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Sammanfattning   
 

Författare: Dawlat Al Sharkawi  

Handledare: Olle Duhlin  

Titel: Organisationsförändringar. När företag expanderar skyndsamt– en fallstudie av 

Klimatkyl AB 

_______________________________________________________________________  

Bakgrund: Vi människor utvecklas både personligt och yrkesmässigt genom förändringar.  

På samma sätt behöver även organisationer och företag förändras. Sammanslagningar av 

bolag innebär ofta förändringar i organisationen, organisationsstrukturen och 

företagskulturen.  En del förändringar kan vara svåra att förutse. Detta påverkar samtliga 

involverade på olika sätt.  Jag vill studera hur integrationsprocesser går till och identifiera 

effekten av olika organisationsförändringar samt hur dessa påverkar medarbetarna i den 

nya miljön. Har man lärt sig något av integrationsprocessen och tagit till sig förändringar 

som uppstår på vägen? Vilka är motiven vid förvärv och försäljning och vad blev effekten 

av detta? Företaget Klimatkyl AB, som jag gjort min studie på, har genomgått flera 

organisationsförändringar genom åren. Precis som andra organisationer stod detta företag 

inför utmaningen att anpassa sig i en föränderlig omvärld och marknad. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt i teoretisk kunskap kring 

organisationsförändring beskriva och skapa förståelse för vilka konsekvenser och effekter 

som kan uppstå i organisationer till följd av att snabbväxande företag.  

Metod: Studiens design utgår från en kvalitativ metod med en deduktiv ansats. För att 

förstå medarbetarnas reaktioner har djupintervjuer i fokusgrupp genomförts.  Studien utgår 

ifrån en teoretisk referensram som ligger till grund för de djupintervjuer som gjorts med 

medarbetarna på organisationen.  

Resultat: Delaktighet anses vara en stark bidragande faktor för en lyckad 

organisationsförändring. Det största ansvaret för att skapa delaktighet ligger hos ledningen, 

som bör se till att det finns utrymme för att vara delaktig i organisationsförändringen. För 

att vara delaktig är det viktigt att få information. Genom informationen skapas tryggheten 

och tilliten till ledningen.    
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Abstract   

Author: Dawlat AlSharkawi  

Advisor: Olle Duhlin   

Examiner: Leif Marcusson   

Title: Organizational changes. When companies expand rapidly-A case study of Klimatkyl 

AB  

 

Background: Humans develop both personal and professional changes. Likewise, even 

organizations and companies need changes to develop.  Mergers of companies often 

involve changes in the organization, organizational structure and corporate culture.  Some 

changes may be difficult to predict. This affects all involved parts in different ways. I want 

to study how integration processes and identify the impact of organizational changes and 

how these will affect employees in the new environment. Have they learned something in 

the process of integration and embraced the changes that occur on the way? What are the 

reasons for acquisitions and sales, and what was the effect of this? The company Klimatkyl 

AB, has undergone several organizational changes through the years. Like other 

organizations, this company was faced with the challenge of adapting to a changing 

environment and market.  

Purpose: The purpose of this paper is that, on the basis of theoretical knowledge about 

organizational change describe and create an understanding of the consequences and 

effects that can occur in organizations as a result of fast-growing companies.  

Method: The study ́s design is based on qualitative research with a deductive approach. To 

understand employee’s reactions to the organizational changes, a qualitative focus group 

with eight employees at the main office was used. The study is based on a theoretical 

framework that is the source for the interviews with employees of your organization 

Conclusion: Participation is considered to be a strong contributing factor for successful 

organizational change. The highest responsibility to create participation is with the leaders 

who should ensure that there is space to be involved in organizational change. To be 

involved, it is important to get information. Through the information comes confidence and 

trust in the management.  
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Förord  

Jag läser Företagsekonomi med inriktning organisation och ledarskap. Mitt intresse i 

organisationsförändringar och ledarskap bottnar i att jag personligen har en annan kulturell 

bakgrund än den svenska. Jag är uppväxt i Sverige, men uppfostrad i en patriarkalt präglad 

kultur från Mellanöstern. Jag kan se tydliga skillnader i exempelvis ledarskap, men även i 

hur medarbetare beter sig i sin organisation. Svenska organisationer är i allmänhet platta 

och decentraliserade, och svenskar ser ledaren som en jämställd individ som de kan gå̊ till 

med sina funderingar och åsikter. I Mellanöstern är ledarskapet mansdominerat, 

maktutövande och könsdiskriminerande (Hofsted, 2005). Detta synsätt påverkar även 

hanterande av organisationsförändringar i en organisation.  Jag finner denna frågeställning 

intressant då jag mött två kulturer i min uppväxt med en enda identitet, som svensk 

medborgare som omfamnat både min egen svenska men även mina föräldrars kultur från 

Mellanöstern.  Med detta som bakgrund har jag valt att studera organisationsförändringar 

och hur det påverkar medarbetarna i en organisation.  
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Inledning  
  

I detta stycke introduceras bakgrunden till ämnet organisationsförändringar på 

fallföretaget jag valt. Problemdiskussionen till studien presenteras. Därefter beskrivs syftet 

med studien och vilka forskningsfrågor som ska besvaras. Avslutningsvis presenteras vilka 

avgränsningar som gjorts och hur dispositionen kommer att se ut i arbetet.  

 
  

1.1 Bakgrund   
  

”Organisationer måste antingen förändras eller dö”    

                                            
                                                                                             ( Beer, M. Nohria, N 2000;133)  

  

  

Vi lever i ett samhälle som är omgett av ständig förändring som inte går att blunda för. 

Förutom globaliseringen som skett under de senaste årtiondenas, håller vi på att uppleva 

hur internet och tillhörande tekniska lösningar i grunden förändrar vårt sätt att handla, läsa, 

konsumera, deklarera, lyssna på musik och kommunicera. Den tekniska utvecklingen och 

globaliseringen skapar ett starkt externt förändringskrav på företag och organisationer, att 

anpassa sin verksamhet efter omvärlden. Jacobsen (2005) beskriver förändringar som ett 

krav, som gäller både oss själva som enskilda individer, organisationer och även på 

samhället. Därför anses organisationsförändringar ibland vara nödvändiga för att möta 

förändringar som sker både internt och externt i organisationer. Författarna Alvesson och 

Svenningsson (2007) beskriver olika omfattningar av organisationsförändringar.  De 

radikala genomgripande förändringarna påverkar stora delar av organisationen såsom 

organisationskulturen, styrsystem, ledarskapet eller organisationsstrukturen. Ofta kan det 

vara ett resultat av externa drivkrafter.  På andra sidan nämner författarna mindre operativa 

förändringar (interna förändringar)som endast berör delar av organisationen (Alvesson & 

Svenningsson, 2007). Exempel på dessa interna förändringar kan vara fördelning av 

arbetsuppgifter, rekrytering eller förbättringar av produkt (Alvesson & Svenningsson, 

2008). Enligt Angelöw (1991) har människan ett behov av förändringar, förnyelse och nya 

utmaningar som gör att vi utvecklas både personligt och yrkesmässigt. På samma sätt 

behöver även organisationer och företag förändras  
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För att företag ska kunna överleva och vara konkurrenskraftiga på marknaden behöver de 

öka omsättningen och expandera. Bolagen blir då större genom fusioner, uppköp eller 

förvärv. Förvärv handlar om att ta in ett nytt bolag i den redan befintliga organisationen 

(Epstein, 2004). Att köpa upp framgångsrika mindre företag, är ett naturligt sätt för 

storföretag att växa och framhäva sina stordriftsfördelar (Ramström, 1975). Enligt Epstein 

(2004) finns det rapporter från både finansiella analytiker och media som visar att de flesta 

sammanslagningar mellan bolag misslyckas. Betydelsefulla delar av företagets strategi, 

kultur eller struktur glöms ofta bort vid ett företagsförvärv, vilket kan vara en orsak till att 

processen ibland misslyckas. Det finns olika undersökningar som har bekräftat dessa 

resultat. Tidigare forskning visar att fokus legat på ekonomiska, finansiella och strategiska 

antaganden gällande företagsköp (Lohrum, 1992). Författaren anser att det är tiden efter 

och integrationsprocessen som avgör företagets framgång.  Detta kan styrkas av en studie 

gjord av Booz, Allen och Hamilton (1987) där man menar att integrationen utgör en viktig 

aspekt i företagsförvärvets framgång (Lohrum, 1992). Tiden efter företagsköpet har inte 

blivit uppmärksammad så mycket, därför har nu forskare har börjat intressera sig för 

integrationen efter företagsköpet. Sammanslagningar av bolag innebär ofta förändringar 

inom organisationen, organisationsstrukturen och även företagskulturen.   

Kunskapen kring organisationer och om människors beteende i organisationer har 

utvecklats med tiden (Bakka; Fivelsdal & Lindkvist, 1999). Tittar man på Sveriges 

organisationer de senaste 20 åren, ser man att det skett en explosionsartad utveckling av 

teorier, koncept, strategier och modeller om förändringsarbetet. Utvecklingen av 

förändringsarbetet har resulterat i en industri som omfattar konsultföretag, massmedia, 

ledarskapsgurus och experter inom ämnet (Alvesson & Svenningsson, 2017 se 

Svenningsson & Sörgärde). Många forskare har försökt förstå hur förändringsprocesser 

verkligen fungerar, därför kan man finna mycket litteratur och forskningar kring ämnet 

organisationsförändringar. Enligt författarna Sveningsson och Sörgärde (2015) är 

organisationsförändring ett av de områden som det omtalas mest om i modern 

organisationslitteratur. Oberoende av all litteratur med råd och rekommendationer 

misslyckas många organisationer med sina förändringar. Det brutala faktum presenteras av 

Beer, M. Nohria, (2000:133) som menar att 70 procent av organisationsförändringarna 

misslyckas. Även i artikeln ”Choosing strategies for change” av författarna Kotter och 
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Schlesingers (1979) nämns att de flesta organisationsförändringarna leder till 

misslyckanden och mycket beror på mänskligt motstånd. Vad är orsaken till detta?  

Att genomföra en organisationsförändring är ingen lätt och smärtfri process, därför kan 

ibland kan förändringar skapa reaktioner hos medarbetarna. Motståndet kan bero på 

intressekonflikter, men kan också bottna i känslomässiga förhållanden. Det kan både vara 

negativa och positiva känslor (Jacobsen 2005; Angelöw 1991). Vi människor tycker olika, 

har olika uppfattningar om verkligheten och världen, vilket i sin tur gör att alla reagerar 

olika på olika situationer. För min studie valde jag att arbeta med ett företag som heter 

Klimatkyl AB, som är ett kylföretag inom Climat80-gruppen, som består av åtta bolag med 

olika inriktningar inom fastighetsteknik. Granberg beskriver att ”en koncern är ett antal 

företag som samarbetar under ledning av ett av företagen, moderbolaget” (Granberg 2013, 

s 180).  Moderbolaget i denna koncern är Climat80.   

Med detta som bakgrund ökade intresset att belysa medarbetarnas perspektiv på 

organisationsförändringarna som har skett på Klimatkyl AB.  Jag har för avsikt att fokusera 

på organisationsförändringar som skett mellan åren 2007 fram till idag. Tidsperioden 

valdes utifrån organisationsförändringarna som skett under den här tiden.  De som 

påverkas av förändringen är viktiga att studera genom hur de reagerar och upplever de 

förändringarna som presenteras av organisationen. Jag arbetar själv på Klimatkyl AB som 

ekonom sedan tre år tillbaka. Därför är jag väl bekant med organisationsförändringarna 

som skett och bakgrunden till dessa. Det föll mig naturligt att jag valde Klimatkyl AB som 

mitt fallföretag. Författarna menar att det är viktigt att undersöka alla parter i en 

förändringsprocess (Alvesson & Sveningsson, 2008). Detta leder vidare till min 

problemdiskussion.   

  

1.2 Problemdiskussion  
  

Förändringar som kan uppstå i en organisation kan vara nya strategier, nya maskiner, 

organisations struktur och nya program att lära sig. Det kan leda till missnöjda kunder som 

tappat förtroende, och motivationen brister hos de anställda. Vilket kan leda till ökad stress 

och att de slutar. I en del fall kan ledningen sträva efter de ekonomiska vinsterna att de kan 

glömma bort personalen och inte heller ta hänsyn till de företagskulturella aspekterna. Det 

kan leda till att många organisationsförändringar misslyckas.  Förändringarna blir istället 

tidsödande och kostsamma. Hur kan organisationsförändringar gå till på bästa sätt för alla 

involverade?  Enligt Johansson och Heide (2008) finns två problematiska områden inom 
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organisationsförändringar, vilka är diagnos och utvärdering. Utan en diagnos av 

utgångssituationen är det svårt att förändra något som man inte riktigt förstår. 

Organisationen ställer sig frågan om förändringen verkligen behövs? När förändringen 

genomförts fullt ut, utvärderas sällan resultatet som uppnåtts. Dessvärre tar organisationer 

sällan lärdom av sitt tidigare agerande vid en organisationsförändring (Johansson & Heide, 

2008).  

Precis som författarna Alvesson och Sveningsson (2008) fann jag att en stor del av den 

allmänna ledarskapslitteraturen inom organisationsförändringar lägger för stort fokus på 

organisationsledningen, därför är det intressant att lägga denna studiens fokus på 

medarbetarna i organisationer.  I denna uppsats fokuseras de organisationsförändringar som 

skett på Klimatkyl AB. Jag vill studera hur organisationsförändringarna gått till, och hur 

dessa påverkat medarbetarna.  Alvesson och Svenningsson (2008) påpekar att det är viktigt 

att studera hur människorna i en organisation reagerar, eftersom man inte kan utgå från att 

alla påverkas eller reagerar till förändringen på samma sätt. Vi människor tycker olika, har 

olika uppfattningar om verkligheten och världen, vilket i sin tur gör att alla reagerar olika 

på olika situationer (Alvesson & Sveningsson 2008).  

Jag upplever att de som påverkas av förändringen är enormt viktiga att studera, för att se 

hur de reagerar och upplever gentemot de förändringarna som presenteras av 

organisationen. Vilka förberedelser kan man göra för att underlätta för samtliga 

involverade? Författarna Alvesson och Svenningsson (2008) menar att hur medarbetarna 

påverkas av organisationsförändringar beror på deras upplevelser och uppfattningar om vad 

som ligger i organisationens intresse genom dessa förändringar. Ur ett 

medarbetarperspektiv önskar jag få mer förståelse i både hur organisationen har påverkats 

av förändringarna och även varför medarbetarnas upplevelser kan skilja sig åt.  

Den Europeiska kommissionen definition av småföretag har 10-49 anställda. Medelstora företag 

har 50-249 anställda (www.wikipedia.se). Enmansföretag med noll - en anställd utgörs av hela 74 

procent. Mikroföretag med en - tio anställda består av 23 procent. Tittar man på statistiken av 

andelen företag som finns registrerade består 97 procent av enmans-och mikroföretag 

(http://www.scb.se). Trots detta förekommer mesta forskning och litteratur jag sökt efter på 

organisationsförändringar gjorda på stora organisationer. Bakka et al. (2011) menar att mycket av 

forskningen kring organisationsteori rör större organisationer, därför är mindre företag inte väl 

http://www.wikipedia.se/
http://www.wikipedia.se/
http://www.wikipedia.se/
http://www.scb.se/
http://www.scb.se/
http://www.scb.se/
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behandlade i organisationsteorin. Flera forskare har försökt att ta reda på vad som sker i ett företag 

när det befinner sig i en organisationsförändring, och det finns därför flera böcker och teorier om 

detta. Jag tror att med min studie kommer jag tillföra något nytt inom ett relativt outforskat 

område gällande organisationsförändringar ur medarbetarperspektiv på små företag. De som kan 

ha intresse och nytta av min studie är liknande småföretag som genomgår eller är intresserade av 

organisationsförändringar och dess genomförande.  

  

1.3 Klimatkyl  
  

Klimatkyl AB har de senaste tio åren genomgått flera organisationsförändringar vilket 

skapar förutsättningar för att studera just detta ämne. Klimatkyl grundades 1987 och bestod 

vid den tidpunkten av sex anställda:  

  

( Figur 1 Egen illustration)  

  

  

  

Kylavdelningen på Climat80 bestod av åtta personer, och hade en avdelningschef som 

tragiskt blev sjuk och senare avled i cancer 2006. År 2007 förvärvade Climat80 AB 

samtliga aktier i bolaget och i samband med detta flyttades Climat80s kylavdelning över 

till Klimatkyl.  Det enda villkoret var att få behålla Klimatkyl som namn. I samband med 

detta expanderade Climat80 och flyttade till större gemensamma lokaler.  De senaste tio 

åren har Klimatkyl genomgått flera olika organisationsförändringar.   

År 2012 tillsattes en ny VD som utvecklade företaget ytterligare. Bland annat förvärvades 

två mindre bolag år 2014, 2016 och man har bytt och genomfört tre olika datasystem. Två 

av dessa system byttes och implementerades 1 juli 2016, mitt i semestern och årsbokslut. 
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Personalen från Kylservice i Helsingborg och Svärds kylservice arbetade ensamma i eget 

bolag. De bestämde sina egna arbetstider och skrev alla servicerapporter på papper som 

sparades i pärmar. De var utmärkta kyltekniker och var duktiga på sitt jobb. men att slussas 

i en organisation som arbetar med allt digitalt, och lära sig allt på kort tid. Hur gick det till? 

Alvesson och Svenningsson (2008) påpekar att det är viktigt att studera hur människorna i 

en organisation reagerar, eftersom man inte kan utgå från att alla påverkas eller reagerar till 

förändringen på samma sätt. Författarna menar att det är viktigt att undersöka alla parter i 

en förändringsprocess (Alvesson & Sveningsson (2008).  

Klimatkyl AB har de senaste tre åren ökat sin omsättning från 40 miljoner till 80 miljoner 

och är idag 35 anställda och har kontor i Malmö och Helsingborg. Genom att undersöka 

organisationen Klimatkyls resa genom åren, kan en bild skapas av hur framtida 

organisationsförändringar kan underlättas. Under tre år har Klimatkyl förvärvat två bolag. 

När organisationen blir större skapas nya regler och rutiner som ska följas. Även 

organisationsstrukturen har ändrats med tiden.  Avståndet mellan chef och medarbetare blir 

större. När Klimatkyl hade sex anställda fanns ett dynamiskt sampel mellan medarbetare 

och chef. Detta leder vidare till nyfikenheten på forskning inom svenskt ledarskap. Denna 

modell omfattar även de skandinaviska länderna. Enligt en studie genomförd av professor 

Holmberg (Holmberg, 2012) beskrivs vad som kännetecknar det svenska ledarskapet. De 

typiska dragen är det är en demokratisk ledarstil, där man har ömsesidig tillit för 

medarbetaren. Oftast fungerar detta på småföretag. Ju färre anställda man har är det lättare 

att behålla detta samspel. Bolagen som förvärvades var typiska enmans/mikroföretag med 

en-två anställda. De har haft ett friare arbete, skött arbetet efter egna arbetstider och skött 

all rapportering med papper och i pärmar. En stor omställning kan vara att gå från ett 

papperssamhälle till datorvärld där allt ska digitaliseras. De ska lära sig, de ska informeras 

och de ska passa in i organisationen. Hur gör vi det på bästa sätt? Genom att studera 

integrationsprocessen vid förvärven Klimatkyl gjort, är min avsikt att kunna identifiera ett 

samband mellan organisationsförändringar och företagskulturen. Enligt Alvesson och 

Sveningsson (2008) är organisationskultur svårt att förändra, men trots det betraktas det 

ibland som det viktigaste elementet i en organisationsförändring. 
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1.4 Syfte    
  

Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt i teoretisk kunskap kring 

organisationsförändring hjälpa småföretag att hantera organisationsförändringarna. Genom 

att beskriva och skapa förståelse för vilka konsekvenser och effekter som kan uppstå i 

organisationer till följd av ett företagsförvärv, samt undersöka hur framtida 

organisationsförändringar kan underlättas. Ett särskilt fokus kommer läggas på sambandet 

mellan organisationsförändringar och företagskultur.  Ändamålet är att kunna identifiera ett 

samband mellan organisationsförändringar och företagskulturen. Min avsikt är att 

uppsatsen ska ge underlag för både fördjupade studier och praktisk tillämpning. Till 

exempel i termer av att de inblandade parterna ska få ökad förståelse för varandras 

tankesätt, reaktioner och roller för att organisationsförändringar ska kunna bli 

framgångsrika.  

 

1.5 Forskningsfrågor        

  

Syftet ska uppnås genom att besvara följande forskningsfrågor.   

  

• Hur har organisationsförändringarna gått till och hur har dessa påverkat 

medarbetarna på fallföretaget?  

• Hur upplever medarbetarna företagskulturen på Klimatkyl?  

• Hur kan organisationsförändringar gå till på bästa sätt för alla involverade inom 

organisationen?  

 

1.6 Avgränsningar  
  

Jag har valt att avgränsa studien till ett av bolagen inom Climat80-gruppen. Jag vill studera 

Klimatkyl som är företaget som jag i dagsläget arbetar på. Fokus i studien ligger på 

förhållandet och skillnaderna mellan företagsförvärv och organisationsförändringar.  

Genom att fokusera på organisationsförändringarna på ett bolag och inte på hela Climat80-

gruppen som helhet gör att jag kan fånga upp hur organisationen och medarbetarna blev 

påverkade. Jag vill lyfta fram problemen och fördelarna utifrån medarbetarnas perspektiv.  

Både i det köpta företaget och i det befintliga.  
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1.7 Disposition  
 

 

  

 (Figur 2 egen illustration) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metod 

• I kapitel två presenteras de metodologiska tillvägagångssätt som har använts i 
uppsatsen. Här tas även upp hur informanterna valts ut, vilka avgränsningar som 
gjorts och en beskrivning av intervjun som metod.  

Teori 

• I kapitel tre presenteras lämpliga teorier som är kopplade till ämnet jag studerar. 
De ska fungera som en referensram och en förförståelse för min kommande 
Teori undersökning. Mina intervjufrågor kommer att röra sig runt teorierna.  

Empiri 

• I kapitel fyra presenteras empiriavsnittet med en presentation avfallföretaget 
Klimatkyl och Climat80. Teorin och empirin kopplas ihop genom en diskussion 
Empiri  och analys.   

Slutsats 

• I slutsatsen presenteras slutsatsen av den analys som genomförts med hänseende 
till det insamlade materialet. Slutsatserna är kopplade till syfte och 
forskningsfrågor.    
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2 Metod  
  

I det här kapitlet presenterar jag de vetenskapliga ansatserna och val av forskningsmetod. 

Metodvalet är präglat av metoder som bidrar till en djupare förståelse av studien. Vidare 

presenteras det empiriska materialet jag valt att använda, i form av fokusgrupp samt 

tillvägagångssättet för insamling och tolkning av empiriskt material. Därefter presenteras 

och diskuteras termer som objektivitet, etik och kvalitetsmått som forskningen bygger på.  

 
  

2.1 Vetenskaplig ansats 
  

Författarna Bryman och Bell (2011) beskriver ett antal olika ställningstaganden som är 

viktiga för forskare att ta hänsyn till vid undersökningar om den sociala verkligheten. 

Dessa ställningstaganden är ontologiska och epistemologiska ställningstaganden.   

Bryman och Bell (2011) förklarar att ontologin är det som forskarna anser vara 

verkligheten. Frågor som rör ontologi kan delas in i två synssätt; objektivism respektive 

konstruktionism (Bryman och Bell, 2011). Sociala egenskaper såsom organisationer och 

företag, bör betraktas som konstruktioner. Precis som författarna beskriver är vår värld i 

ständig förändring och det är vi människor som skapar den. Studien bygger på kunskap och 

förståelse för hur organisationsförändringar upplevs av olika personer. Medarbetarnas 

upplevelser är något som varje individ uppfattar olika beroende på olika omständigheter. 

Upplevelsen beror även på vilka som finns i individens omgivning. På så sätt kan man se 

människan (individen) som sammanflätad med världen (omgivningen), vilket innebär att 

det ontologiska ställningstagandet är konstruktionistiskt. Genom att kunskapen uppstår i 

interaktionen mellan människorna. Bryman och Bell (2011) beskriver epistemologi som 

kunskap och hur den skapas. Epistemologin delas in i två ansatser; positivism och 

hermeneutik (Bryman och Bell, 2011). Författarna förklarar att hermeneutik handlar om att 

få en empatisk förståelse för människors handlingar och beteende, till skillnad från det 

positivistiska synsättet som framför allt söker förklaring till varför människor beter sig på 

ett visst sätt. Eftersom fokus i studien ses ur ett medarbetarperspektiv, är förståelsen för 

individernas upplevelser och handlingar nödvändig. Genom intervjuerna får jag fram 

kunskapen som går att återges i ord, kunskapen skapas och existerar för att den går att 

berätta vidare och utvecklas med hjälp av språket. Förståelsen växer fram tydligare, och 

bidrar till en djupare kunskap om ämnet. Genom en växling mellan berättelser, tolkning 

och litteraturstudier ges en bättre kännedom enligt det hermeneutiska perspektivet.  
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2.2 Forskningsmetod  
  

I boken Företagsekonomiska metoder (2011) beskriver Bryman och Bell två strategier som 

är vanliga att använda inom forskning, dessa kallas kvalitativa och kvantitativa, och är två 

sorters forskningsstrategier.  Man kan gå tillväga på olika sätt i samband med att man gör 

en vetenskaplig studie. Vilken strategi man vill använda sig av är beroende på vad man vill 

få ut av undersökningen, då de två olika strategierna ger svar på olika sätt. Bryman och 

Bell (2011) beskriver skillnaderna mellan kvalitativ och kvantitativ forskning. Dessa två 

forskningsstrategier innehåller olika uppfattningar om hur företeelser som exempelvis rör 

organisationer bör studeras.  Den kvantitativa forskningsstrategin sätter fokus på mätning 

och insamling av data, medan den kvalitativa forskningsstrategin mer fokuserar på tolkning 

av ord. Kvalitativ forskning utgörs ofta i form av intervjuer.   

Med forskningsmetod menar författarna den teknik som används för insamlingen av data, 

genom exempelvis enkäter och olika intervjuer. Eftersom resultaten som eftersträvas i 

studien är av mer djupgående och förstående karaktär där fokus blir på bakomliggande 

faktorer, upplevelser och känslor, blir en kvalitativ studie att föredra. Jag vill göra en 

kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer i fokusgrupp samt två ostrukturerade 

enskilda intervjuer. Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren använder sig av en 

intervjuguide med specifika teman som ska beröras. Men intervjupersonen har stor frihet 

att utforma svaren (Bryman & Bell, 2011). Vid en ostrukturerad intervju använder sig 

forskaren av lösa minnesanteckningar som hjälp. Det kan betyda att intervjuaren ställer en 

enda fråga, och att respondenterna svarar och kan associera fritt inom temat. Det kan likna 

ett vanligt samtal (Bryman & Bell, 2011). Fokusgrupper används bland annat när man vill 

studera attityder och värderingar som uppstår i social interaktion. Metoden innebär att en 

grupp under en moderators ledning diskuterar ett förutbestämt ämne (Wibeck, 2010). Min 

förhoppning är att kunna få in medarbetarnas syn, upplevelser och åsikter genom 

fokusgrupperna.  Författarna Bryman och Bell (2011) menar att det är viktigt att skilja på 

forskningsmetod och undersökningsdesign. Men valet av de olika begreppen, vilken 

forskningsmetod och undersökningsdesign bör egentligen ses som en gemensam process 

som sträcker sig längs hela studien.  
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2.3 Forskningsansats  
  

Innan man börjar med sin forskningsstudie bör man ställa sig ett par frågor. Vad ska jag 

studera och varför ska jag studera detta? Problemformuleringen leder till vilken metod och 

vilka svar man förväntar sig. Enligt Patel och Davidsson (2011) finns det olika begrepp om 

hur forskaren ska arbeta med relationen mellan teori och empiri. Dessa begrepp presenteras 

som induktion, deduktion och abduktion. Induktion innebär att man som forskare drar 

slutsatser och resultat för den teori eller empiri som ligger bakom. Bryman och Bell (2011) 

menar att induktiva processen är att uppfatta ett samband mellan teori och forskning. 

Deduktion innebär att forskaren utgår från befintliga teorier som man sedan drar slutsatser 

ifrån. Abduktion innebär att man kombinerar de två andra arbetssätten. (Patel & Davidsson, 

2011). Jag har i min studie valt ett deduktivt arbetssätt. Orsaken till varför jag valt det 

deduktiva arbetssättet var för att jag arbetar på fallföretaget och har mycket kunskap som 

grundar sig på befintlig teori. Jag läste på grundligt kring organisationsförändringar och 

utgick från min kunskap när jag utformade intervjuguiden.   

  

2.4 Forskningsdesign  
  

Bryman och Bell (2011) menar att det inte räcker med att enbart välja forskningsstrategi för 

att genomföra en studie. Man behöver då göra olika metodologiska val av 

undersökningsdesign. Undersökningsdesignen utgör en struktur som styr och vägleder hur 

en viss metod används, även hur datat analyseras och hur informationen framkommer 

(Bryman & Bell, 2011). Vidare menar författarna att undersökningsdesignen kan ses som 

en ram för insamling och analys av data. Det finns fem typer av design som används vid 

undersökningsprojekt här bland; Experimentell design, Tvärsnittsdesign, Longitudinell 

design, Fallstudiedesign samt Komparativ design.  För att få svar på sina forskningsfrågor, 

är det viktigt att välja rätt undersökningsdesign, vilket i sin tur kan leda till att innebörden 

av studien kan ifrågasättas (Bryman & Bell, 2011).  

 

2.4.1 Fallstudie  

  

Termen ”fall” är förknippad med en fallstudie av en specifik plats eller organisation. Ofta 

är fallstudier associerade med kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2011).  Enligt Yin 

(2007) är fallstudier den metod som föredras då frågor om ”hur” eller ”varför” ställs.  Detta 

kan exempelvis vara fokus på en specifik organisation eller ett företag som ska studeras, 



  

  

  

19  

detta kallas för enfallsdesign (Yin, 2007). Vidare menar Yin (2007) att fallstudier är en bra 

metod när man vill förstå komplicerade sociala företeelser. När fallstudiemetoden används 

kan syftet vara av tre karaktärer förklarande, utforskande och beskrivande (Yin, 2007). 

Forskningsfrågorna i studien Hur har organisationsförändringarna gått till och hur har 

dessa påverkat medarbetarna på fallföretaget, är av förklarande art. Frågor som dessa rör de 

operationella kopplingar som ska följas över tid (Yin, 2007). Undersökningen handlar om 

att förklara och analysera medarbetarnas uppfattningar om organisationsförändringarna 

som skett på Klimatkyl AB under åren.   

  

2.4.2 Urval  

  

Bryman och Bell (2011) nämner flera metoder gällande urval. Bland annat 

sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval.  Vid ett sannolikhetsurval väljs 

respondenterna ut slumpmässigt vilket möjliggör generalisering av resultatet till 

populationen (Bryman & Bell.2011) Vid icke-sannolikhetsurval väljs respondenterna ut 

utan att slumpmässig teknik. Man väljer specifikt personerna av intresse. Forskaren väljer 

personer som är relevanta för undersökningens tema och syfte (Bryman & Bell, 2011). 

Fokus i studien ligger på Klimatkyl AB som ett av bolagen i Climat80-gruppens koncern. 

Avgränsningen kan förklaras utifrån att det blir ett för stort område att studera om jag 

studerar hela bolagets organisationsförändringar. Många tankar och funderingar ska 

analyseras. Därför är det mer motiverat att koncentrera min studie till en specifik grupp, 

som jag kan fördjupa mig mer inom. Genom ett icke-sannolikhets urval valdes de 

medverkande respondenterna ut av mig som författare. Respondenterna valdes från 

samtliga bolag som integrerats i Klimatkyl AB genom tiderna. Hänsyn togs till 

respondenternas anställningstid på de olika företagen som intererades för att belysa 

organisationsförändringarna mellan tidsperioden 2008 fram till idag. 

 

2.5 Datainsamling  
  

Enligt Bryman och Bell (2011) finns det ett flertal olika metoder för datainsamling vid 

kvalitativa studier som exempelvis kvalitativa intervjuer, fokusgrupper och etnografiska 

observationer. Generellt delas datat in i två huvudgrupper, primärdata och sekundärdata. 
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Jag har kombinerat olika datainsamlingsmetoder för att kunna få en övergripande förståelse 

för studieobjektet. Studiens datainsamlingsmetod kommer därför bestå av en kombination 

av enskilda intervjuer, fokusgrupp, och insamlad teori som kompletterar och stärker 

varandra. För att kunna förstå problem och besvara problemformuleringen är god kunskap 

inom området nödvändigt. Patel och Davidsson (2011) menar att de vanligaste källorna vi 

hämtar kunskap ifrån är böcker, internet och vetenskapliga artiklar.  

Uppsatsen baseras på primärdata, vilket är empiriskt material som insamlats via 

diskussionerna på fokusgrupperna och de enskilda intervjuerna. Även sekundär data, såsom 

olika internetsidor och rapporter har använts. Jag har även valt att använda undersökningar 

och forskningar som jag gjort i tidigare kurser inom samma ämne.  

Studiens teori kommer från kurslitteratur och akademiska artiklar.   

  

2.5.1 Fokusgrupp   

  

Fokusgruppsmetoden skiljer sig från andra kvalitativa metoder genom att den baseras på en 

kollektiv förståelse av deltagarnas synpunkter. En viktig kärnkomponent inom 

fokusgruppsmetoden, är att gruppen har något gemensamt som är av intresse för förskaren 

(Dahlin & Holmgren, 2017). Enligt Bryman och Bell (2011) är fokusgrupper ett vanligt 

tillvägagångssätt för att ta reda på hur människor i grupp tolkar och resonerar kring ett visst 

ämne. Författarna menar att denna teknik gör det möjligt för forskare att förstå varför 

människor tycker som de gör. Uppsatsen har som avsikt att, genom en fokusgrupp förstå 

hur medarbetarna upplever organisationsförändringarna. Min förhoppning är att kunna få 

in medarbetarnas syn, upplevelser och åsikter genom fokusgrupperna.   

Tillvägagångsättet valdes att vara av informell natur för att kunna diskutera tillammans 

utan konkreta frågor. Anledningen till mitt val är att jag vill att deltagarna får svara fritt 

utan att känna sig begränsade av mina frågor. Enligt Wibeck (2010) anses fokusgrupper 

vara bra om man vill ställa känsliga frågor eftersom individerna då kan känna stöd från de 

övriga deltagarna, och gemensamt utveckla sina tankegångar.  Jag kommer att arbeta med 

följdfrågor för att fördjupa svaren. Vid diskussion i en fokusgrupp tillåts personliga åsikter 

och synpunkter vilket ger mig en djupare förståelse. Deltagarna jag valt består av anställda 

som har något gemensamt. Samtliga deltagare är involverade i Klimatkyls organisation och 

genomgått tillsammans ett företagsförvärv och en integration. (Se bilaga 1).  

Fokusgruppen bestod av totalt åtta personer. Jag har valt tre personer som arbetat på  
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Climat80s kylavdelning sedan 1998 och tre personer som arbetat på ”gamla” Klimatkyl. 

För att få en rättvis bild ansågs det vara viktigt att inkludera flera parter i fokusgruppen, 

eftersom två bolag integrerades 2008. Tidsdifferensen mellan min studie och verkligheten 

som undersökts, har jag återspeglat genom respondenternas tankar och erfarenheter. 

Personerna som jag intervjuat har anställts vid olika årtal och är fortfarande anställda på 

företaget, på så vis kan de dela med sig av erfarenheterna från den tiden. Även två personer 

från Kylservice i Helsingborg och en person från Svärds kylservice ingår i fokusgruppen. 

Dessa bolag integrerades på senare år.   

Genom att inkludera båda parter i organisationen ger det mig en ökad förståelse för studien 

och speciellt återspegla organisationsförändringarna genom olika aspekter och perspektiv. 

Medarbetarna har varit med länge och på så vis minns de tidigare förändringsprojekt, och 

därför kan deras positiva respektive negativa erfarenheter påverka inställningen. Bland 

annat har medarbetaren från Svärds kylservice slutat efter ett år i organisationen. Jag tror 

att han har mycket att dela med sig och berätta.   

  

2.5.2 Intervju  

  

För att skapa förståelse för motiven kring organisationsförändringarna som skett valdes att 

genomföra enskilda ostrukturerade intervjuer. Vid en kvalitativ intervju tillåts personliga 

åsikter och synpunkter vilket ger mig en djupare förståelse (Bryman & Bell, 2011).  Jag 

anser att intervjuer förmodligen är den mest använda metoden när det gäller kvalitativ 

forskning då denna typ av metod är väldigt flexibel, och det strävar efter en djupare 

kunskap och förståelse för det studerade problemet. Jag har valt att intervjua Mats 

Mårtensson, ägaren av Climat80-gruppen, samt före detta ägare och VD till Klimatkyl AB 

som i dagsläget gått i pension. Han var med och startade Klimatkyl 1987. Klimatkyls VD 

sålde detta bolag 2007 till Mats Mårtensson som integrerade Klimatkyl AB med Climat80s 

befintliga kylavdelning. Anledningen till att jag valt att intervjua dessa personer separat 

från fokusgruppen, är för att jag inte vill att deltagarna i fokusgruppen ska känna sig 

hindrade för att fritt tala ut vad de tycker och tänker. Intervjuerna genomfördes enskilt med 

en person åt gången. Min förhoppning att med hjälp av djupintervjuer dels kunna förstå 

motiven och bakgrunden till företagsköpen, samt även ta reda på om det framkommer 
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likheter eller olikheter med fokusgruppens upplevelser.  De har varit med i historien och 

resan i dryga 30 år och har en betydande roll i studien. För att jag ska kunna tolka och 

analysera resultatet anser jag att det är viktigt att belysa och förstå deras perspektiv. 

Intervjuerna genomfördes vid två olika tillfällen.  

 

2.5.3 Genomförandet av intervjuer  

  

Jag kallade till intervjuerna med hjälp av mail, där jag presenterade min studie och 

förklarade syftet med den. Jag frågade om de ville ställa upp på en intervju och att detta 

skulle spelas in. Jag fick snabbt svar tillbaka med positiv respons och bokade ett möte. 

Eftersom jag arbetar på företaget var det lätt för mig att boka ett möte som passade 

samtliga. Jag valde att genomföra intervjuerna på arbetstid och bokade en tid mellan 

11.30–13.00. Enligt Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) bör fokusgruppsintervjun ske i 

en avslappnad och bekväm miljö. Författarna menar att man bör inleda fokusgruppen med 

en ”bryta – isen” strategi som innebär att exempelvis börja med kaffe eller fika för att det 

ska bli mer avslappnat. Fokusgruppen genomfördes i ett av konferensrummen på företaget 

Klimatkyl i Malmö. Jag valde bjuda på smörgåstårta och att genomföra intervjun på 

lunchtid för att inte arbetet skulle vara lidande. Trots att deltagarna kände mig startade jag 

samtliga intervjuer med att presentera mig själv och min studie. För säkerhets skull 

upprepade jag att intervjun skulle spelas in, att det endast kommer användas i studiens 

syfte. Till fokusgruppen utformades en slags ämnesguide (bilaga 2) med de ämnen som 

skulle diskuteras, detta för att låta deltagarna i fokusgruppen föra en fri diskussion men 

samtidigt hålla oss inom ämnet. Jag hade även skrivit ner fem frågor jag ville ha svar på. 

Som gruppledare ledde jag diskussionerna, samtidigt som gjorde fältanteckningar. Dahlin-

Ivanoff och Holmgren (2017) menar att fältanteckningar utgör ett stöd, och är ett 

komplement till inspelningen.  Med dagens teknologi var det lätt att spela in intervjuerna 

på Iphone, men samtidigt försökte jag anteckna lite.  Vissa stunder upplevdes svårighet 

med att hinna anteckna allt när deltagarna diskuterade med varandra. Det upplevdes att det 

var lite svårt att hinna se ansiktsuttryck, tyda kroppsspråket, och samtidigt skriva ned 

stödord. Ljudinspelningen kompletterade fältanteckningarna då jag kunde lyssna vid 

upprepade tillfällen, och på så vis fånga in nya aspekter.  Detta sparades även ner på datorn, 

för att inte riskera att det raderas av misstag. Fokusgrupperna och intervjuerna var lyckade 

och gav en hel del åsikter och tankar, vilket gav mig tillräckligt med empiri för att 
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sammanställa till en analys. Intervjuerna som genomfördes varade mellan 60-80 minuter 

per tillfälle.  

 

2.6 Kvalitetsmått   
  

Vid kvalitativ forskning används kriterier vilka är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

och bekräftelse. Bryman och Bell (2011) tar upp kvalitetsmåtten reliabilitet, 

generaliserbarhet och validitet inom kvalitativ forskning. Jag tror inte att validitet och 

reliabilitet är så bra mått för den kvalitativa undersökningen. Detta poängterar även 

författarna. Det finns andra mått som komplementerar och lämpar sig bättre som 

kvalitetsmått (Bryman & Bell, 2011). Bryman och Bell (2011) nämner fyra andra kriterier 

som också är viktiga bedömningsformer inom kvalitativ forskning. Dessa är tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman & Bell, 2011). Två andra faktorer än 

de fyra ovan, som utgör ett slags komplement för att säkerställa kvalitén i den kvalitativa 

forskningen är äkthet och trovärdighet. I princip handlar detta om hur deltagarna påverkas 

av undersökningen och vilka eventuella reflektioner som kan uppstå.  Inom trovärdighet 

finns fyra kriterier vilka är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. 

(Bryman & Bell, 2011). Primärdata som studien består av är tillförlitlig då samtliga intervjuer 

varit personliga intervjuer som skett vid fysiska möten. Vid en personlig intervju är det lättare 

att höra hur respondenten formulerar sig och kunna tolka gester.  

Undersökningen måste på något sätt bekräftas från de respondenterna jag intervjuat om att 

man uppfattat forskningen korrekt. Slutligen är det också viktigt att bekräfta att man inte 

låter sina personliga åsikter och värderingar påverka undersökningens utförande och då 

också slutsatserna man kommer fram till.  Jag förmodar att det är svårare att bedöma 

tillförlitligheten i kvalitativa studier, eftersom forskningen baseras på andra personers 

berättelser och upplevelser. Patel och Davidson (2011) menar att även om det är svårt att 

mäta kvaliteten så ska man sträva efter en bra validitet och reliabilitet genom hela 

forskningsprocessen och inte endast under intervjusituationen.  
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2.7 Metodkritik  
  

Eftersom jag arbetar i koncernen och har ett således till viss del ett insider-perspektiv, vill 

jag diskutera hur det påverkar studien. För att öka trovärdigheten i min kvalitativa studie så 

krävs det återspegling kring de etiska avseendena i både datainsamlingsmetoden och 

resultatdelen av studien. Likaså måste jag tänka på objektiviteten vid intervjuerna, för att 

uppnå trovärdighet i resultaten. Jag måste utföra min studie med opartiskhet och 

självständighet, samt vara objektiv i mina ställningstaganden.  Det kan upplevas 

problematiskt, eftersom jag arbetar på fallföretaget och besitter mycket förkunskaper men 

även fördomar.  Det kan vara svårt att välja ”mjukare” ord och begrepp utan att verka för 

partisk. Ett viktigt begrepp som författarna Bryman och Bell nämner är konfirmering i 

samband med en undersökning. Konfirmering motsvaras av objektivitet. Med detta 

begrepp menas att min undersökning inte ska påverkas av mina förutfattade meningar och 

personliga värderingar (Bryman & Bell 2011). Jag är dock medveten om att jag alltid 

kommer vara påverkad av min utbildning och tidigare erfarenheter vilket kan ha 

benägenhet att synas i arbetet.  

  

2.7.1 Etiska överväganden   

  

Etik är en viktig aspekt att ha i åtanke när man ska påbörja sina studier. I denna studie kan 

situationer uppstå som medför etiska implikationer, med tanke på att jag arbetar på 

fallföretaget. Det är grundläggande att man får informerat samtycke av de personer som 

ska intervjuas. Etik för mig betyder vad mina känslor talar om är rätt eller fel. Människan 

har själv skapat de etiska reglerna om vad som är rätt och fel. Bryman och Bell (2011) 

redogör för fem etiska regler vid intervjuer. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet och falska förespeglingar. Jag har 

tagit hänsyn och uppfyllt samtliga kraven genom informera mina respondenter om syftet 

med min undersökning och att deltagandet är frivilligt. Jag har informerat mina 

respondenter om att jag kommer att spela in diskussionerna och intervjuerna för att lättare 

kunna veta vad som sades. Jag klargjorde för samtliga innan intervjuerna startade att jag 

inte kommer framställa några namn, att intervjuerna behandlas som konfidentiella detta för 

att säkerställa att man inte ska kunna identifiera utifrån mina berättelser vem som har sagt 

vad. Måste poängteras att medarbetarna ville vara anonyma i sina framföranden så de kan 

känna sig lättade och kunna yttra sig fritt i diskussionerna med övriga i rummet och det 

respekteras. Detta kan ha medfört att de problem och frågeställningar som vi tagit upp 
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kanske hade inte besvarats på samma sätt. Jag kommer endast använda mig av det insamlade 

materialet för forskningsändamålet. Bryman och Bell påtalar att det är svårt av att avgöra var 

gränsen går vid att ta etiska beslut (Bryman & Bell, 2011).  Precis som författarna skriver 

så ger etiska frågeställningar en vägledning, men lämnar ofta utrymme för egna 

ställningstaganden (Bryman & Bell, 2011). Jag känner en svag oro, att inte kunna uppfylla 

min objektivitet som forskare.  Jag upplever en intressekonflikt med tanke på att jag själv 

arbetar på företaget och tillsammans med mina respondenter. Enligt Bryman och Bell 

(2011) kan en intressekonflikt uppstå vid nära kontakter mellan forskaren och arbetsgivare. 

Men jag ska göra mitt yttersta till att inte bli påverkad av svaren eller vara partisk. Jag ska 

heller inte låta mina värderingar eller förkunskaper påverka resultatet i för stor omfattning.  

  

2.8 Tolkning av empiriskt material  
  

Vid kvalitativa undersökningar genereras ett stort och omfattande datamaterial som ska 

analyseras. De består oftast av intervjuer, fältanteckningar och andra dokument, som man 

samlat på sig under processen (Bryman & Bell, 2011). Författarna Dahlin-Ivanoff och 

Holmgren (2017) ser det som en fördel att man som forskare deltagit i datainsamlingen som 

exempelvis gruppledare. Den dubbla rollen medför mer insikt och kunskap om 

forskningsprojektet och de data som samlats in (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). 

Tolkningen av datat skedde stegvis. Först efter att jag utfört samtliga bokade intervjuer, 

lyssnade jag igenom inspelningarna flera gånger för att få en känsla för helheten. Därefter 

transkriberades intervjuerna ordagrant. Jag skapade kategorier och teman, genom kodning 

(Bryman & Bell, 2011). Kodning kallas processen där man bryter ner datat i olika 

beståndsdelar och kategorier (Bryman & Bell, 2011).  
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3 Teori  
  

I detta kapitel ges en bakgrund till forskning. Jag vill ge läsaren en förståelse för 

organisationsförändringar och hur dessa uppstår. Klassiska förändringsmodeller 

presenteras, som anses vara relevanta i relation till studiens syfte, och kan på detta sätt 

gynna förståelsen om organisationsförändringar. Kapitlet är även avsett att ge läsaren en 

förståelse för vad företagskultur är och hur kulturförändring sker inom ett företag som 

utsatts för en organisationsförändring i samband med att ha blivit uppköpt av ett större 

företag. Denna teori kommer att användas för att analysera och diskutera ämnesområdet.  

 
  

Teorikapitlet i denna uppsats grundar sig på tidigare forskning inom ämnet 

organisationsförändringar. Insamlingen av teorin skedde främst från kurslitteratur på 

biblioteket i Malmö. Sökningarna har gjorts på relevanta begrepp såsom förändringsarbete, 

ledarskap, organisationsförändringar och organisationskultur. De engelska 

motsvarigheterna har använts främst vid artikelsökning på Linnéuniversitetets databas.  

  

3.1 Organisationsförändringar  
 

Ingenting är permanent förutom förändring – Herakleitos cirka 500 f. Kr  

  

(Heide & Johansson 2008 s 11)  

  

Ämnet inleds med ett citat från en grekisk filosof Herakleitos som cirka 500 före Kristus 

påtalade att förändringen är något grundläggande i den mänskliga naturen, som driver oss 

människor framåt (Heide & Johansson, 2008; Angelöw, 1991).  

Den ökande förändringstakten i omvärlden ställer krav på organisationer att genomföra 

förändringar. Eftersom organisationer består av människor som interagerar, anser därför 

Jacobsen (2005) att det är viktigt att förstå hur grupper förändras, utvecklas och förändrar 

sitt beteende tillsammans, det är inte tillräckligt att bara förstå hur enskilda individer 

förändras. Ahrenfelt (2013) förklarar att medarbetarna måste vara fullt delaktiga vid 

förändringsarbetet i organisationen om målen ska uppnås och förändringen ska skapas.  

För att kunna konstatera att en förändring ägt rum bör man jämföra minst två olika tillstånd, 

för att påvisa skillnader mellan dem. Vad det är som har förändrats, vare sig det är strategi, 

kultur eller teknik (Jacobsen, 2005).  
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Forskning om organisationsförändringar har visat att det finns olika dimensioner av 

förändringar. De två typerna jag valt att ta upp i min studie är vad Jacobsen (2005) kallar 

för evolution och revolution. En evolutionär förändring är en mindre omfattande förändring 

som sker med små steg. En revolutionär förändring sker hastigt, man gör stora förändringar 

i organisationen på mycket kort tid. Jacobsen och Thorsvik (2014) nämner andra begrepp 

som radikal och inkrementell förändring som har i princip samma betydelse som ovan. 

Radikal förändring är vad författarna förklarar som att rekrytera ny personal, eller gå in på 

en ny marknad. De radikala förändringar innebär revolutionerade förändringar som 

förändrar stora delar av organisationen (Alvesson & Sveningsson, 2008). Inkrementell 

förändring är när organisationen bygger vidare på det man redan har och förbättrar detta 

stegvis. Ahrenfelt (2013) benämner förändringarna med ytterliga begrepp vilka är 

Förändring av första - och andra ordningen. Med förändring av första ordningen menas en 

förändring av delar inom systemet, genom att man förnyar något som redan finns, men man 

förändrar inte organisationens tankesätt eller agerande. Förändring av andra ordningen 

påverkar hela systemet, tankesätt och agerande förändras (Ahrenfelt, 2013).  

  

För att ytterligare förstå organisationsförändringar och vad de påverkar, skiljer forskningen 

på vad förändringen innehåller eller berör. Forslund (2009) och Jacobsen (2005) 

presenterar fem element som mer eller mindre är sammanhängande.   

- Personella förändringar rör personer i organisationen som börjar eller slutar. Det 

rör även om en chef som får utökat eller minskat ansvar.  

- Strukturella förändringar rör organisationens struktur. Hur organisationsschemat är 

uppbyggd, vem som rapporterar till vem.  

- Systemförändringar rör implementering av datasystem eller. Exempelvis från 

manuella till datoriserade system.  

- Kulturförändringar är förändringar som rör kulturen på företaget. Förändringar av 

värderingar och normer.  

- Mål och strategi förändringar är förändringar i de mål och ambitioner som 

företaget har och strävar efter (Forslund, 2009; Jacobsen, 2005).  
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De fyra första elementen presenterades tidigt av Leavitt (1965) som menade att det finns ett 

dynamiskt samband mellan dem. Sker en förändring i ett av elementen kan detta påverka 

ett annat element. Det femte elementet mål och strategi utvecklades på senare år av modern 

organisationsteori (Jacobsen, 2005).  

De vanligaste förändringarna är planerade och hierarkiskt styrda (Jacobsen & Thorsvik, 

2014). En planerad förändring är förknippad med en strategisk ledning där syftet är att 

anpassa organisationen till förändringar i omvärlden. Det kan till exempel handla om nya 

affärsmodeller eller ny kommunikationsteknik. Oavsett vilken sort förändringen är, ställs 

det krav på att organisationer och människorna i att de följer med i förändringens riktning 

(Jacobsen, 2005). 

 

3.1.1 Kurt Lewins förändringsprocess  

  

Författare som Alvesson och Svenningson (2008), Jacobsen och Thorsvik (2014) och 

Angelöw (1991) nämner en känd uppmärksammad trestegsmodell gjord av Kurt Lewin 

1951. Huvudtanken med modellen är att minska motståndet hos medarbetarna mot 

förändringen och därmed möjliggöra förändringen (Alvesson & Svenningsson, se 

Svenningson & Sörgaarde, 2012) Trestegsmodellen består av tre faser.   

                                                                                                 

(Figur 3 Egen illustration )     

  

Vid första fasen sker en upptining av medarbetarnas förståelse och beredskap för 

förändringar. Denna ska skapa en slags motivation för förändring. I denna fas väcks ett 

bekymmer om att den aktuella situationen behöver ändras (Jacobsen & Thorsvik 2014). 

Sedan sker själva förändringen där organisationen accepterar det nya tillståndet. I denna 

fas skapas nya inställningar och nytt beteende. Tanken är att man genomföra de 

förändringar utifrån de planer man har formulerat. Vid sista fasen sker en återfrysning där 

Upptining   

Förändring   
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det nya agerandet bekräftas så att de inte går tillbaka till gamla mönster eller beteenden. 

Det är viktigt att individerna godkänner och accepterar förändringen för att den ska 

stabiliseras och rutiniseras (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Lewins modell har varit 

vägledande till många organisationsförändringar. Modellen ovan ger en förenklad bild av 

hur en förändringsprocess går till, men den stora utmaningen är att genomföra detta 

praktiskt i verkligheten. Angelöw kritiserar modellen och anser att den betraktas som 

statisk och temporär, och att den inte tar hänsyn till att förändring är en fortlöpande process 

(Angelöw, 1991). Lewin påpekar även vikten av mål och syfte med förändringen och 

dessutom att ledaren ska stötta och förmedla information till alla medarbetare. Hur ledaren 

sköter förändringen är en viktig faktor i organisationen, och detta avgör hur lyckad en 

förändringsprocess blir. Vilket slags ledarskap har ledaren för att passa dagens 

förändringstillstånd?  

  

3.1.2 Misslyckade förändringar  

  

Som jag nämnt tidigare visar forskning att många förändringsförsök misslyckas. Beer och 

Nohria (2000) förklarar att det enorma utbudet av förändringsidéer och förändringsprogram 

ibland motsätter sig varandra. Även Alvesson och Sveningsson (2008) påtalar att 

forskningen kring organisationsförändringar ökat de senaste 15 åren och med det har det 

även uppkommit många modeller för hur man genomför en lyckad organisationsförändring. 

Författarna menar även att modellerna inte är anpassade eller tar hänsyn åt en viss 

organisations egenskaper, bransch, kultur och så vidare. Författarna Kotter och 

Schlesingers (1979) nämner att de flesta organisationsförändringarna som leder till 

misslyckanden beror på mänskligt motstånd (Kotter & Schlesinger 1979) Författarna 

Jacobsen och Thorsvik (2014) hävdar att den centrala parten i förändringsprocessen är 

ledningen. Det läggs stark tonvikt på kommunikation och informationsstyrning från 

ledningen sida.   
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3.1.3 Kommunikation  

  

Kommunikationen i samband med organisationsförändringar har de senarste tio åren fått 

större uppmärksamhet. Forskare har poängterat att bristfällig kommunikation är en av de 

främsta faktorerna till att förändringar i organisationer misslyckas. Eftersom organisationer 

består av människor som interagerar, anser därför Johansson och Heide (2008) att 

kommunikationen är en grundförutsättning för att en organisation ska existera och 

utvecklas. Inför en planerad organisationsförändring behöver chefer och medarbetare 

kommunicera om hur situationen ser ut och vad planen är. Förändringen diskuteras och 

förhandlas med samtliga berörda så att de förstår den och är överens (Johansson & Heide, 

2008). Voica och Vasile (2013) belyser vikten av kommunikation, som anses vara en 

ledares främsta verktyg, det viktigaste verktyget för att leda projekt mot resultat.  

  

Johansson och Heide (2008) presenterar en plan till en lyckad förändring, genom 

kommunikation. Planen baseras på enkel beskrivning av något som anses vara så svårt att 

genomföra. Planen är ursprungligen utvecklad av en av de mest omskriva 

organisationsteoretikerna John P. Kotter som bland annat skrivit artikeln Leading Change 

(1995). I artikeln presenterar Kotter en förändringsmodell som består utav åtta steg.  

  

 

( Figur 4 Egen illustration) 
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Fallföretaget i studien har genomfört flera förändringar genom åren, och därför anses 

Kotters modell mest relevant att undersöka. Tanken med modellen är att hjälpa företag 

genomföra organisationsförändringar och inte upprepa tidigare misstag.  

Enligt Applebaum et al. (2012) hävdas av Kotter (1996) att det första steget är nödvändigt 

eftersom i början av organisationsförändringar krävs ett offensivt samarbete av 

organisationens individer. Om detta steg förbises kan det leda till att förändringsplanen 

misslyckas. Det är lätt att man i entusiasmen glömmer bort att motivera medarbetarna 

tillräckligt för att klara av att ta sig igenom processen, samt att dela med sig av 

förändringsbehovet i hela organisationen. Detta behov av förändring måste förstås, annars 

har inte förändringsagenten tillräckligt makt eller trovärdighet att inleda 

förändringsprogrammet. Även om Kotters förändringsmodell saknar principfasta 

grundförutsättningar, blev den trots det en omedelbar succé när det förespråkades och är 

fortfarande en viktig referens inom förändringsarbete (Applebaum, 2012).   

 

3.2 Ledarskap  
  

Detta stycke ger en övergripande syn på ledarskap och ledarskapspraktik vid 

genomförande av organisationsförändringar.   

Ledarskap är ett aktuellt och omdiskuterat ämne i dagens samhälle. Det skapas nya teorier 

och lösningar till hur organisationer ska utvecklas och bli framgångsrika. Den vanligaste 

strategin som presenteras är inriktad på att förbättra ledarskapet och ledningen. Under de 

senaste decennierna har det skrivit mycket böcker och teorier om just ledarskap. Det finns 

olika sätt att leda, varierande ledarstilar och flera strategier som chefer använder sig av för 

att kunna leda medarbetare och sträva efter organisationens mål.  För att en organisation 

ska fungera behövs det en ledare som kan effektivisera arbetet och därmed kunna nå de 

uppsatta målen. Ledarskap ses som en förmåga att kunna förenkla aktiviteter, skapa 

struktur och bygga upp goda relationer i en grupp (Yukl, 2012). Jacobsen och Thorsvik 

(2014) förklarar ledarskap som ” ett speciellt beteende som människor utövar i avsikt att 

påverka andras tänkande, inställning och uppförande” (Jacobsen & Thorsvik, 2014:388) 
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Antingen har man rätt karaktär med de rätta egenskaperna och kan utöva ledarskap eller så 

saknar man dessa och är mindre lämpad som ledare (Alvesson & Svenningsson, 2012).   

Studien handlar om organisationsförändringarna på Klimatkyl AB sett ur 

medarbetarperspektiv. I bakhuvudet hade jag respondenternas beskrivning av hur 

organisationen Klimatkyl var innan organisationsförändringarna 2008. Företaget var 

mindre med endast sex anställda och relationen mellan chef och medarbetare var dynamisk. 

Utifrån insamlingen av teorin inom området fann jag en intressant och relevant forskning 

kring skandinaviskt ledarskap.  

  

I en studie gjord av Furusten och Kinch;”Hur formas den Skandinaviska ledarstilen? 

(1992) presenteras den skandinaviska ledarstilen. Författarna menar att det finns exempel 

på studier som inriktats på att granska svenska chefer som visar att de i sitt faktiska 

ledarbeteende i många avseenden skiljer sig från andra europeiska, japanska och 

amerikanska företagsledare (Furusten & Kinch, 1992). Scandinavian Management startade 

som ett forskningsprogram under 90-talet där man studerat skandinaviskt ledarskap från 

olika perspektiv (Jönsson, 1995). Vad som kännetecknar ett svenskt ledarskap är det korta 

avståndet mellan ledare och medarbetare. Forslund (2009) beskriver den skandinaviska 

ledaren som jämlik, demokratisk och kan balansera kontinuitet och förändring (Forslund, 

2009). Enligt Voica och Vasile (2013) har ledarna en betydande roll i att lansera och 

genomföra organisationsförändringar. De måste kunna förutse och tolka externa 

möjligheter och hot, och samtidigt motivera människor att acceptera förändringar som 

syftar till att lösa problem eller möjligheterna till. Forskning visar att det finns skillnad 

mellan vad medarbetaren förväntar sig av en ledare och vilken personlighet som krävs av 

en ledare (Voica & Vasile, 2013). Traditionellt sett ses ledare som främsta formare som 

genomför förändringar, en mycket empatisk och skicklig talare. Det har en vision, och 

kunskap inom projektledning samt övervakar och styr framgångsrikt. För att vara effektiv i 

förändringsgenomförandet, måste ledaren arbeta som förändringsagent, inte bara för att 

övervinna motstånd från andra medlemmar organisationen, men också för att uppmuntra 

dem att ta till nya metoder (Voica & Vasile, 2013).  

  

 I artikeln Cracking the code av författarna Beer och Nohria (2000) beskrivs två teorier om 

organisationsförändringar, vilka ska hjälpa chefer att ”knäcka koden av förändring”.  

Teorin är fokuserad på ledningens roll på att genomföra förändringar på bästa sätt, vilket 

ses som relevant teori för förståelsen av studien.  
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Teori E är baserad på förändring av ekonomiskt värde: aktieägarvärde är den enda legitima 

måttet på framgång och ändra ofta innebär tung användning av ekonomiska incitament, 

uppsägningar, nedskärningar och omstruktureringar. Teori O är förändringar baserade på 

organisationen, där målet är att bygga upp och stärka företagskulturen. Författarna menar 

att de flesta företag fokuserar enbart på en av dessa teorier eller slumpmässigt använder en 

blandning av båda. Men det mest korrekta tillvägagångssättet enligt Beer och Nohria är att 

kombinera teorierna E och O men samtidigt hävdar de, att det kräver en noggrann och 

medveten integrationsplan. ( Beer & Nohria, 2000:133) Även Ahrenfelt (2013) är inne på 

samma linje där han menar att chefen bör arbeta med förebyggande förändring för att 

kunna förbereda sig väl, vilket ökar möjligheterna att göra rätt saker på rätt sätt. Författarna 

Kotter och Schlesinger (1979)  påstår att erfarna chefer brukar vara medvetna vid att det 

sker motstånd, men alltför få tar tag i detta innan organisationsförändringen genomförts.  

Författarna menar att chefer måste kunna förutse hur motståndet yttrar sig, genom att känna 

till de vanligaste anledningarna till att medarbetarna motsätter sig.  

  

3.3 Individens benägenhet till förändring  
  

Med tanke på min frågeställning och att jag vill skildra medarbetarnas perspektiv, har jag 

valt att endast fokusera på medarbetarna som individer. En organisationsförändring är tänkt 

som en utveckling av organisationen. Men dessvärre kan förändringarna mötas med 

misstro och tvivel av de berörda. Ofta beror det på brist på förtroende för närmaste chefen 

eller förändringsagentens förslag. Ett förtroende är viktigt för att medarbetarna ska lita på 

informationen om förändringen (Johansson & Heide, 2008).   

I artikeln ”Choosing strategies for change” av författarna Kotter och Schlesingers (1979) 

nämns att de flesta organisationsförändringarna leder till misslyckanden och mycket beror 

på mänskligt motstånd. Motstånd till förändring är en naturlig reaktion hos människor som 

vill skydda sina egna intressen när de själva inte kan vara med och bestämma (Yukl, 2012). 

Forskare som Angelöw (1991), Alvesson och Svenningsson (2007) menar att man kan 

involvera deltagarna i planeringen, och genom information skapa en trygghet.  Författarna 

hävdar att det goda förändringsarbetet grundar sig på att medarbetarna i organisationen är 
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delaktiga i förändringsprocessen, och detta stärker tryggheten. Ju tidigare delaktighet, ges 

större chans och möjlighet att vara med att påverka förändringsarbetet. Forskare som 

Forslund (2009) och Argirys och Schön (Jacobsen, 2005) har presenterat ett antal känslor 

som orsakar individers reaktioner till förändringar. Rädsla för det okända bygger på när 

människor står inför något okänt bildas en rädsla. En del kan vara beroende av rutiner som 

liver är uppbyggt på och vill helst inte pröva nya och okända saker. Rädslan för att förlora 

jobbet-Personlig förlust kan ge stora konsekvenser för individen i form av ekonomisk 

förlust. Identitetsförändring är en reaktion som är kopplad till arbetsuppgifterna. 

Identiteten är knuten till arbetsrollen eller uppgifterna man utför. Detta kan styrkas av 

Svenningson och Sörgarde (2015) menar att motståndet inte behöver ha med själva 

förändringen att göra, utan reaktionen kan vara mot förslaget som de upplever hotar deras 

självbild eller identitet. Förlust av personliga fördelar kännetecknas genom individens 

möjligheter att avancera och göra karriär. Förändringen kan vara en förlust av exempelvis 

ett fint kontorsrum, eller sammanslagning av två avdelningar vilket kan leda till motstånd. 

Den sista känslan är påverkan på sociala relationer. Samvaron med arbetskamraterna på 

arbetsplatsen är viktig för många.  Om gemenskapen hotas, kan det resultera i aktivt 

motstånd. Detta kan liknas med att försöka förändra kulturen på företaget, som ibland 

upplevs som ett angrepp på den kollektiva tillhörigheten (Jacobsen, 2008).  

3.4 Företagskultur   
  

Edgar Schein introducerar begreppet kultur som:  

  

”Ett mönster av grundläggande antaganden skapat, upptäckt eller utvecklat av en given 

grupp, efterhand som den lär sig bemästra sina problem med extern anpassning och intern 

integration som har fungerat tillräckligt bra för att betraktas som riktigt och för att kunna 

läras ut till nya medlemmar som det rätta sättet att uppfatta, tänka och känna på 

förhållanden till föreliggande problem” (Schein, 2004, s 17 och Jacobsen & Thorsvik 2004, 

s 116)  

Definitionen ovan innebär att en kultur måste vara knuten till en grupp och delas av denna 

grupp för att uppfattas som en kultur. Schein (2004) belyser denna aspekt med hjälp av 

begreppen extern anpassning och intern integration, som han menar är företagskulturens 

övergripande syften. Sammanslagningen av de olika företagen på Klimatkyl innebar att 

kulturerna i dessa olika organisationer måste försöka integreras och anpassa sig till 
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varandra. Jag finner kulturämnet relevant i min studie, för att kunna förstå sambandet 

mellan företagskultur och organisationsförändringarna. Alvesson och Sveningsson (2008) 

resonerar kring svårigheterna med att studera kulturella förändringar och menar att många 

forskare delar samma uppfattning om att en viktig orsak till organisationsförändringar 

misslyckas är på grund av att man försummat kulturen i företaget. Företagskulturen är ett 

viktigt element vid företagsförvärv, och ses som en styrka när två olika kulturer tvingas bli 

en. Misslyckade företagsförvärv beror på den kulturkrock som uppstår när företagen ska 

integreras (Lodorfos & Boateng, 2006; Nagar, Masih & Badugu, 2012).  

  

Författarna Jacobsen och Thorsvik (2014) menar att kulturen kan vara en viktig faktor för 

att förklara organisationers framgång. Författarna nämner fem generella effekter som 

företagskulturen har på beteendet hos medarbetarna. Tillhörighet och gemenskap beskrivs 

av författarna som en viktig faktor för att skapa trivsel. Vilket kan ge den enskilde en 

känsla av tillhörighet och identitet som är knuten till organisationen. Tillit förklaras av 

författarna Jacobsen och Thorsvik (2014) som en viktig punkt som påverkar relationen 

mellan medarbetare och ledare. Ju större tilliten är, desto mindre behov har man att 

kontrollera och övervaka varandra. Tillit fungerar även som ett substitut för information 

och administrativ kontroll.  Författarna menar att ”Organisationer med omfattande tillit 

mellan medarbetare och ledare kan vara effektivare än organisationer med traditionella 

byråkratisk-administrativa styrinstrument ” (Jacobsen & Thorsvik, 2014 s 115).   

Motivation är resultatet som känslan av social gemenskap och tillhörighet ger vid en stark 

företagskultur. Samarbete och Koordinering förklaras av författarna som ett gemensamt 

språk, ett gemensamt sätt att kommunicera på. Samarbetet blir då enklarare. Styrmedel 

förklaras av författarna som en vägledning för hur anställda bör handla i givna situationer.  

Precis som Schein (2004) förklarat, så styrs beteendet av grundläggande antaganden, 

normer och värderingar. Författarna menar att dessa punkter bidrar till och förklarar varför 

organisationer med stark företagskultur kan vara effektivare än de med svagare kulturer 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014). Kultur är något som uppstår när människor arbetar tillsammans 

för att nå mål och lösa uppgifter. Det kan finnas kulturskillnader mellan dotterbolag och 

avdelningar, trots att de ingår i samma organisation (Alvesson & Svenningsson, 2008). 
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3.5 Företagsförvärv  
  

Det är viktigt att redogöra för skillnaderna mellan fusion och förvärv. Fusioner involverar 

två bolag inom en relativt lika bransch som går samman och bildar en helt ny organisation.  

Tillväxt genom förvärv, innebär att man integrerar ett mindre företag i den befintliga större 

organisationen (Epstein, 2014). Småföretagen köps upp, för de behövs som 

tillväxtpotential för de stora företagen, och därigenom ytterligare betona sina 

stordriftsfördelar (Ramström, 1975). Ramström (1975) beskriver en möjlig utvecklingsväg 

för ett småföretag som startat sin verksamhet med en idé som de vill exploatera. Därefter 

utvecklas företaget till ett serviceföretag, som resulterar i ett förhållande som 

underleverantör till ett större företag. Företaget köps sedan upp och bildar ett dotterbolag i 

en större koncern (Ramström, 1975).   

  

3.5.1 Drivkrafter till förvärv  

  

Eftersom jag kommer att studera fallföretaget Klimatkyls organisationsförändringar i min 

studie så har jag här tänkt beskriva och undersöka vilka de bakomliggande motiv kan vara. 

Teoretiskt sett kan det finnas flera anledningar till uppköp av företag. Epstein (2004) 

beskriver olika drivkrafter och motiv till förvärv. En av drivkrafterna han nämner är 

Integration strategy som beskriver hur förändringen integreras i organisationen. Författaren 

anser drivkraften Integration strategy är avgörande för om uppköpet kommer att lyckas.  

Andra drivkraften Epstein (2004) tar upp är Strong Integration Team som innebär att skapa 

ett team av de redan befintliga anställda som finns i företaget, som ska säkerställa att 

integrationsprocessen gått rätt till, och undvika kulturkrockar mellan bolagen. Den tredje 

drivkraften är Communication där fokus ligger i att bygga ett förtroende för 

sammanslagningen i de förvärvade företaget med det befintliga. För medarbetarna kan 

kommunikation vara den viktigaste drivkraften för framgång (Epstein, 2014).  
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4 Analys och empiri  
  

I början av kapitlet presenteras fallföretaget närmare och även organisationen.  

Sedan binds den empiriska undersökningen samman med teorin för att öka förståelsen för 

hur medarbetarna uppfattat och hanterat organisationsförändringarna. Datainsamlingen 

som jag fått utifrån intervjuerna diskuteras och analyseras.   

 
  

4.1 Climat80-gruppen  
  

Climat80-gruppen bildades 1984 av Mats Mårtensson, och är en av Öresundsregionens 

största privatägda klimatentreprenörer. Under 30 år har företaget haft en stark tillväxt, och 

är idag en sammansvetsad koncern med över 340 medarbetare fördelade på åtta 

specialistföretag, och som idag omsätter cirka 450 miljoner kronor.  Utvecklingen har gått 

snabbt. Climat80-gruppen har under de senaste åren växt betydligt till följd av ökat 

förtroende från befintliga kunder. Detta tolkar jag som att kompetensen är mycket hög och 

de har en strategi för att skapa långsiktiga relationer och växa ännu mer. Climat80 strävar 

efter att skapa optimala logistik-/transportlösningar och korta inställelsetider, därför har 

man som avsikt att bredda sig geografiskt och öppna filialkontor på de platser kunderna 

finns.  Idag är Climat80 etablerat i både Malmö, Lund och Helsingborg.  

  

Förutom Climat80 AB, finns dotterbolagen:  

AB Stjernfeldts VVS förvärvades 2002  

Klimatkyl AB förvärvades 2007  

Clifa Service AB bildades 2008  

Lunds Värme & Sanitet AB – förvärvades 2014  

Sanpro AB - förvärvades 2015  

El Fastighetsservice AB - förvärvades 2016  

Climat80 Entreprenad AB – bildades 2016  
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Idag kan Climat80-gruppen tack vare sin samlade kunskap och erfarenhet erbjuda 

helhetslösningar inom allt från kyla, värme, ventilation och fastighetsservice för såväl 

boende-, kontors- och industrifastigheter.  

  

( Figur 5- www.climat80.se)  

  

I början av 80-talet arbetade en handfull specialister, främst inom området värme och 

ventilation, med Mats Mårtensson i ledningen. Eftersom min studie handlar om Klimatkyl 

kommer jag i empirin endast att beskriva kylavdelningen på Climat80, som då bestod av 

sex anställda, tre kyltekniker och en projektledare.   

  

4.2 Klimatkyl AB  
  

Klimatkyl AB bildades1987 och bestod vid den tidpunkten av sex anställda:  

- En VD/ ägare/projektledare  

- En arbetsledare som också jobbade ute.   

- Fyra kyltekniker/ rörläggare  

  

Efter 20 års framgångsrik verksamhet och med hänsyn till åldern, ville VD säkra sin 

framtid och kunna trappa ner arbetet utan att bli av med bolaget. Han blev erbjuden att 

sälja ett flertal gånger men inget erbjudande var tillräckligt bra varken för honom eller 

bolaget. En dag blev han uppringd av Climat80 som hade för avsikt att expandera och även 

utöka kylverksamheten. De sökte efter någon som kunde ansvara över kylavdelningen efter 

avdelningschefens bortgång. År 2007 förvärvade Climat80 AB samtliga aktier i Klimatkyl 
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AB och blev därmed ett helägt dotterbolag till Climat80. Det enda villkoret var att få 

behålla namnet. För att kunna ge en bra och rättvis bild av hur de olika 

organisationsförändringarna upplevdes av intervjupersonerna är det viktigt att presentera 

de förändringar som skedde i kronologisk ordning. Tidsperioden är 2007- 2016  

 

4.3 Climat80 Kyla och Klimatkyl före förvärvet 2007  
  

Klimatkyl AB hade innan förvärvet sex anställda. VD och ägaren på företaget hade en 

dynamisk relation med sina medarbetare. Det upplevdes aldrig som en skillnad mellan chef 

och anställd utan de kunde prata om allt, och umgicks även privat. Chefen följde 

inga ”regler” som exempelvis lönesamtal vid speciella datum, eller förbud om att köra 

firmabilen efter arbetstid. Relationen innebar en öppen dialog där förtroende och tillit var 

grundpelarna inom organisationen. Medarbetarna belönades med bonus till jul, och fick 

även presenter ibland. De kände sig mer uppskattade och hade inga problem med att ställa 

upp med extra arbete vid behov.   

  

”Jag litade till 100 procent på dem, och de litade på mig. De fick göra vad de ville men under eget ansvar. Vi 

hade mycket nära kontakt, och de fick ringa mig när de ville. Vi kunde prata om allt, även om det inte 

handlade om jobbet.”  

  

”Vi på Klimatkyl har alltid haft en öppen dialog med chefen, vi kunde prata om allt, även privata saker.”  

  

  

Med betoning på eget ansvar kunde jag utläsa att chefen satte stor tillit på personalens eget 

ansvarstagande och kände inte behov av att styra allt i detalj. Detta kan styrkas av en studie 

genomförd av Professor Ingalill Holmberg (Holmberg, 2012) som beskriver vad som 

kännetecknar det svenska ledarskapet. De typiska dragen är en demokratisk ledarstil, där 

man har ömsesidig tillit mellan chef och medarbetaren. Oftast fungerar detta på småföretag 

som Klimatkyl var innan förvärvet. Ju färre anställda man har desto lättare var det att 

behålla detta samspel. Personalen genomgår många olika förändringar vid ett 

företagsförvärv, såsom nya rutiner och regler, nya processer och tillvägagångssätt samt nya 

förutsättningar. Det är annorlunda när man arbetar i en större strukturerad organisation, då 
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man inte kan ha samma fördelar som i ett mindre företag. Det fanns lagar och regler som 

måste följas, vilket upplevdes problematiskt av medarbetarna från början.  

 

4.4 Klimatkyl AB efter förvärvet år 2007-2008  
  

Vad som officiellt låg bakom besluten kring förändringarna i organisationen är 

medarbetarna på Klimatkyl överens om. Enligt respondenterna från Climat80 var den 

största orsaken till företagsförvärvet dödsfallet att chefen som var ansvarig över 

kylavdelningen hade gått bort. Utifrån diskussionerna har det kommit fram att personalen 

aldrig fick någon ordentlig introduktion till företaget som de numera tillhör. Det upplevdes 

av flera respondenter att det fanns ”två läger ”och att man levde i ”två skilda världar 

ganska länge” efter sammanslagningen.  

  

”Vi var på det gamla stället ett bra tag efter vi blev uppköpta. Sen flyttade vi in till Climat80. Vi arbetade 

som vanligt, tills vi en dag skulle flytta in. Då hade de andra hyresgästerna lämnat byggnaden, och det fanns  

plats för oss”  

  

”Vi fick ingen ordentlig information utan bered plats här kommer nya killar, i princip. Det var aldrig något 

problem, eftersom det fungerade bra redan från dag ett, så man bara lät det rulla på ”  

  

Ingen ordentlig plan presenterades. Vi såg inget organisationsschema, utan vi slogs ihop, vi gick över från  

Climat80 till Klimatkyl, i övrigt fortsatte vi på vår sida, och de på sin sida. Ganska länge körde vi på det  

viset”  

  

Respondenterna från Climat80 kylavdelningen berättar att de aldrig upplevde en ”Vi” 

känsla efter integrationen. I månader pågick verksamheten med de två bolagen på var sitt 

håll. Samarbetet växte mellan bolagen under åren 2008 till 2012 och gick från klarhet till 

klarhet. Detta samarbete innebar att man skapade en egen företagskultur och rutiner som 

förändrade arbetssättet och tankegången.  

  

”Jag upplevde det som att de var ”bäst” och inte vi. De gjorde de större jobben för de var bäst.  ”Vi 

kände mycket att det var De på Klimatkyl, och Vi. Vi satt inte ens och fikade tillsammans vid samma 

bord”  

  

”Samtidigt lärde vi oss att acceptera varandra. Vi accepterade att vi arbetade olika, och tyckte olika. Sedan 

började vi gå över gränserna, vi lärde oss av varandra och hjälpte varandra”  
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Skillnader upplevdes bland annat kring arbetstiderna. Klimatkyls anställda har alltid börjat 

klockan sju, till skillnad från Climat80s anställda som börjar klockan halv åtta på 

morgonen. De slussades in i organisationen efterhand.  

  

”Vi hade en mjuk övergång där vi sakta introducerades, så egentligen upplevdes ingen större skillnad på det 

viset. Vi arbetade med samma kunder som tidigare. Den enda skillnaden var alla krav och regler från  

början. Och att allt var digitaliserat”  

  

Även personalens kompetens skiljde sig åt. Klimatkyls största sysselsättning var byte av 

köldbärarsystem på fastigheter. Climat80 kylavdelning installerade för det mesta 

värmepumpar och mindre komfortkyla och Air-conditions. Det upplevdes som en 

omställning för kylteknikerna från båda företagen.   

  

”Det tog lite tid att få över den lilla AC biten som fanns in i vår köldbärarbit, och idag jobbar vi alla med alla 

områden inom kyla. Man kan säga att även om vi var ett företag, hade vi två olika kylföretag ett tag”  

  

”En fördel är att vi alltid haft mycket att göra, kylbranschen är en av de branscherna som inte stannar upp.  

Det kommer alltid nya regler och då får vi mer jobb med konverteringar. Minskar det på entreprenad ökar  

servicearbeten, för allt vi tidigare byggt ska underhållas”  

  

Till skillnad från andra fastighetsbranscher, som till viss del är beroende av omvärldens 

konjunkturer, är kylbranschen inte det. Enligt medarbetarna har den ständiga 

sysselsättningen lett till att man inte haft behov av att fokusera på organisationen runt 

omkring, utan allt har flutit på. Det är en fördel, för att försvaga spänningar och motstånd 

från medarbetarnas sida.  

  

4.4.1 Ny VD tillsattes år 2012  

  

Respondenterna nämnde ledningen flera gånger. De ansåg att ansvaret för förtroendefrågan 

låg finns hos chefen. I resultaten framgick det att medarbetarna på Klimatkyl upplevde en 

nära relation till sin chef mellan 2008 och fram till nya Vd:n tillsattes 2012.   
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”Den nye Vd:n ville styra företaget i detaljnivå, han kom från ett större företag med ett tänk som inte 

matchade tänket och arbetssättet som vi hade här och ville implementera ett annat spår som vi skulle göra att 

vi växte.  Han kom in och pekade med hela handen, rakt upp till toppen. Dit skulle vi, där uppstod en  

kulturkrock”  

  

”Vi hade mjukare värden där kunden stod i fokus. Man pratade om att vara serviceminded. När Vd:n kom 

skulle vi öka omsättningen och ta stora prestigejobb. En helt annan strategi än vad vi var vana vid. Vi var 

måna om de kunder vi hade och tog hand om dem.”  

  

Den nya VD införde månadsmöten med samtliga medarbetare på Klimatkyl. Han tog fram 

ekonomiska rapporter och budget som man tidigare inte tittat på. Medarbetarna var inte 

vana vid det nya arbetssättet och den nya visionen som Vd:n målade upp och därför 

upplevde förändringen som främmande. Chefen presenterade målen som skulle eftersträvas 

och talar om vilka resurser som fanns, men i slutändan var det medarbetarna som slutförde 

arbetet. För att detta skulle ske borde medarbetarnas förutsättningar för ett samarbete vara 

goda. Hatch et al. (2005) menar att det som skiljer en ordinär ledare från en ledare som 

lyser i mängden är sättet att kommunicera genom historier. För att delge organisationens 

mål och inriktning är ledarens vision styrande, dessutom för att lyckas, ställs ledaren inför 

kraven att också vara både inspirerande och kreativ. Vårt beteende är styrt av våra 

värderingar. Att kunna följa ledarens vision resulterar i ett förtroende. Ett förtroende 

mellan medarbetare och ledare. Ahrenfelt (2013) menar att hierarkin i organisationerna 

förändras. Medarbetaren väljer själv i vilken utsträckning hen gör som chefen säger. 

Antingen genom att slå följe med chefen eller gå sin egen väg. Medarbetaren är den som 

utnämner ledaren (Ahrenfelt, 2013 s 11). Vid genomförandet av intervjuerna nämndes 

förändringsagentens roll vid genomförandet av organisationsförändringarna som skett. 

Förändringsagenten eller förändringsaktören, är ett begrepp som inkluderar alla som driver 

en förändring i en organisation. Initialt kan denna förändringsagent vara chefen i 

organisationen (Jacobsen, 2005). Bytet av VD och chef påverkade tryggheten hos de 

anställda. Enligt respondenterna påverkas trygghetskänslan och skapar en oro beträffande 

chefens personlighet och ledarstil.  En känsla av trygghet kan vara nödvändig för en 

människa för att vilja genomföra en förändring (Angelöw, 1991). Genom tryggheten föds 

tilliten till ledaren. Tillit förklaras av författarna Jacobsen och Thorsvik (2014) som en 

viktig punkt som påverkar relationen mellan medarbetare och ledare. Ju större tilliten är, 

desto mindre behov har man att kontrollera och övervaka varandra. Det är enligt 
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respondenterna en trygghet att lära känna ledaren och få förtroende för hur chefen tycker 

och tänker vid olika situationer.   

  
Skillnaden mellan de två VD var att den förre var en förvaltande chef eller ledare, Den VD vi fick 2012 var 

väldigt drivande och hade en enorm kompetens inom andra områden som behövde utökas”  

  

Utifrån intervjuerna så föreligger det en gemensam uppfattning att kommunikationen och 

delaktigheten vid förändringarna har brustit. Enligt vissa var detta inte ett problem, medan 

andra menar att det bidrog till att personalen kände sig omotiverade och mindre delaktiga.  

  

”Vi kyltekniker får aldrig veta saker och ting som händer på företaget”  

Informationen ges ut på intranätet som vi inte har tillgång till. Dessutom bestämdes det att vi inte får lov att 

vara inne på kontoret. Hur ska vi då veta vad som händer-Vi känner oss utanför”  

  

4.5 Företagskulturen på Klimatkyl  
  

Att implementera värderingar hos medarbetarna är ett viktigt steg mot en gemensam 

organisationskultur. Climat80 hade en egen kultur redan från start. Vid varje nyanställning 

fick man en blå bok i sin anställningspärm med Climat80s gemensamma värderingar och 

visioner. Det framgick av diskussionerna att Klimatkyls anställda aldrig fick någon sådan 

bok. Om inte de medarbetarna vet vad företaget står för och var det är på väg lär ingen utanför 

företaget heller förstå det. Hur ska de förmedla ut och representera företaget till kunderna om 

de inte vet? Precis som Schein (2004) förklarat, så styrs beteendet av grundläggande 

antaganden, normer och värderingar.  Författarna Jacobsen och Thorsvik (2014) menar att 

kulturen kan vara en viktig faktor för att förklara organisationers framgång. Författarna 

nämner Tillhörighet och gemenskap som en viktig faktor för att skapa trivsel. I samband 

med Klimatkyls flytt till en gemensam lokal där medarbetarna arbetar tillsammans skapar 

de en gemensam organisationskultur, som i sin tur leder till företagets framgång.  Jag anser 

att Klimatkyls företagskultur är intressant att studera och analysera. Utåt gentemot 

omgivningen och kunderna förmedlas att känslan av att vara ett litet företag finns kvar. Det 

stämmer inte riktigt överens med verkligheten. Man lever kvar i den gamla kulturen. Det är 

svårt att integrera nya bolag till att följa samma företagskultur.  Av den uppfattningen 
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borde man ha en plan för hur detta skall gå till. På det sättet skulle medarbetarna lättare ta 

till sig och anpassa sig till förändringen. Det handlar om en ny organisation, nya rutiner 

och regler, nya processer som man måste ta hänsyn till vid företagsförvärv.   

  

En av respondenterna nämnde fredagstädningen som en av företagets kultur, och de andra 

höll med. Att ta bort fredagsstädningen var en av de många organisationsförändringar som 

gjordes 2012 när den nya VD tillträdde. En kylteknikers ordinarie arbetstid var mellan 

klockan 7:00 och 16:00. VD menade att den sista timmen de ägnade åt städning på lagret 

var debiterbar och kostade företaget pengar. VD såg problemet ur ett ekonomiskt 

perspektiv, men för personalen var detta ett tillfälle de såg fram emot, att träffas fredag 

eftermiddag klockan 15 för att städa lagret och prata av sig. Arbetet som kyltekniker 

innebär mycket självgående jobb där man inte träffar sina kollegor lika ofta. Den sociala 

biten och gemenskapen hade försvunnit från Klimatkyl. Kyltekniker vågade inte längre av 

olika anledningar köra till kontoret och träffas. Information som vanligtvis fångades upp på 

fredagsfikan eller lagerstädningen försvann. Carlzon (1985) menar att det är de som jobbar 

i direkt kontakt med kunderna som är de som skall ha makt att besluta vad som behöver 

göras för att lösa situationen på bästa sätt.  I organisationen är det individerna som är den 

viktigaste resursen och för att bygga relationer mellan ledare och medarbetare är det viktigt 

att släppa fram åsikter och idéer och framförallt lyssna på förändringarna. Detta skapar 

stimulering och motivation.  

”Förr fick man ett tack, uppskattning en klapp på axeln när man ställde upp för företaget. Nu får man inget  

sådant”  

 

4.5.1 Företagsförvärv Kylservice i Helsingborg AB 2014  

  

Kylservice i Helsingborg AB bildades 1993 och hade tre delägare. Under 2014 blev en av 

delägarna cancersjuk och kunde inte jobba mer, vilket var en av anledningarna bakom 

företagsförsäljningen. Vid samma tidpunkt ville Klimatkyl AB utöka sin kylverksamhet till 

filialen i Helsingborg. Vad som framkom under intervjuerna är att Helsingborgskontoret 

till en början kände utanförskap. Integration handlar om hur företagen ska samarbeta 

tillsammans, vilket från början upplevdes problematiskt för att medarbetarna inte kände 
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varandra. Det innebär en stor förändring för personalen i ett mindre bolag, att integreras i 

en koncern. Graden av självständighet minskar och avståndet till ledningen ökar.  

  

”Det var två läger, Malmö kontoret och vi på Helsingborgskontoret som var utbölingarna och mindre 

prioriterade.”  

  

 I och med att dessa personer kom från ett papperssamhälle var det väldigt svårt för de att 

integreras i ett nytt mer datoriserat sätt att arbeta. Övergången till det nya arbetssättet tog 

längre tid, och de saknade ibland hjälp och stöttning.  

  
”Är man en egenföretagare och kommer ut som anställd, blir det problem med att hitta rätt.  Vi jobbade med 

papper och penna. Vi fick arbeta direkt och klara oss själva. Learning by doing. Det har tagit ett tag, men  

idag känns det bättre”  

  

Från att vara egenföretagare med allt ansvar till att bli vanlig anställd kan rollen påverkas. 

Detta kan styrkas av Forslund (2009) och Argirys och Schön (Jacobsen, 2005) som 

beskriver och förklarar Identitetsförändring som en reaktion som är kopplad till 

arbetsuppgifterna. Identiteten är knuten till arbetsrollen eller uppgifterna man utför.   

  

”Jag saknar uppföljning av företagsköpet. Det var ingen som frågade Hur har det gått? Hur känns det 

efteråt? Jag fick känslan av att vara överkörd. Idag, tre 3 år senare känns det bra. Vi har anpassat oss.”  

  

Tolkningen av detta styrks av studie av Lohrum (1992). Författaren anser att det är tiden efter 

och integrationsprocessen som avgör företagets framgång.  Detta kan styrkas av en studie gjord 

av Booz, Allen och Hamilton (1987) där man menar att integrationen utgör en viktig aspekt i 

företagsförvärvets framgång (Lohrum, 1992). Tiden efter företagsköpet har inte blivit 

uppmärksammad så mycket, därför har nu forskare börjat intressera sig för integrationen efter 

företagsköpet.  

   

4.5.2 Företagsförvärv AB Svärds Kylservice 2016  

  

AB Svärds Kylservice bildades 1989 i Malmö. Företaget arbetade med industrifrys och 

kylanläggningar. Deras största kundfokus var restauranger och caféer. År 2016 såldes 

inkråmet till Klimatkyl AB som tog över kunderna och personalen.  För enmansföretagaren 
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som blev uppköpt av en större koncern upplevdes stora skillnader vid företagsförvärvet. 

Kraven på utbildningscertifikat, miljö och kvalitetsregler var tydligare. Speciella kläder 

krävdes och certifikat samlades in. Sådana krav prioriteras inte på samma sätt när man är 

enmansföretag. Tidigare var arbetsdagarna långa och arbetet slutfördes oavsett om det drog 

ut på tiden. En stor del av ens sociala liv upplevdes vara ute hos kunderna. Efter 25 års 

arbete som kyltekniker, egen företagare och drygt ett år på Klimatkyl, valde personen att 

sluta.  Missnöje och brist på kommunikation var en bidragande faktor.  

  

”Jag märkte av grupperingar i företaget när jag började. Uppdelningar som montage och service, eller  

Climat80 och gamla Klimatkyl. Det märktes.”  

  

Den stora skillnaden som upplevdes av Svärds Kylservice var attityden till arbetet, vilket 

även påpekades av flera respondenter att delvis vara en generationsfråga.   

  

”När klockan är 16 så packar man ihop och går hem. Så har jag aldrig gjort. Jag slutför mitt arbete sen kan 

jag gå hem till familjen. Man skapade en helt annan relation ute på jobben. Kunderna blev både ens kunder 

och vänner.”  

  

Som enmansföretagare är det svårt att sätta gränser mellan arbetsliv och privatliv. 

Respondenten arbetade långa dagar, och det upplevdes som en svårighet att anpassa sig till 

det nya arbetslivet som ”vanlig” anställd kyltekniker med fasta arbetstider.  

Utifrån empirin framkom betoning kring huruvida Svärds Kylservice kundfokus passar in i 

koncernen vid integreringen.  Det upplevdes brist på intresse av restaurangbranschen från 

företagets sida.   

  

”Brist på information från ledningens sida. Hen borde ha frågat er alla om ni ville ta över mina kunder och 

den branschen innan, så att jag skulle veta vad som förväntas av mig och vad som förväntas av er. Besluten tas 

och bestäms av ledningen som inte frågar eller efterlyser någons åsikt. Utan att ta reda på vad folk tycker  

och tänker”  

  

Medarbetarna upplevde att kommunikationen mellan dem och ledningen var bristfällig, 

vilket ökade osäkerheten inför förändringen. Enligt Voica och Vasile (2013) anses 

kommunikationen vara den viktigaste faktorn för att uppnå ett lyckat förändringsarbete. 

Kontinuerlig och löpande kommunikation både innan och efter förändringsprocessen var 

viktig, vilket även kan styrkas av andra forskare. Epstein (2014) anser att genom fokus på 
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kommunikation byggs ett förtroende för sammanslagningen i de förvärvade företaget med 

det befintliga, och leder till framgång (Epstein, 2014).  

I Carlzons bok ” Riv pyramiderna” (1985) har författaren förstått vikten av att göra alla - 

medarbetare och chefer, delaktiga i företagets vision och vägen dit är via information.  

Arbetsmoralen sjönk och man upplevde det inte lika roligt att gå till jobbet.  

Dick Ramström (1975) nämner att många exempel på familjeföretag, med 

tvångsförsäljning har lett till att själva livskraften försvunnit ur företaget. Det är svårt att 

anpassa ett enmansföretag i en stor koncern.   

  

”På slutet kände jag att det inte var roligt att gå till jobbet längre. Därför valde jag att sluta”    

  

4.5.3 Implementering av datasystem 2016  

  

En organisationsförändring som skedde 2016 var införandet av två nya datasystem. De 

bakomliggande orsakerna till det menar medarbetarna har presenterats som att det ska 

underlätta arbetet.  Vid genomförandet och implementeringen av det nya datasystemet och 

ekonomisystemet togs ett beslut av VD, utan någon som helst hänsyn till hur 

organisationen arbetade. Startdatumet för bytet av datasystemet bestämdes till första juli 

som inträffade mitt under årsbokslut och sommarsemestrar vilket försvårade processen 

med inlärning ytterligare. Datasystemet var inte anpassat för en serviceavdelning som hade 

ett enormt flöde av servicejobb. Arbetsorder ut till tekniker skapades i ett datasystem som 

var anpassat för kylföretag. Dessa arbetsorder skulle sedan exporteras till ytterligare ett 

ekonomisystem vid fakturering.  På det viset fick man arbeta i två system som inte hade 

någon som helst koppling med varandra.  Detta resulterade i att medarbetarna nu fick 

arbeta i två olika system och arbetet blev mer tidskrävande.   

  

”Istället för att förenkla vårt arbete, har vi försvårat för oss själva. Vi har gått 10 år bak i tiden. Han vet inte 

hur vi på service arbetar. Det är inte bara att köpa ett datasystem utan att ta reda på eller undersöka  

konsekvenserna.”  

  

I citatet ovan uttrycker medarbetaren en tvivlande och negativ inställning gentemot den 

tekniska förändringen. I diskussionerna kom det fram att största skulden låg hos 
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konsulterna på datasystemföretagen, men mycket av skulden lades på VD som tog detta 

beslut från första början utan att delge medarbetarna och ta hänsyn till deras arbete. Utifrån 

intervjuerna framgick det att det inte förekom någon form av motstånd till dessa 

förändringar, utan man accepterade dem och jobbade på som vanligt. Däremot upplevdes 

brist på motivation och entusiasm till följd av organisationsförändringarna. Det var inte 

förändringen i sig som var problemet utan det var brist på information och delaktighet som 

ledde till det.    

  

Jag avslutade intervjun i fokusgruppen genom att ställa följande fråga till företagsägarna;   

  

 ”Har ni under dessa gångna år känt ånger över ert beslut att sälja verksamheten till Klimatkyl?”   

  

Samtliga svarade Nej, de hade inte ångrat sig. Trots all kritik och alla problem som togs 

upp under diskussionerna, måste jag medge att förklaringen på medarbetarnas svar till 

deras beslut var angenämt att höra.  
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5 Slutsats  
  

Här redovisas slutsatserna av den analys som genomförts med hänseende till det insamlade 

materialet. Slutsatserna är kopplade till syfte och forskningsfrågor.  

Avslutningsvis kommer förslag till vidare forskning att presenteras.  

 
  

  

Syftet med studien var att undersöka organisationsförändringarna som genomförts på 

Klimatkyl AB utifrån ett medarbetarperspektiv. Genom att beskriva och skapa förståelse 

för vilka konsekvenser och effekter som kan uppstå i organisationer till följd av ett 

företagsförvärv samt undersöka hur framtida organisationsförändringar kan underlättas.  

Merparten av litteraturen och forskningen jag fann baseras på organisationsförändringar på 

större bolag. För att besvara frågeställningarna i studien användes en kvalitativ metod med 

intervjuer i fokusgrupp och enskilda intervjuer. Genom fokusgruppen diskuterades och 

framhävdes medarbetarnas åsikter och upplevelser, om hur de upplevde 

organisationsförändringarna genom åren. Underlaget har bidragit med djupare förståelse 

för hur framtida organisationsförändringarna kan underlättas. Efter att ha studerat teorin på 

området tillsammans med det empiriska underlaget från intervjuerna, kan slutsatsen dras att 

man inte följt de teoretiska modellerna som presenterats. Förändringsarbeten är 

komplicerade och framgången kan bero på flera faktorer. Hur ledaren sköter förändringen 

är en viktig faktor, vilket avgör hur lyckad förändringen blir. En annan faktor är hur stort 

motståndet till förändringen blir. Under upptiningsfasen är ledarens roll att hjälpa till och 

förklara för sina medarbetare varför förändringen behövs. Om detta steg görs smidigt kan 

eventuella motstånd minimeras. I samband med första företagsförvärvet och integrationen 

av Klimatkyl och Climat80 kyla anordnades en familjefest för personalen och deras 

respektive ute på gården. Tält restes ute på parkeringen och det bjöds på dans och mat.   

 Utifrån intervjuerna uppskattades detta, och ledde till ett utmärkt tillfälle för medarbetarna 

att träffa varandra och lära känna varandra ytterligare. Exempel som togs upp var bland 

annat brist på information och kommunikation, vilket ledde till missnöje och frustration. 

Men samtidigt har samtliga försökt anpassa sig med tiden och idag känns det betydligt 
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bättre, och Klimatkyl upplevs idag som en enhet där känslan av gemenskap växt fram.  Det 

sätt på vilka de anställda påverkats är i första hand de synliga organisationsförändringar 

som kommit med företagsförvärven. Samtidigt har ledningens roll spelat in då de har 

informerat och väglett de anställda genom förvärvet.   

 

5.1 Hur har organisationsförändringarna gått till och hur har dessa 

påverkat medarbetarna på fallföretaget?  
 

Förändringarna kom som en drastisk upplevelse för en del anställda när nya krav ställdes 

på dem. Enligt medarbetarna har de gett konsekvenser så som försämrat datasystem, 

rörigare organisationsstruktur samt en del kulturella skillnader. Konsekvenserna upplevs 

inte som positiva, på grund av att ledningen inte tagit genomtänkta beslut. Delaktighet 

anses vara en stark bidragande faktor för en lyckad organisationsförändring, där största 

ansvaret för att skapa delaktighet ligger hos ledningen. De bör se till att det finns utrymme 

för att vara delaktig i organisationsförändringen, och tillgodose medarbetarna med 

information.  Man skulle kunna jämföra Klimatkyls förändringar genom tiderna med 

Lewins förändringsmodell.  Tolkningen utifrån vad medarbetarna har sagt vid intervjuerna 

visar att man hoppat över ”upptiningsfasen” genom att inte informera de berörda eller 

utbilda personalen i exempelvis det nya datasystemet.  Man har inte skapat en plan för 

förändringsprocessen eller haft uppföljningsarbete för att utvärdera 

organisationsförändringen.  Integrationsprocessen som genomfördes 2008 följdes heller 

inte upp, trots detta poängterades att resultatet av integrationen mellan Climat80 och 

Klimatkyl AB var bättre än förväntat. Bland annat efterlystes en uppföljning på 

integrationen av medarbetarna från bolagen som förvärvades åren 2014 och 2016. Att följa 

upp ett företagsköp är viktigt för att veta hur resultatet av förvärvet sett ut, för framtida 

handlingar. Medarbetarna har inte upplevt större konflikter eller motsättningar på grund av 

den höga arbetsbelastningen, vilket upplevdes vara en fördel för att inte engagera sig i yttre 

påverkan eller skapa spänningar. Alvesson och Svenningsson (2008) påpekar att det är 

viktigt att undersöka alla parter i en förändringsprocess, därför har jag valt att inkludera 

personer för att få en ökad förståelse för deras tankesätt. Det är viktigt att poängtera att alla 

människor uppfattar situationer olika, därför kan man inte utgå från att alla påverkas eller 

reagerar på förändringen på samma sätt. Vissa är anpassningsbara och andra mindre 

anpassningsbara.  
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5.2 Hur upplever medarbetarna företagskulturen på Klimatkyl?  
 

I början av sammanslagningen till Klimatkyl upplevdes kulturkrockar mellan dessa två 

kulturer, eftersom medarbetarna var vana vid att arbeta på olika sätt. Flera medarbetare 

som intervjuades kommer ursprungligen från mindre bolag, vilket gjorde att 

organisationskulturen i ett stort företag var svår att anpassa sig till på grund av bland annat 

digitaliseringen. Sammanslagningen av de olika företagen på Klimatkyl innebar att 

kulturerna i dessa olika organisationer måste försöka integreras och anpassa sig till 

varandra. Lewins teori styrker att den nya kulturen och agerandet efter förändringarna inte 

har bekräftats tillräckligt, detta innebär att processen inte gått igenom alla 

förändringsstadier. De faktorer som påverkar de anställda vid förändring är relationen de 

har byggt upp med sin chef samt tidigare erfarenheter. Författarna Jacobsen och Thorsvik 

menar att kulturen kan vara en viktig faktor för att förklara organisationers framgång. 

Tillhörighet och gemenskap beskrivs av författarna som en viktig faktor för att skapa 

trivsel, vilket kan ge den enskilde en känsla av tillhörighet och identitet som är knuten till 

organisationen. Schein (2004) belyser denna aspekt med hjälp av begreppen extern 

anpassning och intern integration, som han menar är företagskulturens övergripande syften. 

Hur samspelet och relationen mellan chef och medarbetare är, spelar stor 

roll.  ”Organisationer med omfattande tillit mellan medarbetare och ledare kan vara 

effektivare än organisationer med traditionella byråkratisk-administrativa styrinstrument ” 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014 s 115). Skillnaderna mellan ledarstilarna vilka de två olika VD 

som företaget har haft mellan åren 2008-2012 har påverkat kulturen, men i grunden finns 

en förenad trygghet och man har arbetat med gemensamma värderingar och mål 

tillsammans med hela koncernen. Det anses vara viktigt för de anställda att få tydlig 

information om förändringar i god tid, genom informationsmöten, där alla som berörs av 

förändringen kan vara med och ta del av nya rutiner. Som svar på forskningsfrågan kan jag 

konstatera att det i dagsläget är på god väg med att skapa en organisationskultur som alla 

medarbetare kan relatera till.  
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5.3 Hur kan organisationsförändringar gå till på bästa sätt för alla 

involverade inom organisationen?  
  

Alvesson & Svenningsson (2007) anser att man kan involvera deltagarna i planeringen, och 

genom information skapa trygghet.  Författarna hävdar att det goda förändringsarbetet 

grundar sig på att medarbetarna i organisationen är delaktiga i förändringsprocessen, och 

detta stärker tryggheten. Ju tidigare delaktighet, desto större chans och möjlighet ges att 

vara med och påverka förändringsarbetet. Detta kan jag instämma i då delaktighet 

framfördes som önskan av medarbetarna under intervjuerna. För att medarbetare ska kunna 

vara delaktiga vid förändringar är det viktigt att de först får informationen, men också får 

möjligheten att utrycka sig och att bilda sin egen vision om vad organisationsförändringen 

innebär. För att fånga upp missnöje eller andra känslor inför förändringarna, måste 

uppföljning ske med en utvärdering direkt efter förändringen.  Utvärderingar anses vara 

viktiga och bidrar till att företag kan lära av tidigare framgång eller misslyckande, något som 

Johansson och Heide (2008) tycker att företag sällan gör.  

Genom utvärdering och uppföljning kan det mesta missnöjet förhindras eller förebyggas. 

Exempel på uppföljning som lyftes fram under intervjun var att ledningen kunde haft 

uppföljningssamtal eller utvärderingssamtal där man som medarbetare fått chansen att 

uttrycka sig. På det viset kan känslan att man blivit bortglömd undvikas. När ett nytt 

förändringsprojekt ska implementeras borde det vara naturligt att dra nytta och lärdom av 

tidigare erfarenheter som finns inom organisationen. De flesta medarbetarna har varit med 

länge, och känner till kulturen och värderingarna inom företaget, samt har gått igenom 

tidigare förändringar. En ökad förståelse inom dessa områden kan bidra till bättre och mer 

genomtänkta förändringar vilket i sin tur bidrar till ökad trivsel och engagemang hos 

medarbetarna.  Efter att ha läst på med teorier och akademisk litteratur inom detta ämne 

kan man komma fram till att i grund och botten handlar det om att det finns behov av en 

bättre förståelse för att underlätta organisatoriska förändringar och förståelsen för 

medarbetarnas beteende och reaktioner.  Sammanfattningsvis är min reflektion att vid 

kommande förändring, bör de faktorer som det resonerats kring i slutsatsen tillfredsställas, 

och därmed kan medarbetarna på Klimatkyl få en positivare inställning.   
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5.4 Förslag till vidare forskning  
  

Syftet med studien var att undersöka organisationsförändringarna som genomförts på 

Klimatkyl AB utifrån ett medarbetarperspektiv. Under tiden som teorin samlades in växte 

min kunskap och insikt om ledarskapet. Det skulle vara intressant att undersöka 

organisationsförändringarna från ett ledarperspektiv. Detta genom att intervjua ledare och 

förändringsagent som introducerat organisationsförändringar för att få en bredare förståelse.  

  

5.5 Klimatkyl AB idag 2017  
  

Det har hänt en hel del på Klimatkyl AB sedan starten av uppsatsen. Ytterligare en VD är 

tillsatt, med annat synsätt och ledarstil, vilket kommer att återspeglas på företagskulturen. 

Nya förändringar kommer ske inom organisationen. Företaget Klimatkyl AB växer 

expansivt och består i skrivande stund av 36 anställda.   
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Bilaga 1  
  
Fokusgruppen  
  

Deltagarna som ingår i min fokusgrupp består av:   

- Man 38 år -Climat80 kylavdelning anställd sedan 1999  

- Man 38 år – Climat80 kylavdelning, anställd sedan 1998  

- Man 37 år – Climat80 kylavdelning anställd sedan 2000  

- Man 45 år – Klimatkyl kyltekniker, anställd 1988   

- Man 45 år - Klimatkyl kyltekniker, anställd 2002  

- Man 55 år- Klimatkyl produktionschef/arbetsledare anställd 1987 - Man XX 

år – ägare Kylservice i Helsingborg som blev integrerat med  

Klimatkyl år 2014.  

- Man 52 år kyltekniker Kylservice i Helsingborg              

- Man 53 år – Kyltekniker Kylservice Helsingborg AB   

- Man 42 år Kyltekniker/ägare AB Svärds Kylservice som blev uppköpt av  

Klimatkyl 2016.   
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Bilaga 2 – Intervjuguide  
  

  

  

- Hur kan ni beskriva företagskulturen som finns på företaget? Finns det en kultur?  

- Hur gick integrationen mellan bolagen till?  Vad kunde gjorts bättre?  Hur känner 

ni att ni integrerats i det nya företaget, första intryck?  Ge gärna exempel om ni har 

samma upplevelse efter 1, 2 år, känslan intrycket?  

- Varför har ni bestämt er för att sälja, ge gärna anledning, vad är bakgrunden, pengar 

eller för mycket ansvar som det innebar?  

- Har ni känt er involverade i förändringen samt fått den information som behövs för 

att ni skall känna er trygga och välkomna?  

Avslutande fråga:  

- Har ni under dessa gångna år känt ånger över ert beslut att sälja verksamheten till 

Klimatkyl?  

  

  


