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Sammanfattning  
I januari 2013 började förhandlingarna om en fusion mellan tre mediaorganisationer. Denna 

studie fokuserar på den förändrade organisationskulturen och förändringskommunikationen 

under denna fusion. Arbetet utgår från två forskningsfrågor:  

• Hur förändrades organisationskulturen i och med fusionen och hur uppfattades den 

organisationskulturella förändringen av de anställda vid de tre tidigare organisationerna?  

• Hur genomfördes förändringen och hur uppfattades förändringskommunikationen av de 

anställda vid de tre tidigare organisationerna? 

För att besvara dessa frågeställningar har nio kvalitativa intervjuer genomförts vilka sedan 

analyserats utefter Edgar H. Scheins teori om organisationskultur och Laurie K. Lewis teori 

angående aktivitetsspår.  

Efter analysen av dessa intervjuer kunde slutsatserna dras att den nya 

organisationskulturen inte är färdigutvecklad och att den organisationskulturella förändringen 

uppfattas olika beroende på vilken organisation informanten tidigare varit anställd vid. 

Gällande förändringskommunikationen drogs slutsatserna att hanteringen av förändringen, 

enligt aktivitetsspåren, var lyckad men att vissa spår kunde anpassats annorlunda.  

Arbetet kan i framtiden vara bidragande till en ökad förståelse gällande hur 

organisationskultur förändras i och med fusioner samt att organisationer kan använda sig av 

en mer effektiv intern förändringskommunikation under fusioner. En större förståelse inom 

dessa områden kan leda till bättre genomförda förändringar vilket i sin tur kan vara 

bidragande till anställdas ökade trivsel på arbetsplatsen och en mer obesvärad inställning till 

förändring. 
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Abstract 
 

In January 2013 the negotiations regarding a merger between three media organizations were 

initiated. Following study focuses on the changing organizational culture and the change 

communication during this merger. The study aims to answer the following research 

questions: 

• How did the organizational culture change due to the merger and how did the employees 

at the three original organizations perceive this change?  

• How was the change conducted and how did the employees at the three original 

organizations perceive the change communication? 

In order to answer these questions nine qualitative interviews were executed and analyzed 

with support from Edgar H. Schein’s theory regarding organizational culture and Laurie K. 

Lewis’ theory regarding Activity Tracks.  

After the analysis of these interviews the study could draw the conclusions that the 

organizational culture is not yet fully developed and the change of the organizational culture 

were perceived differently depending on which organization the informant previously were 

employed at. Regarding the change communication the conclusions were that the 

management of the change, in accordance with the activity tracks, over all were successful. 

Although certain tracks could have been differently adjusted for an even more successful 

outcome.   

This study may be a contributing factor to an increased understanding of how 

organizational culture changes and can also be of use for organizations when communicating 

change within the organization in the event of a merger. A better understanding within these 

fields may lead to better executed changes which in turn can be a contributing factor for 

employees increased well-being at the work-place. 
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1 Inledning 

Följande kapitel introducerar läsaren till studiens ämne, syfte och frågeställning. Kapitlet 

ämnar också presentera arbetets disponering för att förenkla och öka läsarens förståelse för 

studien. 

1.1 Introduktion 
Förändringar inom en organisation är ständigt närvarande och sker i olika omfattning, det kan 

handla om mindre förändringar så som att börja erbjuda personalen gratis kaffe eller större 

förändringar som när ett kontor flyttar från en ort till en annan. Det finns många faktorer som 

ger upphov till förändringar inom en organisation exempelvis nya statliga regleringar, behovet 

att följa marknadens utveckling eller på grund av krav från intressenter. Det är viktigt att 

organisationer är öppna för förändring då en förändring kan erbjuda möjlighet till utveckling 

och tillväxt, att inte ta tillvara på möjligheter som innebär förändring kan vara direkt skadligt. 

Förändring kan också vara skadligt om det sker under dålig timing, om genomförandet inte är 

tillräckligt genomtänkt eller om förändringen rent av är onödig (Lewis, 2011, s.2). Vad 

händer med en organisation när den går igenom en omfattande förändring? Hur påverkas 

organisationskulturen och vilka faktorer visade sig vara viktiga i förändrings-

kommunikationen?  

De flesta spenderar stora delar av sitt liv på jobbet. Därför värdesätts trivsel högt. 

Arbetsplatsen är således en mycket viktig plats. Arbetsplatsens stora betydelse medför att 

förändringar kan bli bekymmersamma, förändringar kan ge upphov till oro och stress bland de 

anställda. Trots oro och stress är förändringar nödvändiga, därför är det viktigt för ledningen 

att ha kännedom gällande hur negativa känslor kring förändring kan undvikas genom effektiv 

kommunikation angående förändringsprocessen. En sådan form av kommunikation skulle 

exempelvis kunna vara att erbjuda de anställda ett forum där de kan ställa sina frågor och 

ventilera sin oro (Lewis, 2011, s.103). En organisation kan initiera, motsätta sig eller bli 

påtvingade en förändring (Lewis, 2011, s.1).  

Detta arbete ämnar undersöka en fusion mellan tre organisationer, vilket är en mycket 

omfattande förändring. En fusion sker när två eller flera organisationer slås samman och 

bildar en ny, större, organisation. En fusion mellan två eller flera organisationer är en initierad 

förändring som innebär förnyelse och (om genomförandet är framgångsrikt) utveckling. 

Fusionering är ett sätt för organisationer att erhålla starkare position på marknaden och öka 

sin konkurrenskraft.  
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Det finns flera anledningar till varför organisationer väljer att fusioneras, utöver att erhålla 

en konkurrenskraftigare position kan en fusion vara ett sätt att utöka sin mångfald av 

produkter, bredda kompetens och förbättra organisationens rykte. Svårigheter med en fusion 

handlar ofta om huruvida ledningen lyckats implementera mjuka värden så som de nya målen, 

värderingarna och därmed den nya organisationskulturen. Dessa problem kan undvikas 

genom ett starkt ledarskap som kommunicerar en tydlig och kraftfull identitet och position 

samt klara värderingar (Anon., 2012, ss.4-5). 

Organisationskultur är den miljö och de värderingar som finns inom organisationen. Detta 

är något som skapas över tid och som är föränderligt. Begreppet organisationskultur 

definieras och diskuteras under teoriavsnittet.  

Detta arbete ämnar således undersöka fusionen mellan tre organisationer i 

mediabranschen, hur förändringskommunikationen hanterades och hur fusionen påverkade 

organisationskulturen för de anställda. 

1.2 Problemformulering 
Kenzaku, MediaAnalys och MediaView var tre självständiga, framgångsrika 

mediaorganisationer med olika organisationskulturer. I januari 2013 började förhandlingar om 

att fusionera MediaView, Kenzaku och MediaAnalys för att skapa den nya organisationen 

Viva Media Group. Denna nyhet släpptes i juni 2014 till såväl de anställda på de tre olika 

organisationerna som till pressen.  

Eftersom alla organisationer som tidigare nämnt hade olika organisationskulturer är det av 

intresse att undersöka huruvida någon av organisationskulturerna var starkare och således 

influerade den nya organisationskulturen i den nya organisationen. Det är också möjligt att det 

skapats en helt ny organisationskultur som inte influerats mer av en specifik organisation. Vid 

studiens genomförande är det troligt att den nya organisationskulturen inte är fullt utvecklad, 

därför kommer undersökningen endast uttala sig om vilken riktning organisationskulturen är 

på väg och vilka bakomliggande faktorer denna riktning grundar sig i.  

En annan viktig faktor i förändringsprocessen är kommunikationen kring förändringen 

och hur den kommunikationen uppfattades av de anställda. Förändringskommunikationen kan 

ha påverkat hur anställda ställer sig till fusionen, hur organisationskulturen utvecklas och de 

anställda uppfattar ledningen. Detta arbete ämnar alltså undersöka hur organisationskulturen 

förändrades i och med sammanslagningen, hur förändringskommunikationen hanterades samt 

hur detta uppfattades av de anställda. 
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1.3 Syfte och frågeställning 
Genom att erhålla större insikt i alla tre tidigare organisationer, samt den nya organisationen 

Viva Media Group, undersöktes hur organisationskulturen såg ut innan fusionen samt 

organisationskulturens utveckling efter fusionen.  

Med hjälp av kvalitativa intervjuer undersöktes hur de anställda uppfattade sin arbetsplats 

innan fusionen och hur de uppfattade sin arbetsplats efter fusionen. Intervjuerna fokuserade 

även på hur de anställda uppfattade förändringskommunikationen. Syftet är att undersöka 

fusionen och hur den, ur de anställdas perspektiv, har påverkat organisationskulturen. Arbetet 

syftar även till att undersöka vilka kommunikativa medel de anställda uppfattade som 

välfungerande och vilka medel ledningen kunde förbättrat. Denna studie ger också större 

insikt och ett praktiskt perspektiv av organisationskultur och förändringskommunikation 

vilket kan vara vägledande för framtida förändrings- och organisationskultursstudier.  

Frågeställningarna som detta arbete ämnar besvara lyder:  

• Hur förändrades organisationskulturen i och med fusionen och hur uppfattades den 

organisationskulturella förändringen av de anställda vid de tre tidigare organisationerna?  

• Hur genomfördes förändringen och hur uppfattades förändringskommunikationen av de 

anställda vid de tre tidigare organisationerna? 

1.4 Avgränsningar  
De avgränsningar som gjorts är främst relaterade till undersökningsmetoden och handlar 

bland annat om antalet intervjuer som kunde genomföras. I syfte att samla in information från 

informanter angående deras uppfattning gällande fusionen intervjuades nio personer, tre från 

vardera tidigare organisation. Nio intervjuer anses tillräckligt för att möjliggöra en 

jämförelsedimension och fler intervjuer än det tillåter varken tiden eller utrymmet som ges för 

detta arbete.  

Då denna studie ämnar undersöka organisationskultur hade det varit önskvärt att 

komplettera intervjuerna med observationer, detta fanns inte möjlighet till då observationerna 

hade behövt genomföras på flera kontor runt om i Sverige vilket studiens omfång inte täcker. 

Av samma anledning har de nio intervjuerna genomförts via videolänk istället för i fysisk 

person. Det är alltså av ekonomiska och tidsmässiga skäl som denna undersökningsmetod är 

begränsad till nio personliga intervjuer via videolänk utan kompletterande observationer. 

Begränsningar har också gjorts gällande vad som undersökts. Arbetet ämnar undersöka 

två aspekter, förändringskommunikationen och organisationskulturens utveckling, detta för att 
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arbetet ska få ett djup. Om fler aspekter tagits hänsyn till, som till exempel krishantering, hade 

det begränsat arbetets djup.  

1.5 Disposition 
Arbetet disponeras enligt följande: det inledande kapitlet, Inledning, tar upp arbetets 

problemformulering, frågeställning och syfte.  

Därefter följer ett bakgrundskapitel som behandlar ämnets och forskningens bakgrund 

inom området. Under ämnesbakgrunden ges en kort beskrivning av de tidigare 

organisationerna samt den nya organisationen. Under forskningsbakgrund redogörs tidigare 

forskning på samma område samt hur denna studie skiljer sig från dessa.  

Under det tredje kapitlet, Teori, kommer de primära teorierna som används i denna studie 

förklaras: Edgar H. Scheins teori gällande organisationskultur och Laurie K. Lewis teori 

gällande förändringskommunikationens ”Aktivitetsspår” (Activity Tracks). Detta kapitel tar 

även upp begrepp som är viktiga för att läsaren ska förstå studien.  

Under det fjärde kapitlet, Metod & Material, följer en grundlig redogörelse för hur 

undersökningen utförts samt vilket material som ligger till grund för denna studie.  

Under följande kapitel, Resultat, presenteras intervjuernas utfall där resultatet är uppdelat 

i teman, rubriker och därefter underrubriker i enlighet med kodningen som gjordes av 

intervjuerna.  

Därefter följer en analys i vilken resultaten analyserats med stöd av de två valda teorierna. 

Först följer en analys utifrån organisationskulturellt perspektiv och därefter en analys utifrån 

förändringskommunikation.  

Slutligen presenteras en sammanfattande diskussion där analysen och möjlig framtida 

forskning diskuteras.  
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2 Bakgrund 

Följande kapitel avser förse läsaren med en ökad förståelse för ämnesbakgrunden som 

innefattar information om vardera tidigare organisation samt bakgrundsinformation gällande 

fusionen. Kapitlet tar även upp tidigare forskning på området som är av intresse för detta 

arbete. 

2.1 Ämnesbakgrund 
I januari 2013 började fusionsförhandlingarna mellan Kenzaku, MediaView och 

MediaAnalys. Nyheten om fusionen släpptes den 23 juni till både de anställda vid de olika 

organisationerna och till pressen. De anställda fick besked om fusionen, av sin chef, i ett 

möte, på sin respektive arbetsplats. Följande information gällande organisationernas 

omsättning, anställningsantal, värderingar och arbetsområden är hämtad från deras vardera 

hemsida samt årsredovisningar från 2013, året innan sammanslagningen. Organisationernas 

årsredovisningar finns att hämta på www.allabolag.se.  

2.1.1 MediaView 
Mediaorganisationen MediaView grundades år 2007 och var en del av 

Marknadsmediagruppens koncern (AB, MediaView Sverige, 2014). Marknadsmediagruppen 

är en större koncern där flertalet organisationer ingår, bland annat MediaView och Kenzaku 

(Marknadsmedia, i.d.). MediaView arbetade efter affärsidén att “hjälpa större företag och 

organisationer att planera och effektivisera sina placeringar i sökmedia” (AB, MediaView 

Sverige, 2014). MediaView hade innan sammanslagningen cirka 40 medarbetare som jobbade 

med medierådgivning, mediestrategi, medieplanering, medieköp och mätningen analys samt 

uppföljning. Innan fusionen hade organisationen en nettoomsättning på cirka 61,5 miljoner 

SEK. MediaViews värderingar framgår varken på deras hemsida eller på Marknadsmedias 

hemsida.   

2.1.2 Kenzaku  
Kenzaku grundades i maj 2011 och ingick liksom MediaView i Marknadsmedias koncern 

(MyNewsDesk, 2013). Kenzaku jobbade med sponsrade länkar, konverteringsoptimering och 

sociala medier (Kenzaku, i.d.). Enligt årsrapporten från 2013 hade Kenzaku tolv anställda, 

varav alla var män, och en nettoomsättning på̊ cirka 45 miljoner SEK. Organisationen 

Kenzaku startades av personer som tidigare var anställda vid MediaView. Kenzakus 

värderingar framgår varken på Kenzakus hemsida eller på Marknadsmedias hemsida.  
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2.1.3 MediaAnalys 
MediaAnalys ingick inte samma koncern som MediaView och Kenzaku innan fusionen. 

Organisationen grundades år 2006 (MediaAnalys Trisodium AB, 2014). Sedan dess har 

MediaAnalys jobbat med att utveckla sökoptimering, konverteringsstrategi, sponsrade länkar 

och sociala medier åt andra företag. MediaAnalys beskriver att de värnar starkt om sin 

organisationskultur och strävar efter värderingarna engagemang, affärsmannaskap, 

professionalism och nyskapande (MediaAnalys Trisodium AB, 2014). Dessa värderingar 

utvecklas ytterligare:  

Engagemang:  

“På MediaAnalys har vi ett väldigt stort engagemang för våra kunder, medarbetare, våra tjänster 

inom sökmarknadsföring och dess utveckling samt för branschen som helhet.” 

Affärsmannaskap: 

“Med affärsmannaskap menar vi att vi har stor kunskap om vår bransch och om vår marknad samt 

att vi utefter detta presterar för att tillfredsställa alla våra intressenter, interna som externa.” 

Professionalism: 

“Vi vet att våra kunder ställer höga krav på sin leverantör inom sökmarknadsföring och därför är 

det viktigt för oss att vara, inte bara bra, utan extremt professionella i allt vi gör. Vi uppträder 

alltid med god yrkesskicklighet.” 

Nyskapande: 

“Då vår bransch ständigt är föränderlig måste vi ligga i framkant och vara nyskapande för att 

kunna vara med och styra utvecklingen och kunna erbjuda våra kunder de bästa lösningarna.” 

(MediaAnalys Trisodium AB, 2014) 

MediaAnalys hade innan sammanslagningen cirka 60 anställda, detta baseras på hur många 

betalda närvarortimmar relaterade till en normal arbetstid bolaget betalade ut. MediaAnalys 

hade år 2013 en nettoomsättning på 55 miljoner SEK. 

2.1.4 Viva Media Group 
Alla dessa organisationer, som tillsammans bildar Viva Media Group, jobbade således inom 

samma områden och var till storleken någorlunda likvärdiga. Den tidigare mediebyrån 

MediaView, SEM-byrån Kenzaku och SEO-byrån MediaAnalys har alltså inkorporerats till 

Viva Media Group som nu arbetar med alla de delar de enskilda organisationerna gjorde 

tidigare, till exempel digital rådgivning, SEO (Search Engine Optimization), SEM (Search 

Engine Marketing) och är leverantör av ett flertal tjänster inom digital analys, marknadsföring 

och strategi. Efter fusionen har bolaget cirka 130 anställda med säte i Stockholm, Kalmar, 
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Malmö, Göteborg, Helsingborg och Linköping med huvudsäte i Uppsala (Viva Media Group, 

2014). 

2.2 Forskningsbakgrund 
Följande forskning återfanns som kan tänkas bidra till möjliga slutsatser, men som inte täcker 

det område som detta arbete ämnar undersöka. Detta kapitel tar upp tre studier, 

“Organizational Learning Culture”, “On Changing Organizational Cultures by Injecting new 

Ideologies: the power of stories” och slutligen “Organizational Identities During and After 

Mergers: A case study” Vid efterforskningar inom fältet lades fokus på fyra faktorer, 

förändringskommunikation, organisationskultur, fusion och slutligen empirin som ligger till 

grund för undersökningarna. De flesta studier berör externa faktorer som till exempel 

branding och identitet (som artikeln ”Struggles in organizational attempts to adopt new 

branding logics: the case of a marketizing university skriven av Aspara m.fl.). Nedan 

presenteras tre artiklar som anses närmast angränsande till denna studie och som samtidigt 

påvisar ett område inom fältet som ännu är outforskat.    

2.2.1 Organizational Learning Culture  
Denna artikel behandlar hur organisationskulturen kan påverka organisationers prestation och 

hur den kulturen påverkar anställda, leverantörer och kunder (Skerlavaj m.fl., 2007, s.346).  

Studien diskuterar en Organizational Learning Culture (detta begrepp översätts i följande 

text till organisatorisk lärandekultur). Organisatorisk lärandekultur är en process som refererar 

till utvecklingen av ny kunskap som har potential att förändra beteende (Skerlavaj m.fl., 2007, 

s.348). En organisation som har en stark inlärningskultur är duktiga på att skapa, införskaffa 

och förmedla kunskap samt att anpassa beteende så att handlingar reflekterar den inhämtade 

kunskapen. En organisation som önskar betona en lärandekultur måste således först erhålla 

information, tolka den för att fullt förstå dess mening och därefter göra det till kunskap. På 

samma gång måste de även implementera beteenden och kognitiva förändringar för att 

förvandla ord/kunskap till handling (Skerlavaj m.fl., 2007, s.348). 

Artikelns beskrivning av organisatorisk lärandekultur och dess påverkan på prestation och 

förändring är av intresse för att styrka eventuella slutsatser i detta arbete. Utöver det 

behandlar artikeln lärandekulturens påverkan på prestation medan detta arbete ämnar 

undersöka förändringskommunikation och hur organisationskultur påverkas i en 

sammanslagning av tre organisationer. Eftersom denna artikel behandlar organisationskultur 

är den av vikt att ta i beaktning inför denna studie, men då den inte behandlar 
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organisationskulturens utveckling i samband med en omfattande förändring, utan fokuserar 

mer på kulturens inverkan på prestation, lämnar den en lucka som denna uppsats ämnar fylla. 

2.2.2 On Changing Organizational Cultures by Injecting new Ideologies 
I denna studie ämnar forskarna undersöka om det finns något enklare sätt att förändra en 

kultur som skulle kunna vara mindre kostsam än det traditionella sättet vilket kallas påtvingad 

kultur förändring. De menar att människor som utsätts för en kulturförändring generellt sett 

faller inom tre olika grupper: 1) de som är villiga att genomgå förändringen, 2) de som 

motsätter sig förändringen och slutligen 3) de som tvekande väntar för att se vilken sida som 

vinner.  

Forskarna menar även att en verklig kulturförändring kräver åtminstone två delar: 1) 

organisatoriska förändringar, vilket innebär ett starkt välfungerande ”etik-kontor” (ethics 

office), med stöd från organisationens ledare, 2) ett nytt vokabulär som förstärks av nya 

”stories” vilka förmedlar de nya värderingarna (Wines & Hamilton, 2009, ss.433-34). 

Begreppet myt behandlas av Wines och Hamilton på ett populistisk, 

samhällsomspännande sätt där de menar att en myt, oavsett om människor tror på den eller ej, 

inte är sann. När dessa myter ifrågasätts, reagerar människor negativt på den som ifrågasätter 

istället för att ifrågasätta sina egna ”sanningar” (myter). Således är de anställdas bild av 

organisationen en myt som i och med en förändring ifrågasätts av implementorer (de som 

implementerar förändringen) (Wines & Hamilton, 2009, s.437). 

De menar även att värderingar är starkt kopplade till kulturen. Människor inom samma 

kultur, med samma värderingar, kan då upprätthålla dessa värderingar på olika sätt utifrån 

deras personliga tolkningar av värderingarna (Wines & Hamilton, 2009, s.438). Därför menar 

forskarna att det finns tre steg mellan värdering och handling: 1) värderingsbeslut, 2) 

operationalisering från värdering till moraliska principer och 3) applicerande av dessa 

principer (Wines & Hamilton, 2009, s.438). 

En kulturs dominanta värderingar kan inkludera värderingar som över tid har absorberats i 

ett system av icke-utvärderade grundläggande värderingar som bildar gruppens ideologi. 

Forskarna i denna studie nämner en teori kring attityder där det menas att en attityd kan ha 

samma funktion som en vetenskaplig teori. Då attityden fungerar som en referensram som ger 

en grund för induktion och deduktion, organiserar kunskap, påverkar den verkliga världen och 

förändras i och med nya upptäckter.  
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En grundläggande premiss för denna studie är förståelsen att organisatorisk mytologi kan 

användas för att förklara organisationskultur, förutse generella mönster i 

organisationsbeteende och även för att förändra organisationskulturen genom att förändra de 

dominanta organisationernas “historier”, legender och myter (Wines & Hamilton, 2009, 

s.440). 

Denna artikel undersöker hur en organisationskultur kan förändras på ett effektivt sätt, 

detta kopplas dock inte till fusioner eller hur en fusion påverkar organisationskultur vilket 

detta arbete undersöker. En fusion påverkar organisationskulturen på ett omfattande sätt, då 

det är flera kulturer som ska fusioneras och kan därmed inte likställas med undersökningen 

som görs i denna studie gällande organisationskultur. 

Studien berör även, till viss del, förändringskommunikation då den behandlar 

kommunikationen inom förändringen och hur myter måste brytas ned för att de påverkade ska 

få en ny bild av organisationen och därmed en förändrad organisationskultur. Detta görs dock 

inte i koppling till Laurie K. Lewis teori angående ”Aktivitetsspår” och berör inte heller 

någon annan förändring utöver den organisationskulturella, vilket denna studie ämnar göra.    

2.2.3 Organizational Identities During and After Mergers: a case study 
I denna artikel behandlas organisatoriska fusioner med fokus på PR och hur de som arbetar 

med detta kan avhjälpa anställdas och kunders osäkra känslor kring organisationens identitet 

före och efter fusionen (Anon., 2012, s.2). Forskarna vill med denna studie informera om hur 

identitet kan förhandlas och kommuniceras i en bredare social kontext samt i en 

fusionskontext (Anon., 2012, s.1). 

Artikeln behandlar i huvudsak organisationers identiteter (alltså det som organisationen 

förmedlar utåt), vilket till viss del är kopplat till organisationskultur. De menar till exempel att 

misslyckade fusioner kan bero på att organisationen inte har förmedlat ”mjuka” värden, som 

vision och kultur. De menar dock att detta problem kan undvikas om organisationen lyckas 

skapa en stark och tydlig identitet (Anon., 2012, s.4). 

Organisationsidentitetens möjliga förändring undersöks genom intervjuer från två 

organisationer inom finanssektorn (Anon., 2012, s.1). Undersökningen genomfördes med 

semi-strukturerade intervjuer och textanalys av organisationernas webbsidor (Anon., 2012, 

ss.7-8). De två forskningsfrågorna som undersöktes i denna studie var:  

• Hur mycket kontinuitet eller konsekvens finns mellan de före detta identiteterna av de två 

företagen och identiteten av det fusionerade företaget?  
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• Hur diskursivt förhandlade och kommunicerade PR-anställda från de två tidigare 

företagen den nya organisationsidentiteten med intern och extern publik? (Anon., 2012, 

ss.5-6) 

Då studien egentligen behandlade en organisation som köpt upp en annan, kom forskarna 

under intervjuerna fram till att de anställda från den uppköpta organisationen kände sig ledsna 

över att organisationens identitet försvunnit i och med uppköpet (Anon., 2012, s.10). 

Forskarna i denna studie kommer även fram till att en sammanslagning medför ett 

identitetsbyte och att detta byte blir svårare om strukturella och kulturella skillnader finns 

sedan tidigare mellan de olika organisationerna (Anon., 2012, s.20). De menar även att allting 

som ska förmedlas utåt först måste förmedlas inom organisationen. Detta är särskilt viktigt då 

de anställda är de som ska förmedla den nya identiteten till kunderna i kontakt med dem 

(Anon., 2012, s.21). 

Denna artikel har vissa likheter till studien som följer, då semi-strukturerade intervjuer 

med anställda från fusionerade organisationer har använts i båda. Dessutom finns ett visst 

gemensamt fokus på kommunikationen under fusion. Skillnaden utgörs i att fokus i denna 

artikel främst har lagts på den externa kommunikationen, medan fokus i följande studie 

koncentreras vid intern kommunikation.  

Det finns också en nära koppling mellan organisationsidentitet och organisationskultur, 

men författarna till denna artikel gör inga ansatser att undersöka just organisationskulturens 

förändring under en fusion, vilket har gjorts i studien som följer. Med detta i åtanke lämnar 

även denna artikel ett tomrum som studien som följer ämnat fylla.  
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3 Teori  

Följande kapitel presenterar de teoretiska ramar som analysen av det insamlade materialet 

finner stöd inom. Till en början så presenteras de begrepp som kan komma att förekomma i 

analysen. Därefter beskrivs de teorier som ligger till grund för analysen, Edgar H. Scheins 

teori angående organisationskultur och Laurie K. Lewis teori gällande förändrings–

kommunikation. 

3.1 Begrepp  

3.1.1 Sensemaking 
Sensemaking är en term myntad av den amerikanska organisationsteoretikern Karl Weick. 

Begreppet sensemaking refererar till hur människor strukturerar det okända så att det blir 

hanterbart. Sensemaking handlar om att komma på ett alternativt sätt att förstå en konstant 

föränderlig värld och går att liknas med en form av karta. Denna “karta” testas av individen 

tillsammans med människorna i individens omgivning genom datainsamling, handling och 

konversation. Därefter justeras eller överges “kartan” beroende på hur tillförlitlig den är 

(Ancona, 2012, s.3). 

3.1.2 Framing 
Genom utsagor (som till exempel pressmeddelanden, rykten med mera) skapas ramar 

(frames), inom vilka sensemaking bildas (Lewis, 2011, s.239). Diskursiva ramar förenklar och 

komprimerar världen genom att peka ut och avkoda situationer för att visa det betydelsefulla i 

dem. Ramar används för att skapa antaganden om enskilda delar av erfarenheter eller 

kunskaper om en situation. Beroende på hur en situation eller ett förhållande är inramat finns 

det olika beteenden som är acceptabla (Lewis, 2011, s.240). Exempelvis beter sig människor 

olika gentemot en arbetskamrat jämfört med en vän utanför arbetet, detta är även ett exempel 

på kollektiva ramar, alltså ramar som delas av en grupp människor. Det är dock möjligt att 

omforma en situations eller ett förhållandes ram (reframe), antingen helt och hållet eller 

endast till viss del (Lewis, 2011, s.240). Skulle arbetskamraterna börja umgås på fritiden 

skulle detta innebära att de var både arbetskamrater och vänner utanför arbetet.  

Det finns dock fortfarande situationsbundna ramar att förhålla sig till och beteenden som 

är acceptabla inom de ramarna. Beteendet på fritiden mellan vänner är kanske inte acceptabelt 

på arbetet, oavsett om man umgås på fritiden eller inte (Lewis, 2011, s.240). Motsatsen till 

kollektiva ramar är individuella ramar – ramar som är personliga, ett exempel på en sådan är 
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vid olyckor där båda parter ser sig själva som offer och den andre som skyldig. I denna 

situation har dessa individer individuella ramar som utgör förståelsen för vad som orsakade 

olyckan och vem som agerade rätt respektive fel. Dewulf, m.fl., har debatterat för att det finns 

två olika typer av ramar; kognitiva ramar och interaktionella ramar.  

Kognitiva ramar innefattar de ramar som skapas individuellt som representationer av 

verkligheten i form av våra minnen. Interaktionella ramar innebär att ramarna skapas i en 

dynamisk process av meningsskapande i interaktion med andra (Lewis, 2011, s.240). Laurie 

K. Lewis menar att interaktionella ramar är mest avgörande under en förändringsprocess, och 

då framför allt problem-inramning (issue framing). Med detta menas att problemen inte är 

objektiva, utan är öppna för diskussion inom gruppen, där information delas, frågor ställs, 

argumentationer förs, etc., för att fastställa inom vilken ram problemet tillhör (Lewis, 2011, 

s.241). Att rama in en händelse är alltså ett sätt för människor att tolka och förstå händelsen.  

I denna studie, där tre organisationer slås ihop till en, kan det vara så att vissa ramar in 

händelsen som en spännande utmaning, en ökad möjlighet till karriär eller ett hot mot ens 

nuvarande arbetsposition. Implementorerna kan ha valt att rama in händelsen ett sätt, som de 

försöker influera andra att se på samma sätt, medan olika grupper av anställda och kunder kan 

ha ramat in händelsen på ett helt annat sätt. Att det finns olika ramar, och därmed olika sätt att 

tolka en händelse, kan leda till problem inom organisationen då det inte är betydelsefullt vems 

tolkning som är den ”rätta”, utan snarare vems tolkning som kommer få mest stöd från de 

övriga intressenterna (Lewis, 2011, s.243). Skulle någon anställd tolka händelsen som till 

exempel en kris, då dennes uppfattning är att jobben hotas och många skulle bli uppsagda och 

denna tolkning fick stöd från många andra anställda, skulle detta kunna innebära att dessa 

söker sig vidare till nya jobb. I ett sådant fall skulle Viva Media Group förlora anställda och 

(beroende på antalet anställda som slutat) få väldigt kostsamma konsekvenser, som i värsta 

fall skulle kunna hota hela organisationens framtid. Skulle det, å andra sidan, vara 

implementorernas tolkning som får mest stöd är det sannolikt att förändringen sker enligt 

deras planer utan många kostsamma, oförutsedda händelser skapade av de anställda (Lewis, 

2011, s.244). 

3.2 Organisationskultur 
Resultatet från intervjuerna analyseras med stöd av Edgar H. Scheins teori gällande 

organisationskultur. Denna teori lämpar sig väl för denna studie då teorin inte bara berör 

existerande organisationskultur utan även skapandet av kulturen. Scheins teori gör det även 
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möjligt för utomstående att undersöka organisationskultur från ett visst avstånd trots att den 

upplevs bäst genom aktivt deltagande. För att förstå hans teori, eller modell, är det viktigt att 

lyfta Scheins definition av organisationskultur. Att förstå Scheins definition av 

organisationskultur är också viktigt för att göra korrekta tolkningar med hjälp av hans modell. 

 

3.2.1 Definition av organisationskultur  
För att definiera organisationskultur så menar Schein att först måste gruppen människor där 

kulturen råder definieras. Gruppen av människor måste till en början ha en gemensam 

historia. Utan en gemensam historia kan inte en gemensam organisationskultur bildas. 

Organisationskultur kan inte heller bildas om det är en ofta förekommande cirkulation av 

organisationsmedlemmar (Schein, 1990, s.111). Detta på grund av att kultur är ett beteende 

som en grupp lär sig med tidens gång samtidigt som gruppen möter externa motgångar och 

intern integration. Detta är en känslomässig, kognitiv och beteendemässig process. Det 

innebär inte att en organisation med en lång historia nödvändigtvis har en mycket stark 

organisationskultur, utan det är något som måste bestämmas genom empiriska studier av de 

olika nivåerna. Schein menar således att organisationskultur existerar så länge en viss 

definierbar grupp delar någon form av historia eller andra delade upplevelser, detta innebär att 

en organisation kan ha många subkulturer. Organisationen som helhet kan också ha delade 

erfarenheter och det ger i sin tur upphov till en total organisationskultur. Det är möjligt att 

dessa subkulturer i större organisationer kan samexistera och/eller komma i konflikt med 

varandra. Kultur definieras, enligt Schein, således som: 

“a pattern of basic assumptions, invented, discovered, or developed by a given group, as it learns 

to cope with its problems of external adaption and internal integration that has worked well 

enough to be considered valid and therefore, is to be taught to new members as the correct way to 

perceive, think and feel in relation to those problems.” (Schein, 1990, s.111) 

Kulturen och sammanhållningens styrka kommer således från graden av gruppens stabilitet, 

hur länge gruppen existerat och intensiteten av inlärningen av mekanismer för att hantera 

extern påfrestning och intern integration (Schein, 1990, s.111). 

3.2.2 Olika nivåer av kultur 
Schein beskriver tre fundamentala lager där kultur manifesteras: artefakter, (artifacts) 

värderingar (values) och grundläggande antaganden (espoused values).  
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Det första lagret, artefakter är något som en betraktare kan se eller känna, till exempel 

inredning, hur medarbetare tilltalar varandra och dokument. Svårigheten med artefakter är att 

trots deras påtaglighet så är de mycket svåra att tyda korrekt. Betraktarens reaktioner är 

subjektiva och säger nödvändigtvis inte särskilt mycket om den interna uppfattningen 

gällande artefakterna. Betraktaren kan till exempel tolka artefakterna som att organisationen 

är mycket hierarkiskt men det säger ingenting om varför det är så eller vad det innebär för de 

anställda (Schein, 1990, ss.111-12). Detta grundar sig alltså i att betraktaren feltolkar på 

grund av att denne inte känner till underliggande antaganden innan tolkningen av artefakter 

sker. 

Det andra lagret är värderingar vilket enligt Schein innefattar normer, ideologier och 

filosofier. Dessa undersöks bäst med hjälp av intervjuer eller frågeformulär. På ungefär 

samma sätt som etnografer frågar informanter angående fenomen och varför de uppstår. 

Öppna frågor fungerar i regel bäst för att undersöka hur människor känner och tänker (Schein, 

1990, s.112). 

Genom mer intensiv observation kan forskaren undersöka det tredje lagret, grundläggande 

antaganden. Grundläggande antaganden är sådant som medlemmarna i gruppen tar för givet, 

antaganden som medlemmar har/gör omedvetet. Det är ofta dessa som avgör tanke processer, 

känslor och beteenden. Det är först när forskaren förstår somliga av dessa antaganden som det 

blir lättare att tyda värderingar och artefakter (Schein, 1990, s.112). Denna teori eller modell 

liknas ofta vid en lök för att öka förståelsen för de tre lagren och dess samspel. En lök är 

uppbyggd av flertalet lager och för att nå kärnan måste kocken skära igenom ytskikten, på 

samma sätt måste forskaren först undersöka artefakterna och värderingarna innan denne kan 

nå grundläggande antaganden. 

3.2.3 Hur bildas organisationskultur? 
Kultur är något som individen lär sig. Det finns inte många modeller gällande hur normer och 

övertygelser först skapas. Schein skriver dock om två mekanismer som är kulturskapande, 

normformation i kritiska situationer och identifikation med ledare.  

Den första mekanismen, normformation i kritiska situationer är när normer skapas inom 

en grupp i samband med att gruppen tvingas svara på en kritisk situation. I samband med 

gruppens hantering av den kritiska situationen kommer således normer och övertygelser att 

skapas. Till exempel: en medlem i gruppen går emot ledaren, detta är en händelse som är 
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potentiellt känsloladdad och ångestproducerande det innebär att gruppens beteende direkt 

efter den kritiska situationen kommer vara normsättande (Schein, 1990, s.115).  

Den andra mekanismen som är kulturskapande kallas identifikation med ledare. Om 

ledaren låter gruppmedlemmarna identifiera sig själva med ledaren manar det till att 

medlemmarna i gruppen internaliserar ledarens värderingar och antaganden. När grupper och 

organisationer först skapas, eller formas, så är grundarna ofta väldigt dominanta ledare med 

värderingar och grundläggande antaganden vilket blir formgivande för hur gruppen kommer 

struktureras och fungera (Schein, 1990, s.115). Efter att dessa övertygelser, som antagits från 

den dominanta ledaren, satts på prov av gruppen kommer de lära sig vilken del av grundarens 

övertygelser som fungerar och vilka som inte fungerar för gruppen som helhet. Den 

gemensamma inlärningen skapar därefter ett gemensamt delat antagande. 

3.3 Aktivitetsspår 
Enligt Laurie K. Lewis teori angående ”Aktivitetsspår” går våra handlingar och reaktioner 

under en förändringsprocess längs med tre ”meta-tracks” som innehar vår uppmärksamhet, 

och uppmärksamheten hos de övriga som påverkas av förändringen. Alla dessa spår (tracks) 

tävlar om vår analytiska koncentration, emotionella investering, uppmärksamhet och 

beteendefokus (Lewis, 2011, s.261). Det är dessa tre spår som Lewis benämner ”Hantering av 

mening” (managing meaning), ”Hantering av nätverk” (managing networks) och ”Hantering 

av praktik” (managing practice). Dessa utgör tillsammans teorin om de tre aktivitetsspåren. 

Denna teori tillåter forskare att systematiskt och konkret undersöka en förändring och dess 

kommunikation vilket lämpar sig för denna studie.  

3.3.1 Hantering av mening  
Hantering av mening innefattar sensemaking av förändringen och vad den innebär för 

individen och för gruppen. Tolkning och symboler har viktiga roller för att utöva makt. Att 

hantera mening kan skapa legitimitet för beslut, planer, processer, mål, med mera. På ett 

omärkbart sätt kan intressenters tankar gällande vad som är bra med en förändring 

manipuleras, och således ändras till något som de identifierar sig med och därmed kan 

acceptera. Alltså; att kontrollera mening är essentiellt för att ha makt (Lewis, 2011, s.183). 

Inom ”Hantering av mening” konstrueras symboler för att definiera verkligheten hos andra. 

Att skapa nya, delade meningar är en viktig del i ”Hantering av mening”. En del i detta kan 

vara att skapa och återskapa organisationens ”historia”. När tillräckligt många ”läser” (alltså 

tar för givet) historien på samma sätt som det var tänkt, uppfattar de verkligheten på samma 
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sätt, och kan därmed agera på önskat sätt (Lewis, 2011, s.184). Sensemaking och sensegiving 

angående mål är en viktig del för hantering av mening. För att människor ska stödja och 

arbeta efter mål måste de förstå dessa mål, och hur dessa skiljer sig från tidigare målsättningar 

(Lewis, 2011, s.268). 

Om en förändring presenteras som positiv, finns det en myt att detta kommer leda till att 

intressenter tillslut kommer se den som det och stödja den. Denna myt kommer från tron om 

att all förändring är bra. Är förändringen i sig inte bra kommer troligtvis inte andra vara så 

lätta att övertyga om att den är det heller (Lewis, 2011, ss.280-81). 

3.3.2 Hantering av nätverk  
Hantering av nätverk innebär att både implementorerna och intressenterna i förändringen 

observerar och är delaktiga i att forma relationerna mellan de som är påverkade av och/eller 

ser förändringen. Beroende på hur hanteringen av mening ser ut kan detta påverka hur 

intressenterna uppfattar varandras intressen i förändringen, till exempel som konkurrerande 

eller förenade. Implementorer kan exempelvis därför utesluta en grupp av intressenter för att 

göra dessa mindre centrala i beslutsfattandet. I andra fall kan implementorer eller intressenter 

söka stöd för specifika frågor hos olika grupper av intressenter. Hantering av nätverk handlar 

alltså om hur människor, eller grupper av människor är sammanlänkade, samt vad det kan ha 

för effekt på hur nätverken omformas under en förändring (Lewis, 2011, s.262). Gällande 

målsättning är det också viktigt för människor att förstå hur, och om, deras mål tävlar med 

varandras, alltså är detta en del av hantering av nätverk (Lewis, 2011, s.268). 

3.3.3 Hantering av praktik  
Hantering av praktik berör de fysiska och materiella aspekterna i en förändring. Vad medför 

förändringen i praktiken? Kommer det innebära nya arbetssätt, system, produkter eller 

tjänster? Intressenter kan delta i träning för till exempel nya system och, medvetet eller 

omedvetet, välja att agera i linje med det nya systemet eller välja att inte göra det (Lewis, 

2011, s.262). Det går alltså inte i förväg att förutsäga hur t.ex. nya arbetssätt eller produkter 

kommer tolkas, tas emot och därmed utföras. Hantering av praktik är också relevant när 

målen ska utvärderas, då kan det vara bra att utforma mekanismer för att övervaka uppnådda 

mål (Lewis, 2011, s.268). 

3.3.4 De tre spårens samverkan 
Dessa tre spår löper parallellt genom hela förändringsprocessen och det avgörande 

ögonblicket för vad förändringen kommer resultera i kan uppstå när som helst inom vilket 
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som helst av dessa spår. Därför måste implementorer och intressenter som har strategiska mål 

med förändringen övervaka och hantera alla tre spår genom hela förändringsprocessen. Dock 

kan vissa situationer under förändringen kräva att ett spår får extra uppmärksamhet under en 

period. Bristande övervakning av samtliga eller enskilda spår kan leda till att förändringen 

misslyckas. 

På liknande sätt, menar Lewis, är intressenternas bästa chans för strategisk analys och 

därefter anpassat agerande är att övervaka alla spår och sedan agera för att styra spåren mot 

dennes mål. Att ha uttalade mål är viktigt inom organisationer då det gör det möjligt att 

kartlägga en handlingsplan och att utvärdera arbetet. Om en organisation genomför en 

förändring utan uttalade mål kan detta leda till ett icke enhetligt arbetssätt inom 

organisationen. I vissa fall är det accepterat att variation i arbetssätt uppstår under en 

förändring, medan det i andra fall är viktigt att alla arbetar på samma sätt. Det önskade 

arbetssättet kan vara ett av målen som artikuleras i samband med förändringen. För att 

utvärdera resultaten kan implementorer använda speciellt utformade dokument eller program, 

medan intressenter utan faktisk makt att utvärdera resultat, får använda sig av mer informella 

medel för att göra det (Lewis, 2011, s.266). Ett annat verktyg man har användning av inom 

aktivitetsspåren är strategiska meddelanden som implementorer och intressenter skapar, samt 

de generella strategiska ramverk som dessa meddelanden skapas inom, alltså olika typer av 

inramning och targeting (Lewis, 2011, s.270). Inramning och targeting är alltså en del av 

hantering av mening och hantering av nätverk (Lewis, 2011, s.272). Det är viktigt att veta hur 

andra ramar in så att ”counter-framing” kan göras, om detta är nödvändigt. En del i hantering 

av nätverk är att förstå hur relationer kan göras starkare eller svagare med sensemaking under 

förändringsprocessen.  

Kommunikation är inte allt i en förändring. En viktig del i förändringen är att hantera och 

fördela resurser. För att göra implementationen av förändringen starkare krävs det att de 

berörda vet att det önskade beteendet förväntas, stöds och belönas. Belöningssystem, 

utbildning, personal och liknande, behöver finnas för att förändringsprocessen ska gå smidigt. 

Det är extremt viktigt att ledare förmedlar till intressenter (speciellt de anställda) att de 

förväntar sig att förändringen stöds. Intressenter kan stärka implementationen genom 

exempelvis aktivt deltagande (Lewis, 2011, s.276). Alltså, att hantera förändringsprocessen 

innebär att implementorer och intressenter hanterar alla tre spår genom att använda sig av fyra 

generella verktyg: 

1.                Överse och artikulera mål 
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2.                Utveckla strategiska meddelanden 

3.                Analysera input 

4.                Influera implementationsklimatet (Lewis, 2011, s.277) 

Att följa dessa angivelser garanterar inte att förändringen blir lyckad eller att alla intressenter 

kommer stödja förändringen, men att följa dessa spår och verktyg ser till att energi läggs på 

rätt område och att intressenter får möjlighet att ventilera, och får sina tankar om förändringen 

uppmärksammade (Lewis, 2011, s.279). 
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4 Metod & Material 

Följande kapitel beskriver vilken undersökningsmetod som använts i studien och hur metoden 

använts. Kapitlet innehåller även metodiska reflektioner gällande utförande och analys.  

4.1 Kvalitativ intervjumetod 
Organisationskulturen och förändringskommunikationen undersöks ur de anställdas 

perspektiv. Studien har huvudsakligen två jämförelseaspekter, den första är jämförandet 

mellan hur de anställda vid de tidigare tre organisationerna uppfattade förändrings-

kommunikationen. Den andra jämförelseaspekten är den uppfattade förändringen av 

organisationskulturen, om den skiljer sig åt beroende på vilken organisation som informanten 

tidigare jobbade för. En hypotes är att någon av de tidigare organisationskulturerna kan ha 

haft en starkare organisationskultur före fusionen och därför inte uppfattar en lika stor 

organisationskulturell förändring som de anställda vid de två andra organisationerna. Denna 

studie ämnar således uttala sig om huruvida uppfattningar skiljer sig åt mellan de anställda vid 

de tre tidigare organisationerna. Till följd av detta lämpar sig en kvalitativ metod bättre än 

kvantitativ då studien kräver reflekterande svar. 

Detta undersöktes med hjälp av semistrukturerade personliga intervjuer. Urvalsgruppen 

som valdes speglade målgruppen som arbetet uttalar sig om (Larsson, 2000, s.56).  För att 

urvalsgruppen skulle vara representativ samt möjliggöra en jämförelsedimension, mellan och 

inom organisationerna, valdes tre personer från vardera tidigare organisation. Sammanlagt 

gjordes alltså nio intervjuer.  

4.1.1 Förberedelser 
Det är viktigt att alla intervjuer genomförs under samma villkor. Att genomföra intervjuerna 

personligen hade varit det fördelaktigaste alternativet, detta var dock inte möjligt då några 

informanter befann sig på annan ort. Intervjuerna genomfördes därför via mjukvaran Skype 

för att få tillgång till videoöverföring, detta innebar att informantens kroppsspråk kunde tas i 

beaktning. Intervjun spelades även in vilket underlättade transkribering av intervjuerna.  

Frågorna som informanterna ombads besvara var av oerhört känslig natur. För att få 

reflekterande och ärliga svar var det därför viktigt att påpeka och arbeta medvetet med deras 

anonymitet främst gentemot andra informanter och därmed även i arbetet då deras kollegor 

och chefer kommer få möjlighet att ta del av arbetet. För att i så god mån som möjligt 

säkerställa informanternas anonymitet har inte datum för intervjuerna angivits och 
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informanterna nämns aldrig vid namn. Av samma anledning var det av betydelse att 

informanten befinner sig på en neutral plats under intervjusituationen. Informanten ombads 

således genomföra intervjun utanför arbetsplatsen för att undvika att informanten vid 

intervjun var i sin “arbetsroll”, detta ansågs dock som ett orimligt krav och formulerades 

därför endast som ett önskemål till informanten.  

Intervjumanualen togs fram i enlighet med tematiseringen förändrings-

kommunikation/förändrad organisationskultur och återfinns i Bilaga 1.  

4.1.2 Intervjusituation  
För att informanten skulle känna sig bekväm i intervjusituationen inleddes intervjun med 

några “uppvärmningsfrågor” där informanten ombads berätta om sin bakgrund och sin 

drömarbetsplats. Därefter frågades informanten hur det var att jobba på sin tidigare arbetsplats 

innan fusionen. I anslutning till den frågan ombads även informanten utveckla hur det är att 

jobba på den nuvarande arbetsplatsen utan att explicit be informanten jämföra den gamla och 

den nya arbetsplatsen. Genom den uppbyggnaden säkerställdes frågornas enkelhet samtidigt 

som informanten naturligt gör en jämförelse mellan de två olika arbetsplatserna (Larsson, 

2000, ss.59-60). 

Det finns en problematik i att undersöka förhållandet mellan hur informanterna uppfattade 

arbetsplatsen före, under och efter fusionen i och med att de kan vara färgade i sina 

tillbakablickar. Informanterna kan alltså tendera att bli efterkloka, till exempel angående 

huruvida de anade att en stor förändring var på gång eller inte. Denna studie grundar sig dock 

deras nuvarande uppfattningar vilka påverkas av deras minnen. Efterklokheten kan i viss mån 

även gynna detta arbete då det blir tydligt att det som informanterna minns innan 

förändringen, och under förändringens gång, också är det som informanterna uppfattar som 

viktigt. När det uppkommer mönster mellan informanternas utsagor kan, trots risk för 

efterkonstruktioner, vissa slutsatser dras som med sannolikhet är verklighetsbaserade.  

Under genomförandet av intervjun fick informanten god tid på sig att svara på frågorna 

och det lades stor vikt vid att inte ställa ledande frågor. Intervjumanualen följde en logisk 

ordning, under intervjun fanns möjligheten att frångå manualen för att informanten skulle 

tillåtas föra sina resonemang (Larsson, 2000, s.61). De områden som informanterna 

intervjuades gällande kan, som tidigare nämnts, vara av en känslig natur vilket innebar att det 

var viktigt att påpeka att deras identitet skyddas genom hela arbetet. Detta är särskilt viktigt 

för att få sanningsenliga utsagor då det inom organisationsliv råder redan bestämda sociala 
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normer. Genom att utföra intervjuerna i en neutral eller avskild miljö togs informanterna ur 

sin sociala struktur på arbetsplatsen vilket gynnade resultatet av intervjuerna. När informanten 

tilläts svara på frågorna utanför arbetsplats-miljön tilläts denne att känna sig trygg i miljön 

vilket ledde till större sannolikhet för ärligare utsagor (Larsson, 2000, ss.71, 74-75). 

Samtidigt måste forskaren se till både självreflexiviteten och reflexiviteten hos 

informanterna. Med detta menas att forskaren måste vara vaksam på hur informanten ser sig 

själv, vilken roll denne identifierar sig med, men även hur forskaren identifierar sig med 

informanterna. Som forskare i en intervjusituation är det viktigt att det finns ett samförstånd 

med informanten, att det finns en förståelse för vad denne menar och tolkar det informanten 

säger på det sätt som denne hade för avsikt. Men i och med detta är det också stor risk att 

forskaren identifierar sig med informanten och blir partisk. Detta har tagits i beaktning under 

detta arbete och därför bedöms sannolikheten för att det ska påverka resultatet som liten 

(Lalander & Johansson, 2002, s.102). 

4.1.3 Transkribering  
Transkriberingen av intervjun gjordes med stöd av den videoinspelade versionen av intervjun. 

På detta sätt var det simpelt att gå tillbaka för att höra vad informanten uttryckt i ord och hur 

informantens kroppsspråk såg ut. Transkriberingen genomfördes ord för ord för att det 

skriftliga materialet ska vara helt besparat från tolkningar. Dessa transkriberingar används 

sedan som utgångspunkt för kodning och ska av den anledningen vara så snarlika själva 

intervjun som möjligt. Kodningen underlättar i sin tur sökandet av mönster och andra 

likheter/olikheter i utsagorna. Därefter kommer dessa mönster och likheter/olikheter 

analyseras med stöd av teorierna (Larsson, 2000, s.66). Eftersom transkriberingen i sin helhet 

inte kan inkluderas i arbetet, då detta potentiellt kan komma att inskränka informantens 

anonymitet, kommer istället en sammanfattning av vardera intervju inkluderas som bilaga för 

att säkerställa arbetets och tolkningarnas transparens, se Bilaga 2 (Kvale, 1997, s.188). Då 

tolkningar alltid är subjektiva, måste forskarna lägga extra vikt vid att använda det sunda 

förnuftet när tolkningar görs, och ska således inte ”välja” att tolka utefter den teori som valts 

(Kvale, 1997, s.194). 

Risken för att långdragna tolkningar görs i detta arbete minskar dock i och med att det är 

två forskare som tolkar (Kvale, 1997, s.188). Detta blir en form av säkerhets-försäkran för 

denna studie, det har också påpekats att denna studie. Det har också påpekats att denna studie 

inte analyserade “lösryckta meningar”, utan istället tolkade uttalandena i relation till 

situationen de sagts och det som sagts tidigare (Kvale, 1997, s.183). 
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När transkriberingen är färdigställd ska materialet behandlas. Metoden som valts för 

behandling av intervjumaterialet är ”öppenkodning av kvalitativa intervjuer” och beskrivs 

nedan.  

4.2 Öppenkodning av kvalitativa intervjuer  
Efter att transkriberingen var utförd följdes en fyrastegsmetod för att koda och därmed 

behandla intervjumaterialet.  

Steg ett innefattade att plocka ut nyckelord ur den transkriberade texten. De nyckelord 

som identifierades var de som kunde tänkas vara intressanta i relation till studiens syfte och 

frågeställningar. Nyckelorden identifierar det övergripande informanten berörde i sina svar 

och plockades ut ifrån transkriberingarna. Varje intervju kunde innehålla uppemot 100 

nyckelord och därför blev det nödvändigt att dela in dessa i mindre grupper för att få en 

översikt över hur många informanter som var av delad eller skild uppfattning. Hur detta 

genomfördes beskrivs i steg två, tre och fyra.  

Under steg två undersöktes, utifrån nyckelorden, underliggande meningar i respondentens 

svar, alltså generella teman. Under kodningens gång fick flera teman testas innan sex teman 

kunde fastställas. Till exempel: allt en informant uttrycker som skett efter fusionen kan 

sorteras in i tema 4: ”Efter fusionen”. Det var viktigt att nyckelorden som plockades ut under 

steg ett endast ska kunde passa in under ett tema samt att alla teman är relevanta för arbetet, 

därför har våra teman namngetts efter kronologiska händelser (Hedin, 1996, s.9). Därefter 

skrevs en kort definition av vad varje specifikt tema innebar.  

I det tredje steget sorteras alla nyckelord inom sina vardera teman in i rubriker (Hedin, 

1996, s.10). Rubrikerna behandlar olika ämnesområden inom varje tema. Till exempel, inom 

tema 4, rubrik 5: ”Konflikter”. 

Därefter, i det fjärde steget, analyserades sedan nyckelorden inom rubrikerna för att 

undersöka om de utgjorde olika aspekter av samma ämnesområde. Vid uppkomst av flera 

aspekter delades nyckelorden in i underrubriker (UR). Till exempel kunde rubrik 5 

”Konflikter” delas in i tre underrubriker: UR1: ”Konflikter har uppstått”, UR2: ”Inga 

konflikter har uppstått”, UR3: ”Konflikthantering”.  

I slutskedet av kodningen har alltså varje nyckelord fått en unik kod. Nyckelordets unika 

kod utgörs av Tema, Rubrik, UnderRubrik, Nyckelordets nummer och informantens 
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identifikation (MediaView – MV, Kenzaku – K, MediaAnalys – MA), exempelvis: 

T1:R1:UR1:N1:MV1.  

Därefter sammanställdes resultaten inom varje rubrik eller/och underrubrik (Bilaga 3.1 - 

3.6). Då söktes mönster och samband för att beskriva informanternas varierade uppfattningar 

och upplevelser, samt för att se hur dessa uppfattningar samverkar (Hedin, 1996, ss.11-12). 

Dessa förtydligas genom uppställningar gentemot varandra och detta resultat utgör grunden 

för analysen.  

4.3 Etiska reflektioner  
Det finns flera etiska aspekter att ta hänsyn till vid personliga intervjuer. Det som främst 

påverkar just denna studie och som har ägnats extra hänsyn är de faktorer som är kopplade till 

intervjusituationen. Det rör sig bland annat om informerat samtycke, vilket innebär att 

intressenterna informeras om undersökningens generella syfte, intervjusituationens 

förhållande samt fördelar och risker med att delta i studien innan intervjun genomförs. Detta 

gjordes för att informanterna skulle kunna fatta beslutet om att delta i studien eller inte 

(Kvale, 1997, s.107). Särskild vikt lades vid konfidentialitet då denna studie skulle kunna 

sätta informanterna i en utsatt position om deras identitet avslöjades, vilket kan innebära en 

stor risk för dem. Anonymiteten är således en avgörande faktor till huruvida de 

överhuvudtaget vill vara med i studien och att de ger ärligare svar vid deltagande. Därför 

informerades informanterna om att deras identitet kommer att skyddas genom hela arbetet, 

och att inga namn eller personliga erfarenheter som kan kopplas till individen, kommer 

användas i det färdiga arbetet (Kvale, 1997, s.109).  

Det är praxis att en sammanfattning av intervjuerna skickas ut till informanten efter 

genomförd intervju, för att få dennes godkännande (Hedin, 1996, s.5). Detta gjordes inte i 

detta fall, då denna studie rör ett väldigt känsligt ämne för informanten – dennes nuvarande 

arbetsplats och anställning. Därför ansågs att det fanns en risk att informanterna skulle vilja 

ändra delar i sammanfattningen som skulle kunna uppfattas negativt av arbetsgivaren och 

därmed ge ett missvisande resultat i studien. Då det finns inspelat material som kan bevisa 

vad som sagts anses att, i ett fall då en informant menar att transkriberingen av intervjun inte 

är sanningsenlig, kan det inspelade materialet visa att så inte är fallet. I och med att 

informanterna dessutom är anonyma så är risken ytterst minimal för att något som sägs under 

intervjun skulle kunna påverka deras anställning. 
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4.4 Validitet 
Vid genomförandet av en jämförande undersökning som detta arbete grundas på, kan det vara 

svårt att upprätthålla hög validitet (Esiasson m.fl., 2012, s.106). 

Följande tre definitioner kan tas in i begreppet validitet: 1) överensstämmelse mellan 

teoretisk definition och operationell indikator, 2) frånvaro av systematiska fel, och 3) att det 

som bestämts ska mätas är det som faktiskt mäts (Esiasson m.fl., 2012, s.57). Dessa tre 

definitioner av validitet delas in i två olika grupper. I den första gruppen, begreppsvaliditet 

ingår definition 1 och 2. Definition 3 ingår i den andra gruppen resultatsvaliditet, vilket inte 

kan mätas förrän studien är avslutad. När studien är avslutad kan resultatsvaliditeten testas 

genom ett tanke-experiment. Genom att ”byta ut” den oberoende variabeln, i detta fall 

fusionen av de tre organisationerna, och få samma resultat kan forskaren göra påståendet att 

studien har hög resultatsvaliditet (Esiasson m.fl., 2012, s.106). Problemet med detta är att 

inget fall är den andra lik i denna typ av studie. Därför är det inte möjligt byta ut Viva Media 

Group till någon annan organisation som genomgått en fusion, och få samma resultat. På 

grund av detta måste den kausala mekanismen utvecklas, alltså göra det tydligt på vilket sätt 

den oberoende variabeln påverkar situationen och således även resultatet (Esiasson m.fl., 

2012, s.107). Citat från intervjuerna används också i så stor utsträckning som möjligt, utan att 

det på något sätt riskerar informantens identitet, för att på så sätt styrka att tolkningarna av 

citaten inte är felaktiga.  

4.5 Reliabilitet 
Reliabiliteten kopplas starkt samman med definitionen av begreppsvaliditet. I de fall 

begreppsvaliditet är hög innebär detta en frånvaro av systematiska fel och med hög reliabilitet 

menas i sin tur en frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska fel. Bristande reliabilitet 

beror oftast på att anteckningar som först under själva intervjun är slarvigt utförda, vilket kan 

göra transkriberingen felaktig. Detta undviks i denna studie genom att spela in intervjuerna 

och i efterhand transkribera med stöd av det inspelade materialet, som går att pausa och spela 

om så många gånger det behövs. Dessa slarvfel kan också orsakas av faktorer som stress och 

trötthet. Dessa faktorer kan vara ett eventuellt problem i denna studie, men även detta 

avfärdas då det är två personer som samarbetar vilket innebär delad arbetslast och två 

personer som kontrollerar varandras tolkningar (Esiasson m.fl., 2012, s.63).  
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4.6 Material  
Analysen grundar sig i det material som samlats in under de nio intervjuerna. Material har 

även inhämtats från respektive tidigare organisations hemsida, där inhämtades bakgrunds 

information om vardera tidigare organisation. Den nya organisationen, Viva Media Groups 

hemsida, har även använts i syfte att analysera deras pressrelease. Ytterligare information har 

hämtats från tidningar, vilka publicerar sina artiklar online och som rapporterat angående de 

tidigare organisationerna, fusionen och Viva Media Group. Utöver detta har det även funnits 

möjlighet att tillgå internt material vilket inte har tillåtits användas i sin helhet i denna studie. 
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5 Resultat 

Under följande kapitel presenteras resultaten från de genomförda intervjuerna. Resultaten 

som presenteras nedan är de som är relevanta för analysen, resterande resultat finns att tillgå 

i bilaga 3. Således presenteras inte resultaten från samtliga rubriker/underrubriker trots att 

dessa uppräknas inom sina respektive teman.  

För att undersöka intervjuerna på detaljnivå har teman delats in i rubriker och rubrikerna 

har i sin tur fått underrubriker där nyckelorden sorterats in. Varje nyckelord har fått en kod i 

vilken tema, rubrik och underrubrik ingår. Se exempel nedan.  

Exempelvis: Tema 1 – Före fusionen, Rubrik 1 – Tidigare arbetssätt, Underrubrik 1 – 

Arbetsroller, Nyckelord 4 – “Fick utnyttja tidigare kunskap på före detta företag”, därefter 

sätts en förkortning in för respektive tidigare organisation tillsammans med intervjunummer 

Kenzaku - K, MediaAnalys - MA och MediaView - MV. Detta innebär att nyckelordet får 

koden: T1:R1:UR1:N4:MA1. 

5.1 Tema 1 – Före fusionen  
Följande tema behandlar informantens tid på och uppfattning av den tidigare organisationen. 

Temat är indelat i tre rubriker: ”Tidigare arbetssätt”, ”Övergripande om den tidigare 

organisationen” och ”Relationer”. I temat undersöks den tidigare organisationskulturen vilket 

möjliggör en jämförelse mellan den tidigare och den nya organisationen. Information och 

uppfattning om den nya organisationen tas upp under Tema 4. Jämförelsen berör skillnader 

och likheter inom kommunikation, miljö, arbetssätt, tradition, värderingar och struktur, vilka 

ingår i organisationskulturen. För nyckelord och koder inom detta tema se Bilaga 3.1.  

5.1.1 Tidigare arbetssätt  
Rubriken “Tidigare arbetssätt” har delats upp i två underrubriker: ”Arbetsroller” och 

”Arbetsuppgifter”.  

I underrubriken “Arbetsroller” återfinns nyckelorden från de resonemang som 

informanten fört gällande hens roll vid den tidigare organisationen. Resultatet från denna 

underrubrik visar att personer från både MediaAnalys och MediaView berättar att de haft 

olika roller inom den tidigare organisationen (MA2:T1:R1:UR1:N4 & MV3:T1:R1:UR1:N6).  

Underrubriken “Arbetsuppgifter” berör de praktiska uppgifterna och ramarna kring 

vad informantens arbete innebar vid den tidigare organisationen. Resultatet i denna 

underrubrik visar att informanterna vid tidigare Kenzaku hade mycket frihet och 
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självständighet i arbetet, till exempel förklarar en informant: “Hos MediaView och Kenzaku 

skedde problemlösande individuellt” (K1:T1:R1:UR2:N5). Resterande åsikter kring 

informanternas arbetsuppgifter vid den tidigare organisationen var även positiva.  

 

5.1.2 Övergripande om tidigare organisation  
Inom rubriken “Övergripande om tidigare organisation” finns tre underrubriker: “Trivsel”, 

“Arbetsstruktur, Så funkade det” och “Övrigt” där de nyckelord som är övergripande om den 

tidigare organisationen, men som inte passar in under de andra två underrubrikerna samlats.  

Resultaten i underrubriken “Trivsel” visade att samtliga informanter från tidigare 

MediaAnalys trivdes bra på organisationen före fusionen, till exempel har en informant sagt 

att den “tidigare organisationen var en rolig arbetsplats” (T1:R2:UR1:N3:MA2). Även två av 

de tre informanterna från tidigare MediaView har explicit sagt att de trivdes bra på den förra 

organisationen, medan ingen av informanterna från tidigare Kenzaku explicit uttryckte sig så.  

Underrubriken “Organisationsstruktur, så funkade det” visar på spridda resultat, utan 

tydliga mönster. Exempel på nyckelord samlade i denna underrubrik är: “Den före detta 

organisationen hade lägre lön än önskat” och “I den tidigare organisationen rekryterades 

kompisar” (T1:R2:UR2:N2:K2 & T1:R2:UR2:N6:MA1).  

Underrubriken “Övrigt” visar inte heller på några tydliga mönster då det bara är två 

nyckelord som passade in under denna underrubrik. Dessa är: “I tidigare organisation var de 

jämställda inom organisationen, men med egna områden” och “I den tidigare organisationen 

hade vi kontorsfika varje dag klockan 10 och klockan 15” (T1:R2:UR3:N1:K3 och 

T1:R2:UR3:N2:MV3). 

5.1.3 Relationer  
Under rubriken “Relationer” har de nyckelord gällande relationerna mellan kollegor och till 

chefer inom den tidigare organisationen samlats. Underrubrikerna är således: “Relation till 

kollegor” och “Relation till chefer”.  

Inom underrubriken “Relation till kollegor” visar resultatet tydligt att de flesta 

informanterna hade en nära relation till kollegorna inom den förra organisationen, med endast 

ett nyckelord som är öppen för tolkning: “Hade en varierad relation till medarbetare på den 

tidigare organisationen” (T1:R3:UR1:N5:MA2). De övriga nyckelorden visar att 
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informanterna såg sina kollegor som en “familj” eller ett “kompisgäng” 

(T1:R3:UR1:N8:MV3 & T1:R3:UR1:N3:K3).  

I underrubriken “Relation till chefer” visar resultaten enhetligt att ingen informant har sagt 

något negativt om relationen till cheferna i den förra organisationen. Det är dock endast två av 

de nio informanterna som står för de sju nyckelord som samlats i denna underrubrik. Exempel 

på nyckelord från denna underrubrik är: “Hade mycket tillit till chefer vid före detta 

organisation” och “Cheferna (inom tidigare organisationen) var varmhjärtade” 

(T1:R3:UR2:N2:MA3 & T1:R3:UR2:N5:MV3).  

5.2 Tema 2 – Presentationen av fusionen 
I temat “Presentationen av fusionen” har de nyckelord från informanterna som rör själva 

presentationen 23 juni samlats. Dessa har sedan delats in i fem underrubriker: “Visste innan”, 

“Misstankar” “Allmänna tankar om presentationen”, “Reaktioner”, “Firandet av beskedet” 

och “Tiden efter presentationen”. För alla koder och nyckelord se Bilaga 3.2.  

5.2.1 Misstankar 
Rubriken “Misstankar” berör informanternas föraningar innan presentationen och har delats in 

i två underrubriker: ”Inga misstankar” och ”Misstänkte något”.  

Resultaten från underrubriken ”Inga misstankar” visar att ingen från tidigare MediaView 

hade några misstankar om fusionen innan den presenterades, samt att en från Kenzaku inte 

hade någon aning om fusionen innan det presenterades för denne.  

I underrubriken “Misstänkte något” visar resultaten att samtliga från MediaAnalys, samt 

en informant från Kenzaku misstänkte att något stort eller annorlunda skulle ske, även om 

många menar att de inte visste exakt vad. Detta visade sig exempelvis i nyckelorden: 

“Misstankar innan presentationen på grund av besök” på kontoret, och “Folk i ledningen 

“slutade” (köptes ut) innan sammanslagningen”, vilket samma informant menade orsakade 

oro då anställda inte visste anledningen till att de slutade (T2:R3:UR2:N6:MA1 & 

T2:R3:UR2:N3:K3 & T2:R3:UR2:N3:K3).  

5.2.2 Allmänna tankar om presentationen  
Under rubriken “Allmänna tankar om presentationen” innehåller de nyckelord som behandlar 

just presentationen och det som förmedlades då samlats in och delats in i underrubrikerna: 

“Om presentationen”, “Cheferna vid presentationen”, “Förståelse” och “Presentationen i 

relation till de tidigare organisationerna”.  
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Nyckelorden i underrubriken “Om presentationen” visar på väldigt spridda åsikter om 

presentationen då en del informanter hade åsikten att allt inte var färdigt vid presentationen 

och fyra informanter menar tvärtom att presentationen var väl förberedd och att mycket av 

konceptet var klart när presentationen genomfördes. På liknande sätt menar en informant att 

tydligheten under presentationen var bristande speciellt gällande hur mycket som var färdigt 

vid presentationen, medan fem informanter menar att presentationen och kommunikationen 

under presentationen var rak och tydlig (T2:R3:UR1). 

Resultaten från den andra underrubriken “Cheferna vid presentationen” visar att samtliga 

sex insamlade nyckelord kommer från en informant från tidigare MediaAnalys, samt att 

denna informant anser att cheferna under presentationen märkbart försökte påverka vad de 

anställda skulle tycka om fusionen. Detta anser informanten vara negativt, vilket till exempel 

visas genom nyckelordet “Vill att chefer ska lita på att anställda kan avgöra vad som är 

bra/dåligt” (T2:R3:UR2:N2:MA1). 

I underrubriken “Förståelse” har informanternas nyckelord samlats gällande när 

informanterna uttryckt förståelse för chefer och ledning. Även alla dessa kommer från en och 

samma informant vid MediaAnalys, där ett exempel är: “Mer färdigt vid presentationen hade 

lett till sämre resultat” (T2:R3:UR3:N3:MA1).  

Den fjärde underrubriken “Presentationen i relation till de tidigare organisationerna” 

återfinns två nyckelord från två informanter vid tidigare MediaAnalys som är motsägelsefulla. 

Den ena tror att “samma presentation (var) förberedd till alla tre organisationer” medan den 

andra “Tror (att) före detta organisation hade olika taktiker för presentationen” 

(T2:R3:UR4:N2:MA2 & T2:R3:UR4:N1:MA1). 

5.2.3 Reaktioner gällande beskedet  
Denna rubrik har delats in i tre underrubriker beroende på informanterna angivit att de 

reagerat på beskedet: ”Positiva reaktioner”, ”Ej värderande reaktioner” och ”Negativa 

reaktioner”. Det är passande att poängtera att dessa reaktioner inte representerar 

informanternas inställning till fusionen i stort, utan endast de spontana reaktionerna som 

informanterna beskrivit att de upplevde i samband med presentationen.  

I den första underrubriken “Positiva reaktioner” innehåller tretton nyckelord från sju av de 

nio informanterna. Till exempel: “Positivt snack bland alla” (T2:R4:UR1:N13:MV3). 
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Den andra underrubriken “Ej värderande reaktioner” innefattar de nyckelord som endast 

beskriver de reaktioner som varken var positiva eller negativa. Gemensamt för dessa 

nyckelord är att de visade på att fyra informanter reagerade med chock eller förvåning.  

Under ”Negativa reaktioner” återfinns ett nyckelord från en informant som beskriver att 

dennes spontana reaktion var att hen kände sig arg när beskedet gavs.  

5.2.4 Firandet efter beskedet  
Under rubriken “Firandet efter beskedet” listas de nyckelord som samlats in då informanterna 

explicit nämnt att de hade ett firande efter presentationen. Dessa nyckelord kommer enbart 

från de informanter som tidigare var anställda vid tidigare Kenzaku, trots att de förklarar att 

firandet innefattade MediaView och Kenzaku gemensamt. 

5.3 Tema 3 – Kick-offen  
Detta tema har delats in i fyra rubriker och består av alla nyckelord angående kick-offen 

vilken ägde rum i slutet av augusti. För samtliga nyckelord och koder inom detta tema se 

Bilaga 3.3. 

5.3.1 Händelser och info  
Under denna rubrik återfinns de nyckelord som berör de faktiska händelserna under kick-

offen. Dessa har i sin tur delats in i två underrubriker: “Chefer & info” och “Aktiviteter”.  

I den första underrubriken “Chefer & info” visar tre (av sex) nyckelord på att de anställda 

vid Viva Media Group fick information om Viva Media Group som organisation samt dess 

värderingar med mera. De övriga tre rör chefernas kommunikation under kick-offen, och 

pekar på att cheferna bad de anställda om att ha tålamod under förändringsprocessen och 

uppmuntrade samarbete mellan de anställda.  

Den andra underrubriken “Aktiviteter” innehåller de nyckelord som berör de 

gruppuppgifter, workshops och utbildningar som de anställda deltog i under kick-offen.  

I båda dessa underrubriker är nyckelorden tagna från informanter från samtliga av de tre 

tidigare organisationerna.  

5.3.2 Den sociala aspekten  
Denna rubrik “Den sociala aspekten” innefattar nyckelord från informanterna rörande 

interaktionen mellan alla kollegor på Viva Media Group under kick-offen, alltså förstå gången 
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anställda från tidigare MediaView och Kenzaku och anställda från tidigare MediaAnalys 

träffade varandra. Denna rubrik är uppdelad i två underrubriker: “Positivt” och “Negativt”.  

I underrubriken “Positivt” återfinns nyckelord från informanter vid alla de tre tidigare 

organisationerna. Genom dessa nyckelord är det mest förekommande att informanterna 

uttrycker att kick-offen gav dem “chansen” att träffa de andra kollegorna (se till exempel 

T3:R2:UR1:N1:K2 & T3:R2:UR:1:N2:MA1).  

Under “Negativt” har tre nyckelord sorterats in, dessa kommer från två informanter vid 

tidigare MediaAnalys. Gemensamt för dessa är att båda uttrycker besvikelse över att de inte 

hade tid till att träffa alla nya kollegor, samt att många “höll sig till dem de redan kände” 

under kick-offen (se till exempel T3:R2:UR2:N3:MA3).  

5.3.3 Positivt & negativt angående kick-offen  
Även i denna rubrik har nyckelorden delats in i underrubrikerna i “Positivt” och “Negativt”.  

I underrubriken “Positivt” återfinns nyckelord från informanter vid tidigare Kenzaku samt 

MediaView. Resultaten visar att dessa informanter generellt sett var väldigt positiva till kick-

offen, till exempel sa en anställd vid tidigare Kenzaku “Kick-offen var det bäst utförda i och 

med sammanslagningen!” (T3:R3:UR1:N1:K2).  

I underrubriken “Negativt” finns endast ett nyckelord, detta kommer från en informant vid 

tidigare MediaAnalys som uttrycker en önskan om att kick-offen skulle innefattat mer team-

building (T3:R3:UR2:N1:MA1).  

5.4 Tema 4 – Efter fusionen  
I detta tema har de nyckelord rörande arbetet, samarbetet, kollegor, möjliga konflikter, 

arbetsroller, organisationskulturen, organisationsstrukturen och chefer inom Viva Media 

Group samlats. På grund av att detta tema är så pass omfattande har den även många rubriker 

med tillhörande underrubriker. För samtliga nyckelord och koder kopplade till Viva Media 

Group se Bilaga 3.4.  

5.4.1 Övergripande om fusionen 
Följande rubrik innefattar nio underrubriker som berör informanternas övergripande tankar 

om förändringen och den nya organisationen. 

Resultaten från den första underrubriken “Svårigheter & Negativa tankar” visar att 

informanter från samtliga av de tre tidigare organisationerna hade åsikter angående saker som 
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hade kunnat utföras bättre i och med fusionen. Det är dock endast tre av de sammanlagt 20 

nyckelorden som kommer från informanter vid tidigare MediaView eller Kenzaku, medan 

sjutton kommer från informanter vid tidigare MediaAnalys. Exempel på dessa nyckelord är 

“Mindre bra att säljarna tvingats flytta från Uppsala till Stockholm” och “Hösten har varit 

stökig” (T4:R1:UR1:N1:K3 & T4:R1:UR1:N14:MA3).  

Den andra underrubriken “Positiva tankar om fusionen” innehåller nyckelord från 

samtliga nio informanter, och innefattar olika positiva kommentaren från “Får ge input i 

förändringsprocessen” till “Sammanslagningen genomfördes vid rätt tidpunkt” 

(T4:R1:UR2:N1:K1 & T4:R1:UR2:N11:MA2).  

Nästa underrubrik, “Förändringar”, behandlar nyckelord som explicit talar om vad som 

har ändrats efter fusionen på ett mer organisatoriskt övergripande sätt. I denna underrubrik 

visar resultaten att två av de tre informanterna från tidigare Kenzaku anser att kraven utifrån 

(från tidigare MediaView) har minskat i och med fusionen, då Kenzaku före fusionen var 

leverantörer till tidigare MediaView (T4:R1:UR3). 

I underrubrik 4 “Icke-förändringar” har de explicita nyckelorden angående saker som inte 

har förändrats samlats. Dessa visar att två informanter från tidigare Kenzaku och en informant 

från vardera MediaAnalys och MediaView upplever några stora skillnader i Viva Media 

Group jämfört med den tidigare organisationen.  

Den femte underrubriken “Sammanslagningens utveckling” visar att två informanter anser 

att anställda är mer stabila nu och att arbetet kommer utvecklas till att bli lättare framöver 

jämfört med hur det var direkt efter fusionen. Resultatet från underrubriken visar också att 

informanter från fler än en tidigare organisation menar att sammanslagningen fortsatt är under 

utveckling. 

Underrubrik 6 “Brister i förändringsprocessen” innefattar de nyckelord som berör 

potentiella förbättringar gällande förändringen inom olika områden. I denna underrubrik visas 

inga tydliga mönster då det endast är två informanter som har uppfattningen att något kunde 

förbättras och en informant som explicit uttrycker att fusionen gjorts bra. Det kan ändå vara 

värt att nämna dessa nyckelord då områden som informanterna anser kunde förbättrats visar 

på brister under förändringsprocessen. En informant ansåg att det “Borde vara mer tydlighet” 

generellt sett (T4:R1:UR6:N1:K1). En annan ansåg att “Mer fokus i planeringen borde ha 

lagts på det praktiska genomförandet att gå från tre organisationer till en” och en tredje ansåg 
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att det är “svårt att avgöra vad som kunnat gjorts bättre” i och med fusionen 

(T4:R1:UT6:N2:MA2 & T4:R1:UR6:N2:MA1).  

Under underrubriken “Neutrala tankar” har informanternas nyckelord gällande mer 

praktiska och faktiska händelser, utan värderande antydan samlats. Resultaten från dessa visar 

inte på några tydliga mönster, men kan komma att användas i analysen som faktagrund. 

 

5.4.2 Chefer & Ledning 
I rubriken “Chefer & Ledning” har de nyckelord gällande cheferna och ledningen i Viva 

Media Group delats in i fyra underrubriker: “Positivt”, “Negativt”, “Neutralt” och “Chefernas 

påverkan”.  

I underrubriken “Positivt” visar resultatet att fyra informanter anser att cheferna är öppna, 

lyhörda och har byggt upp ett bra förtroende, vilket gjorde fusionen lättare. Exempelvis har 

informanterna sagt “Chefer försöker tillgodose önskemål” och “Tillit till chefer har gjort 

förändringen lättare” (T4:R2:UR1:N12:MV3 & T4:R2:UR1:N4:MA3).  

Den andra underrubriken, “Negativt”, visar resultaten att två informanter som var 

anställda vid tidigare Kenzaku anser att det har blivit för många chefer i och med fusionen. 

Två informanter (en från Kenzaku och en från MediaAnalys) anser att kommunikationen med 

chefer har blivit sämre efter fusionen. Ytterligare en informant anställd vid tidigare 

MediaAnalys anser att cheferna har dålig insikt gällande de anställdas kompetens och att 

deras krav inte alltid går ihop med dennes önskan om att vara lojal mot kunden.  

I underrubriken “Neutralt” visar resultaten sex nyckelord som menar på att det blivit fler 

eller nya chefer efter fusionen, denna uppfattning delas av fem informanter. 

Underrubriken “Chefernas påverkan” innehåller två nyckelord från en informant vid 

tidigare MediaAnalys, som anser att “cheferna har fått oss att känna....” och visar således att 

denne anser att cheferna har någon form av påverkan på de anställda (T4:R2:UR4:N2:MA3). 

5.4.3 Artefakter & Arbetssätt  
I rubriken “Artefakter & Arbetssätt” återfinns de nyckelord som berör miljön, arbetssätt och 

arbetsroller. 

Den första underrubriken “Vivas arbetssätt - positivt” innefattar de nyckelord som 

beskriver positiva aspekter av Viva Media Groups arbetssätt. Dessa visar att informanterna 
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anser att arbetssättet har förbättrats, blivit mer stimulerande samt ger mer chans till 

utveckling.  

Underrubrik två “Vivas arbetssätt - negativt” beskriver de aspekter av Viva Media Groups 

arbetssätt som informanterna anser är negativa. Nyckelorden i denna underrubrik kommer 

uteslutande från informanter anställda vid tidigare Kenzaku och MediaAnalys. Från tidigare 

Kenzaku-anställdas perspektiv anser de att det administrativa arbetet har ökat samt att friheten 

och det egna ansvaret har minskat i Viva Media Group jämfört med Kenzaku. Tidigare 

MediaAnalys-anställda tenderar istället, generellt sett, anse att sammanslagningen orsakat 

dubbelarbete, samt att arbetet har blivit mer detaljstyrt efter fusionen. Detta visas till exempel 

genom nyckelorden “Prestationsförmågan begränsas upp och ner…” och “Mer detaljstyrt 

arbete efter sammanslagningen” (T4:R3:UR2:N7:MA1 & T4:R3:UR2:N20:MA3). Det 

framkommer också att de anställda vid Kalmarkontoret får delta i möten med huvudkontoret 

via videolänk vilket anses mer ofördelaktigt (T4:R3:UR2:N11:MA3). 

I underrubriken “Vivas arbetssätt - neutralt” visar resultaten att arbetssättet har förändrats 

och nya rutiner och system har tillkommit, samt att anställda vid de olika kontoren inte har 

daglig kontakt med varandra och att kunderna är uppdelade mellan kontoren.  

Den fjärde underrubriken “Karriärmöjligheter & Ansvar” visar att tre informanter har fått 

en ny roll i och med fusionen, medan ytterligare en informant säger att hen kanske ska få en 

ny roll. Utöver dessa fyra informanter säger sig ytterligare två informanter ha fått mer ansvar 

eller nya arbetsuppgifter inom samma roll efter fusionen.  

Underrubriken “Miljö” innefattar de nyckelord som syftar till att beskriva den 

miljömässiga förändringen på Viva Media Group. Av dessa är det fem, av sammanlagt nio, 

nyckelord som berör den nya loggan eller skyltar. En informant påpekar även att Kenzaku och 

MediaViews tidigare anställda numera sitter uppblandade på kontoret (T4:R3:UR5:N4:MV1).  

Den sista underrubriken “Icke-förändringar i arbetsmiljö/-sätt” visar att fyra informanter 

innehar samma roll nu som före fusionen. 

5.4.4 Nya kollegor  
Rubriken “Nya kollegor” handlar om informanternas inställning till deras nya kollegor. 

Rubriken innehåller sju underrubriker.  

Den första underrubriken “Positivt om nya kollegor” visar på att informanterna i regel 

tycker det är roligt och spännande med nya kollegor. Minst två informanter från vardera 
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tidigare organisation har en positiv inställning till de nya kollegorna. En informant menar 

dessutom att alla från de tre tidigare organisationerna kommer från samma kultur 

(T4:R4:UR1:N9:MV3). 

Underrubrik 2, “Neutralt om nya kollegorna”, samlar sakliga utsagor om de nya 

kollegorna, som till exempel “det är fler medarbetare inblandade i jobbet nu” 

(T4:R4:UR2:N3:MA3). Många nyckelord handlar om i vilken utsträckning de har kontakt 

med nya kollegor, till exempel menar en informant att “anställda får ta eget ansvar för att 

bygga kontakt med nya kollegor” (T4:R4:UR2:N8:MV3). Det finns även motstridiga utsagor 

från informanter från tidigare MediaView, där en informant menar att det finns nya kollegor 

på kontoret medan en annan informant menar att det är samma personer på kontoret som 

tidigare (T4:R4:UR2:N5:MV1 & T4:R4:UR2:N6:MV2). 

I den tredje underrubriken, “Negativt om de nya kollegorna”, finns det inte mycket att 

redovisa. Underrubriken innehåller två nyckelord. Varav båda handlar om att informanterna 

uppfattat dåliga attityder från anställda vid andra tidigare organisationer, Kenzaku angående 

MediaAnalys och MediaAnalys angående MediaView.  

Den fjärde underrubriken, “Relationers utveckling”, visar att informanter från både 

tidigare MediaView och MediaAnalys anser att relationerna går framåt med mer kontakt och 

att det är något man jobbar med.  

Den femte underrubriken, “Att inte känna alla kollegor”, handlar om hur informanterna 

ställer sig till att de inte längre känner, eller känner till, alla de jobbar med. Detta påpekande 

har i regel endast gjorts av anställda från tidigare MediaView, där två av tre informanter 

påpekar att de inte längre känner alla sina kollegor. En av informanterna påpekar också att 

detta inte påverkar det dagliga arbetet (T4:R4:UR5:N2:MV1). 

Den sjätte underrubriken berör “Besök” som gjorts på andra kontor. Resultatet visar att 

det gjorts besök på andra kontor och i huvudsak redogör informanterna för att Kalmarkontoret 

gjort besök i Uppsala. De som har varit på besök uppger att stämningen på Uppsalakontoret 

varit välkomnande (T4:R4:UR6:N1:MA1). 

Resultatet från den sjunde rubriken “Svårigheter”, visar ett samband mellan informanter 

från tidigare MediaAnalys då de menar att de fortfarande känner en tillhörighet till den 

tidigare organisationen men att ”det börjar suddas ut” (T4:R4:UR7:N3:MA3). En informant 

från tidigare Kenzaku anser också att kollegorna fortfarande är uppdelade 

(T4:R4:UR7:N1:K2). 
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5.4.5 Konflikter  
Rubriken konflikter delades in i tre underrubriker: “Konflikter har uppstått”, “Inga konflikter 

har uppstått” och “Konfliktlösning”. Underrubrikerna ämnar kartlägga vilka informanter som 

delar uppfattningen att konflikter uppstått och vilka som delar uppfattningen att konflikter inte 

uppstått och slutligen kartläggs hur de som uppfattat konflikt anser att dessa hanteras.  

Den första underrubriken “Konflikter har uppstått” visar dels ett samband mellan tidigare 

Kenzaku och MediaAnalys, då informanter från dessa tidigare organisationer menar att 

konflikter har uppstått. Det visar också ett samband inom tidigare MediaAnalys då det är fler 

än en informant därifrån som uppger att konflikter uppstått inom sälj (T4:R5:UR1:N2:K1). 

Resultatet i den andra underrubriken “Inga konflikter har uppstått” visar dels på ett 

samband mellan informanter från tidigare MediaView då det är fler än en informant som inte 

uppfattar några konflikter (T4:R5:UR2:N4:MV1). Följande nyckelord är också av intresse: 

”Inga konflikter” då samma informant även uppger att det uppstått konflikter inom sälj 

(T4:R5:UR2:N1:K1).  

Underrubrik tre berör “Konfliktlösning” och handlar således om hur informanterna som 

uppfattat konflikter anser att dessa löses. Resultatet inom denna underrubrik visar inte på 

något särskilt samband. Däremot finns det några enskilda utsagor som är av intresse. Till 

exempel uppger en informant att “konflikter hålls inom de berörda, endast” 

(T4:R5:UR3:N1:K1). En annan informant menar att frustrationen uttrycks verbalt och att 

konflikter löses genom personliga möten (T4:R5:UR3:N2&3:MA1). 

5.4.6 Viva Media Group som organisation  
Följande rubrik har i sin tur sju underrubriker: “Positivt om Viva Media Group”, “Negativt 

om Viva Media Group”, “Hierarki”, “Samhörighet/Enhetlighet”, “Beslutsfattande & 

Påverkan”, “Målsättning” och slutligen “Likheter till tidigare organisation”.  

Under den första underrubriken “Positivt om Viva Media Group” har informanternas 

positiva åsikter om den nya organisationen samlats. Det som sägs handlar i regel om två 

saker: att Viva Media Group får en bättre position på marknaden () och att de får ett bredare 

utbud vilket innebär att de kan erbjuda kunderna mer (T4:R6:UR1:N5:K3 & 

T4:R6:UR1:N13:MV1 & T4:R6:UR1:N7:MA2). Ett annat nyckelord som bör redovisas bland 

resultat är nyckelordet: “vi behöver inte hyra in folk utifrån längre” (T4:R6:UR1:N17:MV1). 

Det informanten menar med detta är att de inte längre behöver hyra in personer från bland 

annat tidigare Kenzaku, som var leverantör åt MediaView innan fusionen.  
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Under den andra underrubriken “Negativt om Viva Media Group” finns anmärkningsvärt 

lite att hämta. Det är endast två negativa kommentarer gällande den nya organisationen, båda 

från informanter från tidigare MediaAnalys. Informanterna anser dels att det blivit mer 

tävlingsinriktat nu och att besök vid andra kontor tar tid från det vanliga arbetet vilket måste 

jobbas ikapp därefter (T4:R6:UR2:N1:MA1 & T4:R6:UR2:N2:MA3).  

Underrubrik tre lyder “Hierarki” och samlar alla nyckelord som rör hierarkin i den nya 

organisationen. Informanter från alla tre tidigare organisationer uppfattar den nya 

organisationen som mer hierarkisk. Resultatet visar att fler från den tidigare organisationen 

Kenzaku är av den uppfattningen då två från Kenzaku uppger att Viva Media Group är mer 

hierarkisk medan en från tidigare MediaView och en från tidigare MediaAnalys är av samma 

uppfattning.  

Den fjärde underrubriken samlar informanternas uppfattningar gällande 

“Samhörighet/enhetlighet”. Resultatet visar att minst en informant från vardera tidigare 

organisation anser att de blir mer och mer enhetliga. En informant uttrycker det som att hen 

“känner sig mer och mer som en Vivare” (T4:R6:UR4:N3:MA1).  

Underrubrik fem behandlar informanternas uppfattning gällande “Beslutsfattande & 

Påverkan” i den nya organisationen. Resultatet visar att en gemensam uppfattning bland 

informanterna från tidigare MediaAnalys är att beslutsfattning och besked tar längre tid än de 

är vana vid, en uppfattning är detta beror på att det är fler led till beslutsfattning 

(T4:R5:UR5:N5:MA3 & T4:R5:UR5:N1:MA1).  

Den sjätte underrubriken handlar om Viva Media Groups målsättning. Resultatet visar att 

informanterna från tidigare MediaView är mycket medvetna om de nya målen medan dessa 

endast nämnts av en informant från tidigare MediaAnalys och inte av någon från tidigare 

Kenzaku. Informanterna från tidigare MediaView menar att de nya målen är tydliga och att 

det finns en vilja att klara målen (T4:R5:UR6:N3:MV3). Informanterna tycker även att målen 

är utmanande och att de känner viss press att klara dem (T4:R5:UR6:N2:MV1 & 

T4:R5:UR6:N4:MV3). 

Den sista underrubriken, underrubrik 7, handlar om “Likheter till tidigare organisationer”. 

Alltså på vilket sätt informanterna uppfattar att Viva Media Group är likt den tidigare 

organisationen de jobbat för. Informanter från tidigare MediaAnalys menar att “kunden är i 

fokus oavsett tidigare organisation” och att “Nya Vivas värderingar och dylikt var likt tidigare 

organisation” (T4:R5:UR7:N1:MA1 & T4:R5:UR7:N2:MA3). 



5. Resultat 

 38 

5.5 Tema 5 – Drömmar & Preferenser 
Tema fem behandlar informanternas drömmar och preferenser gällande arbetsplatsen. Temat 

innehåller sju rubriker: ”Värderingar”, ”Organisation – Struktur & Helhet”, 

”Arbetsuppgifter”, ”Service”, ”Kollegor”, ”Ansvar & Inflytande” samt ”Utveckling”. 

Kodning från tema 5 återfinns i Bilaga 3.5.  

 

5.5.1 Organisation – Struktur & Helhet 
Informanternas preferenser gällande struktur och ledning visar inget uppenbart samband. 

Många nämner dock exempelvis kommunikation och chefer. Kommunikationen ska med 

fördel vara öppen, rak och tydlig och chefer/ledning ska vara stöttande, lita på sin personal 

och ge verbal uppmuntran (T5:R2:N13:MV1 & T5:R2:N9:MA3 & T5:R2:N16:MV3). Tillit 

är viktig såväl från chefer som bland anställda inom organisationen (T5:R2:N4:MA1).   

5.5.2 Ansvar & Inflytande  
Ett annat samband mellan informanterna är att i princip alla förutom två uttryckt att de önskar 

ansvar och inflytande på sin arbetsplats. En informant uppger till exempel att hen “vill få 

möjlighet att påverka” och en annan informant “vill ha en fri roll med eget ansvar” 

(T5:R6:N4:MA1 & T5:R6:N2:K2). Just frihet under ansvar är något som värderas bland 

informanterna.  

5.6 Tema 6 – Tankar   
Tema 6 behandlar övergripande tankar och åsikter informanterna uttrycker gällande ämnen 

relaterade till människor och organisation. Temat har delats upp i fyra rubriker med 

tillhörande underrubriker: ”Människa & Organisation”, ”Erfarenheter”, ”Rutiner” & 

”Arbetssätt” och ”Viva Media Groups framtid” och återfinns i Bilaga 3.6.  

5.6.1 Människa & Organisation  
Rubrik 1 delades i sin tur in i två underrubriker: “Människa & Förändring” och 

“Organisation”.  

Resultatet under första underrubriken, “Människa & Förändring”, visar att främst 

informanter från tidigare MediaView, men även tidigare Kenzaku, anser att hur en människa 

hanterar förändring har med personlighet att göra. Det framkom även att en informant från 
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MediaAnalys anser att “ De som ej var positiva till sammanslagningen var inte mottagliga för 

en förändring” (T6:R1:UR1:N3:MA2).  

I underrubrik två, “Organisation”, redovisas informanternas tankar om hur en organisation 

fungerar bäst. Svaren inom denna underrubrik var spridda och handlar om allt från vilken 

struktur som passar bäst på en stor respektive liten organisation till att förändring sker “för att 

saker ska förbättras” (T6:R1:UR2:N3/4:MA2 & T6:R1:UR2:N8:MV2). Svaren visar inte på 

något särskilt samband eller mönster mellan eller inom organisationerna.  

 

5.6.2 Viva Media Groups framtid 
Rubriken ”Viva Media Groups” framtid visar på tydliga samband mellan samtliga 

informanter. Informanterna tror att Viva Media Groups framtid är ljus och positiv. Svaren 

visar på att informanterna tror att Viva Media Group kommer ha en stark position på 

marknaden med mycket inflytande. Tillexempel menar en informant från tidigare 

MediaAnalys att: “vi kommer ha starkare position på marknaden” (T5:R4:N7:MA2). Svaren 

visar också på att informanterna tror på att fusionen kommer gå bra. Resultatet visar således 

på en övergripande positiv uppfattning hos informanterna gällande Viva Media Groups 

framtid.  
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6 Analys 

Följande kapitel ämnar analysera resultatet i enlighet med de teorier gällande 

organisationskultur och förändringskommunikation som beskrivs i kapitel 3. En analys har 

först utförts ur ett organisationskulturellt perspektiv och därefter följer en analys ur ett 

förändringskommunikativt perspektiv.  

6.1 Organisationskulturens utveckling 
Innan analysen bör det förtydligas hur Scheins teori tolkas i denna studie. Gällande 

organisationskultur tolkas Schein som sådan att kultur inte är något chefer och ledning kan 

implementera rakt av utan kulturen måste till viss del utvecklas av sig själv. Chefer och 

ledning kan implementera artefakter (miljö, rutiner, arbetssätt etc.) vilket möjligen kan 

påverka värderingar, men de kan inte bestämma vilka grundläggande antaganden som ska 

implementeras i organisationen.  

Resultatet från intervjuerna visar att den nya organisationskulturen, i sin helhet, 

fortfarande är under gemensam utveckling (Bilaga 3.4, T4:R1:UR5). Detta antagande finner 

också stöd i Scheins teori gällande organisationskultur då Schein menar att gruppen behöver 

en gemensam historia för att tillsammans besitta en gemensam kultur. Historia skapas, utefter 

tolkning av Scheins teori, genom att gruppen lär sig hantera externa problem och intern 

integration. Detta innebär alltså att Viva Media Group inte har en gemensam 

organisationskultur än, på grund av att de inte gått igenom tillräckligt med externa utmaningar 

och intern integration, således skapas fortfarande organisationskulturen bland ledning och 

anställda i takt med att dessa externa och interna faktorer hanteras. 

Vissa aspekter är tydligt förändrade, dessa är främst de som Schein kallar för artefakter – 

det som, för betraktaren, går att se. Resultatet från intervjuerna visar att kontoren dels bytt 

utseende för att passa den nya organisationens profil och att den nya organisationen generellt 

har ett nytt formspråk. Utöver det har vissa anställda fått nya roller, de arbetar efter nya 

rutiner och vissa funktioner har förändrats. Den nya visuella profilen kan tänkas påverka de 

anställda på ett positivt sätt, särskilt då en informant menade att “den nya loggan är snygg och 

representerar något proffsigt” och att hen har “ett nytt tankesätt i och med loggan” (Bilaga 

3.4, T4:R3:UR5:N6 & T4:R3:UR5:N9:MV2). De anställdas positiva inställning till den nya 

kontorsmiljön kan underlätta när andra förändringar implementeras. Miljöaspekten, och i 

synnerhet organisationens formspråk, har således bidragit till att fusionen hittills varit lyckad 

och till att organisationskulturen som chefer och ledning önskar implementera blir mer 
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lättmottaglig. En tanke är alltså att om första lagret, artefakter, mottas väl av de anställda blir 

det lättare att sedan implementera och utveckla de andra två lagren enligt önskemål.   

Gällande värderingar och grundläggande antaganden är det svårare att dra några definitiva 

slutsatser angående organisationens gemensamma kultur, detta på grund av att dessa lager 

fortfarande är under utveckling. Ett antagande kan dock göras angående hur kulturen hittills 

utvecklats, här blir Scheins diskussion om organisationskultursskapande central. Resultatet 

visar att det är tydligt att anställda från tidigare Kenzaku uppfattar en omfattande strukturell 

och social förändring, detta i och med att de uttrycker att relationerna och förhållandena på 

arbetet blivit mer professionella (Bilaga 3.4, T4:R6:UR1:N3:K1). Dessutom uttrycker inga 

informanter från tidigare MediaView eller tidigare MediaAnalys i samma utsträckning att det 

blivit en friare struktur eller mindre professionellt. Vilket innebär att antagandet kan göras att 

strukturen och den sociala miljön efter fusionen är mer lik MediaViews och MediaAnalys 

tidigare struktur och sociala miljö än Kenzakus.  

Det resultat som samlats in från informanterna tyder också på att informanter från tidigare 

MediaView uppfattar minst förändring, vilket tydligt visar att alla informanter från tidigare 

MediaView finner sin nuvarande roll lik den roll som de hade innan fusionen (Bilaga 3.4, 

T4:R3:UR6). Två av informanterna menar att de har samma roll efter fusionen som före och 

den tredje informanten från tidigare MediaView påpekar att hen fortsatt jobbar i team. Detta 

kan i sin tur innebära att de anställda från MediaView inte uppfattar någon 

organisationskulturell förändring och därför kan antagandet göras att den organisationskultur 

som är under utveckling influerats mest av MediaViews tidigare organisationskultur.  

En annan teori gällande varför informanter från tidigare MediaView inte uppfattar någon 

omfattande förändring framkommer vid närmare analys av hur chefer och ledning 

uppfattas.  Det är tydligt att anställda som tidigare arbetade för MediaView har mycket 

positivt och inget negativt att säga om chefer och ledning. Schein skriver i sin teori om 

skapade av organisationskultur att ett sätt att skapa organisationskultur är genom 

identifikation med ledare. Detta innebär, i enlighet med Scheins teori, att då de anställda vid 

tidigare MediaView har en så pass positiv uppfattning av chefer och ledning är de också 

mottagliga för den kultur som chefer och ledning önskar implementera i den nya 

organisationen. De anställda från tidigare MediaView är alltså mycket mottagliga för de 

förändringar cheferna vill implementera, vilket de anställda sedan testar “på golvet”. Även 

detta är således en förklaring till varför de tidigare anställda vid MediaView inte uppfattar 
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många förändringar trots att deras organisation genomgått en mycket omfattande förändring i 

och med fusionen.  

Ytterligare en teori gällande varför tidigare MediaView, och här även tidigare Kenzaku, är 

mindre negativa gällande den omfattande förändring organisationen genomgått kan handla om 

att de, redan innan fusionen, hade en nära relation. Under intervjuerna har det framkommit att 

Kenzaku startades av personer som jobbade på MediaView, och dessa två organisationer kom 

att ingå i samma koncern. Utöver att MediaView och Kenzaku var med i samma koncern hade 

de ett nära samarbete i och med att Kenzaku var leverantör åt MediaView. Det tidigare 

samarbetet kan således gjort det lättare för de anställda inom dessa organisationen att efter 

fusionen ingå i samma organisation. Detta innebär att de som startade Kenzaku antagligen var 

influerade av den organisationskultur som då rådde inom MediaView. Tidigare MediaView 

och Kenzaku hade även sina kontor i samma kontorsbyggnad vilket tyder på att den fysiska 

omställningen, eller omplaceringen, som fusionen innebar inte påverkade dem särskilt 

mycket.  

Av dessa två anledningar, att Kenzakus startades av personer som varit anställda vid 

MediaView och att de två organisationerna delade kontorsbyggnad, kan antagandet göras att 

deras organisationskulturer redan innan fusionen var lika varandra. 

De anställda som intervjuades vid alla tre tidigare organisationer satt innan fusionen på 

respektive organisations huvudkontor. Efter fusionen bestämdes det att Viva Media Groups 

huvudkontor skulle vara i Uppsala, vilket inte innebar en stor förändring för tidigare 

MediaView- eller Kenzaku-anställda. Däremot innebar det en större omställning för de som 

var anställda vid MediaAnalys i Kalmar som nu sitter med på möten med huvudkontoret via 

videolänk.  

De anställda vid MediaAnalys upplever också i större utsträckning att beslut tar längre tid 

nu än tidigare vilket skiljer sig från vad tidigare anställda vid Kenzaku och MediaView 

upplever. Att de anställda vid tidigare MediaAnalys uppfattar det på det sättet kan bero på att 

huvudkontoret är på annan ort. De tidigare anställda vid Kenzaku och MediaView menar att 

beslutsfattningen är krångligare nu, men de uppger inte att den tar längre tid. Detta innebär att 

organisationskulturen kan implementeras och få fäste snabbare vid Uppsalakontoret än 

Kalmarkontoret, då beslut och besked förmedlas till anställda snabbare, mer direkt och de får 

möjlighet att hantera externa och interna faktorer snabbare. En annan notering som finnes 

intressant är att de från MediaAnalys är av uppfattningen att alla vid kick-offen “höll sig till 

sig själva”, alltså höll sig till dem man redan kände (Bilaga 3.3, T3:R2:UR2). Ingen från 
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varken gamla Kenzaku eller gamla MediaView är av samma uppfattning. Detta skulle kunna 

bero på att de, vid kick-offen, redan var bekanta med varandra och upplevde att de pratade 

mer med folk över “organisationsgränserna” av den anledningen. 

6.2 Subkulturernas utveckling 
Schein skriver i sin teori om kulturer vilka kan existera inom en organisation, denna del av 

teorin är ytters relevant för detta arbete. Organisationskulturen som helhet är fortfarande i 

utveckling, men sub-kulturer existerar före, vid och efter fusionen då de tidigare 

organisationerna varit en definierbar grupp med gemensam historia under flera år före 

fusionen. Det är därför intressant att se på de tidigare organisationerna som sub-kulturer i den 

nya organisationen och därmed se hur sub-kulturerna påverkar varandra då de nu existerar 

inom samma organisation. 

Resultaten från intervjuerna visar på att sub-kulturerna generellt samexisterar tillräckligt 

bra men ändå ”krockar” gällande funktioner och attityder. De flesta “krockarna” är 

kommunikativa och handlar om förvirring gällande funktioner, vem man ska vända sig till, 

olika attityder och hur de anställda hanterar problem i och med fusionen – konfliktlösning 

(Bilaga 3.4, T4:R5:UR3). Att de anställda hanterar problem olika är ett tydligt tecken på olika 

organisationskultur, då gemensam organisationskultur, enligt Schein, delvis handlar om just 

problemlösning relaterat till såväl externa problem som intern konflikt. Många anställda 

uppfattar inga större ”krockar” eller konflikter vilket innebär att sub-kulturerna faktiskt kan 

samexistera tillräckligt bra för att arbetet ska fungera och fortskrida utan större svårigheter. 

Sub-kulturernas kompabilitet är en faktor som kan vara avgörande för hur pass smidig och 

enkel integrationen mellan de anställda blir. 

6.3 Sammanfattning 
För att summera utvecklar sig Viva Media Groups organisationskultur till att bli mer 

hierarkisk med en tydligare struktur. Hittills är organisationskulturen mest influerad av 

MediaViews tidigare organisationskultur, vilken är bekant för de anställda vid tidigare 

Kenzaku. Detta förklarar varför främst MediaView men även Kenzaku inte påverkas av 

förändringen i lika stor grad som de anställda vid tidigare MediaAnalys. De anställda vid 

tidigare MediaView uttrycker också mer tillit och positivare känslor gentemot chefer och 

ledning, vilket innebär att de är mottagligare för den organisationskultur som chefer och 

ledning försöker implementera. Ytterligare en anledning till att MediaView och Kenzakus 

snabbare tar till sig den nya organisationskulturen, och får större möjlighet att påverka 
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kulturen, är på grund av de är placerade på Viva Media Groups huvudkontor. En annan faktor 

som hjälpt i implementeringen och utvecklingen av den nya kulturen är de anställdas positiva 

inställning till de förändrade artefakterna. Den positiva inställningen till miljön kan göra 

anställda mer mottagliga för andra förändringar som kan komma.  

Subkulturerna, eller de tidigare organisationernas kultur, kan samexistera tillräckligt väl 

för att arbetet ska fortskrida. Subkulturernas kompabilitet är en faktor som kan vara 

avgörande för de anställdas integration.  

6.4 Förändringskommunikationen  
Under analysen av förändringskommunikationen har fokus främst legat på att analysera 

chefernas kommunikation till de anställda kring och under förändringsprocessen. Analysen 

genomförs med stöd av Laurie K. Lewis teori kring ”Aktivitetsspår”.   Kommunikationen 

mellan intressenter (anställda) har tagits i beaktning endast när detta har varit nödvändigt. 

Resultaten visar att förändringen varit omfattande främst för de informanter som tidigare 

varit anställda vid MediaAnalys. Detta kan bero på att de inte hade haft kontakt med varken 

MediaView eller Kenzaku före fusionen, medan dessa hade en relativt nära relation tidigare. 

Trots att fusionen var en omfattande förändring har genomförandet varit lyckat, då samtliga 

informanter var överlag positivt inställda till fusionen. Dessutom tror samtliga informanter på 

Viva Media Groups framtid och vill stanna kvar inom organisationen. 

6.4.1 Hantering av mening  
Då många informanter beskriver Viva Media Groups framtid på samma sätt, är det högst 

sannolikt att cheferna har hanterat mening genom att rama in fusionen på samma sätt. 

Resultatet visar också att deras inramning har fått stöd av intressenterna. Denna inramning 

har, som några informanter beskrivit, börjat redan under första presentationen av fusionen, 

vilket togs emot varierat av informanterna. De flesta hävdade att de var positivt inställda till 

fusionen direkt efter presentationen och menar att chefernas försök till att påverka deras åsikt 

fick genomslag direkt. En informant menar dock att chefernas försök till att påverka de 

anställdas åsikter tolkades som att cheferna hade bristande tillit till att de anställda själva 

kunde avgöra om fusionen var bra eller inte. Informanterna uppfattade att när cheferna 

försökte påverka dem var det ett tecken på att de var rädda för de anställdas egna reaktioner 

och åsikter. Detta uttalande kom från en av de tidigare MediaAnalys-anställda och därmed 

kan det antas att cheferna vid MediaAnalys försökte påverka de anställdas åsikter starkare 

eller på ett mer uppenbart sätt än vad cheferna vid MediaView och Kenzaku gjorde. 
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Anledningen till detta kan vara att fusionen innebar en mindre förändring för MediaView och 

Kenzaku jämfört med vad den innebar för MediaAnalys. 

De varierade reaktionerna på presentationen tyder på att cheferna kan ha haft olika 

taktiker för att presentera fusionen beroende på vilken organisation de arbetade vid innan 

fusionen, vilka risker och fördelar fusionen innebar för den organisationen, samt hur 

organisationskulturen såg ut i den tidigare organisationen (för analys av organisationskultur se 

avsnitt 6.1-6.3). Det verkar dock som att cheferna vid samtliga tidigare organisationer har 

gemensamt att de har påpekat Viva Media Groups positiva framtid, både under presentationen 

och kick-offen. Detta antagande grundar sig i att nästan alla informanter har sagt att Viva 

Media Groups framtid är ljus samt att de kommer bli stora aktörer på marknaden och i 

Norden. Detta förmedlas även genom pressmeddelandet som gick ut den 23e juni, se Bilaga 4. 

Av denna analys att döma har hanteringen av mening i somliga aspekter varit lyckad, 

specifikt i avseende av Viva Media Groups framtidsvision. Den har dock varit bristande till 

viss del i tydlighet och strategi speciellt med hänsyn till chefernas kommunikation från 

tidigare MediaAnalys, och till viss del Kenzaku.   

6.4.2 Hantering av nätverk  
Informanter från samtliga tidigare organisationer har beskrivit att de hade en nära relation 

med sina kollegor vid den tidigare organisationen. Många har även menat att det var mer än 

just kollegor, till exempel ”som en familj” eller ”ett kompisgäng” (Bilaga 3.1, T1:R3:UR1). 

Under kick-offen sattes dessa relationer på prov då de skulle blanda in nya människor i den 

redan existerande gemenskapen. I och med att de anställda från tidigare MediaView och 

Kenzaku hade en relation sedan tidigare gjorde innebar detta att de anställda från tidigare 

MediaAnalys i större utsträckning var ”de nya” i ett existerande ”gäng”. Detta bekräftas i 

resultaten då det endast är anställda vid tidigare MediaAnalys som anser att människor höll 

sig till dem de redan kände och att de inte hade tillräcklig tid för att träffa  de nya kollegorna. 

För att möjliggöra framtida samarbete mellan alla anställda behövde cheferna lösa, vilket 

gjordes genom gruppuppgifter som skulle utföras enligt dåvarande arbetsroller. Detta innebar 

att tidigare MediaAnalys-, MediaView- och Kenzaku-anställda, till viss del, beblandades 

vilket forcerade interaktion mellan parterna. 

Frågan är dock om detta var tillräckligt för att få alla anställda att känna sig som en del av 

en helhet/enhet, då en informant ändå tycker att det hade varit nödvändigt med mer team-

building under kick-offen. Denna åsikt påvisas även i hur informanterna talar om varandra. 
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De skiljer fortfarande tydligt på tidigare MediaView-, Kenzaku- och MediaAnalys-anställda, 

både i positiv och negativ bemärkelse. De negativa kommentarerna gäller främst attityder och 

kommer från en tidigare Kenzaku-anställd som uttryckt klagomål på tidigare MediaAnalys-

anställda, En annan kommentar från en tidigare MediaAnalys-anställd som har klagomål på 

tidigare MediaView-anställda. Det är även tidigare anställda vid Kenzaku och MediaAnalys 

som menar att de anställda fortfarande är uppdelade efter tidigare organisation, samt att det 

har uppstått konflikter mellan anställda sedan fusionen. Detta tyder på att hantering av nätverk 

inte varit så framgångsrik som den skulle kunna vara (Bilaga 3.4, T4:R4:UR3). 

Det framgår inte i denna studie huruvida cheferna vid dessa två tidigare organisationer 

har, på ett tydligt sätt, förmedlat hur relationerna mellan de anställda vid de tidigare 

organisationerna ska se ut, samt vilka målsättningar de har och hur dessa samverkar. Det 

framgår dock, med tydlighet, att de anställda vid tidigare MediaView ansåg att presentationen 

och kommunikationen under fusionen har varit rak och tydlig, medan ingen informant från 

tidigare MediaAnalys har använt några sådana värdeord angående just presentationen. 

Dessutom ansåg en informant från tidigare Kenzaku att presentationen hade bristande 

tydlighet.   

Hantering av nätverket mellan tidigare Kenzaku och MediaView verkar däremot har varit 

lyckad, då de anställda vid tidigare Kenzaku endast ser positiva följder av att de numera ingår 

i samma organisation. Utöver detta menar en informant från tidigare MediaView att de jobbar 

för ett ännu tätare samarbete med tidigare Kenzaku.   

Det framgår i analysen av ”Hantering av nätverk” att flera aspekter inom detta områe 

kunde förbättrats. Det är dock viktigt att betona att de allra flesta informanterna från samtliga 

av de tre tidigare organisationerna anser att det är positivt att fusionen medfört fler kollegor i 

form av nyanställda och de tidigare anställda från de andra organisationerna. Detta innebär att 

hanteringen av nätverk ändå, generellt sett, har varit lyckad.  

6.4.3 Hantering av praktik  
Precis som en informant uttryckt sig har ”strukturen ändrats för att passa fler anställda” 

(Bilaga 3.4, T4:R3:UR3:N7:MA2). Detta har inneburit att chefernas hantering av praktik har 

innefattat införandet av nya system (för anställda vid tidigare MediaView och Kenzaku), 

vilket inneburit en del dubbelarbete under övergångsperioden från ett system till ett annat. 

Videolänkmöten har förekommit istället för möten i fysisk person för att möjliggöra möten 

mellan personer vid Viva Media Groups olika kontor runt om i Sverige. En informant har 
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påpekat att detta innebär att personen som är med på mötet via videolänk inte har samma 

chans att bli hörd eller ge input under mötets gång. 

På huvudkontoret i Uppsala har även omplaceringar skett, för att tidigare MediaView- och 

Kenzaku-anställda numera ska sitta uppblandade. 

För tidigare MediaAnalys-anställda har även fusionen inneburit att huvudkontoret har 

flyttats från Kalmar till Uppsala. 

Fyra informanter påpekade att fusionen har lett till att det finns flera chefer nu, vilket tre i 

sin tur menar har gjort organisationen mer hierarkisk och arbetet mer detaljstyrt (något som 

dessa implicerar är negativt). Anledningen till att det uppfattas mer hierarkiskt nu kan vara för 

att en del anställda har fått nya roller, samt att antalet anställda har ökat i och med fusionen. 

Detta kan motivera mer detaljstyrning under övergångsperioden fram till dess att alla 

anställda  är införstådda med Viva Media Groups nya arbetssätt. Om tanken är att den mer 

hierarkiska strukturen endast ska råda under förändringsperioden eller om den ska vara 

bestående i den nya organisationen redovisar inte denna studie. Studien kan inte heller uttala 

sig om huruvida det är positivt eller negativt att organisation är mer hierarkisk. En del 

informanter, som uppfattar detta som negativt, verkar dock tro att chef-antalet samt det 

hierarkiska och detaljstyrda arbetssättet kommer att avta så småningom. 

En annan intressant aspekt under ”Hantering av praktik” är det faktum att ingen informant 

beskriver att de har besökt kontoret i Kalmar, medan de anställda vid Kalmarkontoret besökt 

Uppsalakontoret. Detta gäller även då tidigare MediaAnalys-anställda skulle förklara SEO för 

före detta MediaView och Kenzaku. Även om Uppsala numera är huvudkontoret hade det 

varit tänkbart att besöken skulle kunna utföras i både Uppsala och Kalmar, speciellt med 

tanke på att en informant uttrycker att besöken tar tid från arbetet som sedan måste jobbas 

ikapp. 

Besöken före fusionen som gjordes i förhandlingssyfte verkar däremot främst skett på 

kontoret i Kalmar, och inte i Uppsala. Detta grundar sig i att flera informanter från tidigare 

MediaAnalys har angett dessa besök som grund för deras misstankar före presentationen av 

fusionen angående att något stort skulle ske. Medan ingen informant från tidigare MediaView, 

och endast en från tidigare Kenzaku misstänkte något före presentationen. 

Valet av tidpunkt för presentationen av fusionen ingår också i hantering av praktik. 

Presentationen skedde strax före de anställdas semestrar vilket kan anses vara en fördelaktig 

tidpunkt att presentera fusionen då detta gav de anställda tid att anpassa sig och acceptera 
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fusionen innan den skulle genomföras. Detta var troligtvis strategiskt fördelaktigt då en 

snabbare övergång från presentation till genomförande av fusionen skulle kunna leda till att 

en del anställda inte hade fått tid att rama in förändringen och därmed bildat sensemaking 

kring situationen. Därmed visar tidpunkten för presentationen på en bra hantering av praktik. 

För att sammanfatta hantering av praktik har tidigare MediaAnalys-anställda haft den 

tuffaste förändringen i denna aspekt då deras huvudkontor har flyttats (vilket även betyder att 

deras högsta beslutsorgan har flyttats ett steg längre ifrån dem), samt att deras arbete numera 

innefattar besök i Uppsala som tar tid från det vanliga arbetet. 

Även tidigare MediaView och Kenzaku har fått genomgå en förändring i och med 

implementeringen av de nya systemen, vilket också är det negativa de anställda från tidigare 

MediaView har påpekat i och med fusionen. Dock har denna förändring skett långsamt och 

även tidigare MediaAnalys-anställda har fått lära sig tidigare MediaViews system för att 

möjliggöra en stegvis förändring av systemen, från MediaViews perspektiv. 

Trots dessa faktorer har de förändringar som skett varit nödvändiga för att kunna 

tillgodose och ha översikt över en så pass stor organisation som Viva Media Group numera är. 

Dock skulle mer energi kunnat läggas på att underlätta den praktiska förändringen för tidigare 

MediaAnalys-anställda, till exempel genom att variera besöken till att ibland ske i Kalmar 

istället för Uppsala. 

6.4.4 Hanteringen av de tre spåren gemensamt  
En del resultat från intervjuerna är inte möjliga att endast passa in under ett av dessa spår utan 

samspelar mellan två eller fler. Även dessa är viktiga för denna studie och kommer därför 

analyseras nedan. 

Samtliga tidigare organisationer hade efter presentationen möjliggjort ett slags frågeforum 

för att de anställda skulle få svar på frågor och ventilera sina tankar kring fusionen. Tidigare 

MediaView och Kenzaku hade ett ”lunchfirande” efter presentationen, där de anställda kunde 

ställa sina frågor, samt ytterligare socialisera sig med anställda från den andra organisationen. 

Tidigare MediaAnalys hade istället avdelningsmöten samma vecka som presentationen för att 

möjliggöra ventilering av tankar och funderingar. Eftersom de väntade några dagar före denna 

”ventilation” hade troligtvis de spontana reaktionerna lagt sig och de mer djupgående 

tankarna utvecklats. 

Denna aspekt innefattar, åtminstone, två av de tre aktivitetsspåren; ”Hantering av mening” 

då tidigare Kenzaku och MediaViews firande var ett sätt att rama in förändringen och därmed 
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försöka påverka hur de anställda uppfattade förändringen. Ryktet om detta firande spred sig 

även till tidigare MediaAnalys-anställda som i och med organisationens individuella 

inramning ser fusionen på ett annat sätt än tidigare MediaView och Kenzaku. Det är möjligt 

att de anställda från tidigare MediaAnalys uppfattar fusionen som en mer positiv förändring 

för tidigare Kenzaku och MediaView än för sig själva då chefer för tidigare MediaAnalys inte 

ansåg att ett firande var lika passande för deras organisation. ”Hantering av nätverk” speglas i 

och med att tidigare Kenzaku- och MediaView-chefer ansåg att de två organisationerna redan 

var så tätt sammanbundna, och strävade redan i detta skede efter att göra dessa ännu mer 

sammanbundna. Vilket även, då tidigare MediaAnalys-anställda fått reda på det, kan få dessa 

att känna sig ännu mer skilda från den gemenskap som redan delades mellan MediaView och 

Kenzaku.  

Flera informanter har även beskrivit att fusionen och det ökade antalet chefer samt den 

mer hierarkiska strukturen har medfört flera steg till beslutsfattande, en minskad möjlighet till 

påverkan och en bristande direktkontakt med chefer. Detta innefattar både ”Hantering av 

nätverk” samt ”Hantering av praktik”. På samma sätt som den mer hierarkiska strukturen 

innefattas av hanteringen av praktik är det svårt att säga, utifrån denna studie, om detta 

kommer vara en bestående del i Viva Media Groups framtid eller om detta kommer avta med 

tiden. Men som det ser ut nu är detta det sätt arbetet på Viva Media Group ser ut. Den 

bristande kontakten med chefer kan tolkas som ett strategiskt sätt för cheferna att bekräfta sin 

position. Mer troligt är dock att detta beror på att det ökade antalet chefer medför att de har 

mer specialiserade områden vilket leder till att kontakt med de högst uppsatta cheferna 

numera är överflödig. Då flera informanter anser att detta är negativt skulle detta kanske 

kunna avhjälpas med en bättre hantering av nätverk genom att till exempel göra övergången 

av kontakten från en tidigare chef till en ny mer stegvis. 
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7 Sammanfattande diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka kommunikativa medel de anställda uppfattade 

som välfungerande och vilka medel ledningen kunde förbättrat. Arbetet fokuserar också på 

hur de anställda uppfattat organisationskulturens utveckling. Studiens frågeställningar löd:  

 

• Hur förändrades organisationskulturen i och med fusionen och hur uppfattades den 

organisationskulturella förändringen av de anställda vid de tre tidigare organisationerna?  

• Hur genomfördes förändringen och hur uppfattades förändringskommunikationen av de 

anställda vid de tre tidigare organisationerna?  

 

Vid besvarandet av den första frågeställningen är det viktigt att påpeka att det inte finns 

några förbestämda alternativ för hur organisationskultur ser ut. Scheins teori erbjuder endast 

en ram för att undersöka kulturen, därför är det svårt att säga exakt hur organisationskulturen 

kan komma att utvecklas och/eller se ut. Antaganden kan dock göras med stöd av hur den 

hittills utvecklats. Analysen visar att den organisationskulturella förändringen inte är färdig 

ännu utan fortfarande är under utveckling. Utvecklingen som skett hittills pekar på att den 

lyckade implementeringen av artefakter kan vara en bidragande faktor till lyckad 

implementering av värderingar vilket i sin tur skapar förutsättningar för att de grundläggande 

antagandena ska utvecklas i önskad riktning.  

Den nya organisationen påvisar en tydligare struktur och en starkare hierarki än före 

fusionen vilket innebär att organisationskulturen kan utvecklas till att bli mer formell än 

tidigare. Detta antagande grundar sig i hur relationer mellan chefer och anställda utvecklas när 

avståndet mellan chef och anställd ökar vilket även manifesteras i beslutfattningsprocessen. 

Innan fusionen uppger informanterna att de hade en nära relation till sina chefer vilket innebar 

att beslut fattades snabbt och kommunikationen var tydlig och frekvent. När avståndet mellan 

chef och anställd ökat har beslutsfattningen tagit längre tid, kommunikationen har varit 

mindre tydlig och skett mindre frekvent vilket innebär att informanten fått en mer distanserad 

och formell relation till sin chef. 

Viva Media Groups sub-kulturer består av de tidigare organisationernas kultur. Det är 

tänkbart att det finns subkulturer inom dessa, men de framgår ej i undersökning och därför går 

det inte att uttala sig om dessa. I analysen framgår det att inom tidigare MediaViews 

organisationskultur finns en väldigt nära och positiv relation mellan chefer och anställda. I 
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enlighet med Scheins teori angående skapande av organisationskultur tolkas detta som en 

fördel för tidigare MediaView, då de är mer mottagliga för de förändringar som cheferna 

önskar implementera. Informanterna vid tidigare MediaView sitter även fortsättningsvis kvar 

på huvudkontoret och har därför fortfarande en nära tillgång till de högst uppsatta cheferna. 

Dessa två faktorer kan bidra till att de får större möjlighet att påverka den nya 

organisationskulturen. Informanterna vid tidigare Kenzaku sitter tillsammans med tidigare 

MediaView på huvudkontoret vilket innebär att även de sitter nära de högst uppsatta cheferna, 

tidigare MediaAnalys har varken tillgång eller en fördelaktig organisationskultur för att ha 

lika stor möjlighet till påverkan eller anpassning. Detta innebär således att faktorer som visat 

sig fördelaktiga vid skapandet av och inflytande på ny organisationskultur dels är nära 

relation till cheferna och att vara placerad nära det beslutsfattande organet. Med stöd av denna 

slutsats antas tidigare MediaViews organisationskultur vara den som får mest inflytande på 

Viva Media Groups nya kultur.  

Den organisationskulturella förändringen har uppfattats olika beroende på vilken 

organisation informanten tidigare varit anställd vid. Informanter som varit anställda vid 

tidigare MediaView har till exempel inte uppfattat särskilt många förändringar medan 

anställda vid tidigare Kenzaku och MediaAnalys har uppfattat fler. Detta beror till viss del på 

tidigare MediaAnalys- och MediaView-anställdas relation till sina chefer. De som tidigare var 

anställda vid MediaView uppger att de hade en anmärkningsvärt god relation till sina chefer 

vilket gör dem mer mottagliga för förändringar som chefer önskar implementera. Detta skiljer 

dem från tidigare MediaAnalys-anställda som verkar haft en god relation till sina chefer men 

inte i samma utsträckning, speciellt i avseende till de högre uppsatta cheferna.   

En annan faktor som påverkar hur anställda uppfattat den organisationskulturella 

förändringen är hur olik den tidigare kulturen är den nya som försöker implementeras. Detta 

gäller i synnerhet anställda vid tidigare Kenzaku som uppger att de innan förändringen hade 

en tydlig “kompisstämning” på kontoret och att det efter fusionen blivit mer professionellt. 

Denna förändring upplevs inte som ett stort problem utan snarare som en stor skillnad, 

uppfattningen bekräftar dock att organisationskulturen blivit mer hierarkisk och därmed mer 

formell.  

Studiens andra frågeställning berör förändringens genomförande samt kommunikation och 

besvaras nedan.  

Angående hanteringen av mening har det, i analysen, framgått att det är tänkbart att de 

tidigare olika organisationscheferna hade olika strategi för presentationen av fusionen. Det är 
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dock också möjligt att organisationscheferna hade exakt samma taktik och förmedlade samma 

information under presentationen, men att detta togs emot olika på grund av att de tidigare 

organisationerna var olika. Om detta var anledningen till att beskedet om fusionen togs emot 

olika skulle en bättre hantering av mening ha varit att anpassa presentationen till att passa den 

organisation det framfördes för. Cheferna (implementorerna) var de som skapade och spred 

Viva Media Groups vision, detta bevisas då visionen som presenterades i pressmeddelandet, 

vilken är skrivet av implementorerna, stämmer väl överens med de anställdas 

vision. Implementorernas hantering av mening i avseende till visionen har därmed fått 

genomslag, då alla informanter delar samma syn. Hantering av mening i har denna 

bemärkelse således varit välhanterad.  

Gällande hantering av nätverk är det tänkbart att kommunikationen kring målsättning och 

samarbete varit bristande vilket skulle kunna förklara varför resultaten angående samarbetet 

efter fusionen uppfattas som följande; att MediaAnalys ser sig som ”tävlande” mot 

MediaView och att Kenzaku ser sig som ”tävlande” mot MediaAnalys. Informanter från 

tidigare MediaAnalys har även ansett att de anställda numera ”vaktar” sin position och att 

arbetet inom organisationen har blivit mer tävlingsinriktat. Detta detta pekar på att 

hanteringen av nätverk, och framför allt förklarandet av hur nätverken ska se ut, har varit 

bristande för i synnerhet för tidigare MediaAnalys. 

Hanteringen av nätverk (till viss del praktik) innefattar även tidigare MediaView och 

Kenzakus gemensamma firande av fusionen efter den blivit presenterad. Detta firande 

förstärker explicit banden mellan tidigare Kenzaku och MediaView samtidigt som det implicit 

exkluderar tidigare MediaAnalys. Att inte fira alls, eller att ha ett gemensamt firande mellan 

alla tre tidigare organisationer, kan tänkas vara en mer positivt i hantering av nätverk.  

MediaAnalys särskiljs även i och med att det endast är tidigare MediaView- och Kenzaku-

anställda som befinner sig på nuvarande huvudkontoret och har direkt tillgång till de högst 

uppsatta cheferna. De anställda vid tidigare MediaAnalys måste därför åka en längre resväg 

till Uppsala för att medverka i möten i fysisk person, alternativt vara med på möten via 

videolänk. Detta medför en större förändring i hur de har möjlighet att påverka men också det 

generella arbetssättet. MediaAnalys får därför betydligt svårare att påverka det beslutsfattande 

organet och fler förändringar att anpassa sig till. Dessa är anpassningar som tidigare 

MediaView och Kenzaku inte behövt genomgå. En mer jämlik hantering av praktik skulle 

vara att variera besöken, till viss del, under den första tiden efter fusionen. På samma sätt har 

tidigare MediaAnalys till viss del fått anpassa sig efter MediaViews tidigare datorsystem för 
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att underlätta för tidigare MediaView-anställda (se analys). Alltså borde mer hänsyn tagits till 

att underlätta förändringen för tidigare MediaAnalys på samma sätt som förändringen 

underlättats för tidigare MediaView. 

Under diskussionen av de tre spåren framkommer det tydligt att de olika spåren bör 

anpassas på olika sätt. Hantering av mening bör anpassas individuellt till organisationen, 

meningen bör förmedla vad förändringen innebär för just den organisationen. Detta beror på 

att hantering av mening påbörjas redan innan den praktiska förändringen träder i kraft. 

Meddelandet måste därför ramas in utefter organisationens erfarenheter och förkunskap för att 

de anställda ska kunna skapa sensemaking kring förändringen innan den genomförs. 

Hantering av nätverk och praktik bör istället vara så jämlik som möjligt mellan alla 

inblandade organisationer, åtminstone till en början för att sedan sakta justeras till att passa 

den nya organisationens arbetssätt. Detta för att göra förändringen så lätthanterlig som möjligt 

för alla anställda inom samtliga organisationer. Det innebär att anpassningen till förändringen 

blir relativ för alla och inte absolut för vissa.  

Utifrån denna diskussion är det tydligt att MediaView har den mest fördelaktiga 

ställningen i förändringen både till avseende av hur de behöver/inte behöver anpassa sig samt 

den närmre kontakt de har med de nya cheferna vilket påverkar deras möjlighet till inflytande. 

Detta kan antingen innebära att det är tidigare MediaView som sitter i förändringens förarsäte. 

Det kan också handla om att de är minst anpassningsbara i och med att MediaAnalys behövt 

jobba med MediaViews gamla system trots att detta inte ska fortsätta användas. Förklaringar 

till varför det är så (som att information riskerar att gå förlorad etc.) kan naturligtvis finnas 

men dessa har i så fall inte framkommit under studiens genomförande.   

Slutligen bör det påpekas att alla informanter varit positiva till fusionen och dess 

genomförande samt Viva Media Group som organisation. De informanter som varit mer 

kritiska och analyserande kan tänkas vara de informanter som med ett analyserande tankesätt 

är öppna för möjliga brister och därmed förbättringar. 

7.1 Sammanfattande slutsats  
Sammanfattningsvis kan denna studie framföra fem huvudsakliga slutsatser:  

• Organisationskulturen är ännu ej utvecklad, men MediaViews subkultur har visat 

sig vara fördelaktig och får därför störst möjlighet till att kunna påverka Viva 

Media Groups organisationskultur.  
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• Den organisationskulturella förändringen har uppfattats olika beroende på vilken 

organisation informanten tidigare varit anställd vid 

• Hanteringen av spåren har varit lyckad men vissa delar skulle tjänat på en mer 

uppmärksam hantering.  

• Hantering av mening bör anpassas till den egna organisationen medan hantering av 

nätverk och praktik bör vara jämlik 

• Tidigare MediaAnalys anställda uppfattar störst förändring 

 

Eftersom organisationskultur utvecklas över längre tid har inte denna studie kunnat påvisa 

hur den nya organisationskulturen ser ut eller kommer se ut. Som nämnt i diskussionen är det 

tänkbart att subkulturerna kommer att påverka den övergripande organisationskulturen. Detta 

innebär att den tidigare organisation vars kultur bäst hanterar förändringen också får störst 

möjlighet att påverka Viva Media Groups övergripande organisationskultur. Studien har visat 

att tidigare MediaView-anställdas positiva relation till chefer innebär att de är mest mottagliga 

för vad cheferna önskar implementera. De tidigare MediaView-anställda sitter även fortsatt på 

organisationens huvudkontor, vilket gör att de har större tillgång till de högst uppsatta 

cheferna – det beslutsfattande organet. Dessa två faktorer gör att de blir mer mottagliga för 

förändringar som önskas implementeras vilket i sin tur innebär att de också får större 

möjlighet att påverka de förändringar som cheferna önskar implementera. 

Genomförandet av förändringen och hanteringen av spåren har övergripande sett varit 

lyckad, speciellt implementeringen av Viva Media Groups vision och framtidsutsikter. Det 

som främst kunde hanterats bättre är “hantering av praktik” vilket innefattar på vilket sätt 

besök utförts och hur system implementerats. En mer jämlik hantering av praktik hade lett till 

att MediaAnalys lättare kunnat ta till sig och i högre grad acceptera förändringen. En annan 

problematik som gäller hantering av nätverk handlar om tidigare MediaViews och Kenzakus 

relation som redan innan fusionen var relativt nära och genom fusionen stärkts, till viss del, 

utan hänsyn till MediaAnalys.  

En slutsats gällande teorin ”Aktivitetsspår” har även gjorts. Studien visar att de olika 

spåren skall anpassas olika. Hantering av mening skall anpassas individuellt medan hantering 

av nätverk och praktik skall vara så jämlik som möjligt. Detta beror till viss del på att när 

hantering av mening sker har inte de praktiska förändringarna börjat implementeras. På grund 

av att de som utsätts för förändring ska kunna bilda sensemaking kring förändringarna måste 

meddelandet ramas in efter organisationens individuella förutsättningar och förkunskaper. 
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Hanteringen av nätverk och praktik bör däremot vara så jämlik som möjligt mellan de olika 

organisationerna för att underlätta förändringen för samtliga inblandade. 

Studiens sista slutsats handlar om vilka som uppfattat förändringen mest vilket även 

återspeglas i de tidigare slutsatserna. MediaAnalys hade innan fusionen dels ingen relation till 

de andra organisationerna som sedan tidigare hade nära relation. Detta i och med att de satt i 

samma byggnad, ingick i samma koncern samt på grund av att Kenzaku startades av personer 

som tidigare var anställda vid MediaView och slutligen att de var leverantör åt MediaView. 

Denna nära relation mellan Kenzaku och MediaView, och MediaViews fördelaktiga 

organisationskultur, innebär att redan innan fusionens genomförande hade de båda 

förutsättningar som kan tolkas som ett försprång i förändringen och i skapandet av den nya 

organisationskulturen.  

7.2 Förslag till framtida forskning  
Denna studie kan dels utvecklas och inbjuder även till forskning på området 

organisationskultur. Fusionsstudier med större tidsspann och med kompletterande 

observationer kan antingen bekräfta och utveckla eller motsäga resultaten från denna studie. 

Det skulle även vara intressant att, med samma metod som i denna studie, se hur 

informanternas svar skiljer sig över tid. En sådan studie inbjuder även till identifiering av 

kritiska stadier i en fusion, i relation till de tre aktivitetsspåren. Ytterligare en aspekt som kan 

utvecklas när en studie av denna typ ges mer tid är utforskandet av olika stadier i 

organisationskulturens utveckling. Om flera sådana studier skulle genomföras kan samband 

undersökas angående när dessa stadier infaller och vilka faktorer som visade sig vara 

avgörande i formandet av kulturen. 

I denna studie upplevdes även att en definition av olika typer av organisationskulturer 

skulle vara fördelaktig. Under kapitlet “Tidigare forskning” nämns kulturen ”Organisatorisk 

lärandekultur”. Denna studie tar visserligen upp en typ av organisationskultur men utförligare 

forskning som inriktar sig just på identifiering och definition av olika typer av 

organisationskultur saknas. 

En annan intressant aspekt för framtida forskning skulle vara att koppla ihop 

aktivitetsspåren med organisationskultur. För att till exempel undersöka hur hantering av 

mening och hantering av nätverk med fördel hanteras beroende på vilken organisationskultur 

som råder. Den forskningen skulle kunna påverka hur förändringar hanteras beroende på 

organisationen och dess kultur. 
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Bilaga 1 – Intervjumanual 
Följande innehåll låg till grund för de nio intervjuernas struktur. 

 

• Vad har du gjort innan du blev anställd på MediaAnalys?  

• Beskriv din drömarbetsplats.  

• Hur länge har du varit anställd vid MediaAnalys ?  

• Berätta om det tidigare företaget. 

o Hur var det att jobba där?   

o Berätta mer om din roll.  

o Beskriv en vanlig dag 

• Berätta om Viva Media Group.  

o Hur är det att jobba på Viva Media Group? 

o Berätta mer om din roll.  

o Beskriv en vanlig dag 

• Berätta om sammanslagningen? 

o Hur gick det till när de presenterade sammanslagningen för er?  

o Vad hände efter det? 

o Planeringen pågick sedan januari, märktes det på något vis?  

o Har det uppstått några konflikter i och med förändringen?  

§ Hur har dessa hanterats?  

o Vad gjordes bra/mindre bra?   

o Uppfattar du någon förändring i strukturen?  

§ Hur påverkar den dig?  

• Vad är viktigt för att du ska trivas på din arbetsplats?  

• Hur ser du på framtiden? 

o Din egen 

o Organisationens  
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Bilaga 2.1 – Kenzaku 1 
Sammanfattning av intervjun med informant K1  

 

Det är viktigt för informanten att hens arbete är meningsfullt, ger möjlighet till utveckling och 

är påverkningsbart. Det är även viktigt att arbetet ger variation inom en specificerad 

arbetsuppgift/roll. Hen vill ha en roll med mycket kreativ problemlösning, där hen får 

möjlighet att förbättra arbetssättet.  

Hen arbetade tidigare på Kenzaku och beskriver att relationerna på jobbet då var som 

”kompisrelationer” mot mer professionellt nu, vilket hen anser vara positivt.  

Arbetssättet på Viva Media Group beskrivs som beroende av varandra, då beslut fattas ”högre 

upp” men måste anses vara genomförbara av de ”längre ned” för att faktiskt genomföras. 

Informanten anser dock att organisationen har blivit mer hierarkisk i och med 

sammanslagningen, men åtgärder görs i efterhand för att ”platta till” organisationen, enligt 

informanten.  

I och med sammanslagningen har informanten fått mer kontakt med de som är högre uppsatta 

i organisationen.  

Informanten fick enskilt, i förtid reda på att sammanslagningen skulle äga rum. Hens reaktion 

var ”spännande!”, och ansåg att detta var positivt i och med att detta innebar att de skulle bli 

en stor aktör i Norden och detta, tror informanten, kommer leda till att Viva Media Group får 

fler möjligheter, fler kunder och möjlighet att bredda deras utbud. Då Kenzaku och 

MediaView sedan tidigare hade en relation anser informanten att kraven från tidigare 

MediaView har minskat i och med sammanslagningen och att relationen mellan alla de tre 

tidigare organisationerna är bra. Detta trots att hen ser det som att MediaView och Kenzaku 

tidigare hade ett liknande arbetssätt som skilde sig från MediaAnalys. Där MediaView och 

Kenzakus arbetssätt var mer varierat och innebar mer individuellt problemlösande, medan 

MediaAnalys var mer vana vid att arbeta efter en färdig ”mall”. I och med detta, anser 

informanten, att attityderna hos de anställda, speciellt från tidigare MediaAnalys, skiljer sig 

åt, och detta, tror informanten, har en stor betydelse för hur man hanterar förändringen. Detta 

till trots upplever inte informanten att det uppstått många konflikter, snarare diskussioner, 

som hen tror kunde ha avhjälps med mer tydlighet i presentationen angående att allting 

rörande sammanslagningen ännu inte var helt färdigt. Attityderna har, sedan 

sammanslagningen förbättrats, och informanten upplever nu att alla tillsammans samarbetar 
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för att lösa problem som uppstår. En konflikt har dock uppstått, påpekar informanten. Denna 

gällde provisionen i säljteamet. Hen är osäker på om denna ännu är helt löst, men tror att även 

denna hade kunnat undvikas med mer tydlighet. Denna konflikt har informanten begränsad 

kännedom kring då konflikterna endast diskuteras av de berörda.  

Då sammanslagningen presenterades uppfattade informanten att reaktionen var chock. 

Presentationen skedde enskilt inom varje organisation, men MediaView och Kenzaku hade en 

gemensam lunch efteråt, som informanten tror var tänkt som ett slags informellt frågeforum.  

Strukturen i organisationen har förändrats, men detta anser informanten vara positivt, då det 

gör dem mer enhetliga.  
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Bilaga 2.2 – Kenzaku 2 
Sammanfattning av intervju med informant K2  

 

Informanten beskriver arbetsplatsen som speciell då den endast bestod av män som var 

relativt unga, detta föll sig naturligt då de oftast rekryterade kompisar som ny arbetskraft. 

Informantens jobb innebar mycket kundkontakt, vilket det fortfarande gör nu efter 

sammanslagningen då hen har kvar samma jobb som tidigare. Dock har det, i samband med 

sammanslagningen, börjat diskuterats om hens roll ska omarbetas. Informanten anser att det 

administrativa arbetet har ökat, och blivit för mycket, sedan sammanslagningen, vilket hen 

tycker är negativt, och tror att detta kommer från tidigare MediaAnalys arbetssätt. Hen menar 

också att antalet chefer har ökat, vilket hen också ser som negativt, då det innebär minskad 

självständighet i arbetet. Hen hoppas och tror dock att detta kommer minska efter att allt lagt 

sig.  

Informanten fick reda på att sammanslagningen var på gång i förtid i och med att hen var 

delägare. Hen tyckte att det var positivt, även om hen menar att Kenzaku hade klarat sig bäst 

av de tre företagen utan sammanslagningen. Hen menar (tvekande) att det blir spännande att 

arbeta på ett större företag med fler kollegor, då hen inte gjort detta tidigare.  

När sammanslagningen presenterades för de övriga anställda uppfattade inte informanten 

några negativa reaktioner. Efter presentationen hade medarbetarna på Kenzaku och 

MediaView en gemensam ”fest”/firande, inte heller då uppfattade informanten några negativa 

reaktioner. Hen tror en del kanske såg en chans att göra karriär i och med att de nu är ett 

större företag, men menar också att de flesta inte märker någon verklig förändring, då de 

fortfarande har samma arbetsuppgifter.  

I augusti anordnades en kick-off för de anställda vid samtliga tre tidigare organisationer. 

Denna upplever informanten som det som var bäst utfört i och med sammanslagningen, och 

det var då hen kände att de slogs ihop på riktigt. Under kick-offen hade de middag och fest på 

kvällen och dagen efter gick åt uppgifter som de löste i grupper utefter deras arbetsroller. 

Fokus under grupparbetet låg på det framtida samarbetet och på vad som kunde förbättras.  

I september anser informanten att samarbetet med tidigare MediaAnalys började, och detta 

märks genom att de får frågor och besök från dem numera. Det blir även tydligt då säljarna 

från f.d. Kenzaku håller på att flyttas till Stockholm för att sitta tillsammans med säljarna från 
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MediaAnalys. Samarbetet med tidigare MediaView fungerar bra, trots att informanten 

upplever att de fortfarande är lite uppdelat mellan dem.  

Informanten menar att hens drömarbete skulle vara på ett litet mindre företag med 10-20 

anställda, som är jämt fördelade mellan könen. Där alla hade fria arbetsroller och där man 

trivs med sina kollegor. Hen vill arbeta i en platt organisation där kunskap värderas högt. Hen 

tror att framtiden för Viva Media Group är ljus och planerar att stanna kvar i ett par år till.  
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Bilaga 2.3 – Kenzaku 3 
Sammanfattning av intervju med informant K3 

 

Informanten vill arbeta utanför mediabranschen, men trivdes ändå bra på Kenzaku och 

beskriver både arbetsuppgifterna och arbetstiderna som ganska fria, med mycket eget ansvar. 

Informanten beskriver arbetsrollerna som jämlika, men med ansvar inom olika områden. Hen 

förklarar att alla som arbetade på Kenzaku var män och att de var som ett kompisgäng som 

även umgicks på fritiden.  

Informanten har fått en ny roll i och med sammanslagningen vilken innebär mycket 

kundkontakt, mycket eget ansvar och har även varit ansvarig för utbildningar. Hen förklarar 

också att kraven från MediaView har minskat i och med sammanslagningen, då de nu 

samarbetar istället för att vara beroende av varandra som kund och leverantör, vilket hen 

tycker är bra. Informanten anser att mycket med arbetet är sig likt efter sammanslagningen, 

trots att hen menar att många har fått nya arbetsuppgifter, nya kollegor och nya chefer. Hen 

menar även att det har tillkommit fler roller inom företaget, och att detta innebär en större 

chans att göra karriär. Hen menar att företaget nu har möjligheter att låta människor utvecklas 

då de nu är ett törre företag. Att vara ett större företag ger även andra möjligheter, t.ex. att 

organisationen kan ha mer inflytande över branschen, och informanten ser därför en ljus 

framtid för Viva Media Group. 

Informanten anade ingenting innan presentationen av sammanslagningen, och det kom därför 

som en chock. I efterhand kunde hen dock se tecken på att något var i görningen då många 

fick sluta innan sammanslagningen, detta medger informanten skapade oro, då det inte var 

tydligt varför så många fick sluta. I efterhand har informanten fått veta att dessa personer 

främst tillhörde ledningen och köptes ut för att göra sammanslagningen möjlig. I och med att 

informanten var mellanchef fick hen reda på sammanslagningen några dagar före de övriga 

anställda, och hen beskriver reaktionen som chockartad. Det har uppstått en del konflikter 

mellan cheferna, men informanten anser ändå att sammanslagningen har hanterats på ett bra 

sätt.  

Efter presentationen för de övriga anställda hade de ett gemensamt firande med MediaView, 

och sedan en kick-off tillsammans med MediaView och Kenzaku. Informanten tyckte att 

kick-offen var bra och att det var roligt att träffa de från MediaAnalys. De som ingår i hens 

team från MediaAnalys tycker han om. Under kick-offen bad cheferna att de andra skulle ha 
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överseende med att allt inför sammanslagningen inte var färdigt och uppmuntrade de anställda 

till samarbete.  

Informanten upplever flera förändringar i och med sammanslagningen, både förbättringar och 

försämringar. Bland de bättre är nya platser på arbetsplatsen, bättre stämning i och med 

omgjorda roller och en ny chef. Bland de sämre berättar informanten att det är mer hierarkiskt 

nu, med fler chefer och det leder till att frågor måste gå genom flera led innan man får svar. 

Hen berättar även att säljarna från tidigare Kenzaku varit tvungna att flytta till ett kontor i 

Stockholm några dagar i veckan. Informanten tar även upp några saker som inte har 

förändrats, nämligen att det finns stor möjlighet att påverka och att traditioner som frukost 

och ”fredagsmys” på jobbet har stannat kvar, vilket informanten ser som positivt.  
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Bilaga 2.4 – MediaAnalys 1 
Sammanfattning av intervju med informant MA1 

 

Informanten beskriver sig själv som engagerad och vill därför ha en roll där hen får hjälpa till 

och vara drivande, att kunna påverka är viktigt för informanten.  

Informanten trivdes så pass bra på MediaAnalys att det kompenserade den lite lägre lönen, 

faktorer som ledde till att informanten trivdes så pass bra var påverkan, kollegor och 

arbetsuppgifter. Informanten har i princip samma roll nu som innan fusionen men har fått lite 

extra arbetsuppgifter som innebär att hen ska hjälpa till för att underlätta samarbetet. 

Arbetsplatsen är sig lik men med nya loggor, färg osv. vilket informanten tycker är bra. 

Informanten tycker att bolagen har liknande syn på värderingar och kundarbete och påpekar 

också att strukturen är mer hierarkisk och att det är fler led till beslutsfattning. Informanten 

upplever också att det är många som bevakar sin position och att det har blivit mer 

tävlingsinriktat, informanten menar att detta kan bero på att det är fler chefer. Informanten 

beskriver också att det är flera åsikter att ta hänsyn till.  

När informanten fick beskedet om fusionen upplevde hen ilska. Informanten tyckte att 

presentationen var väl förberedd och har förståelse för att det behövde hållas hemligt men 

kände sig ändå lurad. Stämningen på kontoret efter beskedet beskrivs som orolig men positiv 

och under samma vecka så hade alla funnit sig i situationen. Samma vecka uppger 

informanten att de hade avdelningsmöten där de fick möjlighet att ventilera, detta var något 

som uppfattades som mycket positivt under detta möte hade avdelningschefen uttryckt tillit 

för ledningen vilket var viktigt för informanten. Presentationen av fusionen gjordes under ett 

möte med alla medarbetare, när de kallades in anade informanten att det var något speciellt då 

de hade anat att något skulle ske på grund av besök på kontoret och på andra ställen. Det hade 

varit mycket spekulationer innan sammanslagningen. Presentationen genomfördes av den 

tidigare VDn och mellancheferna och informanten uppger att hen var otålig och nervös inför 

beskedet. Informanten hade i efterhand fått reda på att MediaView och Kenzaku haft fest, hen 

tror detta beror på olika taktiker. Informanten uppger att det gått trögt ekonomiskt för 

MediaAnalys innan sammanslagningen och att det kan vara en anledning för MediaAnalys 

genomföra fusionen. Informanten känner fortfarande mer samhörighet med gamla 

MediaAnalysgänget men tycker det går framåt med de nya kollegorna. Informanten tycker 

dock att hen personligen har bättre kontakt med gamla MediaView och Kenzaku då hens 

tjänst har inneburit att hjälpa till med förändringen. Informanten upplevde att det var en 
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mycket välkomnande stämning när hen besökte andra kontor och att det är positivt med nya 

kollegor. Informanten menar att det ibland uppstår svårigheter i och med att funktioner/roller 

krockar med varandra. Informanten upplever skillnader i arbetssätt beroende på vilken 

tidigare arbetsplats man varit anställd vid men menar att alla har samma kundfokus. Hen 

uppger också att en gammal MediaView avdelning hade en attityd som uppfattades som 

”översittaraktig” och inte samarbetsvilliga. Informanten uppger då att hen uttryckte sina 

känslor och frustrationer verbalt. Därefter så hade informanten ett personligt möte med den 

berörda avdelningen då problemet åtgärdades.  

Informanten berättar därefter om den gemensamma kickoffen som var kanon men påpekar att 

det var svårt att träffa 130 personer på två dagar. Kick-offen bestod av föreläsningar om vad 

Viva innebar, cheferna bad om tålamod för förändringar som ska komma, och motivation och 

uppmuntran till samarbete (försök att skapa ett ”vi”). Informanten saknade mer team-building 

då hen upplevde att folk höll sig till dem de redan kände. Gällande vad som kunde gjorts 

bättre uppger informanten att hen hade velat veta om fusionen tidigare, men förstår att detta ej 

var möjligt, därför svårt att veta vad som skulle kunnat gjorts bättre, informanten är kluven då 

hen önskar att mer var färdigt vid presentationen men medger att detta inte nog inte hade lett 

till ett bättre resultat. För att Viva Media Group skulle vara en drömarbetsplats så skulle 

informanten vilja ha mer inflytande. Informanten upplever att i nuläget så är 

arbetsbelastningen för stor då sammanslagningen inneburit nya arbetsuppgifter och nya mål, 

hen upplever att cheferna har dålig insikt i vad arbetsuppgifterna innebär. Informanten 

upplever att lojaliteten mot kunder inte går ihop med kraven från cheferna, hen är således inte 

helt nöjd med arbetsvillkoren men har en öppen dialog med cheferna. Arbetet är i 

informantens mening för detaljstyrt vilket leder till minskad motivation och att prestationen 

blir begränsad, både på den högre och lägre nivån. Informanten upplever att nya cheferna inte 

är införstådda med vad de är kapabla till och vill därför kvalitetssäkra. 

Informanten uppger att tiden framöver kommer vara jobbig men spännande och att hen litar 

på ledningens beslut och menar på att Viva kommer ha mer makt och inflytande i branschen – 

helhetsbilden är häftig. Informanten tror det kommer gå bra för företaget men att det kommer 

ta längre tid än vad cheferna räknat med. Personligen så tror hen att hen kommer ha samma 

position, men utvecklas och lära av kollegors kompetens, hen ser dock inga nya 

karriärmöjligheter inom företaget då det just nu är så många chefer att det inte finns plats för 

flera. Informanten har funderat på att sluta i samband med fusionen men har så stor tilltro till 

medarbetarna att hen valt att stanna. Informanten menar att många beslut fattas för snabbt 
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utan att tänkas igenom ordentligt och ju fler som slutar desto mer funderar hen på att sluta 

själv. Något positivt är att det tas hänsyn till önskemål och att det finns möjlighet till 

utveckling men det är något som man har eget ansvar för. Om hen skulle byta karriär är det 

till att bli representant för kunden, hen ser inte att hen kommer komma högre inom sitt 

område på Viva.  

Slutligen så uppger informanten att det ibland känns som att ledare ”bestämmer” vad de ska 

känna gällande förändringar men att hen tycker att om någonting verkligen är bra så kommer 

hen tycka det utan att någon behöver berätta det för hen. Denna positiva inställning upplevs 

således inte som någonting genuint utan snarare som ett tecken på rädsla.  
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Bilaga 2.5 – MediaAnalys 2 
Sammanfattning av intervju med informant MA2 

 

Informanten har haft många olika roller inom företaget och upplever att det är viktigt att hen 

fortsätter utvecklas. Andra faktorer som är viktiga för att informanten ska uppskatta sin 

arbetsplats är att hen trivs, att hen får vara med och bygga någonting, att arbetet är varierande 

och roligt, att det är flexibelt och att hen får vara med och påverka. Informanten menar att en 

organisation med ett fåtal anställda kräver en platt organisation och att nu när de är 130 

stycken krävs struktur och ordning. Informanten uppger att alla tre tidigare ägare är vana vid 

en platt organisation och i och med fusionen där allt är så pass osäkert behövs en ledare som 

fattar beslut, så att alla vet vad och när de ska göra saker så där krävs en väldigt stark hierarki. 

Personligen så spelar det inte någon roll för informanten vilken typ av organisation hen jobbar 

i men att i en stor, platt organisation tror informanten att det kan leda till att ingen gör 

någonting och att ingen tar ansvar. Informanten uppger att det viktigaste är att effektiviteten 

bibehålls. Informanten tyckte det var roligt att jobba på MediaAnalys då hen får använda sig 

av all kunskap som hen lärt sig på högskola och att det är kul att jobba inom outforskad mark. 

Innan fusionen hade informanten olika typer relation till olika medarbetare på MediaAnalys, 

informanten tycker det är viktigt att hålla isär privatliv och jobbliv och arbetade tidigare 

ganska enskilt. På MediaAnalys var informantens arbetsuppgifter mycket varierande. 

Gällande hur det är att jobba på Viva så uppger informanten att nu är det som att alla är 

”nyanställda” vi ett nytt företag, de gamla företagen ska inte existera längre.  Att jobba på 

Viva just nu är jobbigt men roligt, det är jobbigt för att det är svårt att få de tre tidigare 

kulturerna och arbetssätten att bli till en ny kultur och ett nytt arbetssätt, att få till ett 

kunskapsutbyte mellan kontoren och att få medarbetare att identifiera sig med Viva är en 

utmaning men de får testa sig fram. Informanten påpekar att förändringar är jobbiga för 

människor och hen tror också att människor känner sig ineffektiva på grund av alla 

förändringar, det är då viktigt att ledningen försöker motivera och engagera medarbetare till 

att bli positivt inställda, medarbetarna är ett viktigt kapital och är därför inte utbytbara således 

är det viktigt att de stödjer förändringen. Informanten uttrycker också att det finns en viss 

osäkerhet i och med att man på förhand inte vet vilka utmaningar som dyker upp. Informanten 

tycker de var mycket välplanerat i början av fusionen och tycker det är bra att mycket av 

konceptet var färdigt.  Informanten tycker det var mindre bra att för lite fokus lades på det 

praktiska genomförandet när tre företag skulle bli ett. Men påpekar också att det är svårt att 
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planera innan man kunde ta hjälp av flera medarbetare (alltså innan presentationen). 

Informanten stödjer fusionen och anser att den genomfördes vid rätt tidpunkt.  

I och med fusionen har informantens roll förändrats mycket, delvis på grund av att 

huvudkontoret numera är i Uppsala och inte i Kalmar. Informanten fick reda på fusionen 

samtidigt som alla andra, och upplyser om att sättet som informationen förmedlades var 

standardiserat, samma tid, samma information till alla medarbetare. En första reaktion var att 

det var omtumlande då det var en stor omställning men att den ändå togs emot positivt då 

stämningen på kontoret upplevdes som positiv, de som inte var positiva upplevdes inte som 

mottagliga för förändring. Informanten upplever att fusionen utfördes för att bli bättre för 

kunderna och få en starkare position på marknaden. Innan beskedet angående fusionen 

märktes planeringen av i och med att det inte fattades några stora beslut från ledningen. 

Informanten upplever också att det har uppstått konflikter då folk upplever att de fått mindre 

inflytande och möjlighet att påverka. Informanten upplever även att förändringen stagnerat i 

och med att det är längre väntan på beslut. Informanten har gjort många ”studiebesök” i 

Uppsala och beskriver att en av utmaningarna är att lära känna varandra för att kunna 

samarbeta. Informanten upplever att det börjar klarna mer för medarbetarna och man först nu 

börjar få en bild på hur den framtida organisationen kommer se ut. Informanten har också lagt 

märke till att sammanslagningen innebär en del dubbelarbete och att det blir ineffektivt för 

tillfället. Informanten påpekar att företaget just nu har fler affärsområden och att hen således 

fått fler arbetsuppgifter. Informanten är positiv till att vara med och påverka men påpekar att 

det blir längre processer och saker tar längre tid.  

Gällande framtiden så tror informanten att Viva Media Group har en ljus framtid och vill 

gärna vara kvar och forma organisationen. 
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Bilaga 2.6 – MediaAnalys 3 
Sammanfattning av intervju med informant MA3 

 

Inledningsvis berättar informanten om vad som ska finnas på hens drömarbetsplats. Hen 

tycker det är viktigt med tillfredsställande arbetsuppgifter, eget ansvar, kollegorna, utrymme 

att göra kunder nöjda och tillit från chefer. Relationen till cheferna ska helst vara tydlig och 

kommunikationen ske direkt. Hen trivdes väldigt bra under tiden hen jobbade på 

MediaAnalys, kollegorna var bra och informanten hade direktkontakt med cheferna.  

Informanten menar att direktkontakten ledde till snabba svar och numera tar beslutsprocesser 

längre tid. Efter sammanslagningen har informanten en utvecklad version av samma roll som 

tidigare, rollen har utvecklats på det sätt att informanten numera använder fler ”kanaler” och 

fler medarbetare är inblandade. Det innebär mer ansvar och fler kontakter. Hen uppfattar Viva 

som ganska likt MediaAnalys, men uttrycker att det är större behov för mer intern 

kommunikation. Kommunikationen mellan olika kontor gör att arbetet går långsammare, 

informanten tror att detta behov av extra kommunikation beror på att rutiner inte är satta och 

att alla kollegor inte känner varandra än och menar att detta kommer lägga sig efter ett tag. 

Utöver detta så berättar informanten att hen använder nya system och att hen måste delta på 

vissa möten via videosamtal dessa möten är svårt att känna sig lika delaktig i, hen uttrycker 

att ”man är inte riktigt med”. Informanten har besökt huvudkontoret flertalet gånger vilket 

beskrivs som roligt men tar tid från det vanliga arbetet som måste jobbas ikapp efter besök.  

Under presentationen av sammanslagningen visades en video med den nya VDn och de 

anställda fick information och nytt reklammaterial. Informanten beskrev sedan hur miljön 

förändrades och att informationen om sammanslagningen kom som en chock och att anställda 

oroade sig lite över sin anställning, vilket reducerades när cheferna snabbt berättade att ingen 

skulle sluta, och att de sedan oroades över sin roll. Informanten beskriver också att det kändes 

lite tomt för alla gillade MediaAnalys så mycket men att det över lag kändes positivt. 

Informanten uppger också att man innan presentationen känt att någon varit på gång och att 

det pratats på kontoret, men man hade inte anat att det var en sammanslagning det handlade 

om. Att cheferna presenterade sammanslagningen som positiv menar informanten påverkade 

dem att uppfatta det som positivt då man hade mycket tillit till chefer på MediaAnalys. Denna 

tillit har i sin tur gjort att det gått bra och att folk velat vara delaktiga i sammanslagningen. 

Sammanslagningen är en stor omställning som gjort vissa saker lite krångligare men känner 

ändå att det kommer bli bra vilket informanten menar varit något som chefer lyckats få dem 
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att känna. Efter presentationen uppmanades alla att återgår till arbetet ”som vanligt”.  Arbetet 

pågick som vanligt under sommaren vilket kändes nödvändigt men aningen osäkert. Även 

efter kick offen så upplevdes arbetet som sig likt men hen uppger ändå att efter kick offen har 

nya saker tillkommit allteftersom, arbetsbelastningen upplevs som hög nu men informanten 

har tilltro till att det kommer minska med tiden.  Just nu är det extrea arbete i och med att 

rutiner inte är satta och att de jobbar i dubbla system. En avlastning kommer vara när de slutar 

köra med dubbla system och återgår till det gamla systemet som MediaAnalys hade. 

Informantens nya roll har inneburit att hen inte kunnat bolla med kollegor på hens eget 

kontor, detta har också inneburit extra arbete vilket kommer förändras när kollegor på 

Kalmarkontoret får liknande arbetsuppgifter.  

Informanten uppger att sammanslagningen kändes genomtänkt men att kommunikationen 

kunde varit bättre då de är vana att få veta allt som pågår inom organisationen och samma 

möjlighet till det finns inte med 130 anställda. 

Detta kan bero på att det inte är bestämt vem som har ansvar för kommunikationen. Anställda 

får veta saker ”på fel sätt” vilket ibland orsakar frustration. Informanten tycker det är viktigt 

att veta vilka som är chefer till vilka och att det först nu börjar bli mer bestämt vem man ska 

vända sig till när frågor kommer upp. Informanten upplever dock att detta inte orsakat några 

konflikter, och frustrationerna har löst sig snabbt. Irritation kan också orsakas av att vanor inte 

upprätthålls.  

Informanten berättar om kickoffen och att de blev informerade om hur Vivas mål, värderingar 

och anställda skulle vara vilket kändes lite som det redan var, hen tycker ändå det behövdes 

tas upp för att säkerställa att alla är på samma spår. Under kick offen hade de workshops för 

att diskutera Viva och möjliga förbättringar utifrån tanken på Viva och hur det funkar på 

MediaAnalys. Informanten påpekade att hen inte hann prata med alla och att man först höll 

sig till de man kände men att man sedan började försöka träffa nya personer.  

Gällande organisationsstrukturen så upplever hen att vissa avdelningar ändrats om och att det 

är mer detaljstyrt nu men hen har samma avdelningschef som tidigare. Annars har inte många 

strukturella förändringar märkts och det har inte känts som något problem. Hen upplever 

också att man bara har kännedom om toppen av organisationsschemat, och därefter så vet 

man alltså inte vem som är chef över vem då vissa chefer bytts ut. Informanten tycker att det 

är viktigt med fasta rutiner så att man vet att arbetet blir utfört på rätt sätt för att hen ska trivas 

på jobbet. Informanten tror på en positiv framtid för Viva, hösten har varit lite stökig men hen 

hoppas att det värsta är över. Informanten tror Viva kommer få styra marknaden vilket 
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innebär att de får möjlighet till att utbilda kunder och skolor vilket informanten uppfattar som 

positivt. Personligen så vill hen vara kvar på Viva, just nu så menar hen att man fortfarande 

ser sig lite om en ”MediaAnalysare” men försöker sudda ut det och ”bli Viva”. Alla har 

fortfarande tillhörighet mot original organisationen kvar, men börjar suddas ut. Hen 

uppskattar att utbytet med dem som inte är ”MediaAnalysare” då de har andra erfarenheter.  
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Bilaga 2.7 – MediaView 1 
Sammanfattning av intervju med informant MV1 

 

Informanten pratar mycket om sin roll och hens arbetsuppgifter. Hen finner det viktigt att 

arbetet är utvecklande och att det inte stagnerar – att det händer saker hela tiden och 

kollegorna är mycket bra, det är en god stämning på kontoret. Informanten trivs således 

väldigt bra jobbet, både nu och innan fusionen.  

Informanten beskriver som bekant att denne trivs mycket bra på arbetsplatsen både nu och 

innan fusionen men lite på ett annat sätt nu då hen inte känner alla kollegor på samma sätt, 

detta stör dock inte det dagliga arbetet. Tiden innan sammanslagningen på MediaView var 

rolig då hen hade mycket roliga arbetsuppgifter och jobbade mycket i team. Informantens nya 

roll är dock mycket annorlunda och inkluderar fler aspekter på en annan avdelning och även 

en helt ny titel, informanten uppfattar att hen har mer ansvar. I informantens nya team är det 

både ”nya” och ”gamla” kollegor och teamet beskrivs således som blandat.  

Gällande hur sammanslagningen tillkänna gjordes anser informanten att det kom som en 

chock men att hen såg förändringen som något roligt/positivt, informanten påpekar att det hon 

förklarar gällande hur de fick reda på sammanslagningen är från ett ”MediaView-perspektiv 

men att de andra, som hen förstått det, haft samma erfarenhet. Hen beskriver sommarfesten 

som utmärkande positivt och att själva formuleringen av meddelandet var rakt på sak och att 

det lämnades mycket tid för frågor vilket är viktigt. Slutligen så påpekar informanten ännu en 

gång att medarbetarna var oförberedda men att mottagandet var positivt och att man var 

nyfiken på de andra företagen. Informanten beskriver att det var välplanerat med 

pressmeddelandet, att det kom ut i samband med att personal fått besked och att de efter 

beskedet började planera en kick off för att sammanställa gänget. Informanten uppger att det 

tog inte lång tid innan man ”glömmer bort MediaView” och att det mesta gällande fusionen 

var mycket igenomtänkt men att vissa saker inte var planerade i detalj.  

När informanten fick frågan gällande konflikter så menade hen till en början att det inte var 

några konflikter hen kom att tänka på, på rak arm och sa att de är inte ovänner på jobbet. När 

hen därefter fick en följdfråga gällande huruvida det gett upphov till någon oro på kontoret så 

uppger informanten att hen inte upplevt oro själv eller på sin egen avdelning men hen hade 

uppfattningen att det varit lite oroligt/skakigt på andra avdelningar. Därefter påpekar 
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informanten att det som varit bra i de situationerna är att cheferna varit mycket lyhörda, något 

som upprepas under flera tillfällen i intervjun.  

När informanten får frågan gällande vad som gjorts bra respektive mindre bra så förklarar 

informanten detaljerat varför fusionen är en bra förändring snarare än att diskutera hur 

förändringen i sig genomfördes. Informanter påpekar till exempel att företaget nu besitter en 

mycket högre och bredare kompetens vilket gör att de får ett större namn och blir 

ledande/slagkraftiga inom sin marknad. Hen beskriver också att det är kul med fler kollegor 

och att hen personligen är mycket flexibel och generellt positiv till förändring. Men att om 

något skulle vara negativt så är det kanske att det nu i början går lite trögare, men att detta 

beror på att saker måste landa.  

Gällande den fysiska miljön på kontoret så beskriver informanten den nya fysiska miljön och 

den grafiska profilen som någonting positivt. Hen pratar också om att det tillkommit nya 

kollegor på kontoret, främst utifrån (nyutexaminerade och från andra byråer) och berättar att 

hen fått utbilda nytillkomna. Under denna del av intervjun gör hen några felsägningar när hen 

ska referera till företaget, felsägningarna görs åt båda håll. Informanten berättar också om att 

anställda har fått byta plats på kontoret men att detta var vanligt förekommande på 

MediaView så det var ingenting konstigt.  

I följdfrågorna så tillfrågades hen hur det låg till för Kenzaku och MediaAnalys med kontor 

och om de fått flytta, då påpekade informanten att Kenzaku och MediaView suttit i samma 

byggnad sedan tidigare och är ”gamla vänner” men att de numera är mer uppblandade. 

Därefter beskriver informanten hur det ser ut på kontor på andra ställen i Sverige:  

o I Kalmar sitter endas gamla MediaAnalys 
o I Uppsala sitter gamla Kenzaku och gamla MediaView (någon från gamla 

MediaAnalys har kommit upp) 
o I Stockholm sitter gamla Kenzaku och gamla MediaView 
o I Göteborg sitter gamla MediaView och gamla MediaAnalys 

Gällande organisationens förändrade struktur så påpekade informanten att det nu är fler chefer 

och att strukturen är tydligare, rutinerna är mer satta och för gamla MediaView så är 

tidsrapporteringssytemet nytt, vilket påverkar informanten mycket men att de kör två system 

smått parallellt så de får längre tid på sig att lära sig det nya systemet. Informanten menar att 

detta påverkar hen på så sätt att hen har fått en ny roll och ett mer stimulerande arbete. 

Framtidsutsikterna för organisationen menar hen är mycket positiva, organisationen har ett 
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bra rykte och potential att växa utanför Sverige, informanten beskriver även målsättningarna 

som fräscha och utmanande, för sin egen del så menar hen att detta är ett drömjobb. 
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Bilaga 2.8 – MediaView 2 
Sammanfattning av intervju med informant MV2 

 

Informanten inleder intervjun med att beskriva hens drömjobb vilket är inom mediebranschen 

och på en arbetsplats där hen får uttrycka sig, få mycket ansvar och träffa människor. 

Informanten beskriver sin nuvarande roll som väldigt lik den roll hen har idag. Informanten 

uppfattar ingen större skillnad förutom i arbetsmiljön då det är ny logga och nya kollegor, 

informanten menar även att till exempel den nya loggan leder till nya tankar men att det 

kommer sakta.  

Hen ombeds beskriva hur det är att jobba på det nya företaget, Viva Media, och beskriver då 

att hen känner sig sedd och att det finns stor utvecklingspotential eftersom att det finns fler 

roller. Informanten förklarar presentationen av information som ett möte där alla var samlade 

och att hen fick en varm och glad känsla när informationen tillkännagavs, den känslan ingav 

sig på grund av hur de formulerade förändringen, att den skulle leda till större 

utvecklingspotential och att företaget skulle kunna erbjuda mer. Efter mötet kontaktade 

informanten sina nya kollegor på MediaAnalys och beskrev därefter processen med att byta 

mailtext och mailadresser, förklara sammanslagningen för kunder… Informanten beskriver 

även att de självklart fick ställa frågor. Därefter beskriver informanten kick-offen som ett 

tillfälle att bonda med de nya kollegorna och att det var roligt att prata med de nya kollegorna.  

Tiden innan sammanslagningen märkte informanten inte av planeringen. Vid 

tillkännagivelsen så reagerade alla positivt, en positiv chock och informanten förklarar att den 

nya loggan gjort ett snyggt och proffsigt intryck, den representerade något snyggt och 

proffsigt. Informanten påpekar också att det i ett sådant läge kan vara en fördel att vara 

aningen ny i företaget då en sådan stor förändring då blir lättare att smälta men att det också 

kan ha med personlighet att göra.  

Gällande vad som gjordes bra/mindre bra menar informanten att förändringen inte kunde 

genomförts mycket bättre, det var mycket väl förberedd, skedde stegvis och hen finner inte 

några negativa aspekter i genomförandet. Gällande den förändrade strukturen på arbetsplatsen 

påpekar hen än en gång den nya arbetsmiljön som det mest påtagliga. Informanten uppfattar 

det som att de ska jobba på samma sätt som tidigare men att de förändringar som sker är 

såklart för att de ska förbättras.  
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Gällande de nya kollegorna så märks det av att säljare från Stockholm kommer in och hälsar 

ibland vilket är positivt. Informanten har även kontakt med kontoret i Kalmar per telefon 

vilket också uppfattas som positivt och hen menar även att det är trevligt att ha ett ansikte på 

personen hen pratar med men att de på kontoret är samma gäng som tidigare.  

På kick-offen beskriver informanten att de peppade inför hösten och jobbade med team-

building inom sina arbetsroller. Under kick-offen passade informanten på att sätta sig med 

nya kollegor under större möten vilket delvis berodde på informantens personlighet.  

Informanten känner sig inte särskilt påverkad av att det är flera nya chefer då hen sedan 

tidigare vet vart hen har sin chef och det är densamma. När informanten fick en följdfråga 

gällande hur ofta hen har kontakt med gamla MediaAnalys så förklarar hen att de inte har 

daglig kontakt med dem då de har sina kunder och de i Uppsala har sina. Men att de ändå vet 

att de finns där och kan ringa för att fråga saker.  

Gällande framtiden så tror informanten starkt på Viva Medias framtid, Viva Media kommer 

kunna sätta trenderna och det är något som hen vill vara en del av, gärna i en ledarroll och ser 

sig själv på Vivas huvudkontor. 
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Bilaga 2.9 – MediaView 3 
Sammanfattning av intervju med informant MV3. 

 

Informanten ombeds i första frågan att beskriva sitt drömjobb och börjar med att förklara att 

hen vill jobba med service, människor och kundkontakt. Informanten uppskattar roller med 

ansvar där hen tillåts koordinera. Informanten har tidigare jobbat i en större organisation men 

förklarar att hen tycker det är roligt med både små och stora företag. Informanten uppskattar 

frihet under ansvar och tycker det är viktigt att ledningen är med men att man ändå tillåts fatta 

egna beslut. Informanten hade innan sammanslagningen erfarenhet från flera olika tjänster 

inom MediaView och påpekar att det nu känns som att det var längesedan de var MediaView. 

Informanten beskriver också att det var ett mycket varm och välkomnande mottagande när 

hen började, som en familj. Hen berättar också att det händer att anställda umgås utanför 

kontoret och nämner även de tidsbestämda pauserna som något positivt från MediaView. 

Informanten talar även mycket positivt kring cheferna och att de uppskattar sin personal, hen 

känner sig sedd på kontoret vilket sprider sig till resten av organisationen. Informanten 

beskriver även möjligheterna till att variera mellan tjänster internt som något positivt. 

När informanten ombeds beskriva hur det är att jobba på Viva Media så börjar informanten 

prata om hur beskedet framfördes. Informanten påpekar att hen var förvånad i början men att 

informationen som alla anställda fick på samma gång var tydlig, klar och informativ och att 

den positiva stämningen innan beskedet gjorde förändringen till en mer positiv upplevelse. 

Informanten berättar att de fått utbildningar om SEO och att de från Kalmar kommit upp för 

att informera om det. Därefter berättar informanten mer om kick-offen där hen påpekar att det 

var bra information och ett bra tillfälle att träffa alla nya kollegor vilket beskrivs som roligt. 

Informantens egen roll i företaget är i stort sett densamma som innan sammanslagningen men 

med lite utökat säljansvar, utöver det är det ingen större skillnad. Gällande själva 

organisationen beskriver informanten att den är större med fler anställda, vilket innebär att det 

är många nya kollegor hen gärna vill lära känna ”det är kul att veta vem man mailar med”. 

Nya chefer har inneburit nya tydliga mål och ny struktur som beskrivs som bra. Informanten 

beskriver att hen känner ännu mer att hen måste klara av målen men påpekar att det är av 

personliga skäl då hen är en ”tävlingsmänniska”. Informanten beskriver också att de var lite 

uppdelade och så, MediaView och Kenzaku men ändå ingick i samma koncern men att de nu 

är samma företag. 
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Vidare så frågade vi informanten om själva stunden då hen informerades om 

sammanslagningen. Då hen beskriver att grundarna kom in och informerade alla om 

situationen, det var bra tydlig information, racka puckar och hen uppfattande en öppenhet 

gällande historien bakom hur sammanslagningen gått till. Informanten säger också att hen 

kände sig trygg då det kändes okej att ställa frågor, det fanns inga konstiga frågor. Frågan 

utvecklades och informanten fick frågan om den spontana reaktionen direkt efter beskedet, då 

beskriver informanten att hen är härdad från den branschen hen var anställd i tidigare och 

således van vid förändring och tyckte bara att det kändes kul. Informanten märkte inte heller 

av någon planering innan beskedet. Det som beskrivs som extra bra av informanten är att 

ledningen byggt upp ett förtroende, att det var racka puckar och tydlig information och att det 

känns okej att ställa frågor. Hen påpekar även att hen är personligt motiverad på grund av att 

det är mycket pepp. Informanten nämner även en resa till Barcelona och informerar om att 

även där så var snacket gällande sammanslagningen mycket positiv.  

Gällande strukturen i organisationen så nämner informanten en ny chef som beskrivs som 

jättebra och att informationen kring det även varit tydlig och bra. Utvecklande frågor ställs 

kring de nya anställda och informanten påpekar att det inte är helt lätt att få ihop alla vilket är 

förståeligt och att blir lite av ett eget ansvar att lära känna de nya kollegorna. Nästa ”grej” 

som händer är en julfest där Stockholm och Uppsala ska köra ihop. Följdfrågan påpekar att 

Kenzaku och MediaView varit nära varandra redan innan sammanslagningen. I denna fråga så 

utvecklar informanten gällande relationen till Kenzaku och ”grabbarna där nere” och påpekar 

att till MediaAnalys hade de ingen relation innan men att det funkar jättebra. Informanten 

uppfattar inte heller några konflikter i och med sammanslagningen och menar att företagen 

kommer från samma kultur. Informanten uppskattar en arbetsplats där hen får jobba med 

något hen har passion och intresse för, en produkt hen tror på. Informanten vill göra skillnad 

och ha frihet under ansvar. Gällande framtiden så känner informanten sig fortfarande ganska 

ny i företaget och påpekar att hen vill fortsätta lära känna kunder utan att sätta för hög press 

då informanten fortfarande har en del att lära sig om sin tjänst. Gällande företagets framtid 

vill informanten klara sina mål och leverera, hen påpekar också informantens uppfattning är 

att man har mycket ansvar som anställd. 
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Bilaga 3.1 – Före Fusionen 
Nedan följer nyckelorden som har kodats in under Tema 1  
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Bilaga 3.2 – Presentationen 
Nedan följer nyckelorden som har kodats in under Tema 2  
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Bilaga 3.3 – Kick-offen  
Nedan följer nyckelorden som har kodats in under Tema 3 
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Bilaga 3.4 – Efter fusionen 
Nedan följer nyckelorden som har kodats in under Tema 4 
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Bilaga 3.5 – Drömmar & Preferenser  
Nedan följer nyckelorden som har kodats in under Tema 5 
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Bilaga 3.6 – Tankar 
Nedan följer nyckelorden som har kodats in under Tema 6 
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Bilaga 4 – Pressmeddelande 
Följande pressmeddelande publicerades av Viva Media Group den 23 juni 2014.  

 



Pressrelease 

 

Vart sitter din chef?  
 

De flesta har någon gång i livet varit med om, eller kommer uppleva, en förändring på 

arbetsplatsen. Din geografiska plats i förhållande till de beslutsfattande cheferna och 

deras kommunikation till de anställda har visat sig vara avgörande för hur mycket du 

som anställd kan påverka och påverkas av förändringen. En ny studie visar att 

huvudkontoret är det strategiskt bästa stället att vara placerad på vid en förändring.  

Under hösten har studenter vid institutionen för informatik och media vid Uppsala 

Universitet jobbat med att försöka besvara denna fråga i en kandidatuppsats inom ämnet 

Medie- och kommunikationsvetenskap. Detta har gjorts genom en fallstudie där studenterna 

undersökte de anställdas uppfattning av organisationskultur och förändringskommunikation 

vid en fusion av tre mediaorganisationer. Studien visade att både 

förändringskommunikationen och den organisationskulturella förändringen uppfattades olika 

hos de anställda och tryckte även på lyckade faktorer inom fusionen.  

Nio intervjuer ligger till grund för studien där de anställda fick besvara frågor angående 

arbetsmiljö, kommunikation och relationer till kollegor både före, under, och efter 

sammanslagningen. Under intervjuerna visade det sig att informanterna trivdes väldigt bra på 

sina tidigare arbetsplatser och med sina tidigare kollegor. I intervjuerna framkom det även att 

de anställda var nöjda med chefernas hantering av förändringen men att vissa aspekter kunde 

ha justerats. Dessa handlade bland annat om hur cheferna valde att presentera fusionen och 

hur den praktiska förändringen genomfördes. Organisationskulturen, vilket innefattar de 

anställdas värderingar och de anställdas omgivning, förändras långsamt och i en riktning som 

är i linje med en av de tidigare organisationernas kultur.  

Slutligen så visade denna studie på hur cheferna med fördel kan kommunicera med sina 

anställda under en sammanslagning och hur organisationskultur utvecklas under sådana 

förhållanden som en sammanslagning innebär.  

Kristina Sävje och Madeleine Westerlund  

Fusionen mellan tre mediaorganisationer:  
Ur ett organisationskulturellt och förändringskommunikativt perspektiv 

Institutionen för informatik och media, Uppsala Universitet  

Madeleine.westerlund.7760@student.uu.se  

Kristina.savje.0670@student.uu.se  


