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Problemformulering och syfte:  

Det har blivit ett allt vanligare samhällsfenomen att större organisationer köper upp mindre 

organisationer och det här undgår inte heller PR-branschen. PR-byrån Gullers Grupp har köpt 

upp flera mindre organisationer det senaste året med mål att bli hela Sveriges byrå. Ett av de 

senaste uppköpen var Sundsvallsbyrån Sweetpop.  

 

En sammanslagning av två organisationer medför en organisationsförändring vilket är en central 

del i de flesta organisationer idag, det är således därför intressant att undersöka hur en 

organisation påverkas av en förändring utifrån medarbetarnas perspektiv. Syftet med studien är 

att undersöka de organisationsförändringar som Gullers Grupps uppköp av Sweetpop medförde.  

 

Metod och material:  

Kvalitativa samtalsintervjuer med sex respondenter som hade varit med från och med att 

Sweetpop blev uppköpt av Gullers Grupp Nord. Tidigare gjordes även en informantintervju med 

byråchefen på Gullers Grupp Nord.  

 

Huvudresultat:  

Resultatet visar att den interna kommunikationen under förändringen var god och att den inte 

påverkats markant av sammanslagningen. Organisationen har dock fått ett digitalt 

kommunikationsverkyg som underlättar den vardagliga verksamheten. De menar även att 

kommunikationen gällande beslut har förändrats och att det vardagliga arbetet således har blivit 

mer formellt och strukturerat i sin kommunikation.  

 

Kulturen i organisationen har blivit tryggare då de kan erbjuda större tjänster och att de med den 

rollen känner sig säkrare. Mycket av organisationens tidigare identitet sitter kvar även om de 

numera knyter an mer och mer till en vuxenorganisation.  

 

Nyckelord: strategisk kommunikation, organisationsförändring, organisationskommunikation, 

organisationskultur, intern kommunikation  
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1. Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 
Det har blivit ett allt vanligare samhällsproblem att större organisationer köper upp mindre 

organisationer inom samma bransch och bidrar på så sätt till att konkurrensen minskar. Till 

exempel köper Facebook Instagram (Stenquist, 2012) och Google köper Youtube (Sundsholm, 

2006). Fenomenet har på senare år även nått PR-branschen och en byrå som köpt upp mindre 

organisationer inom kommunikationsbranschen är Gullers Grupp. Byrån har bland annat 

förvärvat Rodolfo (Lundin, 2016) och Hero kommunikation (Gullers Grupp A, 2016) samt 

Sweetpop (Thambert, 2016). Sweetpop var en Sundsvallsbaserad medie- och 

kommunikationsbyrå med kunder som SCA och Jämtkraft (Sweetpop, 2016).   

 

Gullers Grupp mål är att med hjälp av Sweetpop komma åt den norrländska marknaden då de 

har som vision att representera sig som hela Sveriges byrå (Thambert, 2016). I och med uppköpet 

kommer Sweetpop att gå från åtta medarbetare till 20 på plats på kontoret i Sundsvall och 

kommer därför att växa som byrå (Thambert, 2016). Utöver det kommer de att få över 140 

medarbetare utspridda på kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg (Gullers Grupp B, 2016).  

 

Sweetpops organisationsförändring i och med uppköpet av Gullers Grupp är intressant ur ett 

vetenskapligt perspektiv då Johansson och Heide (2008:11-12) skriver att organisationsförändring 

i regel stärker företag samt driver människan framåt. En organisationsförändring är en central del 

i många organisationer finns det ett intresse att se hur en organisation påverkas av en förändring 

utifrån den kommunikativa delen, de kulturella aspekterna samt hur kommunikationen ser ut 

under förändringsprocessen.  

 

Begreppet organisationskommunikation innefattar kommunikationen medarbetarna har på 

organisationen (Conrad, 1994:4). Den här studien kommer att inrikta sig på den interna 

kommunikationen och undersöka om den har förändrats något i och med uppköpet av 

Sweetpop. Sara von Platen (2006:16) tar i tidigare forskning upp vikten av information och 

kommunikation då det skapar delaktighet och engagemang men att det även minskar oroligheter 

och stress vid förändringar.  
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Organisationskultur är ett abstrakt och komplext begrepp. Det kan beskrivas bland annat 

somvilka typer av känslor och vilken typ av “anda” en organisation har (Alvesson, 2015:51). Det 

kan också förklaras med “det totala mönster i mänskligt beteende som inkluderar tankeverksamhet, tal, 

handling och kunnande” (Bruzelius & Skärvad, 2011:322). I begreppet kultur ingår även identitet 

som kan beskrivas med att se till de egenskaper och den karaktär en organisation har (Balmer, 

2008:880). Studien kommer försöka greppa om och i så fall vilka förändringar som skett gällande 

kultur och identitet. Alvesson och Björkman (1992) skriver i tidigare forskning om företaget Atlas 

Copco och hur de tolkade kulturen och identiteten på det företaget.  

 

Den interna kommunikation och organisationskulturen kan anses vara två centrala delar när det 

kommer till organisationsförändring. Det är därför två relevanta områden att undersöka när det 

kommer till Gullers Grupps förvärv av Sweetpop.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka de organisationsförändringar som Gullers Grupps uppköp av 

Sweetpop medförde. 

 

• Hur upplever medarbetarna att den interna kommunikationen såg ut under förändringen?  

• Upplever medarbetarna att den interna kommunikationen har förändrats i organisationen 

sedan Gullers Grupps förvärv? I så fall på vilket sätt? 

• Upplever medarbetarna att organisationskulturen har förändrats sedan Gullers Grupps 

förvärv? I så fall på vilket sätt? 
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2. Teori och tidigare forskning 

2.1 Teoretisk bakgrund 

2.1.1 Strategisk kommunikation  
Strategisk kommunikation är ett forskningsområde som många har försökt att definiera. 

Falkheimer och Heide (2014:89) beskriver ämnet som att det:  

 

“omfattar ledning, planering och genomförande av kommunikationsprocesser och aktiviteter i relation till dels olika 

publiker, intressenter och målgrupper, dels samhället som offentlighet, med syfte att uppnå övergripande 

organisatoriska verksamhetsmål.” 

 

Det syftar på att det är en organisations långsiktiga och verksamhetsrelaterade mål som är i fokus 

och inte en viss kommunikationsinsats. Strategisk kommunikation handlar om en medvetenhet i 

en organisation om att kommunikationen är viktigast och är fundamentalt för en organisations 

hela existens och legitimitet (Falkheimer & Heide, 2014:86). 

 

Tench och Yeomans beskriver strategisk kommunikation som:  

 

“a distinctive management function which establish and maintain mutual lines of communication, understanding, 

acceptance and cooperation between an organisation and its publics.” (Tench & Yeomans, 2009:4). 

 

Definitionen Tench och Yeomans (2009:5) beskriver menar att strategisk kommunikation 

innehåller övergripande mål, processer samt uppgifter och positionerar yrket inom organisationen 

som en ledande roll. Forskarna Grunig, Grunig och Dozier (2002:23) skriver att strategisk 

kommunikation idag handlar om publicitet och mediarelationer och att många inom branschen 

har breddat synen inom området, och att det nu handlar om en strategisk ledningsfunktion som 

interagerar med sina intressenter både före och efter strategiska beslut är fattade.  

 

White och Mazur går vidare på det spåret och beskriver hur viktigt det är med en dialog med sina 

målgrupper och intressenter när det kommer till strategisk kommunikation. De menar att för att 

påverka beteendet hos grupper bör kommunikationen och inflytandet utövas via just dialog och 

inte monolog mot en organisations målgrupper och dess intressenter, och på det sättet få 

företagets strategi att fungera (Tench & Yeomans, 2009:5).  
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I sin artikel beskriver forskaren Gordon (1997:58) om strategisk kommunikation att  

 

“most other public relations definitions (...) employ the three key terms: manage, organization and public.” 

 

Vidare skriver Gordon (1997:59) om sex element som är viktiga gällande strategisk 

kommunikation. Dessa sex element innefattar: 

 

1. Ledningsfunktion. 

2. Relationen mellan en organisation och dess målgrupper och intressenter. 

3. Analys och utvärdering genom research. 

4. Rådgivning.  

5. Genomförande genom planerade insatser handlingar och kommunikationsinsatser. 

6. Uppnå goodwill. 

 

Botan (2009:224) menar å sin sida att de tre viktigaste stegen för lyckad strategisk kommunikation 

innefattar övergripande strategi, strategi och taktik. Den övergripande strategin, eller grand strategy, 

innebär beslut på högsta nivå innefattande politik, planering och diplomati, där också 

organisationsförändringar ingår. Den innefattar också vad organisationen har för mål, riktning, 

etik och hur organisationen ska bemöta och hantera sin målgrupp (Botan, 2009:225). Gällande 

strategin är den begränsad av den övergripande strategin. Strategin är på kampanjnivå och handlar 

om att specifika kampanjer och strategier som en organisation arbetar med måste passa in i en 

organisations övergripande strategi. Det handlar om att få till resurser så en organisations 

övergripande strategi an förmedlas till publiken. Till sist kommer taktik vilket innebär mer 

specifika kommunikationsinsatser. Taktiken är då begränsad till vad strategin och den 

övergripande strategin innebär och måste följa samma röda tråd (Botan, 2009:226). 

 
2.1.2 Organisationsförändringar 
Förändringar är det som driver oss människor framåt och är en central del i dagens 

organisationer (Johansson & Heide 2008:11). Sveningsson och Sörgärde (2015:11) menar att en 

organisationsförändring är lika självklar som döden och att betala skatt. Johansson och Heide 

(2008:12) skriver att omorganisering kan stärka ett företag vilket har lett till att 

organisationsförändringar är en mycket vanlig del i dagens organisationer. En 

organisationsförändring kan i regel vara en följd av kulturella, politiska, tekniska, ekonomiska, 
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demografiska och marknadskrafternas inflytande (Alvesson & Sveningsson 2008:26).  

 

2.1.2.1 Episodisk och kontinuerlig förändring 

Inom forskning kring förändringsarbete har det utkristalliserats två olika synsätt. Den ena är när 

en förändring är episodisk och sammanhängande och den andra är när en förändring är kontinuerlig 

och dynamisk (Johansson, 2011:259). Synen på förändringen som episodisk ses som ett avbrott 

från det normala och sker oftast i organisationer som är tröga och byråkratiska. Förändringar av 

den sorten anses även vara dramatiska och sker på makro-nivå, till skillnad från den kontinuerliga 

förändringen som ofta sker på mikro-nivå (Weick & Quinn, 1999:368).  

 

Forskaren Kurt Lewin har tagit fram en trestegsprocess inom planerade organisations- 

förändringar (Johansson & Heide 2008:12) enligt det episodiska synsättet (Johansson, 2011:259). 

Det första steget i förändringsprocessen är upptining som handlar om att utföra handlingar som 

bidrar till att organisationen vill förändras. Det andra steget är förändring som innebär de 

handlingar som får organisationen till ett nytt tillstånd, medan den sista är nedfrysning som 

bibehåller det nya tillståndet i organisationen (Johansson & Heide 2008:12).  

 

Lewins teori om det episodiska förändringsarbetet har dock kritiserats då teorin utgår från att 

organisationer befinner sig i ett stabilt tillstånd i förändringens start, som de tillfälligt både går ut 

ur och in i när en förändring ska implementeras. Med andra ord utesluter modellen de 

kontinuerliga förändringar som ständigt sker i en organisation (Johansson, 2011:261-262). 

 

Till skillnad från den episodiska förändringen menar Johansson (2011:259) att det kontinuerliga 

synsättet aldrig startar, eftersom den aldrig slutar. Forskningen talar här om att den kontinuerliga 

förändringen istället tenderar att vara pågående, utvecklande och kumulativ (Weick & Quinn, 

1999:375). Vidare beskriver Johansson (2011:259) att utmaningen är att få acceptans för 

förändringen i hela organisationen eftersom det bland annat kan finnas enheter och grupper 

inom en organisation som är mer anpassningsbara än andra. Detta till skillnad från det episodiska 

synsätt som vi tidigare omnämnt i termer såsom både byråkratisk och trög. 

 

2.1.2.2 Sex dimensioner av organisationsförändringar  
För att öka förståelsen av vad en organisationsförändring är listar Johansson och Heide (2008:17-

18) sex olika dimensioner inom organisationsförändringar: 
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1. Grad - En förändring kan vara liten eller stor, den kan ske hastigt eller ske i steg för steg.  

 

2. Typ - Det finns två grundläggande typer av förändringar vid namn diskursiva och substantiella. 

Den diskursiva förändringen sker när en organisations ledning bestämmer sig för att byta 

managementtrend utan att det egentligen sker någon förändring. Den substantiella förändringen 

är mer tydlig och greppbar, det kan vara saker man kan se och ta på som till exempel en ny 

logotyp för att förändra bilden av organisationen.  

 

3. Medvetenhet - Det finns förändringar som är medvetet planerade medans vissa förändringar 

“bara sker”. 

 

4. Tidshorisont - En förändring kan se olika ut i tiden. Vissa förändringar sker snabbt medan 

vissa kan pågå i flera år.  

 

5. Drivkraft - En förändring kan ske från flera olika håll som till exempel internt, externt, centralt 

eller lokalt.  

 

6. Kontroll - När en förändring sker är det vanligaste att ledningen på organisationen har en 

planerad plan för hur förändringen ska införas på företaget. När organisationsförändringen är 

planerad följer de vanligen rationalistiska och mekanistiska diffusionsteorin.  

 

2.1.2.3 Kommunikationens roll vid förändring 

När en förändring inom en organisation sker är det viktigt att förändringen accepteras av de 

involverade medarbetarna då det annars finns en risk att planerna inom 

organisationsförändringen inte får sin önskade effekt (Sveningsson & Sörgärde 2015:222).  

 

“I praktiken innebär det att man bör betrakta alla inblandade som aktiva meningsskapare, oavsett om de 

underblåser, motverkar eller förhåller sig passiva till förändringsarbetet.”  

 

Det är viktigt att chefer involverar sig i medarbetarna och deras tolkningar om förändringen då 

de på det sättet kan påverka de involverade i produktiva dialoger. En nära relation och bra 

kommunikation mellan chefer och medarbetare ökar förtroendet under förändringen 

(Sveningsson & Sörgärde 2015:222). Vissa forskare menar till och med att det är i 

kommunikationen som förändringen sker. De menar att medarbetare och högre ledning 



	 7	

tillsammans kommer fram till betydelsen av en förändring och att förändringen på så sätt inte kan 

påbörjas förens betydelsen är fastslagen (Johansson & Heide 2008:96). Även när förändringen är 

ett faktum är kommunikationen en viktig roll då alla berörda ska få information om vad som 

kommer att ske (Johansson & Heide 2008:24). 

 

Det är betydelsefullt att ha i åtanke att alla människor är olika och att de därför reagerar olika, det 

är därför viktigt att ha en öppen kommunikation i organisationen då det förhindrar att folk själva 

tolkar situationen om vad som händer (Johansson & Heide 2008:25). Sveningsson och Sörgärde 

(2015:223) menar även att det är viktigt att följa upp hur medarbetare reagerar vid förändringen i 

organisationen, de påstår att en förändring aldrig har ett tydligt slut utan bör följas upp.  

 

2.1.3 Organisationskommunikation 
Conrad (1994:3) definierar organisationskommunikation som en process genom människor där 

de tillsammans skapar, behåller och hanterar betydelser genom av verbala och icke-verbala tecken 

och symboler inom ett visst sammanhang, det vill säga utbyten i all typ av kommunikation. I en 

enklare formulering kan det ses som ett begrepp som ringar in all kommunikation inom en 

organisation (Conrad, 1994:3). Begreppet organisationskommunikation växte fram när forskare 

ville särskilja det från organisations- och beteendevetenskap och har sedan dess utvecklats snabbt. 

De centrala delarna inom begreppet är budskap, medier, symboler och 

kommunikationsaktiviteter och hur de är kopplade till organisationsprocesser och organisationer 

(Heide, Johansson & Simonsson, 2012:63). 

 

Organisationskommunikation skiljer sig från vanlig kommunikation i termer av att de innefattar 

medarbetare och dess kommunikation på organisationen (Conrad, 1994:4). Kommunikationen 

mellan medarbetare innefattar både den formella och den informella kommunikation internt i 

organisationen, det vill säga intern kommunikation. Den interna kommunikationen är enligt 

tidigare forskare den centrala delen i organisationskommunikation (Heide, Johansson, 

Simonsson, 2012:63). Dock anser många forskare att organisationskommunikation kan gå 

utanför organisationen och att den interna och externa kommunikationen hör ihop. En 

bidragande faktor till den diffusa linjen mellan intern och extern kommunikation är att relationen 

mellan organisationer och dess omgivning blivit mindre med hjälp av till exempel 

bemanningsföretag, konsultfirmor och underleverantörer (Heide, Johansson & Simonsson, 

2012:64). 
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Den interna kommunikationen i en organisation är ett brett område och går därför att dela in i 

sex olika funktioner som Rickmond och McCroskey tagit fram (Heide, Johansson & Simonsson, 

2005:43-44): 

 

1. Den informativa funktionen – handlar om att se till att medarbetarna har den nödvändiga 

informationen som behövs för att utföra sina arbetsuppgifter. Informationen kan komma från 

alla medarbetare inom organisationen. 

 

2. Den regulativa funktionen – handlar om all kommunikation gällande regler, policy, normer och 

värderingar. Till exempel tillsägelser från chef till medarbetare. 

 

3. Integrationsfunktion – är den kommunikation som inriktar sig på koordinering av uppgifter, 

arbetstilldelning, gruppkoordinering eller att få organisationers medarbetare att arbeta mot 

samma mål. 

 

4. Ledningsfunktion – handlar om kommunikationen som behövs för att få medarbetarna inom 

organisationen att nå målen. Det kan handla om att lära känna personalen och skapa en bra 

relation med dem. 

 

5. Den övertalande funktionen – är en följ av ledningsfunktionen och handlar om att chefer 

försöker övertala eller påverka medarbetarna. 

 

6. Socialiseringsfunktioner – handlar om att bli en del i det existerande kommunikationsnätverk, 

det avgör om en person överlever eller inte i organisationen. Det handlar även om att lära sig de 

informella normer som existerar i organisationen, till exempel vad och vad som inte får sägas. 

 

Rickmond och McCroskey menar att ovanstående punkter är centrala i forskningssammanhang, 

och underlättar även missuppfattningar gällande begreppet intern kommunikation (Heide, 

Johansson & Simonsson, 2005:43-44). 

 

Kreps (1990:12) delar istället in organisationskommunikation i en pyramid i tre nivåer. Det första 

lagret är kommunikationsprocesser som innebär att samla, leverera och tolka meddelanden för att 

förstå omvärlden. Kommunikation hjälper människor att samla intryck från omvärlden för att 

sedan förmedla det här genom kommunikation. Kommunikationen bidrar till att människor är 
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kreativa och skapar, utbyter och svarar på meddelande från omgivningen. Genom 

kommunikation får vi information, som är det andra lagret i Kreps (1990:12-13) pyramid. 

Medarbetarna kan endast uppnå sina tänkta mål om relevant information framgått. Bra 

information som skapats genom bra kommunikation bidrar till att människor utvecklar och 

bidrar till målsättningarna inom organisationen, som är den tredje och sista nivån (Kreps, 

1990:12-13). 

 

2.1.4 Organisationskultur 

Uttrycket “organisationskultur” är svårdefinierat och komplext. Det innefattar termer som känslor 

och en viss “anda” av ett företag eller organisation. Det kan även beskrivas som “så man gör 

saker och ting” och kan också referera till ett socialt mönster som fungerar på en viss 

organisation (Alvesson, 2015:51). Kultur är ingenting som en organisation har, utan kultur är 

någonting som en organisation är. Ett exempel på när kulturen styr en uppfattning som 

omvärlden kan tänkas ha är hur stor en organisation är. När en organisation är liten och har få 

anställda kan den ses som gemytlig och familjär men också att organisationen signalerar elitism 

och lyx. På samma sätt kan en organisation som ökar i anställda ses som en kvalitetssänkning 

(Alvesson, 2015:38). Kultur innebär också en form av betydelseskapande process där människor 

tolkar sina handlingar och söker vägledning medan social struktur är den form som handlingarna 

får (Alvesson, 2015:13).  

 

Edgar H. Schein (2010:14) beskriver kulturen på en organisation som abstrakt. För att kunna 

förstå det abstrakta gällande kulturen måste då göras observationer och gå in djupare på vad den 

egentligen handlar om och för att få en djupare förståelse om den. Han går in på vissa delar som 

kulturen för en organisation innebär (Schein, 2010:14-16):  

 

• Hur människor beter sig mot varandra i interaktioner  

• Gruppnormer  

• Principer och värderingar  

• Policys och ideologier  

• Känslan som förmedlas i möten med medarbetare eller kunder 

• Oskrivna regler som nyanställda måste lära sig “så de förstår hur det fungerar här” 

• Tänkande och hur man använder språket  

• Överenskommelser som delas mellan anställda  

• Symboler och artefakter såsom byggnader, kontor, layouts och andra materiella ting 
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• Ritualer och fester där gruppen till exempel firar viktiga händelser  

 

Websters New Collegiate Dictionary beskriver en kultur som “det totala mönster i mänskligt beteende 

som inkluderar tankeverksamhet, tal, handling och kunnande” (Bruzelius & Skärvad, 2011:322). Alvesson 

(2002:2) beskriver organisationskultur som en central del av alla aspekter av en organisation. 

Även i de organisationer där kulturella frågor får lite uppmärksamhet gällande hur människor ska 

tänka, känna, tycka och värdera finns övertygelser av kulturell natur. Wiener (1988:537) menar att 

värden i en organisation kan leda medarbetarna åt rätt riktning. När värderingar är djupt rotat och 

centrerat i en organisation, följer värderingar och kulturen med från en generation medarbetare 

till nästa. Detta styrs inte av en enskild individ, handling eller situation. Ursprunget till en kultur 

kan komma från den eller de individer som en gång grundade organisationen och påverkat på det 

sättet, men ju längre tiden går blir de mer och mer traditionell kultur.  

 

För att få en större förståelse om vad organisationskultur handlar om skriver Bruzelius och 

Skärvad (2011:324) att det finns en samsyn om vad det innebär. De sex punkterna är: 

 

• Kulturen är enhetlig och ett kollektivt företeelse som inte kan föras ner enskilt till 

medarbetarna  

• Kulturen sitter i grunden av organisationen  

• Ritualer, seder och koder är viktiga för kulturen 

• Kulturen är skapad av människan och stöds av ett kollektiv 

• Kulturen är “mjuk” och är svår att mäta och svår att kategorisera och klassificera  

• Kulturen i en organisation är svår att förändra 

 

2.1.4.1 Kulturens lager  
För att få grepp om en organisations kultur krävs det en djupare förståelse än det som direkt kan 

ses, det gäller att arbeta sig ner i en organisationskulturs olika lager. I det yttersta lagret hittas 

artefakter, vilket kan beskrivas som allt som kan tas och kännas på samt allt som kan ses och 

höras. Exempel på artefakter kan vara klädstil, produkter och tjänster men också saker såsom 

myter, symboler och historier. Lika enkelt som det är att observera artefakter, lika svårt kan det 

vara att uttyda dem, det kan vara svårt att förstå vad artefakterna betyder för en 

organisation  (Schein, 2010:23-25).  
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I lagren som följer hittas ideal, mål och värderingar. Med värderingar menas hur en organisation 

hanterar olika situationer som uppkommer och hur man löser dessa problem. Sista lagret handlar 

om grundläggande antaganden. Med det menas djupt rotade och inprogrammerade antaganden i en 

organisation som skapar stort värde (Schein, 2010:25-28).  

 

2.1.4.2 Identitet  
Identitet och kultur är två begrepp som kan vara svåra att hålla isär. Hatch och Schultz 

(2002:996-997) skriver att kultur är mer underförstådd, outtalad och kontextuell samtidigt som 

identitet å sin sida är mer tydlig och explicit . 

 

En organisations identitet kan besvaras av frågorna “vilka vi är, var vi kommer ifrån och var vi 

ska någonstans”. Identiteten hos en organisation ligger numera mer i de egenskaper och känslor 

organisationen har och mindre i det rent visuella och greppbara (Balmer, 2008:880). Den kan 

definieras som att en organisation upplevs ha en viss karaktär och känsla, som är särskild från 

andra organisationer. Upplevelsen ska vara tydlig, permanent och ska över tid vara ett riktmärke 

för organisationen och dess medarbetare (Alvesson, 2015:53). 

 

Alvesson (2015:51) menar att medarbetarna i en organisation måste känna identitet med 

densamma för att kunna känna och lära sig organisationens kultur. Identitet gentemot sin 

organisation handlar om att hitta en känsla av tillhörighet och samhörighet och detta har i 

slutändan påverkan på hur man definierar sig själv som medarbetare.  

 

Gällande sammanslagningar skriver Kleppestø att där två organisationer blir en och samma, och 

dessa två har från början olika kulturer, kan medarbetarna hålla sig kvar vid olikheterna och 

identiteterna som de hade från början och överdriver olikheterna i kulturen. Identiteten förstärker 

den “vi-mot-dem”-känslan som kan infinna sig efter en sammanslagning, och risken är att man 

förstorar sin egen individualistiska säregenhet och egenskaper gällande till exempel värderingar 

och stil för att skydda den egna identiteten, både hos organisationen men också på individuell 

nivå (Alvesson, 2015:54).  
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2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Organisationskommunikation 
Tidigare forskning som finns inom ämnet är Sara von Platen doktorsavhandling inom 

kommunikationsvetenskap angående strategisk organisationsförändring hos Sveriges Television. 

Hon tar där upp vikten av information och kommunikation inom en organisation då det skapar 

delaktighet och engagemang. Hon belyser även vikten av den interna kommunikationen då det 

minskar oroligheter, stress och motstånd vid förändringar. Bra intern kommunikation kan bidra 

till att personalen ser positivt på förändringen som ska ske inom organisationen samt att den kan 

skapa delaktighet och engagemang och göra förändringen demokratisk (von Platen 2006:16).  

 

För att skapa en ny kultur krävs således en väl och fungerande kommunikation både mellan 

medarbetare och ledare. von Platen skriver vidare om att en förändring består av tre 

grundläggande aspekter gällande en organisationsförändring: omfattning, planeringsgrad och 

innehåll. Den första, omfattning, innebär att förändringen ses i termer av hur verksamheten och 

dess arbete påverkas av densamma. Den andra, planeringsgrad, innebär om förändringen är 

planerad eller spontan. Den sista, innehåll, innefattar vad som förändras i organisationen, där 

också indelningen gällande värdebaserad och kulturell förändring kan göras (von Platen, 2006:30). 

 

2.2.2 Organisationskultur  
Annan tidigare forskning inom ämnet är Mats Alvesson och Ivar Björkmans (1992:14) studie av 

Atlas Copco. Syftet med forskningen byggde bland annat på att “att göra en kulturteoretisk tolkning 

av ett företag, att belysa olika tillhörigheter, att belysa ledning via idéer och värderingar samt att empiriskt studera 

och teoretiskt utveckla organisationsidentitetsbegreppet i förhållande till större industriföreteg”.   

 

Vidare skriver Alvesson och Björkman (1992:74-92) om olika kulturella teman som utmärker 

Atlas Copco. Det som de kommer fram till är att företaget bland annat är mansdominerat då många 

av de som jobbar är män, deras kunder är i mångt och mycket män samt att deras produkter är 

manliga som till exempel bergsborr; ålderdomligt då många av både medarbetarna och produkterna 

har funnits inom företaget en längre tid; en egen värld vilket innefattar bland annat att personalen 

har jobbat där länge och att man är ett stort och etablerat företag som finns runt om i världen; 

och till sist att det finns en relativ utbredd stolthet inom företaget vilket grundar sig i att företaget 

är stort, välkänt med en lång historia och att det relativt bra.  
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Under deras studie får de också vara med under ett informationsmöte som undersektionen RDB 

har, på initiativ av chefen på avdelningen. Författarna beskriver det som att mötet behandlade 

mycket fakta och objektiv information. Samtidigt kommunicerades indirekt en hel del såsom hur 

punktliga alla närvarande var, hur stämningen var, hur chefen välkomnade de närvarande och hur 

en annan av de ledande cheferna var mer auktoritär till skillnad hur stämningen vanligtvis är på 

dessa möten (Alvesson & Björkman, 1992:175).    

 

Under Atlas Copcos organisationsförändring upptäckte Alvesson och Björkman att stora delar av 

personalen kände en osäkerhet och olust inför förändringen. Allmänt känt är att under en 

förändring på en organisation möts den med ett visst motstånd, oavsett om förändringen till slut 

blir en injektion eller inte, och så även här (Alvesson & Björkman, 1992:202). Alvesson och 

Björkman (1992:203) skriver vidare att förändringar kan tolkas av många vara en början på 

nedskärningar och åtstramningar och att i detta fall företagets lite “depressiva” kultur färgar av sig 

på de tolkningar och attityder som omger en förändring i organisationen.  

 

3. Metod  
 

3.1 Metodval 
För att kunna besvara syftet på bästa sätt används en kvalitativ metod i undersökningen. Hartman 

(2004:272) beskriver att valet av kvalitativa studier går att motivera när syftet med 

undersökningen är att ta reda på vilka egenskaper något har. Hartmans beskrivning av kvalitativa 

metoder går att implementera på metodvalet i undersökningen då syftet är att undersöka 

medarbetarnas upplevelser gällande kulturen efter organisationsförändringen.  

 

“Kvalitativa undersökningar karakteriseras av att man försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller en 

grupp individer” - (Hartman 2004:273). 

 

För att få en förståelse för individerna och dess uppfattning gällande kulturens förändring i 

organisationen kommer den kvalitativa undersökningen innehålla en intervjustudie. Intervjuerna 

kommer bestå av samtalsintervjuer för att fånga medarbetarnas uppfattningar eller föreställningar 

av olika företeelser gällande organisationsförändringen (Esaiasson et al. 2012:259). Det valdes 

även att göra en informantintervju (Larsson, 2010:57) för att få en bättre förståelse angående 

förändringen. 
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3.1.1 Samtalsintervjuer  
Metoden som valts till undersökningen är samtalsintervjuer eftersom vi vill undersöka hur 

människor och i detta fall respondenterna uppfattar sin värld på Gullers Grupp Nord (Esaiasson 

et al, 2012:253).   

 

Steinar Kvale definierar den kvalitativa samtalsintervjuns syfte som: 

 

”att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i syfte att tolka de beskrivna fenomenens mening” 

(Esaiasson et al, 2012:253). 

 

Samtalsintervjuer som metod är den vanligast förekommande inom den kvalitativa forskningen. 

Genom samtalsintervjuer ges en större förståelse gällande enskilda individers känslor och 

upplevelser inom sociala strukturer och miljöer på till exempel ett företag (Eriksson-Zetterquist 

& Ahrne, 2015:34).  

 

3.1.2 Urval  
Urvalsprocessen av respondenterna i studien gjordes utefter ett strategiskt urval. Då studien 

behandlar organisationsförändringen gällande Sweetpops omorganisering till Gullers Grupp 

valdes de ursprungliga medarbetarna ut på Sweetpop. Eftersom organisationen Sweetpop bestod 

av åtta medarbetare gjordes valet att intervjua sex av de personerna för att få med en enhetlig bild 

gällande upplevelser och åsikter, och även för att sträva efter att uppnå en mättnad i studien. Att 

intervjua mellan sex till åtta personer ökar säkerheten till att få ett material som är oberoende av 

enskilda personliga uppfattningar om fenomen (Ahrne & Svensson 2015:42). 

 

Esaiasson et al (2012:259) skriver att när respondenter ska utses ska tre punkter tas hänsyn till; 

respondenten ska inte vara någon du känner, välj ett litet antal och välj sådana som inte är 

subjektiva experter. De valda respondenterna till undersökningen stämmer således in på de 

ovanstående punkterna då författarna inte har en personlig relation till respondenterna samt att 

antalet är hanterbart. Då undersökningen gjordes på de anställda på Gullers Grupp Nord som 

varit med under förändringen som skett kan det antas att de har en objektiv syn på förändringen.  
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3.1.3 Intervjuguide  
För att få ut det ultimata resultatet från intervjuerna med respondenterna gjordes en intervjuguide 

(bilaga 2). Guiden utgick från de teorier och tidigare forskning som tagits fram, samt information 

från informantintervjun (Larsson, 2010:62).  

 

Gällande frågornas upplägg i intervjuguiden föll valet på halvstrukturerade frågor, vilket Larsson 

(2010:60) beskriver som tematiskt upplagda och som baseras på de frågeställningar som tidigare 

ställs och som uppsatsen och undersökningen utgår från. Frågorna är även tematiskt upplagda 

och utgör flera sektioner i manualen, där frågorna går från breda till mer konkreta (Larsson, 

2010:64).  

 

För att säkerställa att guiden fungerade på bästa sätt gjordes provintervjuer. Det gjordes för att 

säkerställa att vissa frågeformuleringar och se om vissa frågor är överflödiga eller behöver läggas 

till. De gjordes även för att få till ett så bra och dynamiskt samtal som möjligt, och se om 

frågorna följer den på förhand valda logiska ordningen (Larsson, 2010:65, Esaiasson et al, 

2012:268).  

 

3.2 Genomförande  

3.2.1 Intervjusituation Informant 
För att få kunskap över förändringen gjordes en informantintervju (Larsson, 2010:57). 

Informanten förväntas att genom sin position på företaget besitta relevant kunskap som ger en 

grund till studien (Esaiasson et al. 2012:260). I den här undersökningen valdes Joakim Karlsson, 

numera byråchef på Gullers Grupp Sundsvall. Joakim var VD på Sweetpop och var således en 

bra informationskälla gällande bakgrundsfakta om organisationsförändringen. En informant 

beskrivs av Larsson (2010:57) som en källa till sak- och bakgrundsupplysningar, som ger ett visst 

värde den forskningsuppgift som ska göras.  

 

Intervjuguiden skiljde sig åt i sitt underlag från respondent- och informantintervjun. Anledningen 

till det här var att på ett tidigt stadie skapa en större och bättre insikt över hur Gullers Grupp 

Nord bedriver sin verksamhet och hur den förändringen som varit sett ut, och på så sätt kunna 

jämföra dessa med de respondentintervjuer som gjordes.  
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3.2.2 Intervjusituation Respondent 
Larsåke Larsson (2010:57) beskriver en respondent som en person som berättar sina 

uppfattningar angående en specifik fråga. I den här studiens fall blir de utvalda respondenterna 

ursprungliga medarbetare från den tidigare organisationen Sweetpop, numera Gullers Grupp.  

 

Respondentintervjuerna till undersökningen gjordes på plats på Gullers Grupps kontor i 

Sundsvall då det enligt Esaiasson (2012:268) får respondenterna att känna sig mer bekväma. 

Intervjuerna började med en kort introduktion från författarnas håll där de introducerade 

studiens syfte för att sedan ställa inledande och enkla frågor till respondenten där den får 

utrymme att berätta om sig själv. Det här gjordes för att skapa en likhetskänsla mellan intervjuare 

och respondent (Ahrne & Svensson 2015:47).  

 

Under intervjun var författarna restriktiva i sitt deltagande för att inte påverka utfallet av 

intervjun, det vill säga intervjueffekter. Intervjun kan påverkas negativt genom till exempel 

följdfrågor och responser (Ahrne & Svensson 2015:19). Intervjuerna spelades in digitalt genom 

författarnas mobiltelefoner samt genom anteckningar för att kunna följa upp vissa spår från 

intervjun (Ahrne & Svensson 2015:49). Intervjuerna transkriberades sedan till separata bilagor. 

Intervjuerna inleddes med att respondenterna fick vetskap om att de kommer vara anonyma i vår 

studie, eftersom att författarna drog slutsatsen om att de då skulle få så ärliga svar som möjligt.  

 

3.2.3 Reliabilitet, validitet & generaliserbarhet 
Inom forskning finns det två begrepp som mäter om en undersökning är tillförlitlig och giltig. 

Begreppet validitet står för om studien mäter det som den ämnar att mäta (Esaiasson et al 

2012:57), medan reliabilitet är frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska fel (Esaiasson et al 

2012:63). 

 

Den externa validiteten anses vara hög, vilket således står för att studiens resultat går att 

generalisera till liknande fall (Esaiasson et al 2012:89). Genom en väl vald metod med en 

noggrann och genomarbetad intervjumanual går resultatet att generalisera till andra uppköp som 

Gullers Grupp gjort, samt andra liknande fall inom branschen. Det går däremot inte att utesluta 

att resultatet kan variera och se annorlunda ut.  

 

Begreppsvaliditeten, som står för överensstämmelse mellan teoretiska definitioner och 
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operationella indikator, anses vara hög då intervjuguiden är väl genomarbetad och utgår från 

studiens teoretiska ramverk (Esaiasson et al 2012:57). 

 

Reliabiliteten kan påverkas av slarvfel under insamlingen av material, som till exempel hörfel vid 

intervjuer eller slarviga anteckningar. Felen kan vara en följd av stress eller trötthet (Esaiasson et 

al 2012:63). Studien anses ha god reliabilitet då det under insamlingen av material användes både 

mobiltelefoner för ljudinspelning samt antecknades för att minska risken för slarvfel, samt 

missförstånd eller missuppfattning. God begreppsvaliditet ihop med hög reliabilitet ger god 

resultatvaliditet (Esaiasson et al 2012:57). I detta fall genomfördes intervjuerna med båda 

författarna närvarande vi varje intervjutillfälle då en intervjuade och en hade ansvar för 

ljudinspelning och anteckningar.  

 

3.3 Metodproblem 
För att undvika vissa metodproblem som skulle kunna uppkomma är det viktigt att författarna till 

studien är har goda förkunskaper gällande det ämnet som har valts. Det är viktigt gällande 

intervjuarbetet men även viktigt inför den efterföljande analysen och för resultatet (Larsson 

2010:72-74). 

 

Gällande förändringen på Gullers Grupp Nord skedde sammanslagningen i augusti samma år 

som studien görs, vilket gör att förändringsprocessen på kontoret i Sundsvall då inte har kommit 

vidare långt. Det är någonting författarna har varit förberedda på och har haft i åtanke innan 

studien påbörjades men också någonting som respondenterna påpekade under intervjuerna.  

 

Utifrån informantintervjun som gjordes märktes ett mönster av att svaren till viss del var 

tillrättalagda och kunde anses som säljiga. En anledning till det skulle kunna vara att Gullers 

Grupp är nyetablerat i Sundsvall och har för avsikt att skapa en god relation med 

Mittuniversitetet. Med detta i åtanke gjordes intervjuerna med respondenterna, eftersom flera av 

de intervjuade fungerade tidigare som delägare i Sweetpop. Dock kunde inte författarna 

uppmärksamma samma mönster i de svaren.  

 

Inför intervjuerna med respondenterna gjordes en intervjuguide som skulle fungera för 

medarbetarna där bland annat frågor kring hur de blev involverade i förändringen förekommer. 

Under intervjuerna kom det då fram att tre av respondenterna fungerade som delägare i 

Sweetpop och de andra tre fungerade mer som vanliga medarbetare. Författarna kunde då se en 
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skillnad på hur frågorna tolkades, då delägarna i viss mån själva såg sig som ledare och svarade då 

i egenskap som ledare.   

 

4. Bakgrund 
 

4.1 Gullers grupp 
Gullers Grupp bildades 1989 av ett antal konsulter inom public affairs. Deras vision byggde på 

att kundens behov skulle styra och inte att sälja färdiga lösningar och paket. Sedan dess har 

kommunikationsbyrån vuxit och omsätter idag en summa av 75 miljoner kronor. Gullers grupp 

har som mål att arbeta med verksamheter som beskrivs som samhällsaktörer och de arbetar med 

kommuner och regioner, men också med organisationer som universitet, högskolor, myndigheter 

och fackförbund. De arbetar med aspekter inom kommunikation såsom reklam, PR, event, webb, 

internetkommunikation, digitala lösningar, undersökningar och strategiarbete (Gullers Grupp B, 

2016). De har sitt huvudkontor baserat i Stockholm och med kontor i Malmö, Göteborg och från 

augusti i år även i Sundsvall.  

 

4.2 Sweetpop 
Sweetpop grundades i samband med att de två mindre Sundsvallsbyråerna Sweet Williams och 

P.o.p gick samman för ca fyra år sedan. Sweetpop var en digital kommunikationsbyrå med 

ambitionen av att kunna vara stark och modern men samtidigt vara lokal förankrad med fokus på 

marknadsföring. Sweetpop leddes av fyra delägare, varav en VD, Joakim Karlsson 

(informantintervju).  

 

4.3 Gullers Grupps uppköp av Sweetpop 
Gullers Grupp har senaste året gjort flera uppköp, bland annat av Rodolfo (Lundin, 2016), 

Nordisk kommunikation (Gullers Grupp C, 2015) och Hero kommunikation (Gullers Grupp A, 

2016). De ville vid den här tidpunkten slå sig in i den norrländska marknaden, eftersom man har 

som devis att vara “hela Sveriges byrå” (Thambert, 2016). Under våren 2016 hörde Gullers 

Grupps VD av sig till Sweetpop och efter fyra månaders förhandlingar var uppköpet ett faktum. 

Valet av just Sweetpop gjordes då man hade anlitat två oberoende parter som granskade olika 

orter i Norrland, och kom då fram till att Sundsvall var den mest mogna marknaden med både 
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mycket myndigheter på orten samt ett universitet som erbjuder utbildningar inom både 

kommunikation och grafisk design (informantintervju). Innan uppköpet av Sweetpop köpte 

Gullers Grupp Mediegruppen som även det ligger i Sundsvall. I samband med att Sweetpop blev 

uppköpt flyttade Mediegruppen in i Sweetpops lokaler och blev även de en del av nya Gullers 

Grupp Nord.  

 

4.4 Begreppsförklaring 

För att göra det enklare för läsaren har författarna i den här studien döpt Gullers Grupps kontor i 

Sundsvall, tidigare Sweetpop, för Gullers Grupps Nord. Det är så det inte ska ske förväxlingar 

med Gullers Grupp som koncern eller med andra kontor i Sverige.   

 

5. Resultat och analys 
	
Resultatet som redovisas i studien är taget från de sex respondentintervjuer som gjordes med 

medarbetare på före detta Sweetpop, numera Gullers Grupp Nord. Intervjuerna gjordes mellan 

5-7 december.  

 

5.1 Interna kommunikationen under förändringen  
 

5.1.1 Beskedet om sammanslagningen  

Samtliga respondenter är eniga om att kommunikationen gällande förändringen var bra. De fick i 

god tid reda på vad som skulle ske. De menar att de på före detta Sweetpop hade ett internmöte 

där de blev informerade om att det fanns ett företag vid namn Gullers Grupp som var 

intresserade av deras byrå. I och med att Sweetpops ledning informerade de anställda tidigt i 

processen kom beslutet om ett uppköp inte som en chock.  

 

“Man var medveten om vad som kommer att ske. Plus att vi har varit med i dialogen kring det, 

 alltså om vi ska göra det här eller inte. Så det kom ju inte som en överraskning.” 

- Respondent E 

 

De respondenter som var delägare på Sweetpop-tiden menar att det var ett medvetet beslut att 

involvera övriga medarbetare tidigt i processen.  
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“Vi tyckte det var viktigt att de ganska tidigt var involverade i att vi funderare på detta, inte att vi hade tagit ett 

beslut utan att vi funderade på detta. Vi var väldigt måna om att höra vad de tyckte innan vi fattade beslutet.” 

- Respondent F 

 

En respondent menar dock att hen genom ryktesvägar fått vetskap om förändringen innan det 

officiella internmötet ägt rum. Hen menar att det i ett sådant litet företag som Sweetpop tidigare 

var lätt blir att personer pratar utan någon större eftertanke.  

 

Teorijämförelse och analys 

De flesta av respondenterna drar slutsatsen att kommunikationen var bra när förändringen var ett 

faktum. Det här går i linje med Johanssons och Heides (2008:24) teori om att kommunikationen 

är en viktig ståndpunkt när en förändring håller på att ske och att det är viktigt att medarbetarna 

får den information de behöver. Tidigare forskning betonar även vikten av information och 

kommunikation inom en organisation då det skapar delaktighet och engagemang (von Platen 

2006:16). Grunden till att samtliga respondenter tycker att kommunikationen under förändringen 

var bra kan vara då de involverades tidigt i processen genom de interna mötena och därmed fick 

den information de behövde, vilket ledde till en delaktighet i förändringen. Ledningen på 

Sweetpop menar att det var ett medvetet beslut att involvera medarbetarna i förändringen vilket 

går hand i hand med Johanssons och Heides (2008:96) teori om att medarbetare och ledning 

tillsammans diskuterar förändringens betydelse och syfte.  

 

Respondenten som via ryktesvägar fått reda på förändringen kan ha hunnit dra sina egna 

tolkningar om vad som kommer att ske. Johansson och Heide (2008:25) menar att om 

kommunikationen brister i en förändringen kan det bidra till att folk själva tolkar situationer.  

 

5.1.2 Reaktionen över förändringen  

Medarbetarnas första reaktion när de fick kännedom om uppköpet var övervägande positivt. De 

blev smickrade och tyckte att det var roligt att att en sådan stor och känd byrå var intresserade av 

dem. De menar även att det var extra kul att två oberoende konsulter studerat olika byråer i 

Norrland och att båda kommit fram till att Sweetpop var det bästa alternativet.  

 

Det fanns dock även tvivelaktiga ögon på uppköpet. En respondent berättar att hen var skeptisk 

till uppköpet då det kunde finnas en bakomliggande dold agenda som de inte hade genomskådat 

än. En annan menar att hen såg på det negativt då företagsnamnet först var okänt. 
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“Ja, på första mötet när vi fick veta att det var på tapeten var det först negativt. Det var ett företag  

jag inte har hört talas om och när jag kollade upp det så var det en jättekoncern.” 

- Respondent C 

 

Teorijämförelse och analys 

De övervägande reaktionerna för organisationsförändringen var positiva. Detta tyder på att de 

positiva reaktionerna vid beskedet hade grund i den interna kommunikationen. von Platen 

(2006:16) menar att bra intern kommunikation minskar oroligheter, stress och motstånd vid 

förändring. Hon menar även att bra intern kommunikation kan bidra till att personalen ser 

positivt på förändringen. Det går dock emot Alvesson och Björkmans (1992:74-92) tidigare 

forskning om Atlas Copco där de skriver att det är allmänt känt att organisationer möts av 

motstånd från personalen under förändringar. Det är något som inte märks av då de flesta av 

respondenterna var positiva. 

 

5.1.3 Kommunikationen mellan ledare och medarbetare  

Gällande kommunikationen mellan ledare och medarbetare under förändringen ansåg vissa att 

kommunikationen var bra då den var kontinuerlig. En respondent menar dock att det till en 

början var svårt att lära känna och skapa förtroende för en ny ledare än den som de var vana att 

lyssna på från Sweetpop. Informationen överlag var dock bra.  

 

En respondent ansåg att kommunikationen mellan ledare och medarbetare inte var bra. Hen 

menar att Gullers Grupp inte hade en ordentlig plan på hur saker skulle gå till utan kom med 

inställningen att det skulle lösa sig med tiden. Respondenten menar att kommunikationen mellan 

koncernledningen på Gullers Grupp och dåvarande VD:n på Sweetpop var svag vilket skapade 

många frågetecken.  

 

“Får jag vara ärlig? Under all kritik.” 

- Respondent D 

 

Samma respondent menar även att hen inte kunde vara med och påverka uppköpet någonting 

vilken andra respondenter besitter liknande åsikter om. De menar att medarbetarna inte kunde 

påverka utan att det nu låg i koncernledningens händer, men att dialogen var öppen för frågor 

och funderingar. Just den öppna dialogen mellan ledning och medarbetare är något som samtliga 
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respondenter betonar som bra.  

 

“Jag som individ hade inte så mycket påverka men man kunde få svar på 

 funderingar man hade. Hur det skulle påverka oss och sådär.” 

- Respondent C 

 

Teorijämförelse och analys 

Respondenterna menar att kommunikationen mellan ledning och medarbetare var bra under 

förändringen men att det var svårt att anpassa sig till en ny ledare då de sen tidigare inte kände 

personen. Sveningsson och Sörgärde (2015:222) skriver att en bra relation mellan ledning och 

medarbetare ökar förtroendet under en förändring och utefter det går det att anta att 

respondenten kände sig svåranpassad till den nya ledningen då hen inte hade en relation till 

personen i fråga.  

 

En respondent menar att kommunikationen hade brister då Gullers Grupp inte hade en plan 

över hur förändringen skulle gå till, vilket skapade många frågetecken. Johansson och Heide 

(2008:17-18) skriver att kontroll är en viktig del i organisationsförändring, de menar att ledningen 

oftast har en plan på hur förändringen ska införas på företaget. Genom respondentens upplevelse 

visar Gullers Grupp en viss brist på kontroll gällande organisationsförändringen då 

kommunikation mellan koncern och ledning var svag och därför som ovan nämnt skapade 

många frågetecken.  

 

Sveningsson och Sörgärde (2015:222) skriver att det är viktigt att chefer involverar sig i 

medarbetarna och deras upplevelse under förändringen då de på så sätt kan diskutera öppet om 

till exempel funderingar medarbetarna har. Det kan ses som positivt när medarbetare får chansen 

att få svar på frågor och ledare får chansen att påverka i produktiva dialoger (Sveningsson & 

Sörgärde 2015:222). Den öppna dialogen på Sweetpop gav möjlighet till detta då det var en 

öppen dialog mellan ledare och medarbetare.  

 

5.2 Organisationskommunikationen före och efter förändringen  

 
5.2.1 Kommunikationen angående information  

Det råder viss tvivelaktighet mellan respondenterna angående hur pass stor skillnad det är på hur 

informationen uppifrån förmedlas. En respondent menar att den lokala informationen från 
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ledningen på Sundsvallskontoret inte har påverkats av sammanslagningen utan att 

kommunikationen uppifrån ser likadan ut. Dock menar de flesta respondenter att den största 

skillnaden är beslutsfattandet, besluten tas nu i Stockholm och förmedlas sedan till 

Sundsvallskontoret när besluten är satta. Tidigare fanns den en dialog i besluten och 

medarbetarna fick reda på saker direkt. 

 

“Jag tror nog att skillnaden är att vi får reda på saker mer när ett  

beslut är fattat och på så vis inte samma delaktighet i beslutet.” 

- Respondent A 

 

Att numera inte vara lika involverade i alla beslut tycker vissa respondenter är till en fördel. De 

menar att det inte är nödvändigt att vara involverad i varje beslut som fattas utan det kan vara 

skönt att informationen kommer när besluten redan är tagna. 

 

“Man har inte lika bra koll på vad som händer överallt som man hade när man satt nära varandra.  

Vilka projekt som var på gång, hur det gick med allting. Nu är det mer utspritt och stort.  

Känner inte heller att det är samma behov att veta lika mycket.” 

- Respondent C 

 

Teorijämförelse och analys 

Den informativa funktionen handlar om att se till att medarbetare har den nödvändiga 

information som behövs i arbetet (Heide, Johansson & Simonsson, 2005:43-44). Kommunikation 

bidrar med information och medarbetarna kan bara uppnå sina tänka mål om relevant 

information har framgått (Kreps 1990:12-13). Respondenterna menar att informationen på den 

lokala nivån inte har förändrats men att de står utanför besluten från högre ledning numera, det 

vill säga från Gullers Grupps koncernledning. 

 

Det går således att se att medarbetarna får den relevanta information de behöver för att uppnå 

sina mål. De behöver inte vara delaktiga i allt i den stora koncernen då de fortfarande kan utföra 

sina personliga mål utan överflödig information (Kreps 1990:12-13). Det kan därför tydas att den 

informativa funktionen har förändrats men inte till det bättre eller sämre, utan kommunikationen 

har anpassat sig till de nya förhållandena med en större organisation.  
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5.2.2 Kommunikationen medarbetare till medarbetare 

Eftersom det var få medarbetare på Sweetpop ansågs kommunikationen vara god enligt samtliga 

respondenter. De menar även att den goda kommunikationen mellan medarbetarna på kontoret 

inte har förändrats efter sammanslagningen. Vissa menar att kommunikationen till och med blivit 

bättre med hjälp av deras nya digitala kommunikationsverktyg Slack. Slack underlättar 

kommunikationen på det viset att medarbetarna slipper onödiga mejl och att springa mellan 

kontorsstolarna.  

 

Slack beskrivs av respondenterna som något som inte bara underlättar arbetet på kontoret i 

Sundsvall utan det gör att de får en större närhet i kommunikationen till medarbetarna på de 

andra kontoren.  

 

“Vi kör mycket videokonferenser och vi kör mycket Slack som är grymt eftersom man har alla nära hela tiden.” 

- Respondent F 

 

En respondent menar dock att kommunikationen på kontoret har förändrats efter 

sammanslagningen då hierarkin som fanns har försvunnit. Tidigare var många delägare på 

kontoret vilket ledde till att medarbetare sa saker med större eftertanke. Respondenten menar 

därför att det kunde uppstå situationer i kommunikationen där det blev “vi mot dem” och att den 

känslan nu är borta när alla är på samma nivå, vilket har lett till en större sammanhållning. 

 

“Det kan ju lätt bli så när någon äger någonting kan man lätt se upp till den mer, man säger  

saker med eftertanke. Hiekierna har suddats ut nu, jag tycker den har försvunnit.” 

- Respondent A 

 

Teorijämförelse och analys 

Organisationskommunikation är medarbetarnas kommunikation på organisationen (Conrad, 

1994:4). Samtliga respondenter menar att kommunikationen i organisationen inte har förändrats 

efter sammanslagningen, kommunikationen anses till och med ha blivit bättre. Med hjälp av Slack 

finns det nu inte bara den fysiska kommunikationen utan även den digitala.  

 

En respondent upplevde innan en viss hierarki mellan delägare och medarbetare, men menar nu 

att den hierarkin är borta. Hen menar att det tidigare kunde uppstå situationer där medarbetare 

tänkte på vad de uttalade sig om och vad de inte uttalade sig om. Socialiseringsfunktionen, som 
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handlar om det existerande kommunikationsnätverk som finns i organisationen, betonar just de 

informella normerna om vad som får sägas och inte för att en person ska bli accepterad i 

organisationen (Heide, Johansson & Simonsson, 2005:43-44). Genom att den upplevda hierarkin 

har försvunnit har även socialiseringfunktionen förändrats. De informella normer som Heide, 

Johansson och Simonsson (2005:43-44) beskriver, som tidigare fanns mellan delägare och 

medarbetare anses nu ha försvunnit och nya normer ska nu få tid att utvecklas. Således går det 

därför att säga att kommunikationsnätverket är mer platt i organisationen och alla kommunicerar 

på samma nivå.  

 

5.2.3 Tilldelning av interna arbetsuppgifter 

Det råder delade meningar mellan respondenterna på kommunikationen gällande hur 

arbetsuppgifter har förändrats efter sammanslagningen. En respondent menar att tilldelningen 

efter organisationsförändringen är mer formell än tidigare med tydligare arbetsbeskrivningar. 

Någon anser att det är en mer vuxen organisation nu och att det därför med sig ett större ansvar 

av att själv ha koll på dina arbetsuppgifter, tidigare var det mer styrt från projektledare. Nu går 

det inte att ha koll på varje enskild individ utan det råder ett större eget ansvar. De betonar även 

Slacks betydande roll i kommunikationen gällande tilldelning av arbetsuppgifter.  

 

De menar även att samarbetet sidleds i organisationen är en viktig källa av tilldelning av 

arbetsuppgifter där det tidigare mer kom uppifrån.  

 

“Det kommer inte mer uppifrån utan mer från sidan. Stockholm kan ha ett projekt som en av våra är med i och 

då kan det komma där nerifrån. Förut var det mer styrt från produktionsledare och projektledare till exempel.” 

- Respondent B 

 

En respondent menar dock att det efter sammanslagningen har blivit svårare att ha koll på 

arbetsuppgifterna och tycker att kommunikationen har förändrats radikalt. Hen upplever numera 

kommunikationen som “flummig” och att det är svårt att veta vem som har ansvar över vad. Vissa 

respondenter menar dock att det inte är någon skillnad alls, men att det möjligtvis beror på att 

förändringen är i ett tidigt stadie.  

 

Teorijämförelse och analys 

Tilldelningen av arbetsuppgifter i organisationen går under integrationsfunktionen som handlar 

om kommunikationen gällande koordinering av arbetsuppgifter för att få medarbetare att arbeta 



	 26	

mot samma mål (Heide, Johansson & Simonsson, 2005:43-44). Genom resultatet går det att se att 

kommunikationen gällande arbetsuppgifternas tilldelning förändrats i det mån att det blivit mer 

formellt och att det nu är mer eget ansvar. En respondent anser dock att det blivit mer flummigt 

och att det är svårt att veta vem som har ansvar för vilka uppgifter. En förklaring som kan ges är 

att respondenten som upplever fördelningen av arbetsuppgifter som flummigare kan vara ovan 

vid det egna ansvaret. När det tidigare var en liten organisationen nämner respondenterna att 

projektledarna hade koll på varje individ, medans du nu arbetar mer självständigt med eget 

ansvar. Det kan i viss mån vara svårt för respondenten att anpassa sig till den vuxna 

organisationen.  

 

Johansson och Heide (2008:25) menar att alla reagerar olika på förändringar och Sveningsson och 

Sörgärde (2015:223) skriver att det är viktigt att följa upp hur medarbetarna har reagerat under 

och efter en förändring. Koppling görs att respondenten som kände att kommunikationen blev 

otydlig gällande hens arbetsuppgifter har tagit emot förändringen annorlunda. Det skulle därför 

vara av betydelse för Gullers Grupp Nords ledning att följa upp hur medarbetarna har reagerat 

för att på så sätt kunna lösa de frågetecken respondenten känner gällande arbetsuppgifterna.  

 

5.3 Organisationskultur 
	
5.3.1 Stämningen och miljön 
Innan sammanslagningen, när organisationen då var Sweetpop, är alla helt eniga om att kulturen 

var familjär och gemytlig. Alla respondenter menade att de var kompisar med alla och att det 

kändes som att komma till sin andra familj när de kom till jobbet.  

 

“Man var kompisar, eller man är mer kompisar än kollegor.” 

- Respondent C 

 

Trots den förändring som har skett på kontoret var alla överens om att känslan håller i sig. En 

respondent menar att det känns skönt att vara den lilla organisationen i den stora. Trots att 

medarbetarna har blivit fler än innan är stämningen densamma och att de nya lätt har fått 

anpassat sig och gjort det bra.   

 

Stämningen på kontoret innan och efter förändringen har inte heller förändrats speciellt mycket. 

Stämningen anses vara positiv och flera menar att pressen har släppt något och att de känner sig 
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mer trygga. Respondenterna påtalar dock att det har blivit något stressigare efter sommaren, 

vilket i sig kan påverka stämningen.  

 

“...det har varit stressigt och då har stämningen fått en törn. Det har inte  

bara varit fokuserat på glatt utan det gäller att lösa uppdrag.” 

- Respondent D 

 

Kontorsmiljön i övrigt på kontoret har inte ändrats nämnvärt enligt respondenterna. De flesta 

anser att det inte är någon skillnad alls, någon påpekar att det har blivit trängre. En respondent 

berättar om att de skiljer på kundzon och arbetszon. Det är både för kundernas skull med tanke 

på att de behandlar viss konfidentiell information men också för medarbetarna så de kan arbeta 

ostört. Den regeln fanns innan, men nu menar hen att det har blivit striktare.  

 

“Dels för att inte störa de som jobbar men också att de inte ska se något de 

 inte ska se. Samma innan men nu är det mer strikt.” 

- Respondent F 

 

Teorijämförelse och analys 

Alla är överens om att stämningen på kontoret innan sammanslagningen var familjär och 

gemytlig och det stämmer överens med vad Alvesson menar med vad en liten organisation är 

(Alvesson, 2015:38). Det går således att tyda att Sweetpop stämmer in på en definition av vad en 

liten fungerande organisation är. Anledningen till att de har känts familjärt och gemytligt kan bero 

på att de anställda känner sig trygga med sina medarbetare, sin arbetssituation och att de trivs bra 

på sin arbetsplats.   

 

Vidare är de överens om att det efter förändringen inte är någon större skillnad på stämningen 

efter sammanslagningen. Schein (2010:14-16) menar att kulturen handlar till viss del om hur 

människor beter sig mot varandra i interaktioner, överenskommelser mellan medarbetare samt 

gruppnormer. Det styrks även i kulturens lager där beteendemönster och gemensamma 

värderingar hittas (Schein, 2010:23-28) vilket i detta fall inte har förändrats nämnvärt, snarare åt 

det positiva hållet. Eftersom man nu tillhör en större koncern kan medarbetarna nu fokusera mer 

på sina egna arbeten och uppgifter. Den tolkningen som kan göras är att förändringen har blivit 

en positiv injektion till en redan positiv kontorsmiljö.  
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Det som respondenterna är överens om är att kulturen på kontoret inte har förändrats nämnvärt. 

Som Bruzelius och Skärvad (2011:324) skriver är det svårt att förändra en kultur i en organisation 

och kulturen sitter djupt rotad i grunden. von Platen menar också att för att skapa en ny kultur 

krävs en väl fungerande kommunikation mellan både ledare och medarbetare (von Platen, 

2006:30). Resultaten tyder på att eftersom den aktuella sammanslagningen inte har varit särskilt 

långt gången har kulturen på kontoret inte förändrats. Kulturen är något som sitter djupt i en 

organisation att den behöver tid för att få till en förändring. Den familjära stämningen som fanns 

innan kan anses bidra med att kulturen kommer fortsätta få svårt att förändras på kort sikt. 

 

5.3.2 Kulturens lager  
När det kommer till de tjänster och erbjudanden som Gullers Grupp Nord tillhandahåller går det 

här att se en stor förändring. Angående det är alla respondenter rörande överens om att det är 

stor skillnad och även skillnad till det bättre. Några berättar att de under Sweetpop-tiden kunde 

säga att de kunde och gjorde allt, men att det samtidigt då var ett tomt löfte. Nu nämner många 

av respondenterna att kontoret erbjuder “full service” och “360” vilket innebär att de kan erbjuda 

allt inom kommunikation, även om inte kunskapen finns på plats i Sundsvall kan kompetensen 

hämtas från andra kontor i Sverige.  

 

“Om det kom en kund med ett behov kunde vi säga ja men det var inte trovärdigt. Nu kan man 

 med rak rygg säga att vi har alla tjänster, det finns inom organisationen.” 

- Respondent B 

 

Angående förändring inom policys på kontoret är respondenterna, förutom en, eniga om att det 

har blivit mer strukturerat och att det numera finns på papper, till skillnad från innan när det 

enligt en respondent var mer på känsla. Bland de områdena som ändrats har miljöpolicy, regler 

om uppsägning och pensionsavtalen nämnts. En respondent påtalade dock att hen inte tyckte det 

hade blivit någon större skillnad.  

 

Gällande klädpolicys finns det ingen uttalad sådan, utan de kan enligt vissa respondenter klä sig 

som de vill med enda kravet att vara hel och ren. Samtidigt påpekar tre av respondenterna att de 

känner av en skillnad efter sammanslagningen. De känner av skillnaden mellan Gullers Grupp 

och Sweetpop och förklarar att anledningen både kan vara att PR-branschen är traditionellt sett 

mer uppklädda med slips och kavaj men också att Gullers Grupp har fler äldre individer än 

Sweetpop.  
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“Men jag känner faktiskt att jag har tänkt själv flera gånger på vad jag har på mig när jag 

 åker ner till Stockholm och ska på möte där. Jag kanske ska ta kostymbyxorna ändå.” 

- Respondent A 

 

Teorijämförelse och analys 

Respondenterna berättar att det är artefakter som tjänster och erbjudanden som kanske är de 

största förändringarna som har skett efter sammanslagningen. Edgar H. Schein (2010:23-28) 

menar att det gäller att arbeta sig ner i kulturens lager, där yttersta lagret är artefakter som sedan 

följs av ideal, mål, värderingar och till slut grundläggande antaganden. Gällande artefakterna hittas 

där bland annat just tjänster och erbjudanden och de är en vital del av kulturen på en 

organisation. Respondenterna berättar att de nu har fler tjänster att erbjuda sina kunder och att 

de har påverkat kulturen till det bättre. Tolkning görs att eftersom de kan erbjuda fler tjänster, 

kan det ha höjt självförtroendet hos individerna på kontoret och i långa loppet också gjort 

kulturen till att bli bättre.  

 

När det kommer till policys menar respondenterna att det har blivit en liten förändring, att det 

framförallt blivit mer strukturerat medan det innan inte fanns lika tydliga policys. Edgar H. 

Schein (2010:14) menar att en väsentlig del av kulturen gäller policys. Eftersom policys är en stor 

del av kulturen skulle det påverka medarbetarna om det skulle bli en större förändring. Eftersom 

det i det här fallet inte har blivit någon väsentlig förändring går det att tolka det som att kulturen 

inte har påverkats nämnvärt.  

 

Vad det gäller klädpolicy och klädstil ingår även det i kulturens lager (2011:325-326). Vissa 

respondenter menar här på att de känner av att Gullers Grupps medarbetare från till exempel 

Stockholm har gjort att de börjar tänka mer på angående vad som är lämpligt att klä sig inom den 

nya koncernen. Wiener (1988:537) skriver att ursprunget till en kultur kan komma från den eller 

de individer som grundade organisationen. Eftersom Gullers Grupp som koncern köpt upp 

Sweetpop finns anledning att tolka det som att kulturen kan påverkas av hur de från Gullers 

Grupp handlar och uttrycker sig.  

 

5.3.3 Identitet  
När det kommer till identiteten på Gullers Grupp Nord berättar vissa av respondenterna att det 

har blivit en förändring. De menar på att de har gått från att vara “coola” till att vara mer seriösa.  
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“Den är lite gråare. Vi var ju poppiga, medan nu är det mer svart-vitt och lite mer PR-byråaktigt.” 

- Respondent C 

 

De menar också på att det är viktigt att ta vara på sin egen historia och inte glömma bort den, 

trots att de nu har blivit Gullers Grupp och att det på så sätt har blivit en komplexitet i 

identiteten. Samtidigt menar en respondent på att den nya identiteten har givit kontoret en 

identitesinjektion och har därför bidragit till att självförtroendet har stärkts. En annan respondent 

påtalar också att Gullers Grupps identitet kan tyckas vara diffus och att hela koncernen har en del 

att jobba med gällande det. Hen menar att Gullers Grupp är för brett och att de borde bli 

tydligare på att berätta vad de presterar och vilka de är. Samma respondent fortsätter berätta att 

det är tack vare Gullers Grupps egna otydlighet gör att hen tycker det är svårt att acceptera den 

nya identiteten.  

 

“Vi har bara klivit in och ärvt allting, och hoppas vi är något annat inom ett år. Det finns mycket att göra där.” 

- Respondent F 

 

En annan respondent är av samma uppfattning och menar att kontoret gick från att vara unga 

och hungriga till att gå till en stor seriös PR-byrå. Det gjorde att det var svårt att hitta en ny 

identitet, men menar samtidigt att det är något som de säkerligen kommer att rota sig i framöver. 

 

Övriga respondenterna är överens om att det har varit lätt att komma in i och acceptera den nya 

identiteten som de har fått efter sammanslagningen. De menar bland annat på att det är kul med 

förändring och att det bara är att gilla läget.  

 

“Vi gick från att var sweet till att vara gullig.” 

- Respondent E 

 

Samtliga respondenterna har efter sammanslagningen känt en “vi-mot-dem” känsla. Både 

gällande det geografiska men också att det i början kan vara svårt att komma in i en ny 

organisation och att gamla vanor finns kvar. De menar att det är viktigt att man tänker på att de 

två organisationerna ska skapa något tillsammans och att på så sätt sudda ut gränserna, men att 

när det handlar om integration det lätt kan bli “vi-mot-dem” fortfarande.  
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Teorijämförelse och analys 

Balmer (2008:880) menar att en organisationsidentitet besvarar frågor som “vilka vi är, var vi 

kommer ifrån och var vi ska någonstans” och att identiteten lättare kan hittas i egenskaper och känslor 

än rent visuella artefakter. Respondenterna menar här att de överlag är överens om att det har 

skett en förändring angående identiteten på organisationen. De berättar att de börjar känna av 

Gullers Grupps identitet i allt högre utsträckning i och med att koncernens identitet känns gråare 

än den som fanns på kontoret innan sammanslagningen. Eftersom Sweetpop var en mindre 

organisation, som nu är en större, kan det vara lättare för de egna personligheterna att 

uppmärksammas och komma fram på ett annat sätt. När de nu ingår i en större koncern med fler 

medarbetare kan det vara svårare för enskilda individer att synas och höras och på så sätt kan det 

kännas mer som en grå massa.  

 

Gällande “vi-mot-dem” känslan menar Kleppestø (Alvesson, 2015:54) att när två organisationer 

går ihop kan medarbetarna hålla sig kvar till sina identiteter och sin kultur som fanns inom 

tidigare organisationen och att det kan betyda att de skyddar sin egna identiteten. Den tolkning 

som kan göras med hjälp av respondenternas svar är att det har upplevts en viss “vi-mot-dem”-

känsla mot Gullers Grupp. En stor orsak är givetvis geografisk, att det är 40 mil till 

huvudkontoret i Stockholm och ännu längre till kontoren i Göteborg och Malmö. Men också att 

de innan har haft en stark och intim kultur samt identitet vilket kan göra det svårt att direkt känna 

en samhörighet med de nya medarbetarna som tillkommer i och med sammanslagningen.  

 

5.3.4 Nya medarbetare  
I samband med Gullers Grupps uppköp av Sweetpop flyttade Mediegruppen in i samma lokaler 

och blev då en del av nya Gullers Grupp Nord. Detta medförde att Mediegruppen kom in med 

den kultur de hade innan, men respondenterna tycker att de har anpassat sig väl till den kulturen 

som fanns på Gullers Grupp Nord. De menar också att medarbetarna på Gullers Grupp Nord 

har anpassat sig bra till den kulturen Mediegruppen kom med. En respondent berättar att en 

anställd inom Mediegruppen kom in med pärmar och papper, någonting som de inte de använde 

sig av på Sweetpop. Hen fortsätter att berätta att Mediegruppen är mer seniora och de på Gullers 

Grupp Nord är mer yngre och att det har tillfört att det har blivit en liten förändring.  

 

“Vi hade ung medelålder runt 30-32. De har bidragit kanske med att vi har snäppat upp oss.” 

- Respondent D 
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Vidare berättar respondenterna att det har anställts två nya utifrån, och att dessa två snabbt har 

kommit in i kulturen. De berättar att ingen anställning har skett internt i Gullers Grupp utan alla 

anställningar görs externt.  

 

Teorijämförelse och analys 

Alvesson (2015:51) skriver att medarbetare måste känna en identitet, tillhörighet och samhörighet 

med sin organisation för att definiera sig själv som just medarbetare. Det känns igen i det som 

respondenterna berättar om angående de nya anställda angående att de snabbt kommit in i 

kulturen som råder. Med det i åtanke kan kopplingen göras att det har hjälpt de nya medarbetarna 

på Gullers Grupp Nord att Sweetpop var en familjär och gemytlig arbetsplats. De har på det viset 

snabbt kommit in i den nya identiteten och kulturen och på det sättet fungerat bra i den nya 

organisationen.   

 

5.3.5 Tänka, känna och värdera  
Respondenterna fick höra tre ord, och utifrån de spekulera och associera fritt kring dem 

angående om de känner att de har ändrat uppfattning kring dessa ord efter sammanslagningen.  

 

Tänka 

Gällande hur tankesättet har ändrats efter sammanslagningen påvisar några av respondenterna att 

de känner att de kan tänka större eftersom man nu är en större organisation. Det finns större 

resurser och möjligheter. Flera nämner också att de nu har blivit en vuxenorganisation vilket 

betyder att de ska tänka mer moget och att organisationen i sig känns mer tydlig. 

 

Känna 

När det kommer till känslor och hur respondenterna känner efter sammanslagningen i jämförelse 

med innan är alla förhållandevis överens om att den är positiv. Anledningen är de överlag 

överens om är att tack vare den nya och stora kompetens som finns inom företaget bidrar. En 

respondent berättar till exempel att eftersom de tidigare var tvungna att fokusera mycket på 

lönsamhet och att få företaget att gå ihop är det en lättnad nu när Gullers Grupp har tagit över 

och på så sätt kan fokusera på att göra ett bra jobb istället.   

 

“Jag har mycket bättre vardag. Känns mer tryggt och roligare för vi är fler människor.” 

- Respondent B 
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En respondent påpekar dock att hen tycker att det finns lite frågetecken kvar och att det kommer 

ta ett tag innan det landar. Det har nu påbörjats en resa och man då funderar på hur allt ska 

fungera, och att allt inte är som det var förut.  

 

Värdera   

På frågan om respondenternas värderingar har förändrats menar de att det är till stora delar inte 

är någon större skillnad. De berättar att eftersom Gullers Grupp har mer riktning mot 

samhällsaktörer är det positivt att de har så tydlig vision att identifiera sig mot och att det därför 

känns det som att de gör större skillnad.  

 

“Dels att ha en tydlig riktning, en tydlig vision att identifiera sig med. Och på 

 så vis värdera sin egen roll och arbete som lite viktigare.” 

- Respondent A 

 

De flesta nämner att värderingen är samma angående kunderna, att det gäller att ha nöjda kunder 

och bra leveranser men att den nya biten angående samhällsaktörer gör att man nu värderar mer 

samhällsnyttigt nu än kommersiellt som var värderingen innan.  

 

Teorijämförelse och analys 

Alvesson (2002:2) nämner de tre verben tänka, känna och värdera, och menar att dessa tre är 

väsentliga gällande kulturen oavsett om en organisation ger kulturella frågor lite utrymme, finns 

den där ändå. Gällande hur respondenterna har en uppfattning gällande hur deras tankebanor har 

förändrats berättar de att de börjar tänka mer som en vuxenorganisation. Här kan det tolkas som 

att Gullers Grupp har varit övertygande gällande att beskriva hur de tänker i övriga koncernen 

och har på det sättet kunnat få Gullers Grupp Nord på samma tankebanor.  

 

Balmer (2008:880) beskriver att en organisationsidentitet hittas i känslor och egenskaper en 

organisation har, och när det kommer till känslor efter sammanslagningen är de flesta 

respondenter överens med att det har blivit en positiv förändring. von Platen (2006:30) beskriver 

i sin tidigare forskning om hur en förändring kan ses i termer av omfattning och hur arbetet 

påverkas av densamma. Arbetet under denna förändring bland annat blivit mer fokuserat till just 

det faktiska arbetet och fokus läggs mer på det än hur man jämför med hur det var innan.  
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Wiener (1988:537) beskriver värderingar som någonting som kan leda medarbetare i rätt riktning 

och menar att värderingar är någonting som är djupt rotat och centrerat i en organisation. 

Eftersom att Gullers Grupps vision och mål handlar mycket om att vara en kommunikationsbyrå 

för samhällsaktörer beskriver vissa respondenter att de har börjat värdera annorlunda. Detta tyder 

på att Gullers Grupps egna värderingar snabbt börjar lämna avtryck hos Gullers Grupp Nord 

och på så sätt få medarbetarna på rätt riktning i företaget.  

 

6. Slutsats 

 

För att besvara studiens syfte om att undersöka de organisationsförändringar som Gullers 

Grupps uppköp av Sweetpop medförde användes tre övergripande frågeställningar om 

organisationskommunikationen och organisationskulturen:  

 

 

• Hur upplever medarbetarna att den interna kommunikationen såg ut under förändringen? 

• Upplever medarbetarna att den interna kommunikationen har förändrats i organisationen sedan Gullers 

Grupps förvärv? I så fall på vilket sätt? 

• Upplever medarbetarna att organisationskulturen har förändrats sedan Gullers Grupps förvärv? I så fall 

på vilket sätt? 

 

6.1 Interna kommunikationen under förändringen 
 

Beskedet om förändringen kom inte som en chock för de anställda på grund av bra intern 

kommunikation. Det skedde en öppen dialog som bidrog till att förändringen togs emot väl med 

övervägande positiva reaktioner. Medarbetarna kunde komma med funderingar och diskutera 

saker med medarbetare och ledning även om de personligen inte kunde påverka uppköpet.  

 

Även om kommunikationen internt på Gullers Grupp Nord var bra och kontinuerlig uppstod det 

vissa svårigheter när det kom en ny VD till företaget, de ansåg att det var en viss svårighet att 

förlita sig till en ny person. De menar även att kommunikationen mellan koncernledning och 

ledning på Gullers Grupp Nord var svag och att Gullers Grupp inte hade en plan på hur 

förändringen skulle gå till.  
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6.2 Organisationskommunikationen före och efter förändringen  
 

Medarbetarna på Gullers Grupp Nord upplever att den interna kommunikationen inte har 

förändrats i någon större utsträckning. Respondenterna menar att det nya 

kommunikationsverktyget Slack har bidragit till den största förändringen. Slack har bidragit till att 

medarbetarna känner större närhet till varandra och att det underlättar det vardagliga arbetet då 

de bland annat slipper onödiga mejl. Den interna kommunikationen har även förändrats när det 

kommer till hierarkin på kontoret. Den hierarkin som vissa medarbetare kände mellan sig själva 

och delägarna har suddats ut då alla numera är på samma arbetsmässiga nivå.  

 

Något som ytterligare förenklar det vardagliga arbetet är att medarbetarna inte är lika involverade 

i beslutsfattanden som tidigare. Tidigare fanns det en dialog mellan alla medarbetare i besluten, 

numera kommuniceras besluten när de redan är tagna från kontoret i Stockholm. Skillnaden är 

således att Sundsvallskontoret inte tar del av all information, utan bara den som berör dem för att 

de ska klara av sina mål.  

 

Det vardagliga arbetet på kontoret anses av de flesta respondenterna ha blivit mer formellt efter 

sammanslagningen. Kommunikationen gällande tilldelning av arbetsuppgifter har blivit mer 

strukturerad och formell men bär också med sig mycket eget ansvar.  

 

6.3 Organisationskulturen före och efter förändringen   
 

Organisationskulturen på kontoret har genomgått en viss förändring, även om det inte har varit 

av högre grad. Den allmänna stämningen som innan var familjär och gemytlig i och med att de 

var en mindre organisation, är i stora delar kvar. När de nu tillhör en större organisation kan de 

istället fokusera mer på sina arbeten vilket gör att de känner sig mer trygga. Det har i sin tur gjort 

stämningen till det bättre.    

 

Tjänster och erbjudanden som Gullers Grupp Nord erbjuder är en av de största förändringarna 

som skett. De har gått från en liten organisation som kunde erbjuda sina kunder ett begränsad 

antal erbjudanden till att gå till en organisation som nu kan erbjuda i princip allt inom 

kommunikation. Det har gjort att medarbetarna känt sig mera självsäkra på sin arbetsplats.  
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Organisationens policys har förändrats på det sätt att de har blivit mer strukturerat när det 

tidigare inte var lika tydliga. Gällande klädpolicy går inte att se en märkbar skillnad efter 

förändringen även om vissa respondenter menar att de har börjat tänka lite mer på vad de har på 

sig nu när de ingår i en större PR-koncern. Trots att de nu tillhör en större koncern menar de 

flesta respondenter att det är viktigt att inte glömma bort sin identitet från Sweetpop, även fast de 

nu upplever att de är mer seriösa än tidigare. Den nya identiteten upplevs även från vissa 

respondenter som otydlig och därför svår att knyta an till. Det kan även uppstå en känsla av “vi-

mot-dem” när två identiteter möts, främst på grund av det geografiska avståndet, men att 

gränserna håller på att försvinna. När det kommer till de nya anställda på Gullers Grupps Nords 

kontor har de snabbt kommit in i organisationen och anpassat sig till kulturen.  

 

Respondenternas tankebanor har efter förändringen ändrats på det sätt att de nu börjar tänka mer 

som en vuxenorganisation eftersom de känner att Gullers Grupp är en mer mogen organisation 

och tydligare än vad Sweetpop var. Känslomässigt har den blivit positiv på kontoret. Anledningen 

till det är att de känner att de har fått in mer kompetens i företaget och att de känner sig mer 

trygga. Respondenternas värderingar har efter förändringen varit annorlunda i termer av att 

Gullers Grupp vänder sig mot samhällsaktörer i större utsträckning än Sweetpop gjorde har de 

börjat värdera på ett annat sätt.   

 

7. Slutdiskussion  
 

Gullers Grupps uppköp av Sweetpop möttes av övervägande positiva tongångar på kontoret 

uppe i Sundsvall. Delvis berodde det på att informationen till medarbetarna kom tidigt men det 

kan även tyda på Gullers Grupps erfarenhet i sådana här situationer. De har tidigare köpt byråer 

och har på senare tid fått ett relativt stort stall med koncernkontor runt om i landet. Det kan 

därför anses som att Gullers Grupp vid det här laget har lärt sig hur man säljer in ett potentiellt 

köp av en byrå. De fick tidigt med sig VD.n och sedermera hela övriga staben på kontoret. Det 

märks också av när det kommer till hur snabbt kontoret i Sundsvall har tagit sig av Gullers 

Grupps tankebanor och värderingar. Gullers Grupp har här varit väldigt övertygande, möjligtvis 

tack vare deras legitimitet, och har snabbt lämnat avtryck på både personal och ledare. De har på 

så vis snabbt vunnit nya kontorets förtroende vilket kan anses som viktigt vid sådana här affärer.  
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Gullers Grupp är en stor PR-koncern som jobbar med kommunikation. Sett till det resultat som 

har kommits fram till är de flesta av respondenterna positiva samtidigt som vissa är negativa. Det 

negativa som har sagts är att kommunikationen från Gullers Grupps håll har varit under all kritik. 

Det påvisar hur svårt det är med kommunikation. Trots att Gullers Grupps hela affärsidé bygger 

på att sälja lösningar inom kommunikation kan även de hantera intern kommunikation på ett 

undermåligt sätt och på det viset få nya medarbetare att känna tveksamheter för förvärv. Gullers 

Grupp borde helt enkelt på ett bättre sätt kunna klara av att lösa kommunikationsproblem som 

kan uppstå när det kommer till uppköp av andra byråer.  

 

Det kan också förefalla att, som tidigare togs upp i kapitlet om metodproblem, att vissa av 

respondenterna under intervjuerna känner av att de måste svara på ett visst sätt. Förändringen 

som varit ligger väldigt nära i tiden, och att under intervjuer kritisera den nya ägaren kan ställa 

Gullers Grupp Nord i dålig dager. Dock var vissa av respondenterna kritiska. 

 

Till slut kan alltid funderingar göras i sådana här situationer gällande vad det stora företaget som 

köper upp det lilla företaget har för agenda. Utåt sätt låter det bra med att de vill vara Sveriges 

största byrå, de vill komma nära Mittuniversitetet med deras utbildningar inom kommunikation 

och grafisk design och att det har valt Sweetpop med omsorg. Men Sweetpop har tidigare kämpat 

för att få sina stora kunder som SCA och Jämtkraft, vilket nu Gullers Grupp helt plötsligt fått i 

sitt knä. Sweetpop som tidigare var en konkurrent till Gullers Grupp har nu blivit en del av den 

stora koncernen. De stora företagen köper upp de mindre och på så sätt minskar konkurrensen 

och får en större del av marknaden. Det är ett förståeligt beslut taget av Sweetpop när det 

kommer till det ekonomiska och även att de själva nämner att de stod och stampade på samma 

plats, men om detta fenomen blir större i PR-branschen kan det bli ett problem på längre sikt.  

 

7.1 Fortsatt forskning 
För framtida forskning skulle det vara intressant att göra samma undersökning om några år när 

förändringen förhoppningsvis har kommit längre i processen. Förändringen har möjligtvis även 

grott in sig mer i företaget när det har hunnit gå en längre tid. Det går således även att göra 

liknande undersökningar på andra organisationsförändringar med sammanslagningar.  

Det skulle även vara intressant att göra liknande forskningen fast från organisationen som köper 

de mindre organisationernas håll.  
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i. Bilagor 

 

BILAGA 1 

 

Intervjuguide till informantintervju (2016-11-18) 

Respondent: Joakim Karlsson, dåvarande VD för Sweetpop; nuvarande byråchef Gullers Grupp 

Nord 

 

1. Vem är du? Vad har du för befattning?  

2. Vad har du för utbildning i grunden?  

3. Vad har du gjort innan? 

4. Berätta om Sweetpop. Hur och när det grundades, vad var syftet osv. 

5. Hur gick det till när Sweetpop köptes upp? När? Vad var första steget? 

6. Hur lång tid tog det från att idéen föddes till att det genomfördes?  

7. Vem tog beslutet från Sweetpops sida? Hur många var delaktiga vid beslutet?  

8. Hur involverades medarbetarna gällande det här beslutet?  

9. Hur långt har ni kommit med sammanslagningen?  

10. Vi har läst artiklar där det står att Sweetpop ska gå från åtta till 20 medarbetare. Är det 

något som har skett nu direkt eller är det på längre sikt?  

11. Hur ser ledningen ut? Vem tar besluten? 

12. Vad är den största förändringen ledarskapsmässigt mellan Sweetpop och Gullers Grupp 

Nord? 

13. Vilka konkreta förändringar har skett? Hur har det vardagliga arbetet förändrats efter att 

Gullers kommit in?  

14. Har det skett någon förändring gällande kunderna?  

a. Vad är skillnaderna mellan Sweetpop och Gullers? 

15. Vilka är Gullers målgrupp? 

16. Är det något mer du vill tillägga? 

 

 

 

 

 



BILAGA 2 

Intervjuguide till respondenter (2016-12-05 - 2016-12-07) 

Respondenter: sex anställda vid Gullers Grupp Nord  

 

Inledningsfrågor:  

1. Berätta om dig själv. 

2. Hur länge har du jobbar här? 

3. Vad har du för position inom företaget och vad är det du gör? 

4. Vad har du för utbildning? 

5. Beskriv din väg till Sweetpop?  

 

Organisationsförändring:  

1. Vad innebär en organisationsförändring för dig rent generellt? Vilken laddning har det 

ordet för dig?  

2. Anser du att organisationsförändringen har stärkt företaget? Om ja, hur? Om nej, hur?  

3. I vilken grad var ni involverade i förändringsprocessen? Hade ni något att säga till om?   

 

Organisationskommunikation:  

1. Vad innebär bra intern kommunikation enligt dig? 

2. Hur kommunicerades nyheten om förändringen till dig? 

a. Vad var din första reaktion? 

4. Det är viktigt att relevant information når medarbetarna på en organisation. Känner du 

att det har blivit någon skillnad angående information uppifrån? Och i så fall på vilket 

sätt? 

5. Ni som organisation kommunicerar ju inte bara utåt utan ni har ju kommunikationen 

mellan medarbetare till medarbetare. Hur anser du att den interna kommunikationen 

medarbetare till medarbetare ser ut idag jämfört med innan förändringen? 

6. Hur kommuniceras målen inom organisationen? 

a. Innan sammanslagningen? 

b. Efter sammanslagningen? 

7. Hur anser du att den interna kommunikationen har förändrats angående hur olika 

arbetsuppgifter tilldelas? Och i så fall hur?  

8. Under en förändring är det viktigt med bra kommunikation mellan ledare och 

medarbetare.  



a. Hur såg kommunikationen ut under förändringen?  

b. I vilken grad kunde ni själva vara med och påverka?  

c. Hur öppet var det? Kunde du komma med egna tankar till din chef?  

9. Vi har pratat med Joakim och enligt han var han positiv från början till uppköpet? På 

vilket sätt påverkade det din uppfattning?  

 

Organisationskultur:  

1. Vad innebär organisationskultur för dig?  

2. Organisationskultur är rätt komplext och diffust men innehåller termer som hur 

människor ska tänka, känna, och värdera. När du hör dessa ord, tänka, känna, värdera, 

vad får du för associationer då angående den här sammanslagningen? Har du känt att 

något av dessa har förändrats? På vilket sätt?  Säg upp dessa ord för ord.  

3. En organisation som Sweetpop i storlek kan anses vara familjär och gemytlig.  

a. Hur tycker du den beskrivningen stämmer in på Sweetpop, och hur de var innan 

sammanslagningen? 

b. Tycker du det har förändrats något efter sammanslagningen? 

4. Har stämningen på kontoret förändrats? Och i så fall hur? 

5. Vad anser du vara den största förändringen angående det dagliga arbetet?  

 . På vilket sätt har ditt arbete förändrats? 

6. Har era tjänster och erbjudanden förändrats? I så fall hur?  

7. Har det blivit någon ändring angående företagets policy?  

8. Anser du att klädpolicyn har förändrats på organisationen? I så fall på vilket sätt?  

9. Hur är skillnaden angående oskrivna regler? Känner du att det har förändrats?   

10. Har identiteten förändrats efter sammanslagningen? På vilket sätt?  

11. Nya medarbetarna. Vilken kultur kommer de med? Har de tagit åt sig av kulturen som 

fanns på kontoret? I så fall på vilket sätt? 

12. Hur har det varit för dig att acceptera förändringen? Känner du att det har varit svårt att 

acceptera er nya identitet?  

13. På vilket sätt har kontorsmiljön förändrats? 

 . Har det blivit mer öppet? Stängt? 

14. Under sammanslagningar kan det uppstå grupperingar mellan de “nya” och “gamla”. 

Känner du att det har blivit någon “vi-mot-dem”-känsla? Hur yttrar sig det?  

15. Har de interna formella mötena förändrats efter sammanslagningen? I så fall på vilket 

sätt?  



16. Kände du under Sweetpop-tiden en känsla av tillhörighet och samhörighet? Har den i så 

fall förändrats? På vilket sätt?  

 

Avslutade frågor  

1. Är det något du vill tillägga?  

2. Har du några frågor till oss?  

 

!


