoner ton, uppgick den årliga nettoomsättningen 2011 till cirka 
11 miljarder SEK. 

4.1.2 Kort om Virke 

Virke var innan samgåendet med Skog en ledande aktör på marknaden för 
förpackningsmaterial, med en strategisk inriktning mot högförädlade produkter. Företaget var 
vid tiden för den senaste enskilda årsredovisningen, 2011, världens näst största producent av 
vätskekartong och hade då en årlig produktionskapacitet om 1,13 miljoner ton och en årlig 
nettoomsättning om 9 miljarder SEK. I Sverige fanns två fabriker som samtliga idag faller under 
SkogVirke. 
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Förvärvet och samgåendet mellan Skog och Virke kommunicerades av Skog som ett naturligt 
steg för de båda företagen för att stärka sina respektive verksamheter och tillsammans bilda en 
ny, starkare aktör inom förpackningsindustrin. Företagens respektive nischade produktområden 
ansågs komplettera varandra väl, vilket lade grunden för en bredare produktportfölj och i 
längden ett starkare kunderbjudande och mer konkurrenskraft. Vidare ansåg man att den 
kombinerade kunskapsbasen skulle skapa en plattform som främjar innovation och framtida 
tillväxt för det nybildade bolaget. Namnet SkogVirke, som helt enkelt är en sammanslagning 
av de ursprungliga företagens namn, antogs med motiveringen att respektive företag för med 
sig ett starkt och väligenkänt varumärke till det nya bolaget. 

 

    Figur 1. Tidslinje. (Egen konstruktion) 

Ovan visas en tidslinje som illustrerar förloppet av sammanslagningen. Förloppet har sin 
startpunkt i februari 2012, då Skog annonserar förvärvet av maskiner ifrån finska PLY Oy, 
vilket sedan kom att slutföras i juni 2012. Strax efter slutförandet presenteras sedan det 
planerade förvärvet av och samgåendet med Virke i samband med ett pressmeddelande, där 
avsikterna med samgåendet presenteras och motiveras för allmänheten. Det hålls samma dag 
även en presskonferens, där aktieägare och andra intressenter får ta del av en presentation där 
detaljerna kring samgåendet förklaras ytterligare. I månadsskiftet augusti-september 2012 
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kallar Skog till en extra bolagsstämma för att rösta igenom förvärvet av Virke, som sedan hålls 
i september. Förslaget accepteras av stämman och i november 2012 genomförs slutligen 
förvärvet som innebär att det nya bolaget SkogVirke kan bildas. 
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 FALL  
 

 

4.2.1 Fall I – Lena  
Lena är en medelålders kvinna i 50-årsåldern som arbetat på CSS-avdelningen i Solna som 
Customer Service Specialist sedan juni 2010. Hennes huvudsakliga ansvarsområde innefattar 
daglig korrespondens med kunder i Asien och hantering av administrativt arbete som styrs av 
den process hon själv kallar orderprocessen. 
Det var på ett morgonmöte någon gång i juni 2012 Lena och hennes kollegor blev informerade 
om att ännu en sammanslagning var på gång. Även om hon inte till fullo minns sin första 
reaktion upplever hon att annonserandet kändes som en jättenyhet. 
 

“Det ansågs ju positivt att vi skulle gå ihop med Virke. Det var inget negativt 
så i början. Det var det inte. Det kan jag inte påstå att det var. Inte det första. 
Men man svarade ändå Skog i telefonen [skratt].” 
 

Terminologi 

 
x CSS-avdelningen: Customer Service Stockholm.   

x SOND: Skogs order- och faktureringsystem innan sammanslagningen. 

x VIPS: Virkes order- och faktureringsystem innan sammanslagningen. och 

sedermera också SkogVirkes gemensama order- och faktureringssystem. 

x PLY Oy: Finsk industrikoncern från vilken Skog i juni 2012 förvärvade två 

maskiner.  

x Smarta Förpackningar: Stor och betydelsefull kund till Virke. 

x IT Consulting: IT-företag, leverantör av VIPS. 

x Virkebruk 1 och 2: Virkes fabriker. 

x Skogsbruk 1, 2, 3, 4 och 5: Skogs fabriker. 

x CSS Head Teamleader – Philip. 

x CSS Teamleader – Sandra. 

x  

x  
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Lena fortsätter med att beskriva att hon aldrig riktigt upplevde någon tydlig kommunikation 
från ledningen om bakgrunden och motivet till sammanslagningen. Hon konstaterar dock 
snabbt att det kanske inte bara är ledningens fel utan snarare bristen på tid.  
 

“... sen har vi ju inte tid med att sitta och läsa allt på intranätet heller. För 
det dagliga håller ju på hela tiden. Så det kanske man hade kunnat nosa upp 
om man hade grottat ordentligt. Sen kan jag väl säga att jag inte riktigt är så 
påläst [...] jag känner inte att jag hunnit sitta och läsa. Det är inte en minut 
man har för reflektion här eller jobba proaktivt. Om det [sammanslagningen]. 
Varför liksom [anledningen bakom sammanslagningen]. Så det kan jag inte 
säga att jag haft någon makt liksom. Men just information, vi kanske har fått 
ganska mycket information på intranät och sånt men jag känner inte att jag 
hunnit sitta och läsa. Det vågar jag inte säga.” 
 

Samtalet leds sedan in på det förvärvade företaget Virke. Hon beskriver Virke som ett anrikt 
gammalt företag som har en väldigt stor och betydelsefull kund och som alltid varit lite av en 
“kassa-ko” åt det investmentbolag som tidigare ägde Virke. 
 

“De har ju Smarta Förpackningar som är deras största kund, men även vår 
största kund nu också då. Så de [Virke] styr väldigt mycket nu… Ja det är ju 
så att man tycker ju att Virke, det de vill ha, det går igenom liksom.” 
 

Det verkar i synnerhet handla om just order- och faktureringssystemet VIPS som kom att 
implementeras i det nybilade bolaget SkogVirke som en följd av sammanslagningen. 
 

“Deras [Virkes] datasystem är 11 år gammalt.” 
 

Lena beskriver VIPS som ett missanpassat system för Skog. 
 

“... de har inga såna ’oversea-skeppningar’ som vi har... Här. Utan de har 
biltransport för sina kunder. De [Virke] har 160 kunder och vi [Skog] har 
3000, eller nåt sånt där. Med då har de Smarta Förpackningar som är enorm. 
Men då skickar de biltransporter till Smarta Förpackningar. Och sen i sin 
tur sitter ju de (Smarta Förpackningar) och gör exportbokningarna, med 
containrar och såna saker. Vad jag har förstått. Och det här 
datorprogrammet VIPS är skräddarsytt för de här billeveranserna så det är 
inte utvecklat för den ’businessen’ vi är vana med. Over-seas då.” 

 

Lena fortsätter sedan med att jämföra VIPS med deras tidigare system SOND. 
 

“SOND är ju skräddarsytt för Skogs business. Vi tycker väl att vi har gått 
tillbaka tio år. Så allting tar längre tid, man får inte all information och man 
får skriva för hand, det är nästan fax, fax-nivå liksom [skratt].” 
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Det nya systemet VIPS innehåller mycket “barnsjukdomar” än och de ansvariga för projektet 
har knappt tid att lära ut det nya systemet på avdelningen. Lena berättar för oss om hur 
implementeringen av VIPS flyttas fram ett flertal gånger under den två år långa period sedan 
medarbetarna först började utbildas i programmet. Hittills har bara ett bruk “gått live” med det 
nya systemet. Lena fortsätter med att uttrycka rädslan för förändring när de först fick veta att 
dem skulle behöva lära sig ett nytt system. 
 

“Nej det kändes inte lika positivt när vi fick veta att vi skulle jobba i VIPS, 
men det är ju, man är ju rädd för förändringar och det funkar ju så bra det 
vi har.” 
 

Rädslan för förändring är dock ingenting Lena anser vara specifikt för just den här 
sammanslagningen: 
 

“Nej men jag tror inte att det är något unikt, jag har varit med om det på 
tidigare jobb där man slagits ihop, och man pratade i flera år, tio år efteråt 
om att, ni var dem och vi var dem.” 
 

Det nya systemet kommer innebära skillnader i hur Lena jobbar. Hon upplever att VIPS är mer 
“tung-rott” att jobba i och att det överlag är svårt att hålla reda på allting i systemet. Även om 
de flesta på avdelningen känner sig negativa anser hon att det kan bli bättre. 
 

“Sen kanske det blir bättre på sikt men just nu känner vi oss lite negativa. 
Många av oss. Och det är inte kul heller. Det är ett fult system. Det är liksom 
elva år gammalt och det är såhär grått och gult och såna här färger [skratt]. 
Nej men det känns verkligen gammalt.” 
 

CSS-avdelningens negativa reaktioner till det nya systemet är någonting som ledningen inte 
riktigt lyssnat på. 
 

“De lyssnar inte riktigt. Utan det ska bara... Det ska bara funka liksom.” 
 

Lena beskriver det som att det nästan måste ske något konkret misstag på grund av VIPS innan 
ledningen skulle lyssna och förstå problematiken med det nya systemet. 
 

“Då kanske det däremot kan hända saker, för då syns det kanske på 
siffrorna.” 
 

Lena fortsätter med att berätta för oss hur två personer som var med och tog beslutet om vilket 
system (Skog eller Virkes) som skulle gälla sade upp sig två dagar senare och började jobba för 
en konkurrent. 
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“De som tog det här beslutet att vi skulle jobba i VIPS, två av dem har slutat 
och börjat jobba på konkurrerande företag. Och de andra som har varit med 
i gruppen, ingen vet vilka de är. Det är ingen som vill säga [skratt]. Vem som 
har tagit beslutet, ingen vet.” 
 

Enligt Lena kommer hon och hennes kollegor på CSS nästan aldrig i kontakt med några 
medarbetare som innan sammanslagningen jobbade på Virke. 
 

“Nej vi kommer nästan inte i kontakt med dem. För de har ju en del Sales 
Support som sitter på annan ort, som har skött allting hela tiden så vi har inte 
känt av att de har tagit över nått för oss, eller sådär. Utan de sköter det som 
de alltid har gjort. Vi ska inte lägga in ordrar för dem... Inte än i alla fall.” 
 

Det är inte bara VIPS som inneburit förändring enligt Lena. 
 

“Det är väldigt mycket större, företaget. Nya tjänster, och det kommer 15 
[personer] nya på Business Lab en dag och sådär. Det är ju mycket som, ah, 
man satsar väldigt mycket på framtiden. Och det är lite mer opersonligt i 
mina mått, i mina ögon. Men sen är det ju också, de utvecklar mycket och det 
går ju väldigt bra. Och det är ju roligt! Men jag gillade det mer när det var 
lite mindre.” 
 

Att hitta en gemensam identitet är enligt Lena en uppgift för ledningen. Men en problematisk 
sådan. 

“Jag minns en grej vice-vd:n sa, från Virke då. Att nu är det SkogVirke som 
gäller och det finns inget annat. Och är man inte med på det tåget så då ska 
man inte vara med på det tåget liksom. Det finns bara den här vägen.” 
 

Även om det händer mycket på företaget är CSS-avdelningen fortfarande relativt oförändrad. 
 

“Vi sitter ju lite ’off’ där borta i vår hörna så att vi har ju ändå lite mysigt 
där borta så. Vi är lite skyddad verkstad. Än så länge. Men det kommer inte 
vara så på sikt. Det är mer fokus på effektivitet och processer och såna här 
saker. De [ledningen] kollar allting liksom. Därför känns också det här VIPS 
konstigt i och med att det tar längre tid, och det har mina kollegor också 
uttryckt att allting ska vara så effektiva och bra, men då tar man ett elva år 
gammalt system. Så det känns lite konstigt” 

 
Lena konstaterar dock att det stora fokuset på effektivitet och processer inte nödvändigtvis 
kommer från Virke. 
 

“Jag tror att de ska få ihop ett företag som är supereffektivt.  Det tror jag 
inte kommer från något särskilt [företag]. Mera effektivisera, renodla, få bort 
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massa skit liksom. Det tror jag. Men nej så att man är ju lite dåligt insatt i 
hur det liksom sköts. Vi upplever allt mer på vår nivå.” 
 

Som Lena tidigare nämnt händer det väldigt mycket i företaget. En del av omorganiseringen 
innebär att medarbetarna på CSS kommer få större ansvarsområde och mer att göra. 
 

“Det känns som att vi får mer och mer och göra hela tiden. Då blir det ju en 
viss stress. Och då blir det ju inte kanske så bra stämning hela tiden. Men om 
det har o göra med att vi har slagits ihop eller att vi bara har mer och göra 
det kan jag inte svara på riktigt. Men vi skrattade mer förut, om jag säger så. 
Det gjorde vi. Betydligt mycket mer.” 
 

Trots att Lenas nuvarande tjänst kommer flyttas till ett kontor i Singapore är inte Lena speciellt 
orolig för sitt jobb. Hon har svårt att se att hon inte skulle behövas i och med den stora 
arbetsbelastningen på avdelningen. 

 

4.2.2 Fall II - Margareta  

Margareta arbetar i rollen som customer service specialist på CSS-avdelningen på SkogVirke. 
Hon är i 60-årsåldern och upplevs erfaren och lite luttrad; hon har arbetat inom företaget i snart 
åtta år. Margareta arbetade innan sammanslagningen med Virke på motsvarande 
kundtjänstavdelning på Skog. Nu arbetar hon huvudsakligen mot finska kunder och i viss mån 
mot övriga Skandinavien, och arbetsuppgifterna är förhållandevis breda: mottagning av 
kundfrågor, kundorder och all typ av assistans till säljarna som är ute på fältet utgör den största 
delen. Margareta upplever egentligen inte att hon har en kundtjänstroll, som namnet på 
avdelningen varslar om, utan snarare att hon i högre grad är en slags säljassistent, som i större 
utsträckning arbetar med att underlätta säljarens jobb gentemot kunderna. Det kan röra sig om 
både frågor från säljarna och frågor direkt från någon av företagets kunder. 
 
När Margareta blickar tillbaka mot sammanslagningen med Virke, minns hon det till en början 
inte som en alltför stor förändring. Hon menar att hon är ganska neutral gentemot 
sammmanslagningen, att den inte har påverkat så mycket, men påpekar också att både 
organisationen och arbetsbördan har blivit större: 
 

“Alltså, det är klart, det har blivit mycket, mycket större naturligtvis, kanske 
lite mer tungrott ändå, för det har kommit lite mer regler.” 
 

Sammanslagningen verkar heller inte ha kommit som någon stor chock för Margareta, hon 
upplever det snarare som att det är ganska naturligt i branschen, och att man kan förvänta sig 
att förändring sker då och då. Hon säger att det kanske fanns några på avdelningen som var lite 
oroliga, men menar att hon själv inte brydde sig så mycket om det eller kände sig speciellt 
orolig. Hon påpekar också att Skogs uppköp av maskiner från finska PLY vittnade om att 
företaget höll på att växa, och att förändringen sannolikt hade upplevts som större om det hade 
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varit så att Skog istället direkt förvärvade Virke. Förvärvet av maskiner från PLY medförde att 
det skapades en slags medvetenhet av att förändring var på gång, menar hon. Margareta verkar 
uppleva det som att perioden under sommaren 2012 fick henne själv och kollegorna på 
avdelningen att börja förstå att man inte var samma, mindre företag längre, utan en allt mer 
global aktör. 
 
När vi återigen kommer in på vilken förändring sammanslagningen inneburit, och om det är 
något som Margareta upplever ha tagit sig uttryck i hur de jobbar, framträder bilden av att det 
kanske fanns en större skillnad än vad hon först uttryckte. Hon kommer in på implementeringen 
av ett nytt system, VIPS, som när vi besöker företaget är en förhållandevis ny förändring, 
beslutet om förändringen togs för en tid sedan men det är nu på väg att börja användas operativt. 
Hon beskriver det som att det var något som tvingades på dem på avdelningen: 
 

“... det här med VIPS då till exempel. Det kom en chef där och sa då att ‘nu 
lyssnar ni på mig’ och sen ‘frågor får ni ställa något annat år’. Det var liksom 
‘oj…’, vi var inte vana riktigt, så att vi satt ju där som ‘va? Okej’. Och det 
var ju liksom bestämt, det var inte på tal att… Så nu i efterhand tänker man, 
varför reste vi oss inte och… Vad är det vi ska ha? För att det är ett helt… 
Horribelt system vi har fått.” 
 

Hon fortsätter och säger att systemet de har haft på avdelningen tidigare är ett system som är 
skräddarsytt för dem, och som har sparat väldigt mycket tid i det dagliga arbetet. Därför verkar 
just frustrationen över det nya systemet vara än starkare. 
 

“Det är ju galet. Folk går ju utbildningar i flera år, och vi kan inte det här 
fortfarande. Vad är det för skitsystem… Det måste ju vara något fel på 
systemet när tio stycken går utbildning i ett år och vi kan fortfarande inte 
systemet! [skratt]. Är vi så jävla korkade eller vad är det för nåt? [skratt].” 
 

Samtidigt verkar Margareta i någon mån ta lite lätt på det hela, hon skrattar när hon förbarmar 
sig över programmet, som en slags uppgivenhet eller hopplöshet. En gång i veckan hålls ett 
möte för att gå igenom det nya systemet, och enligt Margareta har alla på avdelningen varit 
väldigt måna om att ta upp att det finns många problem med systemet, men att de nu har tröttnat. 
Ingen orkar längre påtala att programmet inte fungerar bra, eftersom det inte verkar generera 
några lösningar eller svar. Hon är också inne på att det ska ha funnits en slags påtvingad, positiv 
anda kring förändringen: 
 
 

“Nu bryr jag mig inte ens om att säga att det är skit för att förut skulle vi ju 
vara så positiva. Men varför ska vi vara positiva när vi liksom… Det är inte 
positivt för oss. Det finns inte någonting som är positivt, och då tycker jag att 
man behöver inte skrika och gapa hela dagarna, men jag tycker nog att jag 
kan säga att det är ett riktigt eländes elände…” 
 



 

42 
 

Margareta är också inne på att det märks, och kommer att märkas mer, på kunderna att systemet 
inte fungerar bra. Hon upplever att kunderna är arga och uttrycker samtidigt att hon retar sig på 
misstron som finns mot dem på avdelningen. När de försöker påtala problemen får de till svar 
att det inte syns någonting på kundundersökningarna som görs i enkätform. Hon är övertygad 
om att det kommer att synas på svaren i enkäterna framöver. Det finns också en slags stolthet 
som spelar in i frustrationen. Margareta beskriver hur de har jobbat så hårt med att få nöjda 
kunder, och att mycket av det hårda arbetet har haft en stark koppling till att de lyckats 
skräddarsy det gamla programmet så pass väl. Mot bakgrund av det fanns det också en väldigt 
stark motsättning mot att införa ett nytt program, eftersom ingen såg någon poäng i det, och att 
det nu känns som ett steg bakåt.  
 

“Vi har ju jobbat så mycket med det att vi får nöjda kunder, och vi kan serva 
dem så bra. Så nu går vi liksom tillbaka 10 år, och ser att ‘nej men det här 
kan inte vi fixa, och det här kan inte vi kolla, och ojojoj, här blev det fel’[...] 
Hållbarheten och servicen och allting, den kan vi inte ge nu”.  

 
Hon utvecklar och berättar att det nästan känns nedvärderande mot dem på Skog, eftersom deras 
produkter och arbete skiljer sig så väsentligt ifrån Virkes produkter (VIPS kom ifrån Virkes 
verksamhet). Hon har svårt att förstå hur någon kan tro att samma system ska kunna fungera 
för två så olika verksamheter: 
 

“Det är sån otrolig skillnad mellan oss. Och det är ju inte Virkes fel, det är 
felet att vi tog det här steget.” 
 

När vi kommer in på vad det får för följder för de som arbetar på avdelningen när de känner att 
de inte längre kan ge samma service till kunderna, gör Margareta kopplingen till stämningen på 
avdelningen. Hon beskriver den som lite till och från; någon kan gråta, någon kan svära, någon 
får ett utbrott. Samtidigt menar hon att det har gjort kollegorna sammansvetsade, eftersom de 
upplever att de befinner sig i situationen tillsammans och att de förstår varandra. 
 
Margareta fortsätter och berättar att hon för några veckor sedan var nära att ge upp helt och 
hållet, att bara gå hem och strunta i arbetet, men att hon då fick stöd av en person vars roll är 
att fungera som tekniskt stöd för implementeringen av programmet. Hon beskriver att det är 
väldigt skönt att kunna få hjälp när något går emot, inte minst i det här specifika fallet, men att 
det också innebär en stress att veta att man tar upp någon annans värdefulla tid. 
När samtalet leder in på framtiden och framtida förändringar, verkar inte Margareta så orolig 
för sin egen del. Däremot menar hon att det fanns orosmoln som präglade arbetet; en maskin 
på ett bruk i Norden ska läggas ner, alternativt flyttas, och det ska öppnas flera kontor 
utomlands. Öppnandet av kontor i utlandet innebär att arbete förflyttas dit, och således att 
personer på avdelningen i Stockholm kan bli av med arbetsuppgifter. Margareta menar dock att 
hon, med tanke på att hon är 60 år gammal och hyfsat nära pensionen, inte känner någon oro. 
 

“Om någon säger ‘nej men vi tar alla finska kunder till Finland’... Då så. [...] 
Det finns ju lite orosmoln men jag är inte så orolig, det är jag inte.” 
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Hade hon varit tio år yngre, hade situationen däremot varit annorlunda för henne, menar hon. 
Därför förstår hon att det förmodligen finns personer på avdelningen som är desto mer oroliga 
för sina arbeten, inte minst med tanke på de kontor som ska öppnas internationellt. Det verkar 
finnas någon slags osäkerhet kring vad som ska hända, eftersom det är en ny typ av förändring 
för många på avdelningen. Hon verkar också i grund och botten ha en positiv inställning till 
förändring, och att det är viktigt att ge förändringar en chans och inte avfärda dem för att man 
skräms av dem. Hon påpekar att företaget ju knappast kan åstadkomma någon förbättring, om 
det inte också finns utrymme för förändring. Även om allting inte passar just henne, menar 
Margareta, kanske förändring kan påverka den större helheten, och således är det viktigt att vara 
öppen för den. Dessutom påpekar Margareta att hon tycker att SkogVirke har ett bra flöde av 
information, att de anställda är uppsjungna på vad som händer, men att det också är upp till var 
och en att ta reda på det, exempelvis via intranätet. Det gör det lättare att bearbeta och anpassa 
sig till de eventuella förändringar som annonseras. Samtidigt påpekar hon att VIPS kanske var 
en för omfattande och drastisk förändring. 
 
Margareta förmedlar hela tiden en bild av att hon har en stolthet över att jobba på SkogVirke, 
och över att ha jobbat på Skog innan sammanslagningen. Hon verkar inte identifiera sig mindre 
med företaget trots att det har blivit nästan dubbelt så stort, sett till antal anställda. Hon menar 
att hon jobbar för kunderna, nu precis som då. Trots det är det ändå uppenbart att det är just 
Skog hon identifierar sig med. Hon har knappt haft kontakt med några ifrån Virkes verksamhet, 
och hon kommer egentligen inte överhuvudtaget i kontakt med människor ifrån Virkes 
verksamhet i sitt dagliga arbete, men anser att de har varit öppna och hjälpsamma när hon väl 
haft kontakt med dem. Det är dock tydligt att Margareta har en bild av att det i någon mån 
fortfarande är två företag i ett och samma företag, åtminstone vad beträffar de anställda: 
 

“Det är klart, vi har det [kvar] på något sätt. Jag känner ju inte dem alls. Jag 
jobbar ju inte med deras produkter, jag vet inte ens var de sitter. [...] Jag 
upplever dem inte riktigt som kollegor ändå, utan SkogVirke, men ändå nån 
slags ‘Virkefolket’.” 

 

4.2.3 Fall III – Yvonne 

Yvonne är en medelålders kvinna i 50-årsåldern som började jobba på Skog i november 2004. 
Med ett vikariat till en mammaledighet blev hon direkt ensamt ansvarig som kundsupport till 
företagets danska kunder. Det tog inte lång tid förrän Yvonne kände att det här var rätt jobb. 
När hennes vikariat ett och ett halvt år senare tog slut fick hon heltidsanställning på CSS som 
hälften International och hälften Skandinavien. Samtliga på avdelningen tillhörde på den tiden 
antingen International, det vill säga jobbade mot utländska kunder, eller Skandinavien och 
därav jobbade mot skandinaviska kunder. Yvonne kom dock efter bara något år att hälften 
tillhöra International, och hälften tillhöra Skandinavien. Det var huvudsakligen svenska och 
norska kunder tillhörande Skandinavien och främst sydafrikanska kunder tillhörande 
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International. Med åren gick Yvonne emellertid mer och mer mot International och har idag 
uteslutande korrespondens med utländska kunder. 
När vi sedan kommer in på samgåendet mellan Skog och Virke 2012 slås hon direkt av 
kontrasten mot tiden innan. Yvonne och hennes kollegor på CSS var däremot inte helt 
oförberedda på hur en sammanslagning kan se ut: 
 

“Vi har ju också haft en sammanslagningen innan dess med PLY Oy. Och 
den var väldigt kaotisk. Det var inte bra gjort, ja det var ju då jag gick in i 
väggen. Så att 2012 gick jag in i väggen. Och det var mycket på grund av det 
här, ja det var en sammanslagning med PLY Oy och det var… Ja det var inte 
bra skött. Det blev bara rörigt. Och det var hemskt. Nej det var inte alls bra. 
Här från företagets sida tycker jag.” 
 

Sammanslagningen med det finska företaget PLY Oy var en jobbig period för Yvonne: 
 

“... nej men jag har förträngt det ska jag tala om. Det var så pass jobbigt. Så 
det var en sommar där som var riktigt jäklig. Jag fick mer och mer och göra 
hela tiden med det här med PLY Oy.” 
 

Nästa sammanslagning några månader skulle bli mindre jobbig i jämförelse. 
 

“Då tycker jag nästan den här sammanslagningen [med Virke] som har varit 
nu har varit mycket bättre. På ett sätt. Jag tycker inte det har påverkat så 
mycket, alltså, sammanslagningen då, påverkade inte så mycket mer än att vi 
blev kända och ännu större. Och Virke var ju väldigt känt, så jag kan tycka 
att det blev en positiv sammanslagning på det sättet. Vi blev dubbelt så stora 
och fick in mer pengar i företaget, och själva approachen blev lite 
annorlunda här. Virke har jobbat på ett helt annat sätt än Skog innan. Så det 
blev lite mer såhär ‘jobba för framtiden’ och jobba lite mer proaktivt så ja... 
På så sätt så tycker jag att det har varit bra.” 

  
Sammanslagningen med Virke har dock inte heller varit helt oproblematisk. 
 

“På så sätt så tycker jag att det har varit bra. Men sen så har det blivit att vi 
ska få det här VIPS-programmet då. Som de [Virke] har. De har inte haft det 
så länge heller. De har kanske haft det 2-3 år. Men det är anpassat lite mer 
till dem och det passade liksom inte in här alls. Jag kan uppleva det som att, 
det känns som att, även fast det här är ett sämre system för oss, för det är inte 
alls så pass bra anpassat som SOND är, så spelade det ingen roll, det skulle 
bara bytas liksom. Det var bestämt från någon ovan på ’högre ort’. Och det 
har kostat väldigt mycket och det är fortfarande inte alls anpassat riktigt 
ordentligt efter oss. De har ju försökt att anpassa det efter oss så gott det går 
men, det är inte alls... Det är som att gå tillbaka femton år i tiden.”  
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“Det är ett äldre system och det känns hopplöst på så sätt att det inte känns 
som att vi kan göra ett dugg. Det spelar ingen roll, skulle vi stå på huvudet 
här skulle de inte göra nått. ‘Nämen det är bestämt’. ‘Det är bestämt’. Så var 
hela tiden snacket som gick här nu. Innan vi gick live. Nämen det hjälper 
ingenting det är bestämt. De som har bestämt det har egentligen ingen aning 
riktigt om hur det är att jobba med det. Det är lite... Osmart att göra på det 
här sättet men det var bestämt att det skulle vara ett system överlag, vilket 
jag på ett sätt kan förstå. Men vi har så olika produkter. Det är inte så 
anpassat för oss det här systemet. Det har känts som att man har blivit liksom 
överkörd. Vi har ju haft flera möten med våran högsta chef. Men det hjälper 
ju inte! Om vi så skulle sjukskriva oss allihopa här så skulle dem säga: ‘vi 
ska ha VIPS!’. Det är som att det liksom är ‘vi skiter i vad ni säger liksom… 
VIPS!’” 
 

Det fanns inte på agendan att gå tillbaka till det gamla systemet. Nu fick de göra det bästa av 
situationen. 
 

”Men det går ju bara att anpassa till en viss nivå liksom. Och en viss kostnad. 
Men visst har de... Det ska jag inte säga någonting om de har ju försökt 
anpassa efter önskemål från oss... Det ska jag inte säga att de inte har gjort 
men det är bara inställningen till att de vägrade. SOND var ju också ett 
väldigt kostsamt system och tog många år att utvecklas. Att man bara kastar 
ner det i sjön liksom. Bara för att det ska vara VIPS. Jag uppfattar det som 
en princip-sak bara. Uppifrån. Jag uppfattar det som det. Fast nej det ska va 
såhär och skitsamma. Hur folk mår eller hur dåligt det är för kunderna det 
spelar ingen roll. ‘Jag ska få min mening igenom’. Så liksom. Känner jag det. 
Det kanske inte behöver vara så men så uppfattar jag det. Och många med 
mig faktiskt. Men alltså återigen så tycker jag att det gått rätt bra. I det stora 
hela. Men det finns massa att åtgärda.”   
 

Yvonne är dock noga med att hon inte på något sätt hyser agg mot Virke eller dess anställda. 
Det finns dock anledning att känna sig aningen överkörd. I alla fall om man ska tro ryktena på 
avdelningen.   
 

“Jag har aldrig haft någon dålig känsla mot Virke-folket. Det har aldrig varit 
att jag tyckt ‘uh vilka hemska människor’ det där är. Utan de är där och vi 
är här. Så att det är inga hard feelings liksom. Nej nej nej. Om man är arg 
på någon så är det ju någon på högre ort. Och speciellt den mänska som 
slutade sen och gick till en konkurrerande verksamhet, och som var den som 
drev det hela [VIPS]. Han försvann ju sen och... Nu har jag ingen aning om 
vem som till slut bestämde det här men det togs väl i ledningen, i 
ledningsgruppen kanske. Jag kan inte uppleva att någonting mer varit dåligt 
med sammanslagningen mer än att vi blivit påtvingade det här VIPS liksom.” 
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Övergången från VIPS till SOND innebär inte bara två olika sätt att jobba. Det är också svårt 
att hålla koll på två system samtidigt: 
 

“Vad som är lite jobbigt nu med att jobba i båda systemen... För man liksom: 
‘ojdå jag kanske skulle kollat det där i SOND också, och den där 
båtbokningen där’. Du vet man liksom tappar bort lite. Att det blir så splittrat. 
Det är två totalt olika sätt att jobba.” 
 

Det verkar bara vara i anslutning till just integrationen av VIPS som Yvonne och hennes 
kollegor på CSS kommit i kontakt med de nya medarbetarna som tillhörde Virke innan 
sammanslagningen: 
 

“... vissa chefer och så kom ju hit och sitter här ibland [...] Men vi hade ju 
ingen som kom till oss från Virke där borta liksom. Däremot blev det mer 
uppblandat på management-avdelningen. Och sen kanske vissa fick gå det 
vet jag inte riktigt. Och vissa från Virke då kom hit då istället. Men vi hade 
ingen så där kontakt med dem direkt.” 
 

Yvonne går tillbaka till att prata om systemets brister och om hur ledningens bakgrund och 
motiv till varför man just valde VIPS i slutändan förmodligen är en kostnadsfråga.VIPS var 
emellertid inte så farligt som hon hade föreställt sig: 
 

“... folk har ju varit väldigt oroliga för det här innan. Men jag [kort skratt] 
har ju liksom varit med om mycket i mitt liv, jag har jobbat som Sales Support 
sen 1985, och det är ju liksom 30 år. Så jag har varit med om att byta system 
tio, 11, 12 gånger. Så jag var lite halvcool i det hela. Så jag märker med min 
erfarenhet att jag kan ”snappa upp” saker som nyare [kollegor] kanske inte 
riktigt ser. Jag har ju varit med förr liksom. Jag vet vad man ska titta på och 
tänka på och att man ska va noga. Så det har inte varit så farligt. Jag har inte 
varit så orolig innan och det har gått någorlunda bra. Nu också. Men det är 
klart... Det hade varit bättre att haft SOND kvar. Men man får ju anpassa sig. 
Det har jag fått gjort i alla mina år liksom.” 
 
 

Kanske är det inte bara erfarenhet som avgör hur väl man kan tackla förändring: 
 

“... det är mer hur man är som person tror jag. Men jag tycker nog att folk 
varit väldigt oroliga. De har liksom inte tyckt att det här varit något bra. Inte 
jag heller. Jag har också velat haft kvar SOND liksom. Men jag är en sån 
som anpassar mig. Nu har vi det här systemet och det är inte så mycket att 
göra åt det liksom. Det har jag förstått: det spelade ingen roll vad vi sa liksom 
det skulle genomföras till varenda pris. De lyssnade inte ordentligt på vad vi 
hade att säga. Utan det spelade liksom ingen roll. Det skulle igenom. Det 
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känns som att någon sitter högst upp, helst från Virke då, och säger att det 
här ska va så här liksom.” 
 

Yvonne fortsätter och beskriver för oss om hur hon såg på de två olika företagen Skog och 
Virke innan sammanslagningen. 
 

“Jag kände inte till Virke så mycket mer än själva namnet innan. Jag hade 
inte med dem att göra nått, jag hade inte haft med dem att göra nånting. Men 
jag märkte ju på en gång... För jag tror... Det är ju så att… Våran VD han 
kommer ju därifrån [Virke]. Och man märker ju.. De är ju mera innovativa. 
De vill ju vara mer i framkant. Och vilket är bra, för att pappersbranschen 
är väldigt ålderdomlig i sig. Väldigt konservativ och ålderdomlig. Men då 
märkte man att de ville lite mer komma i framkant, vilket vi gjort också! Vi 
har ju massa grejer på gång här i SkogVirke nu. Som vi inte hade förut, utan 
vi har hur mycket på gång som helst, man hänger inte riktigt med i allt som 
händer. Det händer så pass mycket. Det är rätt kul att jobba på ett företag 
som är så pass framåt.” 
 

Hennes bild är att det finns en större “framåtanda” i företaget än vad det gjorde innan 
sammanslagningen. Förmodligen kommer den från just Virke: 
 

“Det kom därifrån. Absolut. Det tycker jag absolut. Att Skog... De hade ju 
bra grejer men dem liksom stampade lite kvar i sina egna... De kom inte 
framåt. Men nu fick de [Skog] en skjuts framåt, med Virke. Det har ju gått 
som ni vet väldigt bra. Så att det talar ju sitt egna språk liksom. Alltså jag vet 
inte vad de andra tycker men jag kan ju bara berätta från min känsla. Det 
skulle vara värre om det blev så att folk avskedades och lite sånt liksom… Att 
det blev en negativ... Men så har det ju inte riktigt vart. Utan jag tycker nog 
att de är väldigt framåt och bra och styr företaget bra och i rätt riktning. Och 
det går ju bra! Och det är alltid kul att jobba på ett företag som går bra. Det 
är aldrig fel.” 
 
”Sen är det kul att jobba också, det händer förändringar hos oss, och det 
känns ju lite mera scary. De verkar inte veta och vi verkar inte veta, det 
verkar som att det håller på att flyttas ut – våra tjänster. Ut i världen liksom. 
Vet ju inte vart det ska sluta riktigt.”    
 

Många av medarbetarna på CSS är oroliga för framtiden och om deras tjänster ska förflyttas till 
kontor utomlands. Situationen är dock någonting som inte kommunicerats: 
 

“... ena gången är det si och den andra gången är det så och det blir rykten 
litegrann. Och så säger de till mig: ‘du behöver inte oroa dig för du har varit 
med länge’. Men det spelar ingen roll liksom. Det tidigare jobb jag jobbat på 
i tio år som heter Superfusion, ett plastföretag, där var det också så att våra 
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tjänster som innesäljare flyttades upp på fabrikerna de hade i Sverige. Så att 
det försvann också. Så jag har varit med om det där. Det kan alltid 
förändrats, en arbetssituation. Och det är okej när man är 25, 30 eller 35, 
40. Men när man är i min ålder så är det lite mer scary liksom, det är inte så 
enkelt att hitta jobb.” 
 

I jämförelse med rädslan för att inte ha jobbet kvar blir plötsligt VIPS ett mindre problem att 
oroa sig för: 
 

“Det är det som är oron här liksom... Mer än det nya systemet faktiskt. Det 
är mera: ‘har man jobbet kvar om några år?’ Och vissa kommer ju ha kvar 
jobbet mindre om några år, till exempel Miami-kontoret tar ju över sektorn 
så att... Det är ju... Som sagt Singapore har de ju öppnat. Så det kan man ju 
ändå tycka är lite jobbigt. Det är mera det som jag tycker är jobbigare, att 
man inte riktigt vet vad framtiden har att säga.“ 
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4.2.4 Fall IV – Anna 

Anna ger intrycket av att vara en öppen och tillmötesgående person, och är lätt att prata med. 
Hon är i 30-årsåldern och arbetar på CSS-avdelningen på SkogVirke, och har arbetat inom 
företaget sedan tre och ett halvt år. Hon började på Skog sommaren 2012, strax efter att 
förvärvet av maskiner ifrån PLY hade genomförts, och precis innan förvärvet av Virke 
annonserades. Hon började på företaget som en följd av maskinköpet ifrån PLY Oy, det 
behövdes extrapersonal för att hantera implementeringen av de nya maskinerna, och hon 
beskriver perioden runt sommaren som turbulent och jobbig. Anna har hand om Syd- och 
Nordamerikanska kunder, och hon beskriver sitt arbete som huvudsakligen administration, men 
även lite sälj, där hon både har direktkontakt med kunder men även med agenter. Just nu består 
hennes dagar till största del av att hjälpa till med uppstartandet av ett kontor i Miami, att se till 
att allting går smidigt och att det fungerar. Hon arbetar mot en säljare som flyttade till Miami 
för knappt två år sen, och har även varit på plats för att utbilda och lära upp anställda på det nya 
kontoret. 
 
När vi börjar prata om sammanslagningen, som vid den här tidpunkten ägde rum för nästan 
exakt tre år sen, är Annas första beskrivning att de anställda inte hade någon aning om att det 
skulle hända. Hon berättar att avdelningen skulle på ”after work” hos VD:n en dag i slutet av 
sommaren, men att den avbokades samma dag. En eller ett par dagar senare berättade VD:n, på 
ett frukostmöte, för de anställda om att sammanslagningen var genomförd och att avbokningen 
skedde på grund av att den höll på att gå i lås. Utöver detta gavs ingen information, de anställda 
upplevde sig inte vara så involverade och det gick inga rykten, utan sammanslagningen 
presenterades i stort sett samtidigt som den offentliggjordes för allmänheten. Hon minns att 
nyheten vid det tillfället upplevdes, och förmedlades, som något väldigt positivt, något som det 
hade arbetats länge för. Hon minns även att de fick veta att det var viktigt att de anställda på 
Skog skulle vara ödmjuka, och inte prata om att Skog hade köpt Virke, utan att det var ett 
samgående. Hon menar också att det är något som är väldigt typiskt för Skog, ödmjukheten, 
och att det var bland det första hon fick lära sig när hon började på företaget. 
 
När vi pratar vidare om den positiva känslan som förmedlades vid nyheten om 
sammanslagningen, berättar hon att optimismen trots allt mottogs med vis skepsis: 
 

“Ja, VD:n kände sig stolt att berätta om det här, ”vi blir så här mycket 
större” och så… Så tror jag att det alltid är, även om det kanske är negativa 
nyheter, så framställs det ändå som positiva…” 
 

I samma veva minns hon att det uppstod viss oro på arbetsplatsen, ingen visste vad det skulle 
innebära för just den här avdelningen; ska det dras ned på personal eller ska någon tjänst 
outsourcas? Sedan berättar Anna att det efter en period lugnade ned sig lite när nyheten 
bearbetats lite, innan det sedan tog fart igen: 
 

“Vi har ju inte riktigt förstått, som sagt, vad det innebär för oss som 
säljkontor. Det är… På en helt annan nivå.” 
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Den nya vågen av oro kom att förstärkas av ytterligare en nyhet: att avdelningen skulle byta 
datorsystem till VIPS, som tidigare använts av Virke. Hon minns att det började som en 
diskussion om att det skulle göras en utvärdering av vilka behov som fanns, vad systemet 
behöver kunna hantera och vad som är bäst för sammanslagningen. Anna berättar att de ganska 
fort fick bilden av att pratet om en utvärdering av system bara var just prat, och att beslutet 
redan var taget. En ganska kort tid efter det började personalen också gå på utbildningar i ett 
nytt system, något som förstärkte den bilden ännu mer. Det här medförde att de anställda på 
avdelningen fick en känsla av att inte vara involverade, trots att det faktiskt var dem det berörde 
i allra högsta grad, menar Anna. 
 
När Anna berättar mer om systembytet, och de utbildningar som inleddes, framträder en bild 
av en irritation mot VIPS, som i viss mån också smittat av sig eller identifieras med anställda 
ifrån Virke. 
 

“Det vi märkte då var verkligen att, det var fortfarande att personal från Skog 
var personal från Skog och de från Virke var på en helt annan sida. Att det 
verkligen var… När vi var på utbildningen så var det verkligen att ‘ja men 
det är så vi jobbar och det har funkat’. Det var den attityden man fick av folk 
från Virke.” 
 

Anna berättar att utbildningen var ett av de tillfällen då de främst kom i kontakt med anställda 
ifrån Virke: 
 

“Vi kom i kontakt på den första utbildningen, när jag var i Hamburg och 
hade första introduktionen. Och då var det verkligen att de inte var det minsta 
intresserade av att höra vad vi tyckte, eller att vi… När vi väl började säga 
‘ja men i SOND kan vi göra så här och så här’, ‘ja men nu pratar vi inte om 
SOND längre, nu är det VIPS som gäller’. Så att där tror jag att vi började 
fatta att ‘det här var nog kanske inte så kul’… Att sammanslagningen kanske 
inte var så himla rolig om man ska ha den attityden; vi fick höra att vi ska 
vara ödmjuka och prata om oss som företag, om ett företag, och så möts man 
av… Ja lite så där nonchalant och… Lite arrogans, som vi själva inte har på 
kontoret.” 
 

Anna upplever att det är tydligt, vilket urklippet ovan vittnar om, att det finns en känsla av “vi 
och dem”, just i diskussionen om VIPS och systembytet. I och med att hon inte har kommit i så 
mycket kontakt med anställda på Virke vet hon heller inte så mycket om dem, men det är tydligt 
att hon har en bild av dem som skiljer sig från hur hon tycker att de anställda på hennes 
avdelning är: 
 

“De jobbar på ett helt annat sätt, jag tror att det till exempel inte har så 
mycket översjömarknader, vilket… När vi har översjömarknader så måste 
man vara flexibel, i sättet att tänka, i sättet att arbeta. Och det har inte de 
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gjort, jag tror att det… Nu pratar jag bara utifrån den bilden jag har. Deras 
största kund är ju Smarta Förpackningar, och deras order är samma order 
varje månad, lika stort, som bara skickas till lager. Och det är därför det här 
systemet fungerar. [...] Det är väldigt mycket det… Tänkandet, som jag inte 
tror… Jag upplever dem i alla fall som mycket mer konservativa.” 
 

Hon menar också att de från Skog upplever att de i viss mån har blivit bemötta negativt från 
Virke: 

“Och vi har också blivit, på något sätt, bemötta med att ‘ja, ni är negativa 
för förändringen’, ‘man är rädd för förändringar’, och så har vi hört det här 
kanske under… Ja, under ett helt år, innan de äntligen sa att vi ska använda 
VIPS.” 
 

Det är tydligt att det frustrerar henne, eftersom hon inte upplever att de på Skog nödvändigtvis 
är emot förändringar. Hon berättar att det snarare handlar om att det nya programmet helt enkelt 
är sämre än SOND, som man haft tidigare: 
 

“Alltså, det är inte det minsta användarvänligt. Det känns lite grann som att 
vi har ett system från, vad vet jag… 80-talet eller 90-talet. Det är jättestor 
skillnad.” 
 

Hon menar att VIPS är ett program som är specifikt anpassat utifrån Virkes verksamhet, att det 
är “deras” system. All information hon tidigare kunde hitta i ett program, kommer hon nu 
behöva flera program för att kunna hitta, vilket helt enkelt innebär att det kommer att bli mer 
arbete för henne: 
 

“Vi har väldigt mycket att göra, och då behöver vi bra verktyg. Vi behöver 
inte sämre verktyg än vad vi har idag. [...] Det är väldigt frustrerande. Att 
veta att… Man har bytt från en Ferrari till en, vad vet jag… Inte ens en Fiat, 
till en vagn. En häst och vagn.” 
 

Hon berättar att de upplevde att det inte heller sköttes på ett bra sätt när beskedet om systembytet 
kom: 
 

“Vi hade en chef som faktiskt sa upp sig sen och började jobba för [ett annat 
företag]. Han var en som verkligen pushade på: ‘det här blir skitbra’, ‘VIPS’, 
‘hur vi ska jobba’, ‘hur effektiva vi ska vara’. Det var verkligen så väldigt… 
Vad kallas det, väldigt ’amerikansk’ [gestikulerar] anda… Det var lite hans 
bild. Ja, så kommer han till kontoret, tidigt på morgonen. Och då säger han 
‘jag vill inte att ni ska ställa några frågor, jag vill att ni ska lyssna på mig’. 
Och då berättade han: ‘ja, nu har vi valt ‘VIPS’, och han var Virke…  Och, 
ja… Det är bara att ta det, med andra ord… Det är bara att leva med det. Så 
jag tror att vi alla var lite ställda och inte längre kände för att klaga, eller 
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ens tycka till, för att det var inte ett forum att… Alltså, det kändes inte som 
att man kunde göra det.” 
 

Det är uppenbart att Anna inte anser att bytet av program var alltför positivt. De på CSS-
avdelningen gjorde också sitt bästa för att höja rösten och påpeka bristerna med systemet, men 
det förefaller inte ha funnits mycket utrymme för klagomål. Hon tror också att de närmsta 
cheferna faktiskt känner till och försöker uppmärksamma problemen, men att det även för dem 
kan vara svårt att driva informationen uppåt på ett framgångsrikt sätt. Hon berättar att de också 
fick löften om att det skulle göras förbättringar i programmet, som skulle göra det just mer 
anpassat efter dem. Det är dock inget som har märkts än: 
 

“Och nu har det gått ett år och jag tror att… Jag ser inga jättestora 
förändringar, det är lite nya, snyggare sidor, nya ’features’ och så…” 
 

Det finns en slags underliggande ton av hopplöshet när Anna berättar. Hon förstår att 
förändringar i system kostar företaget enorma mängder pengar, och att man knappast kan 
förvänta sig att det ska förändras speciellt mycket. Samtidigt finns det utbildare vars specifika 
uppgift är att underlätta för de anställda med användandet av programmet, men de är 
överbelastade och sitter stora delar av tiden i möten för att diskutera allting som inte fungerar 
med programmet. På samma gång upplever hon att problemen inte uppfattas eller 
uppmärksammas högre upp i företaget: 
 

“Jag vet inte, jag tror att det enda som kanske kommer få företaget att vakna 
upp, är att när vi väl fakturerar, om det inte funkar, så tror jag att det är då 
de kommer… Styrelsen, att ‘nu kanske vi har ett problem’. Jag tror inte att 
de tänker så väldigt mycket på hur effektiva vi blir eller hur ineffektiva vi 
kommer att bli här. Jag tror inte att det är någon som tänker på hur svårt det 
är för oss heller…” 
 

Något som också spelar in på hennes negativa upplevelse av programbytet, är att hon inte 
upplevde att motiven för förändringen framgick tydligt. Vad de fick höra var att bytet skulle 
förenkla framtida integration mellan bruk och maskiner, i händelse av att det skulle göras fler 
uppköp eller inköp. Anna tror emellertid att kostnadsbesparande spelar en stor roll i bytet, men 
påpekar också noggrant att det bara är hennes personliga spekulationer. De fick också höra att 
cheferna inte kunde gå in på några detaljer kring vad motiven var, vilket Anna också ställer sig 
tveksam till: 
 

“Men jag kände så här, han kunde inte heller gå in på detaljer för att det är 
ingen av dem som har suttit med oss och sett hur vi jobbar. Det hade jag 
önskat, att… Okej, om man är chef för en ny enhet, att man sätter sig ner, och 
förstår hur din personal jobbar. Det har ingen gjort. [...] Våra kunder 
förväntar sig att vi ska, ja, vad vet jag, ta fram en Excel-lista med det här, 
kan vi göra det i VIPS? Jag tror att, alla de här småsakerna, det har ingen 
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tänkt på. För att det är ingen som har suttit med mig och sagt ‘okej, vilka 
kunder har du och vilka behov har de?’” 
 

Anna är också inställd på att det nya programmet kommer att få genomslag i hur de arbetar mot 
kunderna, och hur kunderna upplever deras service. Hon menar att de just nu får höra att de 
låter kunderna bestämma över dem, att det ses som en svaghet eller något negativt att de vill 
göra sitt bästa för att skräddarsy lösningar åt sina kunder. Det får henne att oroa sig över om 
företaget håller på att bli för stort, och glömmer bort att bry sig om sina kunder. På samma gång 
som hon tycker att bytet skötts dåligt internt, tycker hon även att företaget har varit slarvigt med 
att kommunicera förändringen (av program) till kunderna. Det gjordes ett utskick där det 
informerades om att bytet skulle göras, men inte överhuvudtaget att det kunde innebära 
påfrestningar med längre svars- eller ledtider som påföljd. Anna upplever att det hade varit en 
enkel åtgärd att i större utsträckning informera kunderna och vara ärliga, vilket också hade gjort 
det dagliga arbetet enklare för henne och kollegorna på avdelningen. 
 
Det är tydligt att Anna upplever att just programbytet till VIPS har varit den mest påfrestande 
följden av sammanslagningen mellan Skog och Virke, och att den kommit att bli utmärkande 
för sammanslagningen för de anställda. Hon förklarar att det också har haft sin påverkan på 
stämningen på arbetsplatsen: 
 

“... vi har varit oroliga för det här under… Under ett helt år. Vi har ju behövt 
gå… Vi har ju haft kick off:er där vi bara har pratat om VIPS, hur det kommer 
påverka oss. [...] Så stämningen är ju inget bra, man känner att man ligger 
längst ner i kedjan, att ingen bryr sig om vad vi säger. På nåt sätt så tror jag 
att vi alla lite grann har tappat självförtroendet när vi bara får höra att ‘ja 
men de är ju lite jobbiga som klagar, och inte vill ha något nytt’ när vi själva 
vet att det inte är det det handlar om.” 
 

Samtidigt har den känslan av uppgivenhet eller hopplöshet som kan skönjas kanske även 
medfört att de anställda på avdelningen inte investerar lika mycket känslor i den situation som 
råder: 

“Jag tror att det också är därför vi är på bättre humör än vad vi var för sex-
sju månader sen, för att vi känner att ‘vi orkar inte längre, vi släpper det’. Vi 
ger det ett försök, funkar det inte så kan vi inte ta ansvar för att våra kunder 
får en orderbekräftelse två veckor efter. Att vi inte kan boka en båt, för att 
nånting händer. Så jag tror att vi försöker jobba med att ta lite grann avstånd 
från att, det är inte vi som har bestämt det här och vi kan ju inte ta ansvar för 
det då. Vi gör så gott vi kan. Men så klart, stressen är ju… Folk är ju redan 
stressade innan VIPS kommer in i bilden.” 
 

Ytterligare något som Anna påpekar, är att hon upplever att CSS-avdelningen är de enda som 
inte har något att säga till om. VIPS har varit ett bra specifikt exempel på det, som vi har 
avhandlat ovan, men hon känner att de anställda på avdelningen inte har någon befogenhet att 
säga nej, och inte heller någon person som kan stå upp för dem. Hon beskriver exempelvis att 
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bruken kan skjuta över uppgifter till CSS för att de själva upplever att de har för mycket att 
göra, och att säljarna kan säga nej till att använda ett visst system för att det går för långsamt. 
CSS, däremot, kan inte säga nej på samma sätt: 
 

“De [säljarna] kan säga nej, de kan säga att ‘vi använder inte CAR’ [ett 
system] för att det funkar inte, det är för långsamt. [...] Och då säger de nej, 
vilket är fantastiskt. Det är ju så man ska göra, om det här inte är bra för mitt 
arbete så måste jag ju kunna säga nej. Medans vi sitter och ‘jaha, okej, vi får 
ta det’. Vi har ingen som pushar och säger ‘det här funkar inte, min grupp 
kan inte jobba så.’” 
 

När vi kommer in på hur tiden framöver ser ut, återkommer Anna lite till den hopplöshet i 
samband med det nya systemet, som vi känner har funnits genomgående: 
 

“Jag känner lite grann att… Just nu så jobbar vi ju i det här nya systemet, då 
är det… Det är kanske tio procent av allt jag gör under dagen. Så då börjar 
jag undra ‘hur blir det när det är 50 procent?’ Men då känner jag lite grann, 
den dagen den sorgen. Då gör jag mitt bästa, hinner man inte med så hinner 
man inte med. Det är bara då vi verkligen kan se att det här inte funkar. Jag 
tror att vi alla har, lite grann, en inställning nu att ‘det är inte så mycket mer 
vi kan göra, vi gör vårt bästa’. Och vi gör vårt bästa för att hålla humöret 
uppe.” 
 

Samtidigt tror hon att förändringen kan föra något positivt med sig. Hon diskuterar öppningen 
av kontor i Miami, och att ansvaret för kunder i Nord- och Sydamerika, hennes kunder, kommer 
att flyttas över dit över tid: 
 

“Så jag kommer säkerligen ha andra marknader att göra med, eller andra 
uppgifter. Så det kan jag lite grann se fram emot, att jag kanske inte kommer 
att behöva jobba i det här systemet, jag kanske kan gå mer åt att börja sälja, 
och inte… Ha det här. Så jag tror att förändringen kan också vara positiv om 
det är så att man har lust och ambitionen att ta sig någon annanstans.” 
 

Hon är emellertid inte lika säker på att alla känner likadant: 
 

“Vi har öppnat kontor i Singapore, så det är några av mina kollegor som 
också ska lämna över kunder, och jag tror inte att alla förstår riktigt ‘okej, 
vad innebär det för mig? Vad kommer jag ta över?’ Så det är också lite oro, 
att man kommer att dra ner på vår avdelning. [...] Det finns hela tiden, rykten 
om att de kommer att dra ner, när kommer vi få reda på det, vad innebär det 
för oss när de öppnar kontor i Singapore eller när man anställer två nya i 
Dubai. Så det är också lite grann det, det är inte bara ett nytt system, utan 
också en oro för ‘vad kommer att hända med oss?’ Vad är tanken?” 
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Anna fyller dock i och menar att hon har tillit till företaget, och tror att de kommer att behandlas 
väl, vad som än händer framöver: 
 

“Det är lite osäkert. Samtidigt så litar man på att man jobbar på ett företag 
som bryr sig om sin personal. Så jag tror inte att det bara kommer att hända, 
men man vet ju inte.” 
 

Hon tycker inte att det nödvändigtvis är en brist på information om framtiden, utan menar att 
hon får svar från chefer om hon bara frågar. Samtidigt förklarar hon att det är svårt för chefer 
att alla gånger svara på ett bra sätt. 
 

“Det är ingen som kommer, så klart, och säger att ‘det här kommer att hända 
om sex månader’ för då tror jag att många skulle börja försöka hitta andra 
jobb, och börja säga upp sig.” 
 

Det kan förstås också vara frustrerande att inte veta vad som väntar, vilket Anna också verkar 
tycka. Hon tar återigen öppnandet av kontoret i Miami som exempel, och pratar om att saker 
och ting ibland verkar ske utan att det riktigt finns någon plan, eller någon som kan besvara 
frågor om varför eller hur något ska ske. Anna upplever att det ofta hamnar just hos dem på 
CSS utan att de har makten att säga ifrån, som hon varit inne på tidigare: 
 

“Och alla pratar, men ingen kommer fram till en lösning. Så man kan ställa 
frågor, ja, i luften; ‘är det någon som kan? Är det någon som vet? Nej? 
Kanske ja?’ Det är… Som sagt, otroligt frustrerande. Det är… Hjälplös, 
känner man sig. Och sen känner jag också att, varför ska vi ta det ansvaret 
att egentligen ha den rollen?” 

4.2.5 Fall V - Sofia  

Sofia är en energisk kvinna i 40-årsåldern som började jobba på Skog för snart nio och ett halvt 
år sedan. Hon har jobbat på CSS i Stockholm i totalt sex år, med två mamma-ledigheter som 
tillsammans varade tre år. Sammanslagningen med Virke 2012 gick inte obemärkt förbi när 
Sofia kom tillbaka från sin andra mamma-ledighet. 
 

“... när det här hände [sammanslagningen med Virke] var jag mamma-ledig, 
så när jag kom tillbaka så var det nytt [...] så jag var inte här precis när det 
hände men när jag kom tillbaka var det lite chock. Eller inte chock men ja, 
det var annorlunda. Absolut.” 
 

Saker och ting hade förändrats: 
 
“Känslan man har, är lite som om att Virke bestämde. Istället för att Skog 
bestämde eller båda två bestämde. Till exempel systemet. Aa ungefär 
känslan... De ändrade hur företaget funkade. Innan var det länder som 
styrde. Nu är det segment.” 
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Vi får beskrivet för oss i riklig detalj om hur sammanslagningen inneburit stora förändringar i 
hur CSS-avdelningen är strukturerad och hur Sofia och hennes kollegor skulle komma att jobba 
annorlunda. Innan sammanslagningen 2012 var avdelningens ansvarsområden fördelade efter 
länder och marknader. Företagets säljare var strukturerade på samma sätt. Det här innebar att 
Sofia och hennes kollegor endast hade en säljare att ha kontakt med - nämligen den säljare som 
var tilldelad samma geografiska område som dem själva. Efter sammanslagningen fick CSS-
avdelningen emellertid en annan struktur där ansvarsområden istället skulle tilldelas efter 
specifika marknadssegment. Plötsligt blev det inte samma logiska tilldelning då många säljare 
kunde utgöra ett specifikt marknadssegment. Det här blev problematiskt på många sätt. 
 

“Det var segment som styrde. Så nu är det segment-chef så nu är det struktur 
där. Under segment liksom [illustrerar med med händerna vertikala spalter 
som ska lika segmenten]. Så har de gjort nu. Så för oss var det lite svårt för 
en säljare kan sälja flera sorters förpackningar. Hur skulle vi dela? Innan 
var det för område för min säljare som liksom säljer i Asien – Daniel till 
exempel. Nu är det segment. Eh så jag är marknadssegment X. Eh så hur 
skulle vi dela liksom? Jag har en säljare som säljer flera sorters 
förpackningar och sen det var andra säljare som också säljer samma 
produkt. Så det var jättesvårt för oss. Att... Att... Följa den nya strukturen på 
företaget.” 
 

En månad innan mamma-ledigheten tog slut närvarade Sofia på ett möte där hon och hennes 
kollegor kom att bli meddelade om den nya strukturen på avdelningen. 
 

“... då meddelade dem vem som skulle vara vår chef. För vår chef var Jonas. 
Men plötsligt var Jonas inte vår chef. Nu var det Philip. Någon annan. Som 
sitter i Hamburg. Så det var många ändringar. Jag kände lite chock.” 
 
”Sen jag vet... Det dagliga jobbet är ungefär samma. Absolut. Men 
strukturen... Då var det lite kämpigt. Att fördela vårt jobb mellan alla i 
gruppen.” 

 
Hon har hört rykten om förvärvet av finska PLY Oy och hur det gick till: 

“Ja precis. Så jag var borta. Tack och lov. För det var hemskt, säger de. Det 
var mycket jobb. Jag har hört att det var hemskt. När de köpte maskinen, det 
var mycket jobb.” 

Sofia fortsätter och berättar för oss om hur hon upplever att stämningen på avdelningen 
förändrats efter sammanslagningen. Det verkar inte bara vara omstruktureringen av 
ansvarsområde som varit problematisk. Att man inte till fullo kan behärska ett nytt system, eller 
att systemet inledningsvis innehåller mycket tekniska problem, är enligt Sofia inte det stora 
problemet här. Det kan man ta: 
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“... systemet är värre. Det tar längre tid att göra grejer som vi gjorde innan 
så det känns som ett steg bakåt. Så det är jättetråkigt. Det är ett värre system, 
och det var Virke. Varför inte SOND? Ja, det var ett standardsystem [VIPS] 
och de köper andra maskiner och de köper andra företag och det är lättare 
att anpassa för nya [maskiner och företag] för det är ett standardsystem som 
många förpackningsfabriker använder. Okej det var deras anledning... [paus] 
Okej. Samtidigt är det sämre. Så för oss, det påverkar oss nu, och det 
påverkar oss ordentligt.”   
  

Sofia fortsätter utveckla hur implementeringen av det nya systemet påverkar henne själv och 
hennes kollegor: 
 

“Just nu håller vi på att börja jobba med det här systemet så nu är det inte 
roligt. Vi vet inte hur det funkar och det är grejer som inte funkar ännu. De 
skickade över ordrar från VIPS till SOND och ja... Det blev inte bra. Allt blev 
inte bra. Vissa grejer blev fel tekniskt. Och då måste man gå till en Super user 
och fråga ‘vad har hänt här?’ och man fattar ingenting. Och man måste ringa 
till IT Consulting. IT Consulting gjorde systemet. Det är jobbigt nu, allting 
tar längre tid. Men även om de fixat allt det där, nu vet vi hur det funkar. 
Tänk om 3-4 månader... Systemet är fortfarande värre. Vissa grejer tar 
längre tid för oss att göra samma sak. Så är det. Så är det. Det är ett värre 
system. SOND, de gjorde det till oss. Så just nu, det är tråkigt. Ja.” 
 

Även om ett sämre order- och faktureringssystem innebär en sämre service och en missnöjdare 
kund är Sofia ändå mer orolig för hennes egna situation: 
 

“Jag är mer orolig för mig. Inte för kunden. Alla säger ‘stackars kunden!’. 
Nej, för jag vet att vi ska göra det vi kan. Det ska jag göra i alla fall. Den som 
sitter där och svettas: ‘Jag kan inte fakturera!’... Det är jag. Jag springer till 
de ansvariga för VIPS-utbildningen och de ska i sin tur göra sitt bästa och 
jag ska göra mitt bästa. Men kunden kommer ändå få sin faktura. Jag vet det 
och vem ska göra det? Jag. Så jag är mer orolig för mig inte för kunden. 
Kunden ska få det. Jag vet. Och jag ska ringa till IT Consulting och vi ska 
göra vårt bästa. Så det är vi som lider. Inte de som bestämde... Inte kunden... 
Det är vi. Och de struntar i hur mycket vi lider. Ja så är det. Så därför är det 
lite tråkigt nu. Men sen vi ska lära oss det systemet och det finns kanske grejer 
som är bättre än SOND. Men i allmänhet alltså, SOND var gjort till oss och 
det var inte det här” 

Sofia upplever att hon och hennes kollegor aldrig riktigt givits chansen att få säga vad de tycker 
och tänker. 
 

“De som bestämmer egentligen och som är högre upp, vi fick aldrig prata 
med dem. Och det känns som att de struntar i det, vi ser inte dem i alla fall. 
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Förstår du? Så ja Philip [CSS Head Teamleader] var orolig, men han kan 
inte göra någonting i alla fall. De hade bestämt. Ingen kan göra någonting. 
Så vår chef har lyssnat absolut, men vad kan han göra? Absolut ingenting. 
Han som har bestämt... Han är inte ens här. Han som bestämde bytte företag. 
Han bytte till systemet VIPS och sen gick han till en av de största 
konkurrenterna. Förstår du? [skratt]. Så de som bestämde, de som sitter där 
[pekar uppåt], det känns som att de struntar i det. Det ska funka. Det ska vara 
jobbigare för oss. Men vi ska fakturera, de ska få pengar i alla fall. Så för 
dem spelar det ingen roll. Jag vet inte hur mycket det har kostat det här. Jag 
vill inte ens veta.” 
 

Sofia uttrycker sig inte speciellt orolig över det nya systemet. Däremot nämner hon att 
framtiden är osäker. Hennes tjänst ska flyttas till Singapore vilket hon inte nödvändigtvis kan 
tilldela som antingen ett beslut som kom från Skog eller Virke. 
 

“Jag har sagt nu att det känns som att Virke har bestämt mycket. Men det jag 
ska berätta nu, det vet jag inte vem som har bestämt. Det jag ska förklara nu 
har SkogVirke bestämt tillsammans. Jag vet inte vem som kom på det här. 
Men vi har öppnat kontor i Miami tillexempel och Singapore och de ska flytta 
våra jobb dit. Inte allas jobb. Till exempel Anna och Ulrika, deras jobb ska 
flyttas till kontoret i Miami. Det betyder att de inte ska ha jobb. Fast det finns 
mycket att göra. De ska inte få sparken. Och sen Christinas jobb ska flyttas 
till Singapore också. Och sen mitt och Lenas jobb också. Så det är mycket 
ändringar nu. Samtidigt har de anställt tre säljare i Indien så det finns jobb 
för alla. Men jag är inte orolig. Inte för systemet, det kommer att funka. Nu 
funkar det sådär för det är nytt och ja... Det kommer och funka. Det kommer 
att vara jobbigare för oss men det kommer att funka. Jag är inte orolig. Men 
det är bara tråkigare att se. Det funkade så bra innan och man kan inte låta 
bli att jämföra.” 
 

Förutom det nya systemet och omorganiseringen på avdelningen har Sofia en positiv bild av 
sammanslagningen 
 

“Jag tror att vi har bättre bild nu, SkogVirke. Eller det känns mer modernt 
nu. Om det är på grund av Virke det vet jag inte.” 
 

Den moderna känslan tror Sofia har mycket att göra med att marknadsföringen blivit mer 
modern. 
 

”Kanske hade Skog kommit på det här innan men det vet jag inte. Vi är större 
också. Jag tror att det ger oss mera möjligheter också så kanske är det inte 
bara Virke. Utan nu tillsammans är vi mera moderna. Det är mycket större 
och det känns mer modernt nu. De satsar mer på vår image liksom. Bilden av 
oss... Ja.. Den känns bra. Och mycket med miljö, och mycket med att ’göra 
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skillnad’. Det känns modernt och det känns roligt på det sättet. Och det 
känner jag nu, och inte när det var Skog. Men som sagt jag tror att det är på 
grund av båda två tillsammans. Inte bara Virke. Tror jag. Så det 
[sammanslagningen] är inte bara negativt. Det känns modernt och stort och 
att de satsar på framtiden. Det känns jätteroligt. Jag tror att det är SkogVirke 
nu. Inte dem eller vi. Det känns så. Det känns bra.” 

4.2.6 Fall VI – Ulrika  
Ulrika började arbeta inom Skog för drygt tre år sedan, vid tidpunkten för den här intervjun. 
Hon är i 30-årsåldern, upplevs vara en lugn och sansad person, och har tidigare arbetat på ett 
av Skogs bruk, innan hon började på CSS-avdelningen där hon nu varit anställd i drygt ett år. 
Med andra ord arbetade inte Ulrika på CSS-avdelningen under sammanslagningen, utan 
upplevde den när hon jobbade på bruket, och fick sedan anställning på SkogVirke två år efter 
att sammanslagningen ägt rum. På CSS-avdelningen arbetar Ulrika mot Nord- och 
Sydamerikanska kunder, och beskriver sina arbetsuppgifter som varierande: det kan vara 
beställningar, bokning av leveranser, kontakt med bruken om produktion eller säljstöd till 
säljaren som är ute och reser. Just nu är hon involverad i uppstarten av ett kontor i Miami, för 
att flytta över arbete med Nord- och Sydamerikanska kunder och minska arbetsbelastningen på 
CSS, som varit hög. I och med att hon varit anställd på ett bruk, har Ulrika även med sig den 
faktiska tillverkningsprocessen, och vet exakt hur arbetet går till. Utöver tillverkningen arbetade 
hon även med leveransplanering, där hon bokade lastbilstransporter och tågtransporter mot 
södra Europa, ett arbete hon beskriver hade högt tempo, “snabba puckar”. 
 
Vi börjar prata om sammanslagningen, och hur den upplevdes på bruket. Ulrika gjorde då sin 
första sommar på bruket, sommaren 2012, men beskriver att hon ändå hade en bra bild av bruket 
och hur det fungerade, eftersom hon både är uppväxt i orten där bruket ligger och haft en pappa 
som arbetat på bruket. Hon berättar att beskedet om sammanslagningen var ganska oväntat för 
de anställda på bruket: 
 

“Sen kom jag ihåg när, liksom på intranätet, vi satt och jobbade… Och så 
bara fick vi upp att ‘Skog ska gå ihop med Virke. [...] Ja, det var liksom ”jaha, 
vad de bestämmer där uppe i Stockholm”. Alltså, det är lite sån attityd. Så är 
det som ‘jaha, vi här nere liksom… I produktion, är inte så…’ Det spelar 
ingen roll vad de säger eller så.” 

 
Vi kommer återigen in lite på mer på Ulrikas nuvarande arbete, på CSS-avdelningen. Eftersom 
Ulrika inte arbetade på avdelningen under sammanslagningen är det svårt för henne att uttala 
sig om eventuella skillnader mellan hur det var innan och efter. Istället blir det mer naturligt för 
henne att prata om den förändring hon faktiskt har upplevt, vilket snabbt leder oss in på bytet 
av program, som vid tiden för den här intervjun är på väg att börja användas operativt. Ulrika 
berättar att hon redan har varit i kontakt med programmet, VIPS, från tiden som 
leveransplanerare på bruket. Därför hade hon heller inte en speciellt negativ inställning till 
programmet: 
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“Ja, från början så var jag ändå så här ‘ja, nytt program, man ska inte vara 
så himla bitter’. [...] Man vänjer sig.” 
 

Den känslan verkar dock ha vänts fort när Ulrika och de andra skulle börja utbilda sig och 
använda programmet mer: 
 

“Men sen när vi kom på första utbildningen som vi hade, jag hade sista 
utbildningstillfället, alla andra hade innan mig, och sen… Den veckan, man 
bara ‘vad är det här?’ Alltså, vi… På vår hemsida och allting så går vi ju 
framåt och visar liksom att vi är ett modernt företag, och det här systemet… 
Jag menar, vem gör ett system i Java? Alltså, det är ju liksom i början av 90-
talet. Allt… Ja, det går väldigt mycket bakåt.” 
 

Ulrika menar också att den operativa implementeringen, det vill säga att systemet ska börja 
användas ut mot bruken, kommer olägligt. Eftersom hon jobbar mycket med uppstarten av 
kontoret i Miami, finns det ett stort behov av att kunna jobba effektivt, och genomföra arbete 
fort, framför allt små detaljer. Det nya systemet gör det svårare för Ulrika och de andra att arbeta 
på det sättet, upplever hon, eftersom det arbete som ska gå fort istället tar mycket längre tid. 
Hon menar också att det kommer att drabba kunderna: 
 

“… de säger att vi inte får jämföra SOND och VIPS, men… Kunderna är 
vana vid den här servicen, och ‘nu ska vi se, nu får inte ni den här servicen 
längre för vi har bytt system. Vi har gått ihop med Virke, och nu kan ni inte 
få den här’ liksom…” 
 

Ulrika berättar att det finns en skillnad mellan programmen som tar sig starkt uttryck när det 
kommer till att jobba internationellt, speciellt när det gäller hennes arbete med 
Nordamerikanska kunder, som vill använda sig av sina egna imperial-mått. Hon upplever det 
också som tydligt att programmen är anpassade utifrån respektive verksamhet. Hon beskriver 
skillnaden: 
 

“I Sverige kanske det funkar, men jag vet inte… Alltså, Asien, Sydamerika 
och USA speciellt, som har sina imperialmått och allting, som vill ha allting 
i deras enheter. Om vi ska komma, liksom ett svenskt företag, så måste vi 
anpassa oss och visa att vi ‘vill ha dig som kund, och vi kan erbjuda den här 
servicen’ och så… Men i det här systemet så… Minsta lilla uppdatering känns 
som att… Eftersom det är ett standardsystem, så måste vi köpa in en ny 
funktion och då kommer det kosta… Så visst, vi ska ha samma system, men vi 
har liksom två olika business, vi har inte samma typer av produkter, gamla 
Virke och Skog. Hade det inte varit bättre att behålla så att… Program som 
är anpassade efter våra produkter, och ett system som är anpassat för deras. 
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Även om vi är samma… Ja men vi träffar ju aldrig varandra, varför ska vi 
jobba i samma system?” 
 

Liksom verksamheterna är olika, upplever hon även att man arbetar olika Skog och Virke 
emellan: 
 

“Customer service specialist Virkebruk 1, som jag är i kontakt med… Även 
fast vi heter samma titel, så har ju hon… Jobbar vi på olika sätt. Hon jobbar 
mer som leveransbokare, som vi säger att bruket ska göra. Det gör de i 
Virkebruk 2. Så att även fast vi har samma jobb, så är det… Olika. För att, 
det är liksom gamla Virke och Skog.” 
 

När Ulrika kommer in på resonemangen om hur olika de arbetar återkommer hon till hur VIPS 
påverkar hennes dagliga arbete, och att det i längden kommer att påverka kunderna och hur hon 
jobbar mot dem: 
 

“Hmm… Vi har fortfarande mycket saker som jag inte vet hur jag ska göra. 
Och man känner så att “jag har rapporterat det här” men man vet inte var 
det hamnar nånstans. Och jag vet om att den dagen som kunden frågar efter 
det här så kommer det vara mig det kommer komma till ändå, så det slår ju 
tillbaka om man inte vet svaren. [...] Om vissa saker säger de ‘ja men det här 
är inte så viktigt’ men de vet ju inte vad… De kan ju inte alla kunder, så de 
kan ju inte säga vad som är viktigt eller inte. Och om det här är en viktig kund 
för oss, då ska vi väl erbjuda dem den tjänsten som de är vana vid. [...] Vi kan 
liksom inte blanda och anpassa efter kunden, utan det går inte. Man… 
Systemet är väldigt kantigt. Och man gör på ett sätt. Om man vill göra lite 
special, som man kunde göra i vårt system, så går inte det.” 
 

Hon har också märkt av säljarna, som ju befinner sig ännu närmare kunderna, att saker och ting 
inte fungerar som vanligt: 
 

“Och även säljarna, tror jag märker av det här med Virke, eller ja, systemet 
i sig, för de har ju haft många funktioner som de använt när de har varit ute 
på resor, eller de har bett oss, ‘kan ni kolla det här?’, hur mycket vi har sålt. 
Och de siffrorna kan vi få fram väldigt fort om de ringer, liksom, om de ringer 
från flygplatsen eller vart som helst. Men nu går det inte att se längre. Så att 
han, vi har ju, det finns inget system nu där vi kan se alla våra order, hur 
mycket han har sålt per månad. Så vi sitter och gör en Excelfil, med varenda, 
lägger in varenda siffra i en Excelfil. För att det inte finns. Jag tror säljarna 
är inte alls heller glada, på… Ja, att vi är begränsade och får jobba mer 
oeffektivt och gå bakåt i tiden.” 
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Hon upplever också att det är frustrerande att de har så mycket frågor som det inte verkar gå att 
få svar på. Hon menar att svaret ofta är att saker och ting inte går att göra, eller att det går att 
göra men att det är svårt och kommer att ta tid. 
 

“Så det är mycket frustration också i gruppen, att vi skulle gärna vilja… Nu 
har vi en från Virkebruk 2 här som kommer hjälpa oss. Samtidigt som han 
inte förstår allting, han är inte van, han förstår inte vad vi pratar om när vi 
brukar göra på det gamla sättet, utan han har ju bara lärt sig som de gör, 
liksom, i Virke, och de funktionerna de behöver, inte, liksom, det nya. Så han 
kan väl hjälpa oss till viss del, men det skulle ändå vara bra med någon som… 
Ja jag vet inte.” 
 

Hon beskriver att det är svårt att jobba för att det sällan går att slutföra sådant man börjar med, 
eftersom det ofta tar stopp någonstans. Vid sådana tillfällen finns det kollegor som har som 
uppgift att vara extra kunniga i programmet, så kallade “super users”, att fråga om råd. De 
kollegorna blir emellertid överösta med frågor, menar Ulrika, så hon upplever inte att det alltid 
är ett alternativt att prata med dem. Det händer att man skickar ärenden till IT-avdelningen, men 
de ger ofta inte svar förrän ett dygn senare, vilket gör det svårt för de anställda på CSS att svara 
kunden inom det 24-timmarsmål som finns uppsatt för kundservice. 
Ulrika upplever också att hon ibland hamnar lite i kläm mellan företaget och kunderna. Hon 
känner att hon ofta behöver ursäkta sig för att något inte går att lösa, eller för att hon inte har 
svaret på en fråga från kunden: 
 

“Så att det blir liksom, hela tiden… ‘Ja, jag är jätteledsen’… Hela tiden till 
kunden, för att det inte finns lösningar till det. [...] … och då hade jag gärna 
velat att vår chef går ut med ett meddelande till alla kunder och säger att ‘det 
här kommer inte att finnas’, så att det inte blir tråkiga överraskningar hela 
tiden. Det är bättre att de blir informerade än att de frågar och frågar och 
sen…” 
 

Hon beskriver att det hade varit bättre om företaget hade kunnat gå ut med ett meddelande till 
alla kunder, där man förklarar situationen: 
 

“Då hade jag gärna hellre sett att vi hade varit ärliga, och sagt ‘det kommer 
bli förändringar, ni kan vara beredda på att under de första månaderna 
kommer det att vara struligt, men vi gör vårt bästa’, nånting sånt. Så vi hade 
sluppit sitta nu och säga ursäkta, allting skulle vara som vanligt. Men det är 
det inte. Men jag vet att min säljare har redan pratat med kunderna och sagt 
att det kanske kommer vara struligt, att han har tyckt att det är utskicket inte 
var tillräckligt.” 
 

Hon utvecklar, och menar att det dessutom är frustrerande att behöva agera professionellt, å 
företagets vägnar, trots att hon egentligen vill säga som det är: 
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“Det är inget kul alls. Till slut så tappar man, ‘hur många gånger kan jag 
säga att jag är ledsen?’ Jag är inte ledsen, det här programmet är skit. Jag 
är inte ledsen överhuvudtaget, för att det här är vad som bestämdes. Men 
man vill nästan vara ärlig och säga, men man måste ändå hålla masken och 
visa att ‘jag är jätteledsen, vi la la la la la’. Men… Ja, nej men det är inte 
kul.” 
 

En annan sak som Ulrika kommer in på, är en känsla av att de på CSS-avdelningen behandlas 
på ett annorlunda sätt. Hon verkar uppleva att de blir påtvingade det nya programmet, utan att 
ha någon chans att säga ifrån: 
 

“De har köpt in vissa nya funktioner för att anpassa för vårt gamla system. 
Och de är nya funktionerna, det nya sättet att jobba på, som IT Consulting 
har utvecklat. Virke, och Virkebruk 2… Eller Virkebruk 1, använder inte det 
här nya, utan de fortsätter på det gamla sättet. Jag menar, vi har fått gå 
igenom en stor förändring och bytt system, men de kan inte använda de nya 
funktionerna för att de säger att det inte är tillräckligt säkert än. För att… 
Ja, i Miami så har de support av en som är från Virkessidan. Och liksom, 
‘men varför använder vi inte de här sidorna, de är ju mycket mer effektiva’, 
du vinner liksom väldigt mycket tid på att använda dig av den nya sidan. Och 
då sa hon att ‘nej men vi gör inte det i Virkebruk 1 och Virkebruk 2 än för att 
de är inte tillräckligt utvecklade’. Men vi ska jobba varje dag med dem, så 
att… Det borde väl vara lika, att om vi får nya funktioner så borde väl hela 
företaget använda de nya som vi ändå har köpt in för ett antal… Väldigt 
mycket. Så att, ja det finns en… Ja, vi jobbar på väldigt olika sätt, gamla 
Virke och Skog.” 
 

Ulrika fortsätter att resonera kring programbytet och arbetssätten, och kommer in på tanken om 
Skogs och Virkes identiteter lever kvar lite inom SkogVirke. Hon gör en koppling till beslutet 
som tagits om vilket system som ska användas, och menar att det kanske hade varit bättre att 
implementera ett helt nytt system: 
 

“Jag fattade det som att Virke precis hade köpt in VIPS, eller jobbat i det, så 
därför skulle vi ha samma. Men det hade kanske varit bättre att hitta ett… Ja, 
men SOND, som man gjort då till båda företagen och gjort specifikt för vilken 
typ av produkt och vilken typ av… Ja, marknad, och… [...] Ja, för nu blir det 
ändå, med alla diskussioner med det här nya systemet, så blir det ändå 
diskussioner mellan gamla Virke och gamla Skog, att… Vi förstår inte 
varandra, vi pratar, liksom, som två olika språk, känns det som. Men jag 
menar, ‘det här gör ju SOND’, men nej vi får inte, ‘glöm SOND, SOND finns 
inte’. Ja men, jag måste ju referera till nånting, nånting som jag är van vid. 
Så det känns… [...] … Ja men vi är lite olika… [paus] Tänk, ja, lite olika sätt 
att se saker också känns det som, att den lilla kontakt man har haft med 
Virke… Gamla Virke, så…” 
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Hon beskriver också, som hon varit inne på tidigare, att de upplevde ett slags utanförskap när 
det kom till att planera och diskutera implementeringen av program, i synnerhet i samband med 
öppnandet av kontoret i Miami som hon är involverad i: 
 

“Ja men man får lite känslan av att de bestämmer nu, att ‘nej men så här ska 
det vara, det här systemet’, ‘så här ska det vara’, att inte vi har så mycket att 
säga till om. [...] Så jag har varit med i den här IT-gruppen då, för att komma 
fram till en lösning. Och det är ju, ja, det har varit i princip bara Virke och 
IT Consulting. Och vi fick inte vara med överhuvudtaget, vi ändå, som 
jobbade dagligen med det här. Så efter ett tag så krävde vi att, ‘kan vi få vara 
med i det här? För att vi vill veta vad ni bestämmer så att vi kan vara med 
och påverka’. Men, ja… De mötena är inte jätte… Ja, man är ändå utanför, 
alltså de är, plus att det är IT-språk, men ändå känner man att… Vi förstår 
inte varandra, alltså det är… Vi är med för att vi känner att vi måste, inte för 
att det är trevligt.” 
 

Ulrika berättar att det från början förmedlades en väldigt positiv och ambitiös bild av projektet 
med programbytet. Hon tror dock att det nu har börjat framgå även för personer högre upp i 
företaget att beslutet att börja använda VIPS inte var odelat positivt. Hon upplever att det har 
sänt fel typ av signaler till de anställda: 
 

“Det är också så, att de som har lett det här projektet har ju antingen gått till 
en konkurrent, eller de har slutat, ehm… Så det har ju varit, massa ‘varför?’ 
Om den som startade det hela, om den personen verkligen trodde på det här, 
och sen så lämnar han, det blir liksom att projektet… Ja. Ville du inte vara 
med på slutet och se hur det blev, för att du såg att det var nånting, det här 
funkar inte? Och även, hon som jag pratade om, som är customer service 
mill- [bruk] chef, hon börjar inse också att det här var ett dåligt beslut. Men 
man vet inte heller vilka som tog det här beslutet, för det finns inte… Det finns 
ingen dokumentation på att de här satt i projektgruppen, utan det är väldigt 
luddigt. Jag var inte med exakt när det bestämdes, men jag har hört… Och 
nu så är det ju ingen som står upp och säger att ‘jag leder det och jag tror på 
det här’ utan det är lite, ja… Nu har de ju bytt projektledare, och projektet 
har ju flyttats fram om, och om igen.” 
 

Samtidigt som hon beskriver att problemen med VIPS och implementeringsprojektet eventuellt 
har börjat komma till ytan, upplever hon att det fortfarande förmedlas en bild av att 
implementeringen går bra. Det verkar bygga på hennes bild av att det hela sköts på ett bristfälligt 
sätt: 
 

“Ja, som jag sa tidigare, min pappa jobbar på bruket, så jag har ändå kontakt 
där. Så ibland så pratar vi om VIPS [skratt]. [...] För att han jobbar i själva 
utlastningen, där alla lastbilar kommer, så att han är ansvarig för att, ja, det 
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blir rätt. [...] Och, på intranätet så kom det ju ut nu efter starten att ‘allting 
har gått jättebra’ och ‘alla är jättenöjda’, och jag har inte träffat någon som 
är… Och den som är ansvarig för det inlägget, är en från Virke som är 
projektledare. Visst, vi hade liksom inga databaser som kraschade eller så, 
men vi har haft så många småproblem liksom, här och där och det har inte 
alls funkat, och… När jag pratar med bruket, dels min pappa då på 
utlastningen, som berättar att… VIPS säger en sak, deras produktionssystem 
säger en sak, det stämmer inte överens. Det funkar inte, ofta är det så att, han 
sa ‘ja en lastbil fick stå och vänta i åtta timmar’ för att det inte stämde i 
systemet.” 
 

Hon utvecklar: 
 

“Jag tror inte det, det känns inte som att det räknas [skratt]. De småsakerna, 
för de ansåg att det var så små saker. Men jag menar, det här drabbar ju vår 
vardag, alltså varje dag, de senaste tre veckorna har vi ju hållit på, bara 
problem på problem på problem. [...] Men såna här småsaker, när folk får, 
liksom, ja men jobba extra, sitta och problemsöka. Såna saker kommer nog 
inte upp. Och jag vet inte, det känns väl inte som att det räkn… Jag vet inte. 
Jag tror inte, förrän att det kommer någon stor claim och, en stor kostnad, 
och kunderna slutar köpa. Då tror jag det kommer märkas. Det känns som 
det. Till dess.” 
 

Ulrika återkommer sedan lite till problematiken med att de ifrån Skog, och CSS-avdelningen i 
synnerhet, känner ett visst utanförskap. Hon beskriver att de upplever att Virke ges större 
utrymme vid beslut, och att CSS inte tillåts vara involverade på samma sätt: 
 

“Det här då, Miamikontoret är lite speciellt, men de lägger in en order som 
är en låtsasorder, och sen lägger vi in den mot produktion. Vi jobbar som ett 
team, tillsammans, vi vill liksom… Speciellt i början, är det viktigt att skicka 
även kundens PO [produktionsorder] och den här låtsas-PO:n, så att vi kan 
checka, för att undvika fel. Medan då, hon som var lärde, som lärde upp i 
Miami, hon var så här ‘nej men ni kommer aldrig få kundens PO längre, ni 
ska bara få den från Miami’. Och vi är så här ‘vi är ett team, vi hjälper 
varandra’, vi vill ändå säkerställa att det är korrekt till en viss början, men 
det är så här ‘nej ni ska bara göra det, ni ska inte kolla, ni ska inte gå in i 
systemet och se vad de har gjort’, utan… Men vi är ändå samma företag, så 
vi ska väl ändå kunna gå in och hjälpa, så det var… Det blev mycket 
diskussioner sådär.” 
 

Hon fortsätter: 
 

“Och likadant, i och med det här nya kontoret, så har de en som gör 
processkartor på Virke. Som, ja, gör alla process… Hur vi ska jobba. Då är 
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det lite så här, en person som sitter i Virkebruk 1, som aldrig har jobbat mot 
USA. Hon sitter och gör en processkarta för hur vi ska jobba. Borde inte hon 
kanske ha varit här, borde inte vi kanske ha varit involverade? Alltså, så här. 
Hon hade bara det jobbet, utan att kunna så mycket. Och de kan inte så 
mycket om översjö, de har ju aldrig haft, liksom, så internationellt som vi har. 
Så det är mycket saker som de inte vet, men jag får känslan av att… De tror 
att de vet ibland, de sitter och säger saker att ‘nej så här ska det vara’, utan 
att liksom… Om man har ett projekt så kollar man väl först upp ‘vad gör de 
här personerna’, vad gör man. Och så försöker man liksom integrera 
människorna som jobbar med det, istället för att… Bestämma, ja. Så det är 
lite, ‘jaha’, sån känsla.” 
 

När samtalet börjar lida mot sitt slut ber vi Ulrika ge sin syn på framtiden, och tiden som 
kommer framöver: 
 

“Jag tror att alla hoppas på att vi kommer strunta i programmet. [skratt] [...] 
… Men det tror jag inte kommer hända, för de har lagt så himla mycket 
pengar på det här projektet, och det skulle vara… Ja, pinsamt. [skratt] [...] 
Nej, jag hoppas att de tar alla våra… Ja, alla våra krav och önskemål, vilket 
det vill säga är kundens önskemål, på allvar, och att… Ja, att vi får en bättre 
lösning. Vi kommer nog inte komma ifrån VIPS men vi… Ja…” 

 

5 ANALYS 
Efter att vi nu intervjuat sex personer på SkogVirke och vistats tre hela dagar på deras 
huvudkontor i Stockholm, anser vi det vara värt att förklara en viktig dimension i PMI-
processen som vi funnit längs vägen. Det vi funnit är att individer sällan gör en klar distinktion 
för varken dem själva eller för oss som forskare, av vad som utgör förändring i deras ögon. 
Istället tyder mycket i deras språk på att deras omvärld är under förändring. Med andra ord har 
kvaliteten på den data vi nu ska analysera präglats av individernas “förmåga” att kunna förklara 
och sätta ord på vad i sammanslagningen som lett till vad. Exempelvis kommer ordet 
“förändring” kunna representera det nyinförda systemet VIPS, sammanslagningen som helhet, 
eller att en ny tjänst ska öppnas i Singapore beroende på vilken individ som berättar. Hur varje 
enskild individ uttrycker sig, och vad som hade deras uppmärksamhet dagen vi intervjuade dem, 
blir därför tongivande för vad våra teoretiska glasögon kan fånga upp. Vi är dock, precis som 
vi nämnt tidigare, av åsikten att all den data vi samlat in kommer från individer inom en 
(föränderlig) PMI-process där varje tolkning vi kan göra inom ramen för den här studien är av 
intresse. Det är emellertid inte så att allting vi ser inom varje teori är av intresse att analysera, 
vilket vi diskuterat i avsnitt 3.6 som behandlar analysmetoden. Det är snarare så att teorierna 
används för att “destillera” fram det mest intressanta i varje enskilt fall. 
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 PMI-PROCESSEN  
Hur integrationen mellan två sammanslagna företag ser ut beror till stor del ofta på intentionen 
och motivet till sammanslagningen. När sammanslagningen mellan Skog och Virke för första 
gången presenterades beskrevs sammanslagningen som ett naturligt steg för de båda företagen 
att genom samordning av inköpsprocessen och optimering av produktion, logistik och 
försäljning uppnå kostnadsbesparingar. 
 
Vi kan ta utgångspunkt i Haspeslagh och Jemisons (1991) två dimensioner som vi tidigare 
beskrivit, för att försöka skapa oss en bild och konceptualisera sammanslagningen enligt deras 
modell. Den första av dessa dimensioner utgörs av till vilken grad verksamheterna behöver 
integreras, för att de ska kunna dra nytta av varandras egenskaper genom kunskapsöverföring 
och i slutändan på så vis skapa värde. Den andra dimensionen utgörs av till vilken grad det 
förvärvade företaget behöver fortsätta att få verka självständigt, för att även i fortsättningen 
tillåtas skapa värde och prestera med sådan framgång som gjort att det förvärvande företaget 
överhuvudtaget ville genomföra ett uppköp.  
 
När vi applicerar Haspeslagh och Jemisons (1991) dimensioner på sammanslagningen mellan 
Skog och Virke, kan vi inledningsvis argumentera för att graden av integration förefaller relativt 
låg. Det huvudsakliga målet för sammanslagningen, som det kommunicerades i Skogs 
pressmeddelanden, var kostnadsbesparingar genom samordning av olika slag, snarare än att 
kombinera sina kompetenser och egenskaper för att skapa värde. Med andra ord kan vi anse att 
det var en sammanslagning som inte nödvändigtvis hade behövt mer integration än att de både 
företagen skulle dra nytta av finansiella mål. Baserat på den sekundärdata vi samlat in, ifrån 
pressmeddelanden och årsredovisningar, verkar sammanslagningen mellan Skog och Virke 
med andra ord bäst kunna beskrivas som en preservationsansats, om vi använder oss av 
Haspeslagh och Jemisons (1991) terminologi. Behovet av att integrera verksamheterna rent 
operativt föreföll lågt, och ambitionen var just att skapa värde på andra sätt. Bara det faktum att 
målbilden specifikt kunde kvantifieras till besparingar om 300 MSEK per år, vittnar om att 
incitamenten med sammanslagningen hela tiden har varit finansiella, snarare än att skapa värde 
genom integration av verksamheterna rent operativt. Samtidigt är vi medvetna om att de flesta 
fusioner och förvärv förmodligen kommuniceras i form av finansiella mål, vilket gör att vi 
ställer oss försiktiga till att dra för stora slutsatser kring detta. Vi vill också göra läsaren 
medveten om att vår avsikt med Haspeslagh och Jemisons (1991) två dimensioner är att på ett 
systematiskt sätt kunna konceptualisera våra egna tolkningar och intryck om PMI-processen 
mellan Skog och Virke, snarare än att anlägga det normativa i teorierna som ur ett 
ledningsperspektiv beskriver hur en ledning bör integrera två verksamheter givet intentionen 
bakom sammanslagningen.  
 
Samtidigt framträder en annan bild av sammanslagningen när vi tar hjälp av vår insamlade 
primärdata. Den enda tecknet på integration vi som forskare kunde uppleva efter den tid vi varit 
på huvudkontoret i Stockholm och efter att vi pratat i ett flertal timmar med anställda, kommer 
i slutändan ner till det nya order- och faktureringssystem som implementerades i samband med 
sammanslagningen, VIPS. Systemet, som tidigare använts i Virkes verksamhet, kom nu även 
att användas operativt i Skog, vilket kan sägas utgöra en mer omfattande integration än vi 
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kunnat misstänka baserat på sekundärdata. Med utgångspunkt i Haspeslagh och Jemisons 
(1991) dimensioner, skulle vi således kunna påstå att graden av integration ökade, vilket får 
intressanta konsekvenser enligt deras modell. Det innebär att ansatsen i större utsträckning 
närmar sig en symbiosansats, som Haspeslagh och Jemison (1991) menar utgör den mest 
komplexa och utmanande typen av sammanslagning. Det stämmer även överens med den bilden 
individerna ger av implementeringen av VIPS, en förändring som uppenbart har varit 
problematisk. 
 
Vi upplevde inte att någon av individerna på CSS-avdelningen uttryckte specifik förändring 
och integration efter sammanslagningen på något annat sätt, varken organisatoriskt, 
procedurmässigt, fysiskt, eller kulturellt. Samtidigt bör vi vara försiktiga med att göra för 
omfattande tolkningar baserat på de anställdas utsagor; Haspeslagh och Jemisons (1991) 
integrationsmodell tar trots allt sin utgångspunkt i den beslutsfattande parten i 
sammanslagningen, ledningen, och vilka intentioner som fanns från deras sida beträffande 
sammanslagningen. Hur de anställda sedan upplever sammanslagningen och 
integrationsprocessen, kan förstås vara helt annorlunda. I detta resonemang får vi anledning att 
återkomma till den jämförelse vi gjorde i avsnittet om integrationsansatser, mellan Haspeslagh 
och Jemisons (1991) och Nahavandi och Malekzadehs (1988) integrationsmodeller. Modellerna 
är mycket lika, men där den senare som bekant tar utgångspunkt i individen snarare än 
företagsledningen. Vi ser då prov på den balansgång som kan sägas pågå mellan 
företagsledningen och individerna i en organisation: integrationsstrategin konstrueras av 
ledningen (i enlighet med Haspeslagh och Jemison, 1991) men det är i ett avseende upp till 
individerna att “utföra” den (i enlighet med Nahavandi och Malekzadeh, 1988).  
 
Till sist kan vi även återkoppla till den ansats som Birkinshaw et al. (2000) använder sig av, 
som vi beskrev under avsnitt 2.1.2 “PMI ur ett individperspektiv”. De tar utgångspunkt i två 
olika processer, operativ- respektive mänsklig integration. Först och främst framstår det som 
tydligt att graden av mänsklig integration i denna specifika PMI-process är mycket låg. Vi har 
inte kunnat skönja några tecken på sådan mänsklig integration, utöver att ett fåtal anställda på 
Virke besökt Skog i syfte att hjälpa till med implementeringen av VIPS. Detta skulle, enligt vad 
Birkinshaw et al. (2000) föreslår, kunna innebära en stor problematik för PMI-processen i 
SkogVirke, eftersom den mänskliga integrationen i hög grad ligger till grund för den operativa 
integrationen, och således även för sammanslagningens framgång i sig. Det kan i viss mån 
bekräftas, men endast med utgångspunkt i hur PMI-processen och sammanslagningen upplevs 
av de anställda eftersom det är dit (men inte längre) vårt intresse sträcker sig. 
 
Baserat på vad vi observerat, genom såväl sekundär- som primärdata, får vi vidare svårt att 
uttala oss med alltför stor precision vad beträffar realisering av de operativa synergier som 
föreslogs i pressmeddelanden (samordning av inköpsprocessen, optimering av logistik etc.). 
Som vi nämnt tidigare, är vår tolkning främst baserad på hur de individer vi intervjuade 
upplevde att PMI-processen gått till. Däremot är det tydligt att implementeringen av VIPS kan 
sägas utgöra just en operativ integration. En problematik som då uppstår för SkogVirke är att 
bristen på mänsklig integration försvårar den operativa integrationen, det vill säga 
implementeringen av VIPS, vilket stämmer väl överens med hur Birkinshaw et al. (2000) 
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resonerar. Vi kan således också tänka oss att implementeringen av VIPS hade kunnat 
underlättas om det i större utsträckning hade skett en mänsklig integration mellan Skog och 
Virke. 
 

 FALL I – LENA  
Inledningsvis hade Lena en förhållandevis positiv inställning till sammanslagningen som 
helhet. Däremot kom den förändring som sammanslagningen innebar starkast till uttryck genom 
implementeringen av systemet VIPS, vilket medförde att hon reagerade annorlunda. Det är 
tydligt att hon upplever den specifika förändringen som VIPS innebar som negativ:  
 

“Nej det kändes inte lika positivt när vi fick veta att vi skulle jobba i VIPS, men det är ju, 
man är ju rädd för förändringar och det funkar ju så bra det vi har.” 

 
Den kanske främsta anledningen till att Lena har en negativ inställning till VIPS, är att hon 
anser att det är en förändring till det sämre. Det innebär att vi kan påstå att Lena har en låg grad 
av såväl beredskap (Choi, 2011) som engagemang (Meyer & Herscovitch, 2001; Neves, 2009) 
och öppenhet (Devos et al., 2007) för förändringen, åtminstone specifikt när det kommer till 
VIPS. Hon upplever också en känsla av exkludering, att hon och hennes kollegor på Skogsidan 
hade väldigt lite att säga till om i samband med implementeringen av det nya systemet: 
 

“De har ju Smarta Förpackningar som är deras största kund, men även vår största kund nu 
också då. Så de [Virke] styr väldigt mycket nu… Ja det är ju så att man tycker ju att Virke, 
det de vill ha, det går igenom liksom.” 

 
Både Wanberg och Banas (2000) och Ertürk (2008) påpekar att en känsla av inkludering kan 
ha en positiv påverkan på öppenhet till specifika förändringar. Att Lena känner sig exkluderad, 
talar således ytterligare för att hon har låg öppenhet för den förändring som VIPS-
implementeringen innebar. Vi kan tolka Lenas formulering om att Virkes vilja alltid går igenom 
som att det finns en underliggande och implicit ton av orättvisa; nämligen att Virke får igenom 
sin vilja men inte Skog. Ojämnt fördelad “uppmärksamhet” kan vi se som en form av distributiv 
orättvisa (Meyer, 2001) som rent empiriskt visat sig kunna leda till negativa reaktioner. Den 
distributiva orättvisan tar utgångspunkt i fördelning av förmåner och bestraffningar vilka kan 
leda till negativa reaktioner om dessa upplevs vara skevt fördelade. I den här bemärkelsen har 
det enligt Lena skett en skev distribution av uppmärksamhet i den nybildade organisationen 
SkogVirke.  
 
Enligt Lena har ett bra system bytts ut mot ett dåligt och det är en förändring som får stor vikt 
i hur hon väljer att formulera sig. När Lena berättar om sammanslagningen tenderar hon att 
använda ett språk där det nästan låter som att en negativ förändring “landat på dem” i form av 
VIPS och där ledningens oförmåga att förstå hur “saker och ting går till på avdelningen” lett till 
den negativa förändring Lena erfar: 
 

“De lyssnar inte riktigt. Utan det ska bara... Det ska bara funka liksom.” 
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“SOND är ju skräddarsytt för Skogs business. Vi tycker väl att vi har gått tillbaka tio år. Så 
allting tar längre tid, man får inte all information och man får skriva för hand, det är nästan 
fax, fax-nivå liksom [skratt]. De som tog det här beslutet att vi skulle jobba i VIPS, två av dem 
har slutat och börjat jobba på konkurrerande företag. Och de andra som har varit med i 
gruppen, ingen vet vilka de är. Det är ingen som vill säga [skratt]. Vem som har tagit beslutet, 
ingen vet.” 

 
När Lena riktar den här kritiken görs liten distinktion mellan ledare och beslutsfattare. 
Exempelvis gör Lena sällan någon skillnad på projektledarna av programmet VIPS och 
ledningen för företaget i vår ca 40 minuter långa intervju med henne. En individ som inte har 
tillit till ledare och beslutsfattare, borde visa på en mindre grad beredskap till förändring (Eby 
et al., 2000) och även en mindre grad öppenhet (Devos et al., 2007; Ertürk, 2008) till 
förändring, vilket får oss att misstänka att Lena varken var speciellt beredd eller öppen till i 
förändringen. Att Lena inte visar på någon hög grad tillit till varken företagsledare eller 
projektledare kan vi tolka som en effekt av att företaget blivit mindre personligt i hennes ögon 
sedan sammanslagningen: 
 

“Det är väldigt mycket större, företaget. Nya tjänster, och det kommer 15 [personer] nya på 
Business Lab en dag och sådär. Det är ju mycket som, ah, man satsar väldigt mycket på 
framtiden. Och det är lite mer opersonligt i mina mått, i mina ögon. Men sen är det ju också, 
de utvecklar mycket och det går ju väldigt bra. Och det är ju roligt! Men jag gillade det mer 
när det var lite mindre.” 

 
Det är således inte bara VIPS som inneburit förändring efter sammanslagningen. Att Lena 
upplever företaget efter sammanslagningen som mer opersonligt innebär att hon inte identifierar 
sig med det nya företaget i samma utsträckning som med det ursprungliga Skog:  
 

“Vi kommer nästan inte i kontakt med dem. För de har ju en del Sales Support som sitter på 
annan ort, som har skött allting hela tiden så vi har inte känt av att de har tagit över nått för 
oss, eller sådär. Utan de sköter det som de alltid har gjort. Vi ska inte lägga in ordrar för 
dem... Inte än i alla fall.” 

 
Vi skulle kunna tolka hennes uppfattning om SkogVirke som opersonligt, som att hon motsätter 
sig den identitet som Virke bidrar med i det nya företaget. Det går att jämföra med De Bernardis 
och Giustinianos (2015) och Seo och Hills (2005) resonemang, om att det sker en slags 
utvärdering av det “andra” företagets identitet som sedan jämförs med den egna. Att Lena 
uppfattar det nya företaget som opersonligt, kan vara ett uttryck för att hon uppfattar Virkes 
identitet som mindre attraktiv, och således inte accepterar den fullt ut. Samtidigt kan det just 
vara en effekt av att företaget har blivit större, och inte nödvändigtvis något som har med Virke 
att göra.  
 
Lena beskriver också att hon uppfattar det som att det finns stora skillnader i sätten att arbeta 
mellan Skog och Virke. Det framstår dessutom som ännu tydligare när de skulle börja arbeta i 
VIPS: 
 

“... de har inga såna ’oversea-skeppningar’ som vi har... Här. Utan de har biltransport för 
sina kunder. De [Virke] har 160 kunder och vi [Skog] har 3000, eller nåt sånt där. Med då 



 

71 
 

har de Smarta Förpackningar som är enorm. Men då skickar de biltransporter till Smarta 
Förpackningar. Och sen i sin tur sitter ju de [Smarta Förpackningar] och gör 
exportbokningarna, med containrar och såna saker. Vad jag har förstått. Och det här 
datorprogrammet VIPS är skräddarsytt för de här billeveranserna så det är inte utvecklat 
för den ’businessen’ vi är vana med. Over-seas då.” 

 
Att individer i PMI-processer upptäcker att sättet som det “andra” företaget i 
sammanslagningen arbetar på är annorlunda, kan enligt Nahavandi och Malekzadeh (1988) och 
Seo och Hill (2005) resultera i att det uppstår konflikter. Samtidigt som Lena uppenbart anser 
att det finns sådana skillnader, uttrycker hon inte ordagrant att hon värderar det ena sättet som 
bättre eller sämre. Däremot påpekar hon att VIPS känns som att gå tio år bakåt i tiden, vilket 
sänder signaler om att hon menar att Virkes arbetssätt är förlegat. Lenas upplevelse av VIPS 
utgör en form av representation av Virkes sätt att arbeta. Både Sarala (2010) och Nahavandi 
och Malekzadeh (1988) menar att upplevd attraktion för den andra partens sätt att arbeta skulle 
minska risken för konflikter. I Lenas fall kan vi å andra sidan konstatera att det förekommer 
konflikter (kraftig motsättning mot VIPS), och att de skulle kunna ha uppstått som ett resultat 
av att hon inte upplever Virkes sätt att arbeta (och VIPS som är deras system) som attraktivt. 
 

 FALL II – MARGARETA  
För Margareta var den största förändringen efter sammanslagningen implementeringen av det 
nya systemet VIPS.  Snarare än att formulera sig som att förändringen har en negativ inverkan 
på hennes mående, uttrycker hon hennes negativa inställningen som en professionell 
problematik, där det nya systemet VIPS kommer göra det svårt för henne att utföra sitt jobb 
som Customer Service Specialist på ett bra sätt. 
 

“Hållbarheten och servicen och allting, den kan vi inte ge nu.[...] Vi har ju jobbat så mycket 
med det att vi får nöjda kunder, och vi kan serva dem så bra. Så nu går vi liksom tillbaka 10 
år, och ser att ‘nej men det här kan inte vi fixa, och det här kan inte vi kolla, och ojojoj, här 
blev det fel.’” 

 
Enligt Margareta är den största problematiken med det nya systemet VIPS att det nu kommer 
bli svårare för dem att serva företagets kunder på samma sätt som förut. Det faktum att 
Margareta upplever att införandet av VIPS är ett steg i fel riktning och inte kommer att medföra 
något positivt, gör att vi med stöd i teorin kan argumentera för att det bidrar till en låg grad av 
beredskap (Choi, 2011), engagemang (Meyer & Herscovitch, 2001; Neves, 2009) och öppenhet 
(Devos et al., 2007) till den specifika förändring som VIPS utgör. Hon beskriver att hon ett tag 
var väldigt nära att bara ge upp jobbet och gå hem, vilket förstås indikerar att hon inte mådde 
bra. Meyer (2001) menar att just individens mående är nära knutet till dennes engagemang till 
förändring. Samtidigt påpekar Margareta att det är viktigt att vara öppen för förändringar, och 
att inte motsätta sig förändringar per princip. Hon menar att förbättringar inte kan komma till 
stånd om det inte också ges utrymme för förändring, vilket kan beskrivas som ett normativt 
engagemang till förändringen, det vill säga känslan av skyldighet till att stödja förändringen 
(Meyer & Herscovitch, 2001). Därför kan vi argumentera för att hennes engagemang för den 
förändring som VIPS innebar sannolikt åtminstone inte är helt obefintligt. Dessutom kan vi se 
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en form av rollkonflikt i Margaretas professionella roll som Customer Service Specialist, 
eftersom hon upplever att hon inte längre kan erbjuda samma typ av service som hon alltid har 
kunnat göra. Seo och Hill (2005) beskriver just att en rollkonflikt kan bestå i att individen 
upplever att denne hamnar i en situation där olika parter ställer olika krav. I Margaretas fall kan 
vi argumentera för att hon upplever just att hon hamnar i konflikt mellan sin vilja att ge 
kunderna service, och företagets krav på hur hon ska utföra sitt arbete. 
 
När Margareta berättar för oss om den nuvarande PMI-processen hon befinner sig i återkommer 
hon ett flertal gånger till den den tidigare sammanslagningen med finska PLY Oy. I Margaretas 
resonemang finns det därför nästan alltid en underliggande jämförelse med det tidigare 
förvärvet som på något sätt blir hennes referenspunkt när hon pratar om den rådande PMI-
processen efter sammanslagningen med Virke. Precis som Devos et al. (2007) menar kan vi 
säga att en historik av organisatoriska förändringar, och framgången av dessa, verkar kunna 
spela in även på hur man ställer sig till kommande förändringar.  
 
Margareta upplevde även att sättet de blev informerade om VIPS-implementeringen på, var i 
det närmaste chockerande: 
 

“... det här med VIPS då till exempel. Det kom en chef där och sa då att ‘nu lyssnar ni på 
mig’ och sen ‘frågor får ni ställa något annat år’. Det var liksom ‘oj…’, vi var inte vana 
riktigt, så att vi satt ju där som ‘va? Okej’. Och det var ju liksom bestämt, det var inte på tal 
att… Så nu i efterhand tänker man, varför reste vi oss inte och… Vad är det vi ska ha? För 
att det är ett helt… Horribelt system vi har fått.” 

 
Det är tydligt att det sätt på vilket hon och hennes kollegor blev bemötta kom att påverka hennes 
inställning till nyheten om förändringen. Det överensstämmer också med vad Miller et al. 
(1994) beskriver, om att just sättet individen informeras om en förändring på har en påverkan 
på dennes öppenhet till förändringen i fråga. Margaretas beskrivning tyder dessutom på att hon 
upplever vad Silva och Caetano (2014) och Seo och Hill (2005) kallar interaktionsmässig 
orättvisa, som avser på vilket sätt ledningen interagerar och kommunicerar med de anställda 
vid fördelningen av förmåner och bestraffningar. I Margaretas beskrivning ovan är det tydligt 
att hon upplever att de behandlades illa, vilket Silva och Caetano (2014) menar leder till lägre 
engagemang och tillfredsställelse med företaget. Dessa två verkar även stämma in på 
Margareta, som uttryckte stort missnöje över att bli behandlad på ett sådant sätt. 
 
Margareta verkar identifiera sig starkt med den service hon som anställd på Skog har kunnat 
ge. När förändringen med VIPS sedan kom, upplever hon att servicen har blivit lidande, och 
således tycks hon förlora lite av hennes identifikation med det nya företaget: 
 

“Det är klart, vi har det [identiteterna kvar] på något sätt. Jag känner ju inte dem alls. Jag 
jobbar ju inte med deras produkter, jag vet inte ens var de sitter. [...] Jag upplever dem inte 
riktigt som kollegor ändå, utan SkogVirke, men ändå nån slags ‘Virkefolket.’”  

 
“Det är sån otrolig skillnad mellan oss. Och det är ju inte Virkes fel, det är felet att vi tog 
det här steget.” 
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Det är uppenbart att det har fått genomslag på hennes bild av sammanslagningen som helhet, 
och vad det innebär att vara ett större företag. Samtidigt som hon har förlorat den 
serviceidentiteten som hon så starkt förknippade sig själv med, finns det också en aspekt som 
har att göra med graden av mänsklig interaktion. Hon upplever en distans till individerna ifrån 
Virkesidan, både i termer av interaktion och sättet att vara. Om vi applicerar De Bernardis och 
Giustinianos (2015) resonemang om organisationsidentitet, borde Margareta endast förlora sin 
ursprungliga organisationsidentitet om hon finner den “nya” identiteten mer attraktiv, det vill 
säga hennes bild av Virke. I det här fallet verkar det snarare som att Margareta i någon mån har 
“tvingats” att förlora sin ursprungliga identifikation med Skog, som grundar sig i hennes 
möjlighet att kunna ge service till kunderna, som en följd av VIPS-implementeringen. 
 
Samtidigt ger hon oss en annan bild som inte härrör från serviceidentiteten, eftersom hon också 
beskriver att hon känner en lika stor stolthet över att jobba på det nya, mycket större SkogVirke 
som hon alltid gjort över att jobba på Skog. Det ger oss skäl att återkomma till De Bernardis 
och Giustiniano (2015), eftersom vi kan se det som att hon värderar Virkes identitet som mindre 
attraktiv, och fortsätter att identifiera sig med Skog på ett liknande sätt som De Bernardis och 
Giustiniano (2015) föreslår. Det går också att koppla till Saralas (2010) och Seo och Hills 
(2005) resonemang om ackulturation, som menar att konflikter lättare uppstår i PMI-processen 
om sättet som det “andra” företaget jobbar på upplevs som oattraktivt av individen, och vice 
versa. Vi kan argumentera för att en sådan konflikt som Sarala (2010) och Seo och Hill (2005) 
beskriver har uppstått i och med den negativa och motstridande attityden till VIPS, och att den 
har uppstått som ett resultat av att individerna upplever sättet att arbeta (det vill säga VIPS) som 
oattraktivt.  
 
Även om det mesta i Margaretas utsagor om sammanslagningen berör just svårigheten i hennes 
professionella roll, ger hon oss också en mer personlig sida av det hela “utanför” rollen som 
Customer Service Specialist. Margareta upplever inte att förändringen har gjort henne orolig i 
termer av att behålla sin anställning, vilket enligt Seo och Hill (2005) är vanligt förekommande 
vid stor organisatorisk förändring. Hon berättar för oss att hon snart ska pensioneras, men att 
det kanske funnits en större orolighet förenlig med stora förändringar om det hade varit så att 
hon var tio år yngre. 

 

 FALL III – YVONNE  
Yvonne ger oss en bild av att hon upplever sammanslagningen i sin helhet som väldigt positiv. 
Hon verkar vara av uppfattningen att sammanslagningen kändes som ett naturligt steg för Skog 
som företag. När Yvonne berättar för oss hur hon upplever PMI-processen har hon förmågan 
att sätta sina resonemang i en företagskontext, och där hon som individ får vara med och erfara 
någonting stort. 
 

“Då tycker jag nästan den här sammanslagningen [med Virke] som har varit nu har varit 
mycket bättre. På ett sätt. Jag tycker inte det har påverkat så mycket, alltså, 
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sammanslagningen då, påverkade inte så mycket mer än att vi blev kända och ännu större. 
Och Virke var ju väldigt känt, så jag kan tycka att det blev en positiv sammanslagning på det 
sättet. Vi blev dubbelt så stora och fick in mer pengar i företaget, och själva approachen blev 
lite annorlunda här. Virke har jobbat på ett helt annat sätt än Skog innan. Så det blev lite 
mer såhär ‘jobba för framtiden’ och jobba lite mer proaktivt så ja... På så sätt så tycker jag 
att det har varit bra.” 

 
Hon beskriver det som att förändringen som sammanslagningen bidrar med fungerade 
som en slags injektion för Skog: 
 

“Det kom därifrån. Absolut. Det tycker jag absolut. Att Skog... De hade ju bra grejer men 
dem liksom stampade lite kvar i sina egna... De kom inte framåt. Men nu fick de [Skog] en 
skjuts framåt, med Virke. Det har ju gått som ni vet väldigt bra. [...] jag tycker nog att de är 
väldigt framåt och bra och styr företaget bra och i rätt riktning. Och det går ju bra! Och det 
är alltid kul att jobba på ett företag som går bra. Det är aldrig fel.” 

 
Yvonnes positiva inställning till sammanslagningen, och det faktum att hon ser framtida 
fördelar med förändringen, gör att vi med utgångspunkt i teorin får anledning att påstå att hon 
uppvisar flera positiva attityder till förändringen. Enligt Choi (2011) kan hon sägas visa 
beredskap för förändringen, samtidigt som Neves (2009) menar att hon påvisar engagemang för 
förändringen. Herscovitch och Meyer (2001) definierar det sätt som hon ser fördelarna med 
sammanslagningen som känslomässigt engagemang, vilket är en typ av engagemang till 
förändring. Att hon förefaller villig att stödja förändringen, i kombination med hennes positiva 
uppfattning om vilka konsekvenser sammanslagningen kan få, innebär också att vi med stöd av 
Devos et al. (2007) kan påstå att hon visar öppenhet för förändring. 
 
En stor del av Yvonnes positiva inställning till sammanslagningen verkar vara förankrad i den 
nya organisatoriska identiteten som uppstått i och med sammanslagningen.  
 

“Jag kände inte till Virke så mycket mer än själva namnet innan. Jag hade inte med dem att 
göra nått, jag hade inte haft med dem att göra nånting. Men jag märkte ju på en gång... För 
jag tror... Det är ju så att… Våran VD han kommer ju därifrån [Virke]. Och man märker ju.. 
De är ju mera innovativa. De vill ju vara mer i framkant. Och vilket är bra, för att 
pappersbranschen är väldigt ålderdomlig i sig. Väldigt konservativ och ålderdomlig. Men 
då märkte man att de ville lite mer komma i framkant, vilket vi gjort också! Vi har ju massa 
grejer på gång här i SkogVirke nu [...] Men nu fick de [Skog] en skjuts framåt, med Virke.”  

 
“Och Virke var ju väldigt känt, så jag kan tycka att det blev en positiv sammanslagning på 
det sättet. Vi blev dubbelt så stora och fick in mer pengar i företaget, och själva approachen 
blev lite annorlunda här. Virke har jobbat på ett helt annat sätt än Skog innan. Så det blev 
lite mer såhär ‘jobba för framtiden’ och jobba lite mer proaktivt så ja... På så sätt så tycker 
jag att det har varit bra.” 

 
På det sättet Yvonne formulerar sig, både rent explicit som i citaten ovan, men även implicit i 
mycket annat hon berättar för oss, upplever vi att det finns en attraktion till Virkes identitet 
grundad i deras sätt att vara innovativa, proaktiva och framåttänkande. Enligt Seo & Hill (2005), 
verkar det vara just så att individers acceptans för en ny identitet i PMI-sammanhang, i stor 
utsträckning påverkas av hur de uppfattar sin egna status i relation till den andra parten, och i 
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vilken grad de kan acceptera skillnaden. I det här fallet kan vi dock argumentera för att det är 
Yvonnes bild av vad Virke står för, snarare än statusskillnader, som Yvonne finner attraktivt 
med deras identitet.  
 
När Yvonne berättar för oss om hur positivt hon upplever att sammanslagningen varit med 
Virke, kan vi inte undvika att se hennes inställning som kraftigt influerad av den turbulenta 
sammanslagningen med PLY Oy tidigare samma år.       
 

“Vi har ju också haft en sammanslagningen innan dess med PLY Oy. Och den var väldigt 
kaotisk. Det var inte bra gjort, ja det var ju då jag gick in i väggen. Så att 2012 gick jag in i 
väggen. Och det var mycket på grund av det här, ja det var en sammanslagning med PLY Oy 
och det var… ja det var inte bra skött. Det blev bara rörigt. Och det var hemskt. Nej det var 
inte alls bra. Här från företagets sida tycker jag.” 

 
Om vi kontrasterar den här utsagan mot vad litteraturen har att säga blir det i vår mening mycket 
intressant. När en individ som varit med om en misslyckad förändring introduceras för en ny 
förändring inom samma organisation, har man funnit att individer bildar sig en cynisk 
inställning gentemot nya initiativ till förändring (Brown & Kregan, 2008). I ett sådant scenario 
skapar den cyniska inställningen en ond cirkel som ständigt valideras och drivs på av 
organisationens medlemmar, ofta med stöd av hur tidigare förändringar misslyckats. Mer 
specifikt har forskare funnit att negativa erfarenheter från tidigare förändringprojekt har ett 
positivt samband med cynisk inställning till förändring (Bommer et al., 2005) och ett negativt 
samband med öppenhet till förändring (Devos et al., 2007). I motsats till det här resonemanget 
verkar det som att den dåliga erfarenheten från tidigare misslyckade förändringar snarare 
innebär att Yvonne, tvärtemot vad ovanstående forskare menar, ställer sig ännu mer positiv till 
nya förändringar baserat på jämförelsen med den tidigare sämre förändringen. 
 
Även om Yvonne beskriver sammanslagningen i dess helhet som mycket positiv, fanns det 
delar i PMI-processen som hon upplevde negativt. Något hon i synnerhet lyfter fram som 
negativt är bytet av system till VIPS: 
 

“På så sätt så tycker jag att det har varit bra. Men sen så har det blivit att vi ska få det här 
VIPS-programmet då. Som de [Virke] har. De har inte haft det så länge heller. De har kanske 
haft det 2-3 år. Men det är anpassat lite mer till dem och det passade liksom inte in här alls. 
Jag kan uppleva det som att, det känns som att, även fast det här är ett sämre system för oss, 
för det är inte alls så pass bra anpassat som SOND är, så spelade det ingen roll, det skulle 
bara bytas liksom. Det var bestämt från någon ovan på ’högre ort’. Och det har kostat väldigt 
mycket och det är fortfarande inte alls anpassat riktigt ordentligt efter oss. De har ju försökt 
att anpassa det efter oss så gott det går men, det är inte alls... Det är som att gå tillbaka 
femton år i tiden.” 

 
Hon upplever att det inte heller var beslutet att införa systemet i sig, utan även det sätt 
som beslutet fattades och kommunicerades till dem. Hon beskriver att hon och hennes 
kollegor inte tilläts vara delaktiga i beslutet överhuvudtaget: 
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“... det känns hopplöst på så sätt att det inte känns som att vi kan göra ett dugg. Det spelar 
ingen roll, skulle vi stå på huvudet här skulle de inte göra nåt. ‘Nämen det är bestämt’. ‘Det 
är bestämt’. Så var hela tiden snacket som gick här nu. Innan vi gick live. Nämen det hjälper 
ingenting det är bestämt. De som har bestämt det har egentligen ingen aning riktigt om hur 
det är att jobba med det. [...] Det har känts som att man har blivit liksom överkörd. Vi har ju 
haft flera möten med våran högsta chef. Men det hjälper ju inte! Om vi så skulle sjukskriva 
oss allihopa här så skulle de säga: ‘vi ska ha VIPS!’. Det är som att det liksom är ‘vi skiter 
i vad ni säger liksom… VIPS!’” 
 

När Yvonne pratar om VIPS-implementeringen blir det tydligt att det var en förändring som 
hon har en helt annan bild av än sammanslagningen i sin helhet. Det gör också att den litteratur 
genom vilken vi kunde konstatera att Yvonne visade på beredskap för (Choi, 2011), 
engagemang till (Meyer & Herscovitch, 2001; Neves, 2009) och öppenhet för (Devos et al., 
2007) förändring istället pekar på det motsatta vad beträffar förändringen som VIPS innebar. 
Det är framför allt en uppfattning om att systemet inte innebär någon förbättring, utan snarare 
en försämring, som gör att vi istället kan påstå att hon snarare visar på låg grad av beredskap 
för, engagemang till och öppenhet, åtminstone för den specifika förändring som VIPS innebar. 
Det förstärks dessutom ytterligare av att Yvonne upplever att de var exkluderade genom hela 
processen, vilket både Wanberg och Banas (2000) och Ertürk (2008) menar kan underlätta 
öppenhet till förändring. Yvonnes inställning till VIPS innebär en slags motsägelse, eftersom vi 
tidigare kunnat konstatera (med utgångspunkt i samma litteratur) att Yvonne visade hög grad 
av beredskap för, engagemang till och öppenhet för sammanslagningen som helhet. 
Motsägelsen uppstår främst då vi leker med tanken att den specifika förändring som VIPS 
innebar, kan sägas utgöra just PMI och således utgöra en stor del av sammanslagningen. 
 
Yvonnes upplevelse av införandet av VIPS, och den negativa bild hon har av systemets 
användbarhet för hur hon arbetar, kan också sägas härröra ifrån hennes uppfattning att Skog 
och Virke arbetar på olika sätt: 
 

“De som har bestämt det har egentligen ingen aning riktigt om hur det är att jobba med det. 
Det är lite... Osmart att göra på det här sättet men det var bestämt att det skulle vara ett 
system överlag, vilket jag på ett sätt kan förstå. Men vi har så olika produkter. Det är inte så 
anpassat för oss det här systemet. [...] De har ju försökt att anpassa det efter oss så gott det 
går men, det är inte alls... Det är som att gå tillbaka femton år i tiden.” 

 
Samtidigt har Yvonne en bild av att Virke arbetar på ett innovativt, framåttänkande sätt, vilket 
vi belyst ovan. Det innebär att vi kan urskilja ytterligare en motsägelse, vilket är intressant. På 
en mer omfattande, övergripande företagsnivå förmedlar hon som nämnt en uppfattning av 
Virke som är väldigt positiv, och som stödjer sammanslagningen till fullo. På en mer operativ 
nivå, med utgångspunkt i VIPS i synnerhet, menar hon däremot att arbetssättet är utdaterat. Med 
andra ord kan det sägas uppstå en viss ackulturativ konflikt, det vill säga en kulturkrock, då 
Yvonne upptäcker hur annorlunda arbetssättet på Virkesidan är, om vi ska applicera vad Seo 
och Hill (2005) och Nahavandi och Malekzadeh (1988) menar. Enligt Sarala (2010) är det 
vidare den upplevda attraktiviteten hos det “andra” företagets sätt att jobba som i största mån 
påverkar huruvida kulturkrocken kan leda till konflikter i PMI-processen. Vi kan påstå att 
Saralas (2010) beskrivning stämmer, eftersom den kritik mot VIPS som Yvonne beskriver har 
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uppstått, kan sägas utgöra en konflikt i sig, som i grund och botten härrör ifrån att VIPS innebär 
ett förlegat, oattraktivt sätt att arbeta. 
 
Även om Yvonne hittills tycker att PMI-processen efter sammanslagningen med Virke varit 
positiv i sin helhet, verkar det som att det ändå finns en viss oro inför framtiden. Hon upplever 
sig vara i en “farlig” ålder att förlora jobbet. Precis som Cartwright och Cooper (1996) och Seo 
och Hill (2005), men framförallt Bordia et al., (2004) menar verkar oro kunna uppstå som en 
följd av att individer under organisatorisk förändring inte vet, upplever det vara svårt att skapa 
mening runt förändringen och vad den kommer leda till. 
 

“De [ledningen] verkar inte veta och vi verkar inte veta, det verkar som att det håller på att 
flyttas ut – våra tjänster. Ut i världen liksom. Vet ju inte vart det ska sluta riktigt. Det är det 
som är oron här liksom... Mer än det nya systemet [VIPS] faktiskt. Det är mera: ‘har man 
jobbet kvar om några år?’” 

 
Vi förde tidigare ett resonemang om att den historisk av förändringar Yvonne erfarit inneburit 
att hon, både för sig själv och oss som lyssnare satt en referenspunkt på vad som är bra och vad 
som är mindre bra i förändringar. Tidigare har vi kunnat se att hennes syn på sin nuvarande 
situation blivit positiv just i jämförelse med tidigare organisatoriska förändringar hon erfarit. 
När det kommer till framtiden och hennes arbetssituation verkar hon emellertid spegla sin 
erfarenhet av tidigare negativa organisatoriska förändringar som en förutsägelse för framtiden.   
 

“... ena gången är det si och den andra gången är det så och det blir rykten litegrann. Och 
så säger de till mig: ‘du behöver inte oroa dig för du har varit med länge’. Men det spelar 
ingen roll liksom. Det tidigare jobb jag jobbat på i tio år som heter Superfusion, ett 
plastföretag, där var det också så att våra tjänster som innesäljare flyttades upp på 
fabrikerna de hade i Sverige. Så att det försvann också. Så jag har varit med om det där. Det 
kan alltid förändrats, en arbetssituation. Och det är okej när man är 25, 30 eller 35, 40. Men 
när man är i min ålder så är det lite mer scary liksom, det är inte så enkelt att hitta jobb.” 

 
Seo och Hill (2005) beskriver den här kognitiva och meningsskapande processen som individers 
benägenhet att måla upp ett scenario om framtiden där det värsta möjliga, som att exempelvis 
bli av med jobbet, ofta är dominerande (Seo och Hill, 2005). Vi tolkar det som att Yvonne 
använder den tidigare negativa erfarenheten (Choi, 2011, se Devos, Vanderheyden & Van den 
Broeck, 2001) för att prognostisera en osäker framtid där hon riskerar att inte ha något jobb 
kvar (Seo & Hill, 2005). 

 FALL IV – ANNA  
Annas berättelser om hur hon upplevt sammanslagningen med Virke handlade nästan helt 
uteslutande om det nya systemet VIPS. För Anna tog sammanslagningen, och i synnerhet PMI-
processen, sig uttryck i just systemet och den problematiska implementering som skulle komma 
att leda till den stora arbetsbelastning som uppkommit på grund av detta: 
 

“Vi har väldigt mycket att göra, och då behöver vi bra verktyg. Vi behöver inte sämre verktyg 
än vad vi har idag. [...] Det är väldigt frustrerande. Att veta att… Man har bytt från en 
Ferrari till en, vad vet jag… Inte ens en Fiat, till en vagn. En häst och vagn.” 
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“Alltså, det är inte det minsta användarvänligt. Det känns lite grann som att vi har ett system 
från, vad vet jag… 80-talet eller 90-talet. Det är jättestor skillnad.” 

 
En gemensam nämnare som kan sägas utgöra Annas missnöje med VIPS, är att hon helt enkelt 
inte anser att det utgör en förändring som behövs, eller bidrar med något positivt. Det innebär 
att vi, med utgångspunkt i litteraturen, kan argumentera för att hon visar på låg grad av 
beredskap för (Choi, 2011), engagemang till (Meyer & Herscovitch, 2001) och öppenhet 
(Devos et al., 2007) till den förändring som VIPS innebar. Samtidigt kan Anna ändå sägas visa 
ett slags engagemang eller skyldighet till förändring, eftersom hon upplever att hon måste 
försöka göra det bästa med de förutsättningar hon har. Det stämmer väl överens med vad 
Herscovitch och Meyer (2001) kallar normativt engagemang, som grundar sig just i känslan av 
skyldighet i att stödja förändringen, och som är en typ av engagemang till förändring. 
 
Dessutom upplevde Anna ett starkt utanförskap, att de ifrån Skogsidan inte tilläts vara 
delaktiga i diskussionen och uttrycka sina åsikter: 
 

“Vi kom i kontakt på den första utbildningen, när jag var i Hamburg och hade första 
introduktionen. Och då var det verkligen att de inte var det minsta intresserade av att höra 
vad vi tyckte, eller att vi… När vi väl började säga ‘ja men i SOND kan vi göra så här och 
så här’, ‘ja men nu pratar vi inte om SOND längre, nu är det VIPS som gäller’.  

 
Här får vi anledning att ytterligare argumentera för att Anna hade en låg grad av öppenhet för 
den förändring som VIPS innebar, eftersom det överensstämmer väl med Wanberg och Banas 
(2000) och Ertürks (2008) resonemang om att inkludering och delaktighet i beslutsfattande 
skapar öppenhet för förändring. I Annas fall är det tydligt att hon inte upplevde att de var 
delaktiga, och vi kan således också instämma med idén att hon inte visar på öppenhet för 
förändringen. 
 
Dessutom upplevde Anna att det aldrig kommunicerades någon tydlig motivering från 
ledningen till varför man valde Virkes system framför Skogs system, samtidigt som 
kommunikationen i sig upplevdes som väldigt negativ. Miller et al. (1994) betonar att just hur 
sättet som informationen når individen har en påverkan på dennes öppenhet till förändringen, 
vilket vi också kan instämma i att fallet var med Anna: 
 

“Vi hade en chef som faktiskt sa upp sig sen och började jobba för [ett annat företag]. Han 
var en som verkligen pushade på: ‘det här blir skitbra’, ‘VIPS’, ‘hur vi ska jobba’, ‘hur 
effektiva vi ska vara’. [...] Ja, så kommer han till kontoret, tidigt på morgonen. Och då säger 
han ‘jag vill inte att ni ska ställa några frågor, jag vill att ni ska lyssna på mig’. Och då 
berättade han: ‘ja, nu har vi valt VIPS’, och han var Virke…  Och, ja… Det är bara att ta det, 
med andra ord… Det är bara att leva med det. Så jag tror att vi alla var lite ställda och inte 
längre kände för att klaga, eller ens tycka till, för att det var inte ett forum att… Alltså, det 
kändes inte som att man kunde göra det.” 

 
Enligt Silva och Caetano (2014) är kommunikationsaspekten central i interaktionsmässig 
rättvisa; det är vad som sammanbinder källan och mottagaren av “rättvisan”, vilket kan liknas 
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med Annas skildring. Det verkar som att hon upplever att en av de chefer som initierade det 
nya systemet inte hade någon avsikt att lyssna på varken Anna eller hennes medarbetare,  
 
Sammanslagningen med Virke gav också upphov till en viss orolighet för vad som skulle hända 
med hennes avdelning:  
 

“Vi har ju inte riktigt förstått, som sagt, vad det innebär för oss som säljkontor. Det är… På 
en helt annan nivå.” 

 
Bordia et al. (2004) poängterar just hur individer vid stora sammanslagningar tenderar att 
uppleva orolighet när de finner svårighet i att uppskatta sammanslagningens magnitud och 
omfattning samt vad det i slutändan kommer innebära dem för dem själva och deras 
arbetssituation. I det här fallet upplever vi att den bilden stämmer väl överens med hur Anna 
beskriver sin oro. 
 
Trots att det nu är tre år sedan sammanslagningen offentliggjordes, menar hon att oron levde 
vidare under en tid, främst på grund av VIPS: 
 

“... vi har varit oroliga för det här under… Under ett helt år. Vi har ju behövt gå… Vi har ju 
haft kick off:er där vi bara har pratat om VIPS, hur det kommer påverka oss. [...] Så 
stämningen är ju inget bra, man känner att man ligger längst ner i kedjan, att ingen bryr sig 
om vad vi säger. På nåt sätt så tror jag att vi alla lite grann har tappat självförtroendet när 
vi bara får höra att ‘ja men de är ju lite jobbiga som klagar, och inte vill ha något nytt’ när 
vi själva vet att det inte är det det handlar om.” 

 
På samma sätt som Anna berättar för oss om ett bristande självförtroende upplever vi också att 
hon uttrycker en form av hopplöshet i att, som hon själv uttrycker det, känner sig “längst ner i 
kedjan”. Forskare som studerat organisatorisk förändring och hur det bristande självförtroendet 
påverkas under en förändring, menar att det leder till negativ inställning till den specifika 
förändringen i fråga (Kwahk & Lee, 2008). 
 

“Så jag tror att vi försöker jobba med att ta lite grann avstånd från att, det är inte vi som 
har bestämt det här och vi kan ju inte ta ansvar för det då. Vi gör så gott vi kan. Men så klart, 
stressen är ju… Folk är ju redan stressade innan VIPS kommer in i bilden.” 

 
Det är tydligt att Annas uppfattning är att det finns en skillnad mellan människor ifrån 
Skogsidan respektive Virkesidan. Hon beskriver att bland det första hon upptäckte när hon 
började på Skog var att det fanns en ödmjukhet i hur man uppförde sig. Hon förklarar att hon 
fick en helt motsatt bild när hon för första gången kom i kontakt med människor ifrån Virke: 
 

“Det är väldigt mycket det… Tänkandet, som jag inte tror… Jag upplever dem i alla fall som 
mycket mer konservativa.[...] vi fick höra att vi ska vara ödmjuka och prata om oss som 
företag, om ett företag, och så möts man av… Ja lite så där nonchalant och… Lite arrogans, 
som vi själva inte har på kontoret. [...] Det vi märkte då var verkligen att, det var fortfarande 
att personal från Skog var personal från Skog och de från Virke var på en helt annan sida.” 
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Vi kan här enkelt upprätta kopplingen till diskussionen om social identitet. Precis som Seo och 
Hill (2005) och De Bernardis och Giustiniano (2015) är inne på vad gäller motsättningar av 
sociala identiteter, verkar det som att Anna håller kvar vid sin bild av vad Skog representerar 
för henne. Den bilden hon verka ha av Virke har just att göra med införandet av VIPS, samt att 
hon upplever en nonchalant och arrogant attityd. Vi upplever det som att Anna fortfarande 
känner identifikation med hur företaget var innan, det vill säga innan sammanslagningen. Med 
utgångspunkt i De Bernardis och Giustinianos (2015) resonemang, får vi uppfattningen att 
Anna kommer att fortsätta att identifiera sig enligt den bild hon har av hur Skog. Hennes bild 
av hur Virke fungerar, och människorna där, förefaller inte attraktiv i hennes ögon. Med andra 
ord kan vi argumentera för att Virkes identitet förkastas och att hon fortsättningsvis kommer att 
identifiera sig med Skog i högre grad än Virke, även om företaget nu är ett och samma. 
 
Mycket av det Anna beskriver har, som sagt, sin utgångspunkt i de nackdelar som hon upplever 
med VIPS. När hon dessutom beskriver hur olika hon upplever att sätten de båda “sidorna” 
arbetar på är, framträder en bild av att dessa skillnader tar sig uttryck just i VIPS för Anna. Ur 
ett ackulturationsperspektiv skulle vi kunna beskriva det som en ackulturativ konflikt. Seo och 
Hill (2005) beskriver en ackulturativ konflikt som en kulturkrock som uppstår till följd av att 
individer i den ena av två parter, upptäcker att den andra parten utför uppgifter på ett annat sätt. 
I den bemärkelsen passar det mycket väl in på hur Anna beskriver situationen. Nahavandi och 
Malekzadeh (1988) och Sarala (2010) menar att huruvida individerna, i det här fallet Anna, 
upplever den andra partens sätt att arbeta som attraktivt eller inte, kan ta sig uttryck i konflikter 
i PMI-processen. Mot bakgrund av vad Anna tycks uppleva, kan vi konstatera att hon inte 
verkar uppfatta Virkes arbetssätt som vidare attraktivt. Vi kan också konstatera att det i viss 
mån uppstått en konflikt som ett resultat av just VIPS, vilket alltså stämmer in på Saralas (2010) 
och Nahavandi och Malekzadehs (1988) resonemang. 
 
Slutligen upplever Anna också att det uppstår förvirring kring vem som ska göra vad, och vem 
som kan hjälpa till om man har frågor kring arbetet. Det stämmer överens på hur Seo och Hill 
(2005) beskriver att en rollkonflikt kan uppstå, att det framkommer nya krav som förvirrar 
individen som är tänkt att utföra arbetet. Vi kan i viss mån påstå att Anna beskriver just en 
sådan situation: 
 

“Och alla pratar, men ingen kommer fram till en lösning. Så man kan ställa frågor, ja, i 
luften; ‘är det någon som kan? Är det någon som vet? Nej? Kanske ja?’ Det är… Som sagt, 
otroligt frustrerande. Det är… Hjälplös, känner man sig. Och sen känner jag också att, 
varför ska vi ta det ansvaret att egentligen ha den rollen?” 

 FALL V – SOFIA  
När Sofia kom tillbaka från sin mamma-ledighet hade sammanslagningen redan ägt rum. Hon 
berättar för oss hur hon upplevde PMI-processen som väldigt abrupt och att hela företagets 
struktur och sättet man jobbade på hade förändrats under tiden hon varit mamma-ledig. Hennes 
spontana känsla av strukturförändringen var att det var just Virke, snarare än Skog som hade 
bestämt det. 
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“Känslan man har, är lite som om att Virke bestämde. Istället för att Skog bestämde eller 
båda två bestämde. Till exempel systemet [VIPS]. Aa ungefär känslan... De ändrade hur 
företaget funkade. Innan var det länder som styrde. Nu är det segment.” 

 
Vi tolkar det som att det var framförallt två saker i omstruktureringen som Sofia verkade ställa 
sig orolig inför. För det första var hennes ansvarsområde av kunder nu organiserat efter 
marknadssegment istället för geografiska områden och för det andra skulle hon nu svara till en 
ny chef. 
 

“... då meddelade de vem som skulle vara vår chef. För vår chef var Jonas. Men plötsligt var 
Jonas inte vår chef. Nu var det Philip. Någon annan. Som sitter i Hamburg. Så det var många 
ändringar. Jag kände lite chock.” 

 
“Hur skulle vi dela? Innan var det för område för min säljare som liksom säljer i Asien – 
Daniel till exempel. Nu är det segment. Eh så jag är marknadssegment X. Eh så hur skulle 
vi dela liksom? Jag har en säljare som säljer flera sorters förpackningar och sen det var 
andra säljare som också säljer samma produkt. Så det var jättesvårt för oss. Att... Att... Följa 
den nya strukturen på företaget.” 

 
Vi kan tolka Sofias resonemang ovan som en form av orolighet i att inte känna kontroll över 
sin arbetssituation. Bordia et al. (2004) menar just att oro kan uppstå till följd av att individer 
har svårt att skapa mening i vad förändringar i framtiden kommer att innebära. Det verkar i 
synnerhet vara en sådan situation som Sofia befinna sig i där hon upplever sig maktlös i vad 
förändringen kommer att innebära för henne.  
 
Sedan Sofia kommit tillbaka från mamma-ledigheten har utformningen av hennes 
arbetsuppgifter som Customer Service Specialist ändrats. Hon upplevde inte att det fanns någon 
tydlig arbetsfördelning, vilket hon såg som problematiskt: Det finns också en risk att 
rollkonflikten förstärktes av att Sofia var mammaledig under den första tiden efter 
sammanslagningen. Att helt plötsligt komma tillbaka och upptäcka att allt är annorlunda kan 
förstås medföra att det finns förvirring kring vilka krav som ens roll ställer på en:  
 

”Sen jag vet... Det dagliga jobbet är ungefär samma. Absolut. Men strukturen... Då var det 
lite kämpigt. Att fördela vårt jobb mellan alla i gruppen.”  

 
“Jag är mer orolig för mig. Inte för kunden. Alla säger ‘stackars kunden!’. Nej, för jag vet 
att vi ska göra det vi kan. Det ska jag göra i alla fall. Den som sitter där och svettas: ‘Jag 
kan inte fakturera!’... Det är jag. Jag springer till de ansvariga för VIPS-utbildningen och 
de ska i sin tur göra sitt bästa och jag ska göra mitt bästa. Men kunden kommer ändå få sin 
faktura. Jag vet det och vem ska göra det? Jag. Så jag är mer orolig för mig inte för kunden. 
Kunden ska få det. Jag vet. Och jag ska ringa till IT Consulting och vi ska göra vårt bästa. 
Så det är vi som lider. Inte de som bestämde... Inte kunden... Det är vi. Och de struntar i hur 
mycket vi lider. Ja så är det. Så därför är det lite tråkigt nu. Men sen vi ska lära oss det 
systemet och det finns kanske grejer som är bättre än SOND. Men i allmänhet alltså, SOND 
var gjort till oss och det var inte det här” 

 
Sofias sätt att skapa mening ur sitt engagemang gentemot organisationen verkar vara grundad i 
en känsla av skyldighet att stödja förändringen så gott hon kan - vilket är det Meyer och 
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Herscovitch (2001) kallar för ett normativt engagemang. Det verkar finnas en viss friskrivning 
från ansvar som grundar sig i, precis som vi nämnt ovan, hur hon upplever sig sakna kontroll 
över vad förändringen kommer kunna leda till, både för henne själv och för företagets kunder. 
Vad som däremot talar emot Sofias engagemang till förändring, om vi ska tro Shum et al. 
(2008), är hur informerad hon hon var om förändringens magnitud och omfattning. Eftersom 
Sofia var ledig under tiden direkt efter transaktionen kan hon inte sägas vara informerad om 
sammanslagningen i någon stor mån. 
 
Sofia upplever att implementeringen av systemet ifrån Virke, VIPS, utgör ett väldigt negativt 
inslag. Hon beskriver att det var “droppen”, en förändring som innebar en stor försämring och 
som hon upplever inte hade behövts: 
 

“... systemet är värre. Det tar längre tid att göra grejer som vi gjorde innan så det känns 
som ett steg bakåt. Så det är jättetråkigt. Det är ett värre system, och det var Virke. Varför 
inte SOND? Ja, det var ett standardsystem [VIPS] och de köper andra maskiner och de köper 
andra företag och det är lättare att anpassa för nya [maskiner och företag] för det är ett 
standardsystem som många förpackningsfabriker använder. Okej det var deras anledning... 
[paus] Okej. Samtidigt är det sämre. Så för oss, det påverkar oss nu, och det påverkar oss 
ordentligt.” 

 
Hennes negativa uppfattning av den förändring som införandet av VIPS innebar, medför att vi 
utifrån teorin kan överväga en rad intressanta aspekter. Choi (2011) menar exempelvis att 
huruvida en individ upplever att en förändring behövs eller ej, har en påverkan på dennes 
beredskap för förändring, vilket väl kan passa in på Sofia. Både Herscovitch och Meyer (2001) 
och Neves (2009) är i sin tur inne på ett liknande spår. De menar att en individs tro om 
fördelarna med en förändring, och hur lovande den kan anses vara för organisationen, kan ligga 
till grund för hur engagerad denne är till förändringen i fråga. Även i det fallet kan vi konstatera 
att beskrivningen stämmer väl överens med Sofias skildring. Slutligen kan vi även applicera 
vad Devos et al. (2007) säger på Sofias uppfattning; att en positiv uppfattning av förändringens 
konsekvenser medför att dennes öppenhet för förändringen i fråga ökar. Sofias uppfattning, 
som tvärtom är negativ, kan således sägas medföra att hon präglas av en låg grad av öppenhet 
för den specifika förändring som VIPS innebar. 
 
Sofias negativa uppfattning om VIPS är emellertid inte bara baserad på att hon upplever att det 
inte innebär några fördelar. Hon upplever också att hon och hennes kollegor i stor utsträckning 
var exkluderade ifrån diskussionen kring implementeringen av systemet. Både Ertürk, (2008) 
och Wanberg & Banas (2000) beskriver hur individer som upplever att de är delaktiga i 
beslutsfattandet tenderar att också vara mer öppna till förändring. Sofia ger oss dock en motsatt 
bild; att Virke bestämde väldigt mycket och att ingen lyssnade på deras åsikter: 
 

“De som bestämmer egentligen och som är högre upp, vi fick aldrig prata med dem. Och det 
känns som att de struntar i det, vi ser inte dem i alla fall. Förstår du? Så ja Philip [CSS Head 
Teamleader] var orolig, men han kan inte göra någonting i alla fall. De hade bestämt. Ingen 
kan göra någonting. Så vår chef har lyssnat absolut, men vad kan han göra? Absolut 
ingenting. Han som har bestämt... Han är inte ens här. Han som bestämde bytte företag. Han 
bytte till systemet VIPS och sen gick han till en av de största konkurrenterna Förstår du? 
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[skratt]. Så de som bestämde, dem som sitter där [pekar uppåt], det känns som att de struntar 
i det. Det ska funka.” 

 
 
Att Sofia upplever en sådan exkludering som beskrivs ovan, skulle med andra ord innebära att 
hon präglas av en låg grad av öppenhet, vilket är en tolkning som vi kan instämma med. Hennes 
känsla av att ledningen inte har lyssnat på henne och kollegorna på avdelningen, kan också 
sägas vara ett uttryck för att hon upplever såväl interaktionsmässig (Seo & Hill, 2005; Silva & 
Caetano, 2014) som distributiv (Meyer, 2001) orättvisa. I den förstnämnda är just 
kommunikationsaspekten, hur ledningen behandlar de anställda, central för hur rättvisa 
upplevs. Den distributiva orättvisan har istället att göra med fördelningen av förmåner, som i 
det här fallet utgörs av medbestämmanderätt, och hur hon beskriver att hon upplevde att Virke 
var de som bestämde: 
 

“Känslan man har, är lite som om att Virke bestämde. Istället för att Skog bestämde eller 
båda två bestämde. Till exempel systemet.  

 
Även om Sofia beskriver att implementeringen av VIPS, och den omstrukturering som hade 
skett när hon kom tillbaka från sin mamma-ledighet, lyfter hon även fram vissa positiva 
aspekter med sammanslagningen i sin helhet. En av de främsta positiva inslagen, är att hon 
upplever att sammanslagningen har inneburit att det kommit en ny, frisk anda ifrån Virkesidan. 
Hon menar att hon nu har en positiv bild av det nya företaget som mer modernt och mycket 
större, en positiv bild som inte hade på samma sätt när det bara var Skog: 
 

“Jag tror att vi har bättre bild nu, SkogVirke. Eller det känns mer modernt nu. Om det är på 
grund av Virke det vet jag inte.” 

 
”Kanske hade Skog kommit på det här innan men det vet jag inte. Vi är större också. Jag tror 
att det ger oss mera möjligheter också så kanske är det inte bara Virke. Utan nu tillsammans 
är vi mera moderna. Det är mycket större och det känns mer modernt nu. De satsar mer på 
vår image liksom. Bilden av oss... Ja.. Den känns bra. Och mycket med miljö, och mycket 
med att ’göra skillnad’. Det känns modernt och det känns roligt på det sättet. Och det känner 
jag nu, och inte när det var Skog. Men som sagt jag tror att det är på grund av båda två 
tillsammans. Inte bara Virke. Tror jag. Så det [sammanslagningen] är inte bara negativt. Det 
känns modernt och stort och att de satsar på framtiden. Det känns jätteroligt. Jag tror att 
det är SkogVirke nu. Inte dem eller vi. Det känns så. Det känns bra.”  

 
Det går här att göra en tydlig koppling till vad Seo och Hill (2005) och De Bernardis och 
Giustiniano (2015) säger om organisationsidentiteter. Utifrån Seo och Hill (2005) kan vi tolka 
det som att Sofia har en bild av Virkes status som högre än Skogs, eftersom hon kan acceptera 
den nya identiteten (och att den tycks komma ifrån Virkesidan) som hon beskriver som en ny, 
frisk anda. Enligt De Bernardis och Giustiniano (2015) borde det innebära att Sofia förkastar 
den ursprungliga identiteten till förmån för den nya. Vi upplever snarare så att den nya bild som 
Sofia nu identifierar sig med har inslag av såväl den ursprungliga identifiering med Skog, som 
med den nya identifieringen med Virke. Enligt De Bernardis och Giustiniano (2015) skulle 
Sofia då kunna utveckla multipla identiteter som samexisterar. Vår tolkning är att Sofias nya 
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identitetsskapande snarare är en slags hybrid av de båda ursprungliga identiteterna, än att de 
samexisterar som två separata identiteter. Med andra ord anser vi inte att De Bernardis och 
Giustinianos (2015) resonemang till fullo kan användas för att förklara Sofias bild, så som vi 
tolkar den. 

 FALL VI – ULRIKA  
I Ulrikas fall var hela händelsen kring sammanslagningen med Virke något unik. När 
sammanslagningen ägde rum hade Ulrika bara jobbat i några månader på ett av Skogs bruk. I 
och med att Ulrika inte riktigt fått skapa sig egen uppfattning om varken Skog eller 
sammanslagningen verkar det som att hennes syn influerats av kollegorna på bruket.    
 

“Sen kom jag ihåg när, liksom på intranätet, vi satt och jobbade… Och så bara fick vi upp 
att ‘Skog ska gå ihop med Virke. [...] Ja, det var liksom ”jaha, vad de bestämmer där uppe i 
Stockholm”. Alltså, det är lite sån attityd. Så är det som ‘jaha, vi här nere liksom… I 
produktion, är inte så…’ Det spelar ingen roll vad de säger eller så.” 

 
När Ulrika sedan blev anställd på CSS-avdelningen på Skog, två år efter att sammanslagningen 
annonserades, kan vi påstå att hennes inträde skedde när PMI-processen redan var i full gång. 
När hon ger sin skildring av vad som utgjort förändring i hennes ögon, tenderar därför 
diskussionen att styras mot de förändringar som specifikt kommit till uttryck på CSS-
avdelningen. Den främsta sådana förändringen, som hon beskriver det, tycks vara 
implementeringen av det nya systemet VIPS. I Ulrikas språk kan vi se att hon lägger en stor 
vikt på särskilda detaljer i systemet, snarare än att prata om systemet eller sammanslagningen i 
en större kontext. Hennes utsagor om PMI-processen känns därför i våra ögon “äkta” och 
genuin i och med att hon helt enkelt beskriver sin situation utifrån det hon ser framför sig, 
snarare än att hon skulle vara är en del av något större sammanhang. Även om hon inte arbetade 
på CSS-avdelningen när beslutet om VIPS fattades, har hon under sin tid där bildat sig en stark 
uppfattning om att VIPS var en förändring som inte behövdes, och som för med sig väldigt få 
fördelar: 
 

“Så visst, vi ska ha samma system, men vi har liksom två olika business, vi har inte samma 
typer av produkter, gamla Virke och Skog. Hade det inte varit bättre att behålla så att… 
Program som är anpassade efter våra produkter, och ett system som är anpassat för deras. 
Även om vi är samma… [...] Jag menar, vem gör ett system i Java? Alltså, det är ju liksom i 
början av 90-talet. Allt… Ja, det går väldigt mycket bakåt.” 

 
Den bild som Ulrika ger oss av VIPS, och den förändring det innebar att implementera systemet, 
visar också på kopplingar till vad vi funnit i litteraturen. Att hon inte upplever att VIPS är en 
förändring som behövs, kan utifrån Chois (2011) resonemang tyda på låg beredskap för 
förändringen, vilket vi instämmer med. Detsamma kan enligt Meyer och Herscovitch (2001) 
och Neves (2009) sägas om hennes engagemang för förändring, baserat på hennes uteblivna tro 
om fördelarna med förändringen. Till sist stämmer hennes negativa uppfattning om 
förändringen även in på vad Devos et al. (2007) menar utgör öppenhet för förändring; Ulrikas 
negativa uppfattning om de potentiella konsekvenserna med VIPS gör att vi kan konstatera att 
hon präglas av en låg grad av öppenhet. 
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På Ulrika låter det mycket som att den negativa reaktionen till systemet grundar sig i att hon 
upplever sig exkluderad i förändringen. Det finns forskning som stödjer det här, och som påvisat 
att individer som upplever sig vara delaktiga i beslutsfattandet har visat sig vara mer öppna till 
förändring (Ertürk, 2008; Wanberg & Banas, 2000). 
 

“Ja men man får lite känslan av att de bestämmer nu, att ‘nej men så här ska det vara, det 
här systemet’, ‘så här ska det vara’, att inte vi har så mycket att säga till om. [...] Så jag har 
varit med i den här IT-gruppen då, för att komma fram till en lösning. Och det är ju, ja, det 
har varit i princip bara Virke och IT Consulting. Och vi fick inte vara med överhuvudtaget, 
vi ändå, som jobbade dagligen med det här. Så efter ett tag så krävde vi att, ‘kan vi få vara 
med i det här? För att vi vill veta vad ni bestämmer så att vi kan vara med och påverka’. 

 
Även om de projektledare som initierade det nya systemet egentligen inte tillhör ledningen för 
företaget per definition, borde vi ändå kunna applicera det resonemang  som både Devos et al. 
(2007) och Ertürk (2008) nämner om öppenhet till förändring gällande förtroende för ledningen. 
Enligt dessa forskare finns det en mindre grad öppenhet och flexibilitet till olika typer av 
förändringar när ledningen (egentligen för företaget) men i det här fallet projektledarna, får ett 
mindre förtroende från medarbetarna. Vi kan också uttolka en form av distributiv orättvisa 
(Meyer, 2001) i Ulrikas utläggning ovan, i den bemärkelsen att hon inte upplevde sig kunna 
säga till om något när det gäller det nya systemet. Om vi väljer att se det som Meyer (2001), det 
vill säga att orättvisa kan beskrivas som upplevda förmåner och bestraffningar, kan vi också 
säga att Ulrika upplevde en form av bestraffning, eller åtminstone bristande förmån i att 
“uppmärksamhet” eller medbestämmanderätt inte fördelades rättvist i företaget. 
 

“Om man har ett projekt så kollar man väl först upp ‘vad gör de här personerna’, vad gör 
man. Och så försöker man liksom integrera människorna som jobbar med det, istället för att… 
Bestämma, ja. Så det är lite, ‘jaha’, sån känsla.” 

 
Vi upplever att resonemanget om minskat förtroende för ledare kan appliceras på Ulrika just 
för att hon själv i sina utsagor aldrig riktigt gör någon distinktion mellan företagsledare och 
projektledare för systemet. Enligt Devos et al. (2007) och Ertürk (2008) borde Ulrika därför 
inte, vilket vi också delar uppfattningen om, demonstrera öppenhet till förändring, på grund av 
att hon inte verkar känna förtroende för (projekt)ledarna. Vi skulle istället kunna vända på 
resonemanget och betrakta Ulrikas uppfattning om upplevd exkludering som en form av cynisk 
inställning till förändring (Bommer et al., 2005).     
 
Ulrika verkar dessutom uppleva att det fortfarande lever kvar respektive identiteter från de 
ursprungliga företagen, som ofta tar sig uttryck i hur de jobbar. Hon nämner att de har olika sätt 
att se saker, vilket vi tolkar som att hon själv identifierar sig med det sätt att tänka man har och 
har haft på Skog: 
 

“Ja, för nu blir det ändå, med alla diskussioner med det här nya systemet, så blir det ändå 
diskussioner mellan gamla Virke och gamla Skog, att… Vi förstår inte varandra, vi pratar, 
liksom, som två olika språk, känns det som. [...] Ja men vi är lite olika… [paus] Tänk, ja, 
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lite olika sätt att se saker också känns det som, att den lilla kontakt man har haft med Virke… 
Gamla Virke.” 

 
Vi tolkar det också som att hon är av uppfattningen att den ursprungliga Skog-identiteten, och 
det sätt de arbetar på, är bättre än Virkes motsvarighet, åtminstone när det gäller det arbete hon 
utför. Detta stämmer väl överens med Seo och Hills (2005) beskrivning, där de menar att 
individer oftast försöker framställa sin egen identitet som den bättre i en PMI-process, och som 
kan leda till att det skapas motsättningar mellan de sammanslagna företagen. Seo och Hill 
(2005) beskriver också att individer kan känna sig hotade, om de bedömer sin egen status som 
högre än det “andra” företaget, och att statusen hotas av sammanslagningen. Det skulle också 
kunna sägas stämma väl in på Ulrika. Bilden Ulrika skildrar stämmer även överens väl med De 
Bernardis och Giustinianos (2015) resonemang, som utgår ifrån att det görs en bedömning av 
vilken av de båda organisationsidentiteterna (det vill säga Ulrikas bild av de båda företagen) 
som är mest attraktiv. I Ulrikas fall kan vi konstatera att hon finner den bild hon har av Skog 
mer attraktiv än Virkes motsvarighet. Enligt De Bernardis och Giustiniano (2015) skulle hon 
då förkasta Virkes identitet och fortsätta att identifiera sig med Skog, även i det nya, 
sammanslagna företaget. Detta upplever vi också stämmer väl överens med hur Ulrika skildrar 
situationen. 
 
Det går också att belysa situationen med utgångspunkt i ackulturationsresonemang, eftersom 
det på samma vis som organisationsidentiteten grundar sig i synen på de olika sätten att arbeta 
(Seo och Hill, 2005). Vi har tidigare visat exempel på att hon beskriver det som att Skog och 
Virke har väldigt olika “business”, och att det får som följd just att de arbetar på olika sätt.  
 

“… de säger att vi inte får jämföra SOND och VIPS, men… Kunderna är vana vid den här 
servicen, och ‘nu ska vi se, nu får inte ni den här servicen längre för vi har bytt system. Vi 
har gått ihop med Virke, och nu kan ni inte få den här’ liksom… [...] Customer service 
specialist Virkebruk 1, som jag är i kontakt med… Även fast vi heter samma titel, så har ju 
hon… Jobbar vi på olika sätt. Hon jobbar mer som leveransbokare, som vi säger att bruket 
ska göra. Det gör de i Virkebruk 2. Så att även fast vi har samma jobb, så är det… Olika. 
För att, det är liksom gamla Virke och Skog.” 

 
Vi får här också anledning att återkomma till hur hon värderar de olika sätten att både tänka och 
arbeta. Det är tydligt att Ulrika upplever att skillnaderna i arbetssätten har visat sig som tydligast 
i och med införandet av VIPS, som hon starkt motsätter sig. Att systembytet uttryckligen 
innebär att hon inte kan ge samma service, kan sägas innebära vad Nahavandi och Malekzadeh 
(1988) beskriver som en ackulturativ konflikt. Att Ulrika uppfattar sättet att arbeta (som tar sig 
uttryck i VIPS) som mindre attraktivt medför således att det uppstår konflikter i PMI-processen 
(motsättningen mot VIPS). Detta stämmer mycket väl överens med de effekter som såväl 
Nahavandi och Malekzadeh (1988) som Sarala (2010) påpekar kan uppstå som en följd av 
ackulturation. 
 
Vi kan även urskilja en stark rollkonflikt i hur Ulrika beskriver att förändringen har påverkat 
hennes sätt att kunna ge service till kunderna. Eftersom VIPS begränsar den servicen hon kan 
ge till kunderna, upplever Ulrika att hon hamnar i “kläm” mellan kunderna och företaget. Vi ser 
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således prov på en sådan rollkonflikt som Seo och Hill (2005) beskriver kan uppstå i PMI-
processen, eftersom hon hamnar i en sits där hon inte tillåts att agera som hon är van att kunna 
göra: 
 

“Det är inget kul alls. Till slut så tappar man, ‘hur många gånger kan jag säga att jag är 
ledsen?’ Jag är inte ledsen, det här programmet är skit. Jag är inte ledsen överhuvudtaget, 
för att det här är vad som bestämdes. Men man vill nästan vara ärlig och säga, men man 
måste ändå hålla masken och visa att ‘jag är jätteledsen, vi la la la la la’. Men… Ja, nej men 
det är inte kul.” 
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 AVSLUTANDE ANALYS  
I denna avslutande del av analysen har vi för avsikt att föra en analytisk diskussion kring de sex 
olika fallen i vår studie. Vi har tidigare beskrivit att en del i analysarbetet utgörs av att urskilja 
mönster mellan de olika fallen, i händelse av att exempelvis ett eller flera teoretiska teman 
förekommer i väldigt stor eller liten utsträckning. Det är emellertid viktigt att påpeka att denna 
avslutande analys i sig inte varit ändamålet med analysavsnittet, utan snarare bör ses som en 
del av analysarbetet som ytterligare ökar vår förståelse. Det har under hela analysarbetet varit 
vår ambition att försöka urskilja komplexiteter i varje unikt fall, samtidigt som vi anser det 
finnas ett värde i att kunna uttala sig om huruvida teoretiska teman är individspecifika eller 
PMI-specifika. Exempelvis skulle det teoretiska temat öppenhet för förändring antingen kunna 
visa sig vara specifikt för endast en av de sex individerna (som ett unikt karaktärsdrag eller en 
unik upplevelse), eller förekomma för alla sex individer och på så vis kanske snarare ha att göra 
med någonting i hur PMI-processen är utformad och som gör att individerna uppfattar den på 
ett visst sätt. Om endast en individ upplever öppenhet till förändring, kan vi således misstänka 
att det har mer med den personens unika karaktärsdrag att göra, än med något specifikt som 
denna uppfattade i PMI-processen. På samma vis är det lättare att föreställa sig att något som 
samtliga sex individer upplever, mer sannolikt beror på något som de alla upplevde i PMI-
processen, snarare än att de alla delar samma, specifika karaktärsdrag. 
 
Inledningsvis kan vi konstatera att det i synnerhet är tre teoretiska teman som tenderar att 
förekomma i väldigt hög utsträckning Vi kan i samtliga sex individuella fall argumentera för 
att det finns uttryck för attitydmässiga konstruktioner i form av beredskap för förändring (Choi, 
2011), engagemang för förändring (Meyer & Herscovitch, 2001) och öppenhet för förändring 
(Devos et al., 2007). I samtliga fall har dessa sin huvudsakliga grund i en och samma faktor, 
vilket är den specifika förändring som implementeringen av systemet VIPS innebar. Eftersom 
den gemensamma nämnaren beträffande förändringen i samtliga fall utgjordes av en negativ 
uppfattning, blev resultatet låga grader av de tre olika typerna av attityderna till förändring som 
nämns ovan. Det faktum att dessa teoretiska teman förekommer i så pass stor utsträckning hos 
samtliga individer, gör att vi kan misstänka att dessa teman är mer PMI-specifika än 
individspecifika. Vi får då skäl att återkomma till Birkinshaws et al. (2000) resonemang om 
förhållandet mellan mänsklig och operativ integration. Vi konstaterade tidigare att den 
mänskliga integrationen i sammanslagningen mellan Skog och Virke var väldigt låg. Enligt 
Birkinshaw et al. (2000) skulle det innebära att den operativa integrationen (i det här fallet 
implementeringen av VIPS) försvåras, vilket vi alltså kan instämma med. Däremot kan vi inte 
uttala oss om huruvida reaktionen mot VIPS beror på den låga graden av mänsklig integration, 
så som Birkinshaw et al. (2000) föreslår. 
 
Vi kan även konstatera att det teoretiska temat öppenhet till förändring återkommer i hög grad, 
men då i uttryck av en annan reaktion. I fem av de sex fallen, upplevde individerna en känsla 
av att inte vara inkluderade i förändringen eller delaktiga i beslutsfattandet som omgav denna. 
Vi kan jämföra detta med Wanberg och Banas (2000) och Ertürks (2008) fynd, att inkludering 
och delaktighet underlättar öppenhet för förändring. Om vi skulle utgå från Chois (2011) sätt 
att se på öppenhet för förändring, skulle det kunna tolkas som att dessa individer delar ett slags 
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karaktärsdrag som gör dem mer öppna för förändring. Däremot är vi av uppfattningen att 
känslan av exkludering snarare är ett resultat av hur förändringen hanterades, vilket i sådant fall 
skulle göra den PMI-specifik snarare än individspecifik. 
 
Även om de flesta individerna i vår studie uttryckt någon form av oro och ångest när de berättat 
för oss om sina upplevelser i PMI-processen, anser vi dock att Anna och Yvonne särskiljer sig 
i den bemärkelsen att de påvisar en mer “ren”, och djupt förankrad oro kopplad till sig själva 
och sin framtida arbetssituation. Den oro de båda uttrycker verkar framförallt ta utgångspunkt i 
ovetskapen om att kanske inte ha jobbet kvar om några år och att det just beror på att PMI-
processen onekligen är oförutsägbar och ständigt föränderlig. Att endast Yvonne och Annas 
upplever just den här formen av oro gör att vi skulle kunna argumentera för att känslan av oro 
snarare är av en mer individspecifik karaktär, snarare än att den skulle vara mer PMI-specifik. 
I litteraturen verkar det vara väl känt att den här formen av oro tenderar att uppstå vid den 
organisatorisk förändring som ofta uppstår vid sammanslagningar (Bordia et al., 2004: Seo & 
Hill, 2005). Samtidigt är vi medvetna om att det kan finnas andra förklaringar till den 
upplevelsen av oro som inte framgått i den data vi samlat in. Exempelvis skulle den oron över 
att inte ha sitt jobb kvar mycket väl kunna bero på att individerna blivit informerade om att 
deras tjänst faktiskt ska flyttas utomlands om några år. Enligt det resonemanget kan vi riktigt 
uttala oss om ifall oro är något specifikt attribut som är kopplat till hur individen är som person.  
 
Ytterligare ett teoretiskt tema som vi ser starka tendenser av i flera fall, är uttryck för 
ackulturation och konflikter som en följd av detta. Detta förekommer i fem av de sex fallen, och 
utkristalliseras i grund och botten mycket tydligt genom VIPS. För dessa fem individer (Sofia 
borträknad) innebär VIPS en representation av sättet som Virke arbetar på, och som de i sin tur 
finner oattraktivt i förhållande till det egna sättet att arbeta på. Det skapar i sin tur kraftiga 
motsättningar mot VIPS, och införandet av systemet, vilket i sig utgör en ackulturativ konflikt 
i den bemärkelse som det beskrivs av Nahavandi och Malekzadeh (1988) och Sarala (2010). 
 
Ett teoretiskt tema som i sin tur bär stora likheter med ackulturation, och som vi sett förekomma 
i samtliga av de sex fallen, är olika uttryck för sociala identiteter i form av 
organisationsidentiteter. Just detta teoretiska tema finner vi i synnerhet intressant, eftersom det 
tycks ta sig uttryck på vitt skilda sätt mellan flera av de olika fallen. Två av individerna (Yvonne 
och Sofia) skildrar en bild av Virke som gör att vi kan uttolka en positiv identifiering med 
företaget. I Yvonnes fall verkar det som att hon förkastar sin ursprungliga identitet till förmån 
för den nya identiteten som hon upplever att Virke bidrar med. Detta överensstämmer väl med 
hur De Bernardis och Giustiniano (2015) beskriver att olika organisationsidentiteter, och 
individens bedömning av dem, kan uppstå i PMI. I Sofias fall verkar det emellertid snarare som 
att hon endast till viss del tar till sig den bild hon har av Virke, och samtidigt fortsatt identifierar 
sig med Skog. Enligt De Bernardis och Giustinianos (2015) resonemang skulle Sofia då 
utveckla multipla organisationsidentiteter som existerar vid sidan av varandra. Vi upplever det 
snarare som att hon förkastar de ursprungliga bilderna hon har av de båda företagen, till förmån 
för en ny bild. Hon skulle i sådant fall snarare kunna sägas skapat en enskild, ny bild av företaget 
(en organisationsidentitet) som hon identifierar sig med. 
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Vidare kan vi se att det i två av fallen (Anna och Ulrika) sker ett förkastande av den bild som 
finns av Virke. I dessa fall beror förkastandet på att individerna inte upplever att det “andra” 
företagets status som lika hög (Ulrika), eller att bilden av företaget är lika attraktiv som det 
egna, ursprungliga företagets motsvarighet (Anna). Den bild som Anna och Ulrika ger kan sägas 
stämma väl in på De Bernardis och Giustinianos (2015) resonemang om hur individer gör en 
jämförande bedömning av bilderna de har av de båda företagen i en PMI-process. I Anna och 
Ulrikas fall resulterar detta i att de fortsättningsvis identifierar sig med den ursprungliga 
organisationen, det vill säga Skog. 
 
I de två sista fallen (Lena och Margareta) finner vi att den använda teorin inte fullt ut kan 
appliceras, även om den hjälper oss att tolka deras upplevelse. Lena ger en förhållandevis 
otydlig bild, som verkar tyda på att hon identifierar sig i lägre grad med Skog, men samtidigt 
inte heller tar till sig bilden av Virke som företag. Det gör att vi med utgångspunkt i teorin inte 
riktigt kan sätta etikett på Lenas upplevda känslor. För Margareta, i sin tur, framträder snarare 
en bild av att hon på något sätt “tvingas” ge upp den faktor som främst gjort att hon identifierat 
sig med Skog, vilken består i möjligheten att ge service till kunderna. Samtidigt är det uppenbart 
att Margareta inte överhuvudtaget identifierar sig med bilden av Virke, vilket gör det svårt att 
applicera exempelvis Seo och Hill (2005) och De Bernardis och Giustiniano (2015). Båda dessa 
studier beskriver en situation där individen utvärderar de inblandade företagen, och sin bild av 
dem, som vanligtvis slutar i att den ena av dem förkastas till förmån för den andra. I Margaretas 
fall verkar vi dock inte kunna konstatera vad som egentligen sker. I ett avseende kan vi påstå 
att hon förkastar den bild hon har av Virke, och således dess identitet, samtidigt som hon 
upplever att hon förlorar den identifikation hon hade med Skog. 
 
Mot bakgrund av den bild som det teoretiska temat social identitet ger oss, framträder det i våra 
ögon aspekter som är mycket intressanta att diskutera. Inledningsvis kan vi konstatera, vilket 
vi nämnde ovan, att det är uppenbart att individernas upplevelser kommer till uttryck på väldigt 
olika sätt i termer av identitet. Det finns flera intressanta mönster att urskilja i detta. Vi nämnde 
i början av analysavsnittet att varje enskilda individs förmåga att sätta ord på och skapa sig en 
bild av vad sammanslagningen och förändringen innebär, blir styrande för vad som ingår i deras 
berättelse. Vissa individer har en förmåga att “ta ett kliv tillbaka” och beskriva 
sammanslagningen ur ett makro-perspektiv, medan andra tenderar att se det som ligger framför 
deras ögon just nu. Med utgångspunkt i det, när det kommer till sociala identiteter, kan vi 
exempelvis konstatera att i de fall där individen har en förmåga att konceptualisera 
sammanslagningen ur ett större, helhetligt perspektiv (Yvonne, Sofia), tenderar de också att 
acceptera Virkes identitet i större grad. På ett omvänt sätt tenderar de individer som lägger 
störst vikt vid VIPS (Anna och Ulrika) också att förkasta Virkes identitet i större grad. För dessa 
individer verkar det som att VIPS symboliserar Virke som företag och att distinktionen mellan. 
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6 SLUTSATS  
Syftet med den här studien var att ta reda på hur medarbetare i en sammanslagning upplever 
och ställer sig till den organisatoriska förändringen i en storskalig PMI-process. Avsikten har 
varit att försöka skapa förståelse för hur dessa individer upplever PMI-processen och 
sammanslagningen, genom att samla in deras utsagor i form av olika berättelser. Vi har i 
analysen gjort en ansats att besvara uppsatsens forskningsfråga. I detta avsnitt har vi nu för 
avsikt att med utgångspunkt i den analysen återkoppla till uppsatsens syfte. 
 
Vi inledde denna uppsats med en nyfikenhet som tog utgångspunkt i hur komplext och 
mångdimensionellt det verkade vara att som företagsledare effektivt kunna slå samman två 
organisationer. Vårt intresse för att förstå vad effektiv integration vid sammanslagningar 
egentligen innebar, ledde oss sedan in på den aspekten i integration som verkade vara den 
kanske mest problematiska av dem alla - integrationen av människor. Den här insikten fick oss 
att ställa oss frågande till hur och varför integration av människor visat sig vara så problematiskt 
som det visat sig vara, och vad i termer av strategi och management en företagsledare kan göra 
för att effektivisera integrationen. Det naturliga sättet för oss att besvara dessa frågor var 
emellertid inte att nödvändigtvis undersöka vad en företagsledning kan göra, utan snarare att 
angripa “den andra sidan av myntet”: vad individer i en sammanslagning upplever.   
 
En studie genomfördes i form av en fallstudie på ett svenskt företag, Skog, som genomgått en 
sammanslagning till följd av ett förvärv. Sex enskilda, unika fall studerades, vilka utgjordes av 
individer på företaget i fråga. Sekundärdata i form av pressmeddelanden och årsredovisningar 
användes även, i syfte att måla upp en helhetlig bild av det övergripande fallet, som utgjordes 
av sammanslagningen mellan Skog och Virke. Från varje fall samlades unika data in, i form av 
kvalitativa djupintervjuer som genomfördes på arbetsplatsen. Denna empiriska data låg sedan 
till grund för systematiska och djupgående analyser som genomfördes separat för respektive 
fall. Relevant teori i form av sju teoretiska teman anlades då på varje fall, för att försöka tolka 
och sätta ord på individens upplevelse. En utökad analys gjordes sedan av de samtliga fallen, i 
syfte att studera eventuella mönster mellan individernas utsagor för att på så vis skapa 
ytterligare förståelse för ämnet. 
 
Vi fann att hur individer upplever och ställer sig till förändringen i en PMI-process, kan ta sig 
uttryck i en rad olika attityder, känslor och reaktioner. Vi fann bland annat, i likhet med tidigare 
forskning, starkt stöd för att uppfattningen om att en specifik förändring för med sig negativa 
konsekvenser, ledde till minskad beredskap för förändringen, minskat engagemang till 
förändringen och minskad öppenhet för förändringen i fråga. Vi fann också att en upplevd 
känsla av exkludering och uteslutning ur beslutsfattande beträffande förändringen, medförde 
ett minskat engagemang för förändringen i fråga. Vidare fann vi stöd för att individens 
uppfattning om skillnader i sätten att arbeta mellan de sammanslagna företagen kan leda till 
konflikter i PMI-processen, beroende på hur attraktiva arbetssätten anses vara i förhållande till 
varandra. Vi kan argumentera för att dessa fynd är helt unika - de gjordes i en kontext som är 
unik i den bemärkelse att den aldrig tidigare studerats. Dessutom kan vi argumentera för att 
den varken existerar på något annat ställe eller i någon annan tidpunkt. Samtidigt innebär detta 
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att studiens fynd inte kan appliceras direkt på andra, likaledes unika kontexter, utan snarare 
endast användas som teoretisk grund för vidare forskning. 
 
Avslutningsvis fann vi att till vilken utsträckning varje enskild individ kunde identifiera sig 
med det nya företaget, berodde på hur de definierade förändring. Detta leder oss vidare in på 
studiens mest intressanta fynd. Vi kunde konstatera att individerna i den här studien upplevde 
och ställde sig till förändringen i PMI-processen på sitt egna unika sätt, beroende på vad i 
individens ögon som utgjorde förändringen. Varje individs förmåga att konceptualisera och 
konstruera en bild av vad sammanslagningen och den efterföljande PMI-processen innebär, 
tenderar att i stor utsträckning utgöra ramen för hur den individen upplever och ställer sig till 
förändringen i fråga. Vissa individer i studien hade en förmåga att “ta ett kliv tillbaka” och 
skapa sig en mer holistisk och övergripande bild av PMI-processen. Dessa individer kan för sig 
själva och i sina utsagor göra en distinkt skillnad i att PMI-processen som abstrakt fenomen 
utgör en mängd olika och även fullt skiljaktiga former av förändring, snarare än en specifik 
förändring som en enskild entitet. De individer som å andra sidan saknade förmågan att kunna 
hålla isär olika typer av förändringar i PMI-processen, tenderade istället att förena PMI-
processen med den förändring som just då ansågs mest påträngande. VIPS-implementeringen 
var ett mycket bra exempel på detta. Vissa individer hade förmågan att se “bortom” VIPS, 
medan andras blickfång tenderade att fastna på just vad som fanns närmast för närvarande. Det 
fick som följd att de olika individerna i fallen såväl upplevde som ställde sig till PMI-processen 
på vitt åtskilda sätt. 
 
Den här studiens fynd antyder att individer i PMI-processer upplever, känner och reagerar på 
olika sätt. Studiens fynd har lett oss till uppfattningen att ytterligare förståelse för detta kräver 
forskning som studerar den enskilda individen, snarare än grupper av individer. Mer specifikt 
anser vi att området behöver fler studier som ställer sig frågor som berör hur enskilda individers 
unika sär- och personlighetsdrag leder till deras olika sätt att uppleva, känna och reagera i PMI-
processer. 
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7 DISKUSSION 
Med facit i hand har vi slagits av tanken att studien hade kunnat genomföras med en ännu mer 
induktiv ansats. I och med att både syftet och frågeställningen var så pass öppet formulerade 
hade vi exempelvis istället kunnat ha ett teori- och begreppsgenererande ansats. Vi kan också 
argumentera för att tidpunkten i vår studie verkade få en större inverkan på våra fynd än vad vi 
först trodde. Hade vår studie ägt rum ett halvår senare - då implementeringen av VIPS kanske 
inte hade varit lika intensiv och närvarande - hade kanske färre individer lagt så stor vikt vid 
det nya systemet som de faktiskt gjorde. För de forskare som framöver önskar studera ämnet 
anser vi därför att en longitudinell studie är att rekommendera. Det skulle tillåta forskarna att 
minimera risken för att endast finna tillfälliga “fragment” av integrationen och på så vis fånga 
en mer helhetlig, rättvis och talande bild av den ständigt pågående PMI-processen. Å andra 
sidan kan vi också argumentera för att implementeringen av det nya systemet VIPS var något 
som bidrog till att kontexten i vår studie var unik och egen. 
En annan metodmässig begränsning i den här studien kan sägas vara mängden data som 
analyserades. Under arbetets gång har vi genom en iterativ process försökt att begränsa 
mängden data genom att “välja ut” den data som analyseras, i syfte att kunna göra djupare 
analytiska tolkningar och således undvika att översvämmas av data. I retrospekt kan vi 
konstatera att vi, trots medvetenhet om detta, inkluderade en stor mängd data i analysen. En 
konsekvens av detta kan ha varit att analysen förlorade djup och istället gavs bredd. Det kan 
också i förlängning sägas vara en effekt av att antalet intervjuer var för stort. 
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