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SAMMANFATTNING 
 
 
Den nionde november 1989 föll Berlinmuren som sedan flera decennier hade delat Tyskland i 
en kommunistiskt Östtyskland och kapitalistisk Västtyskland.  Berlinmurens fall 
symboliserade slutet av kalla kriget och kommunismens nederlag. Tyskland skulle förenas 
och en gemensam politik och ekonomi skulle utformas. 
 
Återföreningen av ett splittrad Tyskland innebar stora förändringar för den östtyska 
befolkningen och de östtyska företagen. De flesta företagen fick det mycket svårt att anpassa 
sig till de nya omständigheterna och konkurrera med de modernare västtyska företagen. Som 
följd av denna svåra situation tvingades många östtyska företag att läggas ner eller att bli 
uppköpta av sina västtyska konkurrenter.  
 
Syftet med vårt arbete är att tydligtgöra vilken stor betydelse en kontextuellt unik situation, 
som exempelvis murens fall, har på företagens förändringsprocesser. För att undersöka hur en 
kontextuellt unik situation påverkar företagens förmåga att genomföra en lyckad förändring 
har vi valt att granska två forna östtyska företag och deras förändringsprocesser i samband 
med Tysklands återförening. Vi är intresserade av att få veta på vilket/vilka sätt den 
kontextuella situationen, som våra företag befann sig i, gör deras förändringsprocess unik 
jämfört med de processer som den klassiska litteraturen beskriver i Change Management. Vi 
kommer även att analysera huruvida förändringsprocessen som genomfördes av de två 
östtyska företagen ensam kan förklara våra företagets överlevnad.  
 
Eftersom de flesta klassiska Change Management teorierna inte räcker till i kontextuellt unika 
situationer, vilket även detta är ett ämne som behandlas, har vi som avsikt att komma fram till 
en slutsats som kan fungera som komplement och bredda de klassiska förändringsmodellerna. 
 
För att kunna uppnå syftet med vårt arbete och samtidigt få en djupgående förståelse för den 
situation som våra två östtyska företag befann sig i har vi valt ett kvalitativt angreppssätt. Vi 
genomförde omfattande intervjuer med företagen och tolkade deras svar med hjälp av både 
klassisk förändringsteori och empiriska undersökningar.  
 
Vår undersökning gör det tydligt att den kontextuella situationen i samband med Tysklands 
återförening som våra två empiriföretag befann sig i gjorde deras förändringsprocesser unik 
på fler än ett sätt. Förändringarna var inte bara mycket omvälvande och stora utan också 
exceptionellt svåra att planera på grund av den politiska situationen. Det fanns många 
delmoment i företagens process som stämde överens med den klassiska uppfattningen men 
överlevnaden av företagen kunde inte ensam förklaras med hjälp av denna. Vi har genom vår 
forskning och kontakt med företagen förstått att det fanns flera kritiska faktorer som inte 
redogörs i den klassiska litteraturen som måste uppfyllas i en kontextuellt unik situation för 
att ett företag ska lyckas förändra sig  
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1. INLEDNING 
 
 
1. Beskrivning av den kontextuellt unika situationen 
 
Den nionde november 1989 revs Berlinmuren som sedan den 13 augusti 1961 hade separerat 
Öst- och Västtyskland men också öst och väst i allmänhet. Muren var under tiden som den 
stod rest en stark symbol för hur Europa var splittrat mellan kommunismen i öst och 
kapitalismen i väst. Den var ett resultat av situationen som föranleddes av att Tyskland 
förlorade andra världskriget vilket i sin tur ledde till en uppsplittring av landet mellan de 
segrande nationerna. På grund av ständiga konflikter lyckades inte alliansen komma överens 
om hur Tyskland skulle delas då det efter andra världskriget uppstod nya problem i den under 
kriget så sammanfogade alliansen. Det skapades en ideologisk klyfta i som tog sin form i ett 
kallt krig. Det kalla kriget var ett politiskt och ekonomiskt krig vars främsta aktörer var det 
forna Sovjetunionen och USA. Men eftersom USA och väst, med Frankrike och 
Storbritannien i spetsen hade samma typ av styre medan Sovjet och öststaterna följde den 
kommunistiska ideologin blev klyftan märkbar i just Berlin och Tyskland eftersom landet 
delades där makterna emellan.  
 
Den kommunistiska styrningen av Östtyskland, med Sovjet som förebild, ledde till stora 
ekonomiska och politiska problem. Det moderna kapitalistiska Västtyskland kunde erbjuda 
fler jobb och en allmänt bättre levnadsstandard vilket ledde till att många östtyskar valde att 
flytta till den kapitalistiska delen av det splittrade landet. På grund av östtyskarnas enorma 
vilja att ta sig över gränsen mellan Öst- och Västberlin under 1941-1961 valde DDR med 
tillstånd av Sovjetunionen att bygga en mur genom centrala Berlin för att hindra värdefull 
arbetskraft från att fly till Västtyskland. Trots löftet från politikerna till folket att inte bygga 
en mur blev den bara två månader senare verklighet. Över bara en natt separerades det 
östtyska folket från resten av Västeuropa och blev tvungna att leva under ett kommunistiskt 
diktaturstyre. Många östtyskar förlorade sina liv i försök att fly över muren och från 
kommunismen.1  
 
Efter 40 år av kommunistiskt styre hade DDR inte bara byggt upp en egen kultur utan även 
skapat en livsstil som var präglad av ett kommunistiskt tankesätt. Människorna i DDR var 
tvungna att vänja sig vid avsaknaden av valmöjligheter och ett liv strikt kontrollerat av Stasi. 
En från staten förbestämd framtid karakteriserade DDR. Många av dem som hade fötts in i det 
kommunistiska systemet stördes inte av den strikta kontrollen och avsaknaden av 
yttrandefrihet eftersom de blev vana. En del invånare i DDR uppskattade den kommunistiska 
styrningen eftersom den innebar arbetstrygghet, låga kostnader för mat och boende och en låg 
kriminalitet på grund av de hårda straffen som utdelades. Men det fanns många negativa sidor 
också och DDR hamnade under murens tid efter västvärlden både när det kom till teknologi 
och levnadsstandard. 
 
Vad gäller näringsverksamheten var de flesta östtyska företagen statsägda och hade inte blivit 
uppdaterade på många år. De styrdes på ett gammaldags sätt och förfogade endast över 
gammalt arbetsmaterial och gammal teknologi, faktorer vilka ledde till ineffektivitet. DDR 
kunde på slutet av 1980-talet inte längre dölja de enorma ekonomiska problemen för sina 
invånare och resten av västvärlden. Genom åren hade landet dragit på sig stora skulder som 
dessutom ökade hela tiden. Murens fall var dock i högsta grad en politisk händelse och inte ett 

                                                
1 http://sv.wikipedia.org/wiki/Berlinmuren (2006-04-02) 
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resultat av DDR:s ekonomiska misslyckande. Fallet var bland de flesta människorna i både 
Öst- och Västtyskland önskvärt och signalerade för de flesta ett stort nederlag för 
kommunismen. 2 
 
Efter det oväntade fallet av Berlinmuren blev DDR och Västtyskland (BRD) ett år senare 
återförenat igen efter fyrtio års separation. De hade vi det här laget helt skilda kulturer, 
ekonomiska tillstånd och ideologier som också skulle behöva förenas. Återföreningen av 
Tyskland medförde inte bara positiva utan även negativa effekter. Arbetslösheten som inte 
hade funnits i Östtyskland ökade med 50 %, DDR:s skulder behövde betalas och fientligheten 
mellan Öst och Västtyskland existerade även många år efter återföreningen. 
 
Den svåra situationen ledde till att en majoritet av Östtysklands företag hade svårt att 
konkurrera med de västtyska företagen. Som en följd av detta tvingades de antingen att lägga 
ner eller att bli uppköpta. Vissa företag privatiserade sig också på egen hand men trots olika 
åtgärder var det bara få östtyska företag som överlevde Tyskland återförening 1990. 3 
 
 
 
1.2 Syfte 
 
Den här uppsatsens syfte är att ge läsaren en känsla av hur stor betydelse en kontextuellt unik 
situation, i det här fallet en politiskt påtvingad sådan, har för de förändringsprocesser som 
äger rum inom dess ramar. Ett ytterligare syfte är även i viss mån att bredda begreppet 
förändringsprocess, mer om detta finns att läsa i avsikten. För att komma närmare ett svar på 
den tidigare frågan har vi undersökt hur förändringsprocesserna såg ut i två forna östtyska 
företag. Vi har under arbetets gång haft kontinuerlig kontakt med dessa företag och även 
genomfört intervjuer med deras förändringsprocess i fokus. För att lyckas med det senare, 
bredda begreppet, ska vi gå in på djupet i våra två företags förändringsprocesser och deras 
situation. Förhoppningsvis kommer vi då att komma fram till en slutsats som kan fungera som 
ett komplement till de klassiska managementkoncepten eftersom de inte alltid räcker till för 
att beskriva kontextuellt unika situationer som inträffar i och med exempelvis krig. 
 
Mer konkret är vårt syfte vidare att undersöka hur våra två företag från det forna Östtyskland 
lyckades med att anpassa sig till den nya situationen efter Berlinmurens fall och 
återföreningen av Tyskland. Hur kunde de överleva och hur gick förändringsprocessen till? Vi 
vill göra en djupanalys av den förändringsprocess som ägde rum i dessa företag. De specifika 
frågor som vi ställer oss preciseras i nästa avsnitt. 
 
 
 
1.3. Forskningsfrågor  
 
Det är svårt att komma fram till en forskningsfråga på ett område som det här eftersom det är 
intressant ur fler perspektiv än ett. Det som intresserar oss är att få en ingående syn i de 
förändringsprocesser som ägde rum i våra två cases. Samtidigt är vi också intresserade av att 
få med fokus på människorna och hur de hanterade situationen. Detta har lett oss till att 
komma fram till följande forsningsfråga; På vilket/vilka sätt gör den kontextuella 

                                                
2 http://www.peterenglund.com/textarkiv/murensfall.htm (2006-03-24) 
3 Marsch David, Det nya Tyskland, 1995, SNS Förlag 
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situationen, som våra företag befann sig i, deras förändringsprocess unik jämfört med 
de processer som den klassiska litteraturen inom Change management beskriver? En 
följdfråga till denna övergripande forskningsfråga är; Kan förändringsprocessen som 
genomfördes ensam förklara våra företags överlevnad? Ifall den senare frågan besvaras 
med ja undrar vi varför och på vilket sätt och om den inte gör det vill vi veta vilka de 
avgörande faktorerna egentligen var.                    
 
 
 
1.4 Avsikt 
 
Anledningen till att detta ämne är av vikt att undersöka idag är att den förändring som dessa 
företag tvingades genomleva inte var självvald av företagen, utan en konsekvens av en 
politisk förändring som bestämdes helt och hållet på högre nivå. I världens dagsläge är 
Berlinmuren mycket aktuell eftersom vi tyvärr ser många gränsdragningar som hindrar fri 
rörelsefrihet för både civila och företag. På grund av denna kaotiska världsbild är det av 
intresse att undersöka hur östtyska företag påverkades med fokus på hur de lyckades i sina 
förändringsprocesser. Dessa kunskaper kan sedan ge oss en djupare förståelse och hjälpa till 
att förstå hur företag i andra delar av världen, där politik och ideologiskillnader leder till 
problem, kan handskas med sin situation för att överleva de ständiga påtvingade förändringar 
som de utsätts för. 
 
En annan faktor som gör denna forskning relevant är att det tycks vara svårt att hitta litteratur 
som berör ämnet ”påtvingad förändringsprocess” eller andra kontextuellt unika situationer. 
Det finns många böcker som handlar om förändringsprocesser inom företag men nästan ingen 
av litteraturen inom Change management tycks handla om företag som befinner sig i en 
situation liknande den de företag som vi har valt att undersöka gör. I själva verket beskriver 
de flesta böckerna förändringar som skiljer sig från de vi forskar om på mer än ett plan. 
Orsaken till förändring skiljer sig avsevärt åt mellan företag som inte befinner sig i politisk 
kris och företag som gör det. Att exempelvis behöva förändra sig på grund av förändringar i 
omvärlden är inget ovanligt men detta brukar inte ske över en natt så som det gjorde i 
Östtyskland. På grund av att förändringen blev plötslig fungerade kanske inte de vanliga 
koncepten, eller vilka var anledningarna? Vad som kan konstateras är att vanlig 
förändringslitteratur hittills inte har hunnit ge sin in på området där företag tvingas till en 
snabb och omvälvande förändringsprocess. Detta har inte avskräckt oss utan snarare gjort oss 
ännu mer intresserade av ämnet. Vårt mål är inte att komma upp med några lösningar på hur 
utan snarare är poängen att öppna dörren och skapa en djupare förståelse för ämnet genom att 
beskriva hur våra två företag gjorde för att överleva. (Vi pratar mer ingående om detta i 
teoriavsnittet.) 
 
 
 
1.5 Avgränsningar 
 
Det finns flera olika syften som den här uppsatsen skulle kunna uppfylla eftersom den berör 
en mycket viktig händelse i världshistorien, nämligen Berlinmurens fall. Dock har vi valt att 
rikta in oss på det strikt företagsekonomiska perspektivet sett utifrån denna händelse, vi 
fokuserar på organisationsförändring i en kontextuellt unik situation. Som det redan har 
nämnts i bakgrunden fanns det flera skäl till murens uppförande och likaså till dess fall. Dessa 
skäl berörde i mångt och mycket ekonomin. Eftersom kommunismen och kapitalismen, dvs. 
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Öst- och Västtyskland inte delade samma sätt att se på ekonomi och på hur denna bör fungera 
fanns det en stor skillnad mellan den ekonomiska situationen i dessa två skilda länder. Dock 
berör inte denna uppsats hela det historiska domän utan bara det avgränsade område som 
beskrevs närmare i syftet och problemformuleringen tidigare. Det finns många andra 
ekonomiska aspekter som vi varken har utrymme eller kompetens att ta i beaktande, såsom 
exempelvis de valutaförändringar, den inflation och de finansiella parametrar som också med 
all säkerhet påverkade våra forskningsföretag. På grund av denna brist av utrymme och 
kompetens har vi därför valt att avgränsa oss från dessa faktorer. 
 
 
 
2. METOD 
 
 
3.1 Positivism kontra hermeneutik 
 
I boken Positivism kontra hermeneutik 4  skriven av Sten Andersson redogörs det för 
betydelsen av och skillnaderna mellan positivismens och hermeneutikens förhållningssätt. 
Mycket ofta är beståndsdelarna av det som den ena eller andra ansatsen representerar raka 
motsatser. Istället för att diskutera de uppenbara skillnaderna vill vi i det här stycket fokusera 
specifikt på de delar som vi känner oss berörda av när vi skriver vår uppsats. Tror vi på den 
positivistiska läran eller den hermeneutiska? Dock skall det vara tydligt från första stund att 
tro på i det här sammanhanget inte betyder att vi konsekvent kommer att följa den ena eller 
andra läran. Precis som Sten Andersson finurligt påpekar kan man inte vara mycket 
konsekventare än sitt samhälles konsekvens5. Varken positivismen eller hermeneutiken går att 
förverkliga på alla punkter. Snarare är det viktigt för oss att veta vilket samhällsvetskapligt 
ideals värderingar som vi delar. Idealen är det som genomsyrar forskningsprocessen, en 
diskussion om detta följer nedan. 
 
Sten Andersson skriver i förordet till sin bok att positivismen och hermeneutiken inte bara står 
för två skilda tekniska eller strikt metodologiska angreppssätt, utan att klyftan mellan dem är 
djup och omfattande. Han tillägger vidare att det är fråga om två diametralt motsatta 
livsinställningar eller världsåskådningar. På vilket sätt kan två samhällsvetenskapliga 
forskningstraditioner ha en så omfattande och skild betydelse och hur gestaltar sig deras 
livsåskådningar i ett forskningsarbete? Men kanske viktigast: Med vilken av de två 
forskningstraditionerna delar vi, som skriver uppsatsen, vår syn på samhällsvetenskaperna och 
världen? Hur yttrar sig sedan detta val av forskningstradition i uppsatsens olika delar? 
 
”Ett kärleksfullt utpräglande av det individuella”6 så poetiskt beskrev Wilhelm Windelband 
hermeneutiken i boken Historia och Naturvetenskap som utgavs år 1915. Meningen 
karakteriserar hermeneutiken väl eftersom den förklarar att man inom denna gren inte behöver 
vara rädd för att gå djupt in i det individuellt unika hos en person, företag eller situation, 
vilket vi inte heller har för avsikt att vara. Dessutom passar uttrycket oss perfekt eftersom vi 
rent konkret i vårt arbete under hela processen jobbat på att få de företag som vi har intervjuat 
att vara så personliga och detaljrika som möjligt. Exempelvis har vi för att förstå 
förändringsprocesserna och tiden kring murens fall bett de inblandade att gärna inkludera 

                                                
4 Sten Andersson, Positivism kontra Hermeneutik, Bokförlaget Korpen, Göteborg, 1979 
5 s. 9 Sten Andersson, Positivism kontra Hermeneutik, Bokförlaget Korpen, Göteborg, 1979 
6  S. 138 Wilhelm Windelband, Historia och naturvetenskap, Bonniers, Stockholm, 1915 
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anekdoter och minnen i sina svar till oss. Minnen och åsikter är svåra att generalisera och 
därför skulle vi inte ha uppmuntrat till dem om vår avsikt var att generalisera. Utöver detta har 
vi varit tydliga med ståndpunkten att vi inte undviker personliga svar och har också passat på 
att uppmuntra intervjupersonerna till att svara det som känns viktigt för dem och inte vad de 
tror är intressant för oss. På sätt och vis skulle detta tillvägagångssätt kunna symbolisera 
just: ”Ett kärleksfullt utpräglande av det individuella”.  
 
Vår forsknings mål är inte heller att förenkla vilket är ännu en ståndpunkt som sammanfaller 
med hermeneutikens ideal. Genom dess strävanden efter det särpräglade och egenartade införs, 
till skillnad från positivismens allmängiltiga strävanden, ett relativistiskt perspektiv på det 
sociala livet7. En poäng med vårt arbete är att beskriva de förändringsprocesser som ägde rum 
i samband med murens fall, de kan givetvis inte berätta för oss om hur alla problematiska 
förändringsprocesser skall hanteras men det är inte heller det som vi stävar efter. Avsikten är 
att skapa en djupare förståelse för de processer som ägde rum vilket senare skulle kunna leda 
till en djupare förståelse för förändringsprocesser eller igenkänning av andra kontextuellt 
unika fall av dessa. Vi söker alltså efter djup och inte bredd. 
 
Dock finns det vissa delar i vårt arbete som rent konkret inte överensstämmer med 
hermeneutiken och dess forskningstradition. Som vi har beskrivit ovan passar många av 
idealen, som hermeneutiken står för, oss och vårt arbete bra. Vi drar kraftigt åt den 
världsåskådning och livssyn som hermeneutiken representerar. Däremot innebär inte detta att 
vi kommer att genomföra vår uppsats i enlighet med alla ”regler” som ansatsen är förknippad 
med. Det är inte heller hundra procent möjligt att genomföra vår forkning hermeneutiskt 
eftersom vi inte kan leva oss in i den situation som företagen genomgick. DDR-tiden är över 
och därför förlitar vi oss på våra kontaktpersoner. På grund av samtliga ovan nämnda faktorer 
vill vi inte säga att vår uppsats är hermeneutisk. Det är också på punkterna teoriskapande och 
jämförelse som vår forskning faller om man skall se den utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. 
Eftersom vi har två Cases som handlar om företags förändringsprocesser i den kontextuellt 
unika situationen kring Berlinmurens fall kommer en viss generalisering och jämförelse 
förekomma i diskussionen och slutsatserna. Med detta är det inte sagt att strävar efter att 
jämföra och framför allt inte att generalisera, men om vi ska vara realistiska måste vi inse att 
detta delvis kommer att ske i alla fall. Trots att vi inser detta redan nu på ett tidigt stadium 
fattar vi ett aktivt beslut att inte ge upp ett av våra två Cases. Hermeneutikens 
forskningstradition leder inte till lika många begränsningar som positivismens och det är 
också en anledning till att vi anser oss tro mer på hermeneutiken. Ifall ett positivistiskt 
tillvägagångssätt väljs utesluts en hel del möjligheter redan i startskedet av forskningen och i 
vårt fall skulle allt det som vi är intresserade av att ta reda på ingått i denna principiella 
uteslutning. Vår uppsats fokuserar på innehållet av begreppet förändringsprocess samtidigt 
som på det kontextuellt unika hos våra företag.  
 
Positivismens sätt att skåda världen som en plats fylld av kaos och med allt för många 
faktorer är helt felaktig ur det hermeneutiska perspektivet. Istället ska man enligt 
hermeneutiken försöka se alla de unika komponenter som en situation är uppbyggd av. Alltså 
ska man enligt hermeneutiken inte söka att sammanfatta och förenkla utan i stället bryta ner 
och se alla bakomliggande faktorer, dvs. bygga upp en forskning så att den leder till att fler 
bakomliggande delar blir synliga i stället för att generalisera så att det i slutändan blir några 
få överskådliga komponenter att titta på. Hermeneutikerna hävdar vidare att en kontextuellt 
unik situation inte hindrar en situation från att vara av vetenskapligt relevant. Dock anser 

                                                
7  S. 17 Sten Andersson, Positivism kontra hermeneutik, Bokförlaget Korpen, Göteborg, 1979 
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positivisterna att så inte är fallet, för att en forskning skall anses vetenskaplig ska den enligt 
dem uppfylla många olika kriterier som inte alltid går att uppfylla i forskning kring 
kontextuellt unika situationer. Detta inkluderar företagsekonomisk forskning och på grund av 
detta dominerande naturvetenskapliga synsätt måste vi argumentera för att bevisa det finns ett 
stort vetenskapligt intresse även i en kontextuellt unik studie. Vi tror dock att det är svårt att 
genomföra en forskning och göra en analys som helhjärtat kan kallas hermeneutisk eller 
positivistiskt och därför väljer vi att varken sätta en den ena eller andra etiketten på vårt arbete. 
 
 
 
2.2 Val mellan kvalitativ och kvantitativ metod 
 
De två mest vanliga samhällsvetenskapliga metoderna som finns till hands när en 
undersökning skall genomföras är den kvantitativa och den kvalitativa metoden. Skillnaden 
mellan de två är stor och yttrar sig på mer än ett sätt. Dels skiljer sig själva tillvägagångssättet 
i undersökningen åt beroende på vilken metod som väljs men även synen på världen och den 
bakomliggande vetenskapliga ansatsen differentierar sig mellan de två. Den kvantitativa 
metoden grundar sig på det naturvetenskapliga synsättet, alltså positivismen, medan den 
kvalitativa metoden har sitt ursprung i den hermeneutiska synen på världen. Detta innebär 
dock inte att de två metoderna är identiska eller att de till punkt och pricka följer i respektive 
synsätts fotspår, de är snarare en mer metodisk förlängning av synsätten.  
 
I den här uppsatsen har vi valt att använda oss av det kvalitativa tillvägagångssättet. Det finns 
ingen, som vi har kunnat hitta, forskning som berör en så pass kontextuellt unik situation som 
våra företag var utsatt för. I de två företagen som vi har valt att fördjupa oss i har 
förändringsprocessen inte blivit igångsatt naturligt. Man kan då självklart fråga sig vad en 
naturlig förändringsprocess är och om en förändringsprocess någonsin kan vara naturlig, eller 
onaturlig. Svaret på den här frågan skulle sannerligen bli komplext och svårt att hävda. Dock 
kan vi konstatera att den förändringsprocess som våra företag tvingades igenom i samband 
med Berlinmurens fall var långt mer drastisk än de flesta andra processer som nämns i 
litteraturen. De flesta förändringar tvingas förmodligen fram av att omvärlden och dess 
faktorer förändras men detta brukar i vanliga fall ske under en längre period. Det är också på 
dessa omständigheter som den mesta Change management litteraturen fokuserar.  
 
En anledning, till att använda den kvalitativa metoden, som också delvis är en effekt av att 
området är outforskat i litteraturen är att vi vill ha möjligheten att föra en mer öppen dialog 
med fria frågor som får visa oss vägen till de intressanta svaren. Vi har en mall för frågor som 
vi vill ställa men kanterna i denna mall är ytterst rörliga. Frågorna ska kunna väljas fritt och 
anpassas efterhand, vi strävar inte efter att få så många svar som möjligt utan hellre djupare 
svar, det är alltså ingen statistisk undersökning.  
 
 
Nästa anledning till att vi har valt den kvalitativa metoden är att vi anser att de resultat som vi 
kommer att komma fram till delvis blir baserade på tolkning. När man genomgår ett 
kvalitativt tillvägagångssätt påbörjar man genom att framställa de generella frågeställningar 
som man vill få svar på, sedan väljer man relevanta platser och undersökningspersoner för att 
sedan insamla data. När dessa tre första steg har genomgåtts finns det utrymme för tolkning 
av data. Det innebär att vi som författare får en möjlighet att tolka de data som vi har samlat 
in. Främst denna aspekt skiljer sig den kvalitativa metoden från den kvantitativa och denna 
skillnad är också den största anledningen till att vi i vårt arbete har valt den kvalitativa 
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metoden istället för den senare. Efter det att tolkningen av data har genomförts kan man i fall 
det behövs en komplettering göra ytterligare en insamling av data. Det är efter denna 
tolkningsfas, och eventuella ytterligare insamling av data, som det begreppliga och det 
teoretiska arbetet genomförs som en konsekvens av tolkningen. Även denna sista fas passar 
vårt val av ämne bra eftersom det som redan tidigare nämnts är svårt att göra det teoretiska 
och begreppsliga arbetet innan själva undersökningen med tanke på att ämnet är hyfsat 
outforskat. För att vidare beskriva den kvalitativa metodens faser bör det nämnas att efter 
detta begreppliga och teoretiska arbete kan en specificering av frågeställningarna genomföras 
om det behövs. Slutligen görs en rapport om resultat och slutsatser. I denna sista del kommer 
även en diskussion och en sammanfattning av det som arbetet har lyckats ta reda på eller den 
förståelse som det har skapat innefattas. 
 
Överförbarheten inom kvalitativ forskning har varit ett av de områden som har diskuterats 
mycket i diskussionen om kvalitativ eller kvantitativ metod. Anledningen till detta är att den 
naturvetenskapliga forskningen anser att överförbarhet och replikerbarhet är tecken på att en 
forskning är vetenskapligt relevant. Men eftersom den kvalitativa undersökningen i 
normalfallet inbegriper ett intensivt studium av en liten grupp eller av individer som har 
gemensamma egenskaper, tenderar kvalitativa resultat att ha fokus på det kontextuellt unika 
och på meningen hos eller betydelsen av den aspekt av den sociala verklighet som studeras8. I 
vårt fall stämmer detta påstående mycket väl eftersom det således handlar om djup och inte 
om den bredd som man eftersträvar inom kvantitativ forskning. Våra resultat kommer att 
baseras på det kontextuellt unika som gäller för de företag som fanns i Östberlin när muren 
föll år 1989. Självklart blir det då svårt att överföra dessa resultat till en annan grupp företag 
som inte har agerat under samma omständigheter och genomlidit samma svårigheter. För att 
göra en undersökning relevant och trovärdig även om den bara fokuserar på det kontextuellt 
unika hos företag i en viss situation, uppmanas kvalitativa forskare att producera så 
kallade ”thick descriptions” (Geertz). Det vill säga fylliga redogörelser av de detaljer som 
ingår i en kultur eller i en situation. Enligt några andra forskare (Guba och Lincoln) fyller 
denna fylliga redogörelse eller täta beskrivning funktionen av en databas med vars hjälp de 
kan bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö. Helt enkelt hjälper de 
fylliga redogörelserna läsaren att relatera och förstå en ytterst annorlunda kontextuell situation, 
poängen är inte enbart att kunna överföra resultaten till en annan miljö utan faktiskt också att 
förstå en annan miljö. 
 
Eftersom det är svårt att styrka pålitligheten/objektiviteten i en kvalitativ undersökning, med 
tanke på att ingen samhällsvetenskaplig forskning kan vara fullständigt objektiv, så får 
forskarens mål vara att handla i God Tro. Detta innebär enligt den kvalitativa metoden att 
forskaren inte medvetet låter sina personliga värderingar eller sin teoretiska inriktning påverka 
utförandet av och slutsatserna från en undersökning. I vårt fall yttrar sig denna ansträngning 
och goda tro speciellt när vi redigerar intervjuerna. En kvalitativ undersökning syftar på, anser 
vi, att se på en situation med intervjupersonens ögon. I en del fall fick vi svar som vi inte 
förväntade oss, men eftersom vi inte vill bedöma vad som är eller inte är relevant så har vi 
valt att redogöra för alla svar i arbetet. I stället för att ignorera de svar som vi inte förväntade 
oss har vi snarare kompletterat dem med intervjupersonens hjälp. Detta har vi gjort i syfte att 
skapa en djupare förståelse för ämnet och situationen som vi har valt att undersöka. Det är 
dessutom svårt att på förhand avgöra vilka svar som är relevanta i en undersökning som ger 
sig in på ett ämne som är relativt ytligt studerat förut.  
 

                                                
8 s 260 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber, Malmö 2002 
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En ytterligare grundsten i den kvalitativa undersökningen är att teorin skapas allt eftersom 
forskningen genomförs, eller när den är slutförd. Detta är ytterligare en anledning till att låta 
alla de svar som har kommit fram att redogöras för, i syfte att enligt de kvalitativa 
undersökningsprinciperna kunna genomföra en så intressant och belysande undersökning som 
det möjligen går. Mer om detta i nästa avsnitt som behandlar den induktiva och deduktiva 
teorin. 
 
 
 
2.3 Induktiv eller deduktiv teori 
 
Både den deduktiva och den induktiva teorin kan anses vara en vidare och mer konkret 
förlängning av både positivismen & hermeneutiken och den kvantitativa eller den kvalitativa 
metoden. I den deduktiva undersökningen utgår forskaren från en eller flera hypoteser, alltså 
ett naturvetenskapligt synsätt, som skall underkastas en empirisk undersökning9. I hypotesen 
ingår oftast begrepp som skall översättas till utforskningsbara företeelser. Hypoteserna i fråga 
som forskaren kommer upp med härleder från teorin, därifrån ordet deduktiv eftersom 
hypoteserna har deducerats utifrån teorin. Processerna som ingår vid deduktion är i 
ordningsföljd; teori, hypotes, datainsamling, resultat, hypoteserna bekräftas eller förkastas och 
slutligen sker omformulering av teori. (Dock infinner sig också vissa element av induktion i 
en deduktiv process men naturligtvis inte i samma grad som i den process som är helt 
induktiv.) Det finns också forskning där man inte föredrar att följa det samband alls som den 
deduktiva processen karakteriseras av, det handlar då om induktion. 
 
Med ett induktivt angreppssätt är teorin resultatet av en forskningsansats. Den induktiva 
processen innebär således att man drar generaliserbara slutsatser på grundval av 
observationer10. I den induktiva processen kastas ordningen om och teorin blir ett resultat av 
de observationer och resultat som har framkommit av en forskning till skillnad från 
deduktionsprocessen där hypoteser har deducerats fram utifrån teori i ett tidigt stadium. På en 
punkt är den induktiva och den deduktiva processen densamma, dess mål är att komma fram 
med ny teori. Men eftersom metoderna är så pass olika varandra blir resultatet också 
annorlunda, det är upp till forskaren att välja vilken metod han eller hon anser lämpligast för 
ändamålet.  
 
I vårt fall har vi valt den induktiva metoden. Den kanske främsta anledningen är att själva 
forskningen som vi skall genomföra är inom ett område som är föga dokumenterat i 
litteraturen. Det faktum att vårt specifika område är fattigt på litteratur och tidigare forskning 
har ställt oss inför en viss typ av undersökning. Det som intresserar oss är det kontextuellt 
unika i situationen hos företagen kring Berlinmurens fall. Det innebär i vårt fall att vi inte har 
möjligheten att pröva en hypotes och därmed utesluts också en deduktiv undersökning 
metoden. Detta förklarar i sin tur varför det i nästkommande stycken inte kommer att finnas 
en lång redogörelse för teori att läsa.  
 
Vi anser att den är lämpligast för oss på grund av flera av de orsaker som redan har nämnts i 
samtliga stycken ovan att se teorin utifrån det induktiva synsättet. Intresset för studien väcktes 
på grundval av observationer om att många av de förtagen som fanns i forna Östtyskland hade 
misslyckade förändringsprocesser och inte överlevde återföreningen. Teorin kommer i vårt 

                                                
9  s 20, Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber, Malmö 2002 
10  s.22, Ibis 
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arbete bli ett resultat av observationerna och resultaten som framkommer av vår forskning. 
Vår uppgift blir alltså inte att förkasta eller bekräfta en hypotes. 
 
 
 
3. TEORI 
 
 
3.1 Teoretisk fråga 
 
Change Management teorin är i många avseenden mycket relevant när det kommer till olika 
företags förändringsprocesser. Det som Change management står för är olika klassiska 
förändringskoncept som ska hjälpa ett företag till att lyckas med en förändring. Exempel på 
sådana teorier som innefattas av Change Management är Lewins trestegsmodell och 
kraftfältanalys, Kotters åtta steg och Senges systemmodell, men det finns också många fler. 
De flesta förändringsmodellerna inom Change management har unika huvuddrag och 
kännetecken som skiljer varje modell från den andra. En djupare analys av de klassiska 
teorierna visar dock att det finns stora likheter mellan de olika förändringsmodellerna. 
Majoriteten av teorierna fokuserar på organisation och ledarskap medan förändringsprocessen 
ska vara strukturerad och bra genomtänkt. Ledaren anses i många teorier som förändringens 
initiativstagare. Det som dessa koncept har gemensamt i övrigt är att de är mestadels 
amerikanska teorier som har för avsikt att lösa problem för företag som befinner sig inom 
vissa ramar. För att förklara det som vi tidigare antytt, att teorierna inte är applicerbara på 
företag i vår kontextuella situation, så måste vi ha i åtanke vem som dessa teorier har skapats 
för. Dessa teorier klarar inte av att behandla våra företags förändringsprocesser eftersom dessa 
företag från första början inte är i teorins målgrupp. De klassiska Change management 
teorierna har troligen skapats för amerikanska eller västerländska företag. Utöver detta så har 
de skapats för företag som befinner sig i en kapitalistisk fri ekonomi. De är dessutom 
utformade för att ta vara på de intentioner som ägaren har, alltså har förändringen ett starkt 
ägarperspektiv i normalfallet. 
 
Våra företag har lämnats utanför av flera anledningar. Till en början har teorierna inte räknat 
med att ett företag kan befinna sig i kommunism, eller annat styre än det fria kapitalistiska, 
vid förändringens början. Våra företag hade en övergång från kommunism till kapitalism 
inkluderad i sin förändring. Ingen av de klassiska teorierna fokuserar på eller inkluderar den 
här typen av omständigheter. De klassiska teorierna greppar därför inte i den här aspekten 
våra företags verklighet. När det gäller ägarperspektivet så stöter vi på ännu en punkt som inte 
är representerad i våra företags situation. Förändringen som skulle ske i våra företag är inte 
frammanad av ägarna utan av den politiska situationen. Därför kan det vara svårt att använda 
de klassiska koncepten inom Change management eftersom de huvudsakligen är formade och 
har som mål att tillfredställa en ledningsvilja. Dessa faktorer som är nämnda ovan gör det 
svårt för våra företag och många andra företag i en kontextuellt unik situation att använda sig 
av Change Management modellerna. 
 
Som följd dessa teoriers tillkortakommanden har vi ansett att våra forskningsfrågor är ytterst 
relevanta eftersom svaren på dem kan fylla ut eller uppmärksamma ett tomrum som finns i de 
klassiska förändringsteorierna. Den situation som vi har studerat är en unik situation som inte 
låter sig begripas med dagens Change Management. Med hjälp av vårt arbete och svaret på 
dess forskningsfrågor kommer vi troligen att kunna identifiera det som saknas i teorierna när 
det gäller förändringsprocesser i kontextuellt unika situationer. 
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4. UTGÅNGSPUNKT FÖR ANALYS AV SVAR 
 
Förändringsprocesser är ett mycket aktuellt och intressant ämne inom företagsekonomin i 
allmänhet och dess forskning i synnerhet eftersom det behandlar hur ett företag ska förbereda 
och genomföra förändring i sin organisation, något som i praktiken har visat sig vara mycket 
svårt och krävande. I vår undersökning av östtyska företag har vi fokuserat på deras 
förändringsprocess efter murens fall och Tysklands återförening. Som hjälp för att analysera 
företagens svar på hur deras förändringsprocess genomfördes har vi valt att använda oss av 
två olika hjälpmedel, varav en är teori och en är empiri. 
 
 
 
4.1 Teori som hjälpmedel 
 
Även om vi anser att Change Management teorier inte kan appliceras på kontextuellt unika 
situationer, som exempelvis våra företags, kan de fortfarande användas inom vissa områden i 
vår forskning. Vi anser att det finns många delar av koncepten som tar upp viktiga synpunkter 
att ta hänsyn till i en förändringsprocess. När det gäller vår uppsats är förändringsmodellerna 
delvis intressanta som referenspunkt för att få en djupare förståelse för ämnet och för att förstå 
svaren. I vår forskning har vi använt Kotters teorier i detta syfte. 
 
För att analysera Das Magazins och Intertexts svar angående förändringsprocessen de 
genomgick har vi tagit hjälp av Kotters teorier om hur en förändring ska ledas. I sin 
bok ”Leading Change” finns det olika anvisningar tillgängliga om hur en företagsledning ska 
gå tillväga för att lyckas med en planerad förändringsprocess. I ”Leading Change” behandlar 
Kotter exempelvis sin teori om de åtta stegen som måste följas för att nå de eftertraktade 
resultaten i en förändringsprocess. I dessa steg ingår bland annat att etablera en känsla av 
nödvändighet och skapa en ledande grupp som kan driva förändringen i organisationen. Andra 
exempel på det som Kotter tar upp i sina teorier är vikten av att ledningen fastställer och 
kommunicerar en ny vision samt motiverar personalen på rätt sätt. I Kotters bok får läsaren 
dessutom en djup inblick i varför många företag, trots noggrann förberedelse, misslyckas med 
sina försök till förändring. Vi kommer att gå in mer djupgående på Kotters teorier när vi 
tolkar och analyserar företagens svar. 
 
 
 
4.2 Empiri som hjälpmedel 
 
Det andra hjälpmedlet som vi har använt för att analysera företagens svar om deras 
förändringsprocess är Cap Gemini och Ernst & Youngs syn på hur Change Management ska 
utföras. CGE & Y är ett konsultföretag som arbetar med att stödja förändringsföretagets 
ledning och medarbetare när de vill genomföra en bestående förändring i organisationen. I 
CGE & Y:s instruktioner tillhandahålls olika metoder, anvisningar och råd som ska leda 
förändringsföretaget till en lyckad förändringsprocess. Vid sammanställningen av effektiva 
metoder och arbetssätt inom organisationsförändring har CGE & Y använt sig av olika 
klassiska förändringsmodeller och konsulternas egen samlade kompetens och erfarenhet från 
förändringsprojekt i olika branscher. Enligt konsultföretaget är deras anvisningar och metoder 
en tolkning av etablerade vetenskapliga Change Management teorier som exempelvis Kurt 
Lewins ”kraftfältsteori”. Just den behandlar hur företagsledningen kan identifiera de krafter 
som driver förändringsprocessen och de som motsätter sig den önskvärda förändringen med 
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olika motståndbeteenden.  Men den är bara en bland flera klassiska teorier som finns 
representerade i CGE & Y:s tolkningar som vi har använt oss av. Sammanfattningsvis är CGE 
& Y:s anvisningar en kombination av sammanfattade amerikanska teorier och resultat av egen 
empiri, alltså inte i sig en teori.  
 
Cap Gemini och Ernst Youngs anvisningar har rekommenderats till oss av en av deras 
konsulter som i flera år har jobbat med konceptet och upplevt att det leder till positiva resultat. 
Enligt konsulten är CGE & Y:s anvisningar om hur en förändringsprocess ska utföras mycket 
effektiva och passar enligt henne och hennes erfarenheter på området till de flesta företag. Vi 
tycker därför att anvisningarna är ett bra komplement till teorin som instrument för att tolka 
och analysera das Magazins och Intertexts svar om förändringsprocesser. 
 
 
 
5. KONKRET TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 
Vi har valt att intervjua två företag som redan innan Tysklands återförening hade sitt säte i 
den östtyska delen av Tyskland men som lyckades överleva och bli framgångsrika även efter 
återföreningen av Öst - och Västtyskland. Två östtyska företag som lyckades överleva trots de 
enorma politiska och ekonomiska förändringarna som följde efter Berlinmurens fall 1989. För 
att uppnå målet att kunna svara på våra forskningsfrågor måste vi sätta oss in i deras 
förändringsprocess men vi anser också att vi måste tänka in oss i situationen som pågick 
under perioden för förändringen och få en djupare inblick i hur företaget tänkte och agerade 
efter murens fall, detta i syfte att skapa förståelse för på vilket sätt den kontextuella 
situationen, som våra företag befann sig i, gör deras förändringsprocess unik. 
 
  
 
5.1 Jakten på Företag 
 
Vi inledde vårt arbete med att läsa olika artiklar och böcker om DDR och dess historia för att 
sätta oss in hur situationen i Öst- och Västtyskland såg ut innan och efter murens fall samt hur 
människor levde och vilka synsätt de hade.  Som följd av detta gjorde vi en efterforskning av 
vilka företag som existerade i forna Östtyskland och vilka företag som fortfarande finns kvar 
idag 17 år efter murens fall. Under denna fas av undersökningen upptäckte vi att det är svårt 
att få tag på gamla östtyska företag på grund av det lilla antalet företag som överlevde. En 
ytterligare försvårande faktor var också att många av de före detta östtyska företagen bytt 
namn och registrerats om sedan återföreningen. En del företag försökte dessutom att förneka 
sitt östtyska ursprung eftersom ursprunget inte ansågs vara bra ur marknadsförings- och 
imagesynpunkt, vilket har gjort det svårare att hitta dem. Främst de första åren av 
återföreningen förknippades Östtyskland med gammalt tänkande och Omodernitet. 
 
Trots dessa försvårande omständigheter, vilka i och för sig är en naturlig konsekvens av 
situationen och en huvudanledning till uppsatsens syfte, hittade vi slutligen ett par före detta 
Östtyska företag som har funnits både innan och efter murens fall. De passar in i våra 
sökkriterier eftersom de inte förnekar sitt Östtyska ursprung. Tvärtom är de stolta över sin 
historia och att de har klarat sig genom en svår period, erfarenheter som de gärna vill dela 
med oss. Dessa två företag är tidningen das Magazin och översättningsföretaget Intertext.  
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Det är ett medvetet val att välja två företag som vi vet är olika. Dessa olikheter, exempelvis 
bransch och produkt, kommer också självklart leda till ytterligare olikheter när det kommer 
den förändring som murens fall och återföreningen av Tyskland innebar. Vi vill framhäva att 
vi inte har för avsikt att jämföra dessa två helt olika företag och deras förändringsprocesser 
med varandra utan vi vill i stället undersöka och försöka förstå vad murens fall innebar för var 
och ett av företagen.  
 
 
 
5.2 Frågorna till företagen 
 
Vi vill att frågorna som vi har valt att ställa till företagen ska ge oss en förståelse av det som 
företagen gick igenom efter murens fall. Vi ville inte begränsa intervjupersonernas fantasi och 
har därför valt frågor som kan tolkas och besvaras på sitt eget sätt. De personer som svarar på 
intervjun ska kunna ha möjlighet att skriva om det som de själva anser är relevant och viktigt. 
Eftersom svaren från de två företagen inte ska jämföras med varandra behöver inte frågorna, 
läsas ordagrant utan vi vill att de ska ge utrymme för egen tolkning . Det för med sig att 
svaren av de två kontaktpersonerna kan variera kraftigt. Eftersom vi har skapat frågor som 
kan uppfattas på olika sätt, och besvaras på än fler sätt, kan intervjun röra sig i olika riktningar 
beroende på hur kontaktpersonen tolkar frågorna. Våra frågor ska framkalla olika känslor och 
minnen hos våra kontaktpersoner.  
 
Vi har tyvärr inte haft möjligheten att genomföra intervjun i ett möte med intervjupersonen 
utan har varit tvungna att skicka frågorna via e-post. Vi är mycket medvetna om att ett 
personligt möte med våra intervjupersoner skulle ha underlättat tolkningen av 
kontaktpersonernas svar och möjliggjort en vidare förståelse med hjälp av deras kroppsspråk. 
För att öka förståelsen för den kontextuellt unika situationen som företagen befann sig i har vi, 
trots att vi inte hade ett möte, försökt att inspirera våra kontaktpersoner att berätta om 
personliga erfarenheter och anekdoter i sina e-postsvar. Eftersom vi bevarat telefonkontakt 
med våra intervjupersoner under hela intervjuprocessen hade vi ständigt möjlighet att få 
förklaringar och djupare svar till våra frågor. Deras personliga berättelse och detaljerade svar 
hjälpte oss att få en ordentlig förståelse för situationen och underlättade tolkningen av deras 
svar trots att vi inte hade ett personligt möte. 
 
 
 
5.3 Frågeformulär 
 
Frågor om förändringsprocessen i ett Östtyskt företag i samband med murens fall 1989 
 
Frageformular über die Veränderungen die im Zusammenhang mit dem Fall der Mauer 1989 durchefuehrt 
wurden  
 
 
1a) När insåg ni att den politiska situationen höll på att förändras till den grad att detta 
också skulle påverka ert företags omgivning drastiskt? 
 
1a)Wann haben Sie gemerkt das sich die politische Situation in Ostdeutschland ändert und diese Veränderungen 
ihre Firma beeinflussen wird? 
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1b) Genomgick ni i samband med (före/efter) murens fall en planerad organisatorisk 
förändringsprocess? 
 
1b) Haben sie mit (vorher/danach)dem Fall der Mauer einen geplanten Veränderungsprozess durchgefuehrt?  

 
 
2) Hur förberedde ni er inom företaget när ni insåg att muren skulle falla och företagets 
situation och omvärld skulle förändras? 
 
2) Wie haben Sie sich in der Firma auf die Wiedervereinigung und mit dessen Folgen vorbereitet? 
 
 
3) Vilka var de områden inom företagets verksamhet som skulle påverkas mest av 
förändringen? 
 
3)Welche Gebiete in der Firma wurden am meisten von den Veränderungen beeinflusst? 
 
 
4a) På vilka sätt var företaget tvunget att tänka om rent konkret inför den nya politiska 
och ekonomiska situationen som murens fall innebar?  
 
4a) In welcher Weise war ihre Firma nach der Wiedervereinigung, die eine neue politische und wirtschafliche 
Lage mit sich brachte, gezwungen umzudenken? 

 
 
4b) Hur skedde förändringsprocessen konkret? 
 
4b)Wie sah der Veränderungsprozess konkret aus? 
( z.B,Umstrukturierung, Marketing…) 

 
 
5a) Vilken var den generella inställningen bland personalen inför de förändringar som 
företaget utsattes för i och med murens fall? 
 
5a) Welche Einstellungen hatten die Angestellten ueber die Veränderungen die nach dem Fall der Mauer 
gemacht werden mussten? 

 
 
5b) Tog ni in ny kompetens utanför DDR:s gränser, efter det att gränsen öppnats upp, i 
syfte att kunna anpassa er till den nya situationen?  
 
5b)Haben Sie neue kompetente Leute aus dem Westen angestellt die ihnen beim Anpassen an die neue politische 
und wirtschafliche Lage helfen konnten? 

  
 
6a) Hur kan ni sammanfatta den förändringsprocess som ägde rum i samband med 
murens fall 1989? 
 
6a)Wie wuerden Sie den Väränderungsprozess, der nach dem Fall der Berliner Mauer durchgefuehrt wurde, 
zusammenfassen? 
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6b) Vad skilde ert företag från alla de företag som inte överlevde den drastiska 
förändring som murens fall innebar för näringsverksamheten i Östtyskland? 
 
6b)Was war der Unterschied zwischen ihre Firma, die nach der Wende ueberlebt hat und wieder so erfolgreich 
ist, und den anderen Firmen die nach der Wiedervereinigung nicht ueberlebt haben? 

 
 
6c) Om ni själva skulle peka ut tre nyckelfaktorer inom ert företag i den 
förändringsprocess som murens fall föranledde som ledde till att ni överlevde, vilka 
skulle de vara?  
 
6c)Welche drei Hauptfaktoren glauben Sie haben ihnen im Veränderungsprozess geholfen die schwere Zeit nach 
dem Fall der Mauer zu überleben? 

 
 
 
6. CASE 1: DAS MAGAZIN -maktövertagandet 
 
 
6.1 Introduktion av das Magazin 
 
Det första östtyska företaget som vi har valt att undersöka är das Magazin, en tidning som 
publicerar kultur och litteraturinspirerade artiklar. Tidningen grundades 1924 och har med 
några års krigsuppehåll existerat sedan dess. Efter murens fall upplevde tidningen enorma 
svårigheter. Företaget behövde inte bara anpassa sig till de politiska och ekonomiska 
förändringarna utan även till den ökade konkurrensen från Västtyskland. Detta gjorde det 
svårt för ”das Magazin” att överleva efter återföreningen. Försäljningen av tidningen 
minskade dramatiskt efter murens fall och das Magazin hamnade 2001 i en ekonomisk 
situation som nästan slutade i konkurs. Manuela Thieme som har varit vår kontaktperson 
genom arbetet köpte upp tidningen för att rädda den. Den är Tysklands äldsta tidning och 
betyder enligt henne mycket för den östtyska befolkningen. Många människor i Östtyskland 
förknippar tidningen med trygghet och kultur och har djupa känslor för företaget på grund av 
tidningens långa historia. Redan innan muren som delade Tyskland i väst och öst byggdes 
spred tidningen varje månad glädje och kunskap till tyska folket. 1941 förbjuds tidningen av 
regeringen trots (eller på grund av deras motto) ”mycket underhållning, lite politik”. 1949, 
åtta år efter krigsuppehållet börjar das Magazin att publiceras igen med ämnen som kultur, 
litteratur, politik och äktenskapliga relationer. Efter uppdelningen av Tyskland bestämde sig 
tidningen att undvika ämnet politik för att inte hamna i konflikt med staten och valde därför 
att fokusera på andra ämnen i stället.  
 
Vi kontaktade das Magazin via telefon och blev efter vår presentation av oss själva och vår 
uppsats kopplade till Företagets VD och ägare Manuela Thieme. Hon blev mycket positivt 
inställd till vår undersökning och ville gärna hjälpa oss genom att berätta om företagets 
förändringsprocesser i samband med Berlinmurens fall. Anledningarna till att vi sedan valde 
att intervjua Manuela är många. Hon har inte bara upplevt förändringsprocessen som 
genomfördes i samband med Tyskland återförening utan har även varit ansvarig för företagets 
överlevnad och vidareutveckling. 
 
Vi skickade via e-post det frågeformulär som vi hade formulerat för att få svar på de frågor 
som vi ville forska om. Vidare bestämde vi oss tillsammans med Manuela för att vi skulle ha 
fortsatt kontakt via e-post men även telefonkontakt vid behov. Efter att vi fick hennes svar 
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och hade läst dem förberedde vi några följdfrågor som skulle hjälpa oss att förstå svaren lite 
bättre. Vi ville fördjupa oss i flera av de saker som hon nämnde som vi ansåg vara mycket 
intressanta. I en Telefonintervju gick vi sedan igenom de följdfrågor som vi hade förberett och 
avslutade intervjun med några frågor som dök upp under samtalets gång. Svaren var mer 
personliga och preciserade och vi fick också reda på hur kontaktpersonen kände och 
uppfattade den situationen som hon hade beskrivit. Den sista intervjun var en bra 
komplettering till de första svaren som var mer professionellt framställda.  
 
 
 
6.2 Empiri; Intervju med Manuela Thieme 
 
Vår kontaktperson Manuella Thieme som nu äger Das Magazin är 40 år gammal och har 
jobbat i företaget sedan april 1989. Hon är född i Östberlin och har studerat journalistik i 
Leipzig. Vi kommer i redovisningen av intervjun men henne att skriva frågorna med kursiv 
stil så att det ska bli lätt att se vilken fråga texten refererar till. 
 
 
Vi inledde vår intervju med att fråga när företaget insåg att den politiska situationen höll på 
att förändras till den grad att detta också skulle påverka företags omgivning drastiskt? Vår 
Intervjuperson Manuella Thieme förklarade att det östtyska folket märkte att den politiska 
stämningen höll på att ändras när Gorbatjov 1985 införde den nya politiska 
reformen ”Glasnost” (öppenhet) i det dåvarande Sovjetunionen. Reformen innebar öppenhet 
för medborgare att uttrycka sina åsikter och känslor. Det blev enligt Manuela tydligare att 
östtyskarna levde i ett system som var allt annat än en demokrati. För Mediebranschen 
öppnade den nya reformen nya dörrar, journalister kunde göra mer reportage och skriva och 
uttrycka sina äkta känslor och tankar lite mer än förr. Men trots införandet av denna reform 
var de flesta östtyska medborgarna fortfarande tveksamma och vågade inte uttrycka sig fritt. 
Respekten och rädslan för staten var fortfarande för stor för att våga ifrågasätta systemet och 
de politiska beslut som staten fattade. Att gränserna mellan Öst - och Västtyskland skulle 
suddas ut insåg man först i slutet av 1989 bara kort innan muren föll. De ekonomiska och 
politiska förändringar som återföreningen medförde var omfattande och mycket svåra att 
förberedda sig på, enligt Manuella Thieme. Majoriteten av den östtyska befolkningen hade 
väntat länge på återföreningen utan att veta vilka konsekvenser murens fall skulle ha på det 
forna DDR:s företag.  
 
 
Sedan frågade vi Manuela Thieme ifall företaget i samband med murens fall genomgick en 
planerad organisatorisk förändringsprocess. Enligt Manuellas svar hade das Magazin inte 
förberett sig på konsekvenserna som murens fall skulle innebära eftersom ingen i företaget 
hade räknat med så stora förändringar. Företagets ledning och personal var överväldigat av de 
stora förändringar som skedde i början av 1990 och hade i detta läge inte kompetensen att 
genomföra en planerad förändringsprocess. De åtgärderna som den östyska ledningen 
genomförde kändes inte planerade utan spontana och impulsiva. Den nya västtyska ledningen 
som tog över das Magazin efter murens fall däremot verkade ha planerad en 
förändringsprocess som de ansåg skulle leda företaget till framgång. En ny vision, mål och 
strategi infördes i företaget och varje förändring den nya ledningen försökte att implementera 
verkade vara bra genomtänkt. Deras mål med förändringen var enligt vår kontaktperson att 
omvandla das Magazin till ett konkurrenskraftigt, modernt västtyskt företag med splitter nya 
normer och värderingar. 
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På vår andra fråga angående hur företaget förberedde sig på de förändringar som skulle 
komma när de insåg att muren skulle falla och företagets situation och omvärld skulle 
förändras svarade Manuella att förändringsprocessen först igångsatts i början av 1990 när 
muren redan hade fallit och BRD och DDR hade förenats. Västtyska journalister började 
jobba för företaget och fick inom kort de betydelsefulla posterna. Anledningen till att så 
många västtyska journalister kom till tidningen var att ett framgångsrikt västtyskt företag, 
Gruner & Jahr, som publicerade en likartad tidning i väst köpte upp das Magazin. De tog med 
sig en del av sin personal från sina filialer i Väst. Dessutom började tidningen skriva om nya 
ämnen med rubriker som Samhälle, Vardag och Politik 
 
 
Vilka var de områden inom företagets verksamhet som skulle påverkas mest av murens fall 
var en annan fråga som vi ställde till Manuela Thieme. Enligt henne ändrades hela det 
journalistiska konceptet efter återföreningen. Det fanns inte längre någon politisk makt att 
tillfredställa eller övertyga. Det enda som räknades var den ekonomiska framgången dvs. hur 
många tidningar som såldes och hur många som behövdes säljas för att tidningen skulle 
överleva. Hon skrev: ”En hög försäljningssiffra är inte nödvändigtvis ett tecken på hög kvalité, 
detta bevisar kvällstidningarna. Men att dö vacker kan inte vara målet för ett företag." 
 
 
För att få chansen att förstå hennes svar på denna fråga lite bättre ställde vi några följdfrågor 
till henne. Hennes sätt att svara på vår fråga gjorde oss intresserade av att veta mer kring 
hennes bakomliggande tankar. Vi anade att det fanns mer information som hon inte delade 
med oss i sitt första svar. Vad menade hon med att tillfredställa och övertyga staten och vad 
syftade hon på när hon pratade om kvalité?  För att få reda på detta frågade vi henne vad 
staten fick bestämma under DDR tiden och hur påverkade staten vad journalister skrev i sina 
artiklar? Vi ringde upp henne för en kompletterande intervju och hennes svar löd (översatt 
från tyska): "Man fick inte skriva om ett ämne som staten inte skulle acceptera".  
 
 
Ett exempel på ett ämne som enligt Manuella skulle medföra problem om man som journalist 
uppmärksammade det var situationen vid gränsen mellan Väst- och Östtyskland. Majoriteten 
av den östtyska befolkningen visste inte att soldaterna hade tillstånd att skjuta vid ett 
flyktförsök från DDR. Trots att hundratals människor dödades under DDR:s tid i försök att fly 
från öststaterna till Västtyskland var det inte accepterat att skriva om detta ämne. Vad skulle 
ha hänt om någon skulle ha skrivit om ämnen som inte accepterades frågade vi vidare.  
Denna fråga hade hon mycket svårt att besvara. Det märktes att detta ämne fortfarande är 
mycket känsligt och att respekten gentemot staten fortfarande är för stor för att kunna svara 
obehindrat. Hon undvek att svara och sa att ingen sund människa skulle ha satt sig själv i en 
sådan situation, dvs. att skriva om gränssituationen. Det gav enligt henne inget resultat att 
argumentera med staten eftersom den alltid fick rätt i slutändan ändå.  
 
 
Eftersom vi inte ville pressa vår kontaktperson till att svara på en fråga som hon ansåg att vara 
besvärande gick vi vidare till nästa följdfråga. Vad syftade hon på när hon pratade om 
tidningens kvalité? Ansåg hon att tidningens kvalité hade sjunkit sedan murens fall?  
Frågan svarade hon på genom att förklara att unga människor som hade för avsikt att bli 
journalist var tvungna att genomgå ett test som skulle visa om de hade de egenskaper som 
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behövs för att vara journalist. Kraven på unga studenter var höga och utan en viss skrivtalang 
var det omöjligt att komma in på journalistutbildningen. Vissa kompetensskillnader mellan 
västtyska och östtyska journalister existerade enligt Manuela. Medan östtyska journalister 
koncentrerade sig på att skriva en artikel av hög kvalité använde sig västtyskarna av en 
skrivstil som de ansåg skulle locka en större publik. (Denna situation är ganska logisk 
eftersom de östtyska journalisterna aldrig behövde konkurrera under DDR tiden.) 
 
 
Vår nästa huvudfråga som vi ställde till intervjupersonen löd; På vilka sätt företaget var 
tvunget att tänka om rent konkret inför den nya politiska och ekonomiska situationen som 
murens fall innebar? Främst ansåg Manuela att den östtyska median var tvungen att öppna sig 
politiskt i och med DDR:s undergång. Innan murens fall var det otänkbart att skriva om 
varken inrikes eller utrikespolitik. Efter återföreningen var dock politik ett viktigt ämne som 
var mycket efterfrågat av den östtyska publiken. Människorna kände ett behov av att veta 
vilka förändringar som skulle följa efter DDR:s och BRD:s förening och hur dessa skulle 
påverka befolkningen. De flesta östtyska journalisterna hade inte skrivit om politiska ämnen 
förut och saknade därför kunskap om hur ett sådant ämne skulle behandlas. Eftersom de 
östtyska journalisterna i detta stadium inte kunde tillfredställa de behoven som ställdes av 
omgivningen var de tvungna att ta hjälp av sina nya vässtyska kollegor. Färdigheter som att 
vara kritisk, genomföra djupa undersökningar och bearbeta kritiska ämnen var något som de 
östyska journalisterna saknade.  
 
En lång tid av kommunistiskt styre hade satt sina spår i deras sätt att tänka och skriva. Utöver 
den yttre censuren som praktiserades av regeringen fanns den inre censuren som utövades av 
journalisterna själva. Även efter murens fall ledde den enorma respekten gentemot staten och 
det kommunistiska tankesättet till att många östtyskar journalister inte vågade skriva om vissa 
ämnen eller omedvetet förskönade artiklar som de ansåg kunde stöta på kritik från regeringens 
sida. Enligt Manuela levde journalisterna med en ständig inre konflikt som var mellan att 
skriva sanningen och tillfredställa staten. För att kunna konkurrera med de nya västtyska 
tidningarna och kunna leverera intressanta och realitetsbaserade artiklar var den östtyska 
personalen tvungen att ta itu med sina hämningar och svagheter och börja skriva reportage 
och inte påverkas negativt av deras politiska förflutna.  
 
Även den organisationsstruktur som rådde i das Magazin var inkluderad i förändringen. Den 
hierarkiska organisationsstruktur som dominerade medan företaget var kommunistiskt skulle 
omvandlas till en platt och decentraliserad struktur vilket skulle ge personalen större utrymme 
att engagera sig i företaget och dess beslut. Dock var många anställda överväldigade av de 
nya kraven som ställdes på dem. Den nya strukturen innebar att personalen förväntades ta 
egna initiativ och visa stort engagemang och intresse för företaget. Det räckte inte längre att 
utföra de direktiv som organisationsledningen ställde. Detta var en stor förändring för 
företagets ursprungliga personal och många anställda fick tänka om och lära sig från sina 
vässtyska kollegor.  
 
Även Marknadsföring började spela en betydelsefull roll i kampen mellan tidningarna att sälja 
så många upplagor som möjligt. Eftersom marknadsföring var något som knappt existerade i 
företagsvärlden under DDR:s tider var många östtyska anställda tvungna att lära sig konceptet 
och målet med marknadsföring från grunden. Enligt Manuela Thieme hade endast de företag 
som investerade i bra marknadsföring chansen att överleva den starka konkurrensen i det 
förenade Tyskland.  
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Nästa stora fråga som vi ställde var hur förändringsprocessen gick till rent konkret. Manuela 
förklarade då att alla relevanta poster blev övertagna av de nya västtyska kollegorna. Målet 
från den nya ledningens sida var att skapa en ny kultur i företaget. Enligt de nya västtyska 
cheferna behövdes extrema åtgärder för att göra tidningen konkurrenskraftig. Den äldre delen 
av personalen som hade jobbat i företaget i flera decennier förtidspensionerades eller 
tvingades till att lämna företaget. De ansågs vara för gamla och alldeles för påverkade av det 
kommunistiska tankesättet för att kunna anpassa sig (eller anpassas) till de nya 
förändringarna. I vår intervju har Manuela även brukat ordet ”fördärvad” för att beskriva hur 
den vässtyska ledningen ibland beskrev de äldre metarbetarna i företaget. Alla 
utbildningsresurser som las på den östtyska personalen tilldelades strikt de yngre östtyska 
journalisterna. De fick ta del av olika kurser och dyra resor till västvärlden. Anledningen till 
varför de unga medarbetarna främjades var att de ansågs vara formbara och anpassningsbara 
till det nya kapitalistiska systemet och den nya företagskulturen som ledningen hade för avsikt 
att införa. 
 
I detta informationsläge hade vi med hjälp av Manuela Thiemes svar lyckats skapa oss en 
förställning om hur förändringsprocessen i samband med Tysklands återförening såg ut i das 
Magazin. Dock ansåg vi att det behövdes en ytterligare komplettering av detaljerade svar för 
att vi skulle kunna få en djupare förståelse för den situationen som das Magazin befann sig i 
efter murens fall. Vi kontaktade Manuela och bad henne att berätta om hur hon upplevde 
situationen i företaget före och efter murens fall. Detta i syfte att få en tydlig bild av de 
förändringar som ägt rum i företaget från tiden före till tiden efter BRD och DDR hade 
förenats.  
 
Enligt Manuela hade stämningen i företaget innan murens fall varit ganska spänd eftersom 
majoriteten av media branschen väntade på en politisk förändring. Många kollegor var 
omotiverade och delvis frustrerade på grund av de politiska bestämmelser som gjorde det 
svårt att göra yrkesmässiga förändringar och utvecklas som person. Inga belöningssystem 
eller andra motiveringstekniker togs till hjälp för att ge medarbetarna ett mål att sträva efter 
eller en anledning att jobba hårdare för. Politiken var inte den enda anledning till varför 
östtyska företag hamnade efter och inte kunde konkurrera med västvärlden. DDR:s eterblivna 
teknologi var den andra anledningen till att företagen inte kunde utvecklas som de själva ville. 
Maskinerna som stod till förfogande var mycket gamla och kunde inte jämföras med de 
moderna och effektiva maskinerna i Västtyskland. Många unga journalister visade missnöje 
och tecken på frustration medan de flesta äldre medarbetarna var nöjda med det rådande 
systemet. Kommunism ansågs vara en trygghet eftersom ingen behövde vara orolig att förlora 
sitt jobb eller att tvingas jobba hårdare än de själva ville.  
 
Manuela fortsatte att svara på frågan genom att förklara att det knappt gick att känna igen 
företaget efter murens fall, på grund av de stora förändringar som hade ägt rum. Endast 20 % 
av företagets ordinarie medarbetare jobbade kvar i das Magazin medan resten hade tvingats 
lämna företaget eller i några enstaka fall valt att sluta frivilligt. Ålder bestraffades medan 
ungdom belönades och främjades och teknologin förbättrades enormt. De nya och moderna 
maskinerna från Västtyskland ledde till en mycket högre effektivitet i företaget. Det pågick 
ständiga seminarier och kurser för att lära ut och sprida den nya företagskulturen. Med 
kulturen infördes ett nytt lönesystem med mycket högre löner och möjlighet till olika 
provisioner. Personalen förväntades vara aktiv och bidra till företagets framgång genom att ta 
egna initiativ och handla med sunt förnuft.  
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Vilken var den generella inställningen bland personalen inför de förändringar som företaget 
utsattes för i och med murens fall frågade vi Manuela vidare och enligt henne varierade 
personalens inställning beroende på ålder och bakgrund. De flesta unga medarbetarna var 
mycket positivt inställda till de förändringar som företaget genomgick och visade en mycket 
större entusiasm än vad de hade gjort i det forna DDR. I början av förändringsprocessen var 
även många äldre anställda positiva till förändringarna som den nya västtyska ledningen hade 
planerat (även om de var mycket mer kritiska än sina unga kollegor).  När sedan 
förändringarna igångsatts visade sig mycket missnöje bland personalen framförallt bland de 
äldre som hade det svårare att anpassa sig till de nya rutinerna. Många unga anställda blev 
förvirrade av de ständiga förändringarna medan de äldre i företaget kände sig osäkra och 
misslyckades med att integrera med sina nya kollegor, vilket ledde till en känsla av 
utanförskap. Manuela påpekade sedan att med tanke på att de äldre, östyska medarbetarna inte 
togs på allvar och särbehandlades innan de slutligen fick lämna företaget, var det mycket 
förståligt att de inte var förtjusta i de nya förändringarna.  
 
 
Vår nästa huvudfråga till Manuela var huruvida das Magazin tog in ny kompetens från 
utanför DDR:s gränser, efter det att gränsen öppnats upp, i syfte att kunna anpassa sig till 
den nya situationen? 
Eftersom das Magazin blev uppköpt av ett västtyskt företag anställdes många nya västtyska 
kollegor. Det var dock inte planerat att ta in ny kompetent personal utifrån utan ett resultat av 
att den nya företagsledningen kom från Västtyskland och ansåg att rekrytering av vässtyska 
medarbetare skulle kunna snabba på förändringsprocessen. 
 
 
På vår fråga hur hon skulle sammanfatta den förändringsprocess som ägde rum i samband 
med murens fall 1989 svarade Manuela följande: ”Jag anser inte att förändringsprocessen var 
framgångsrik.” Enligt henne hade den nya ledningen inte tagit hänsyn till den östtyska 
befolkningens intressen och behov. Efter att das Magazin i början av 1991 hade blivit uppköpt 
av det västtyska företaget ändrades tidningens identitet för att passa vässtyska 
framgångsrecept. Inte bara utseendet av tidningen förändrades utan även innehållet som innan 
murens fall hade varit så populärt bland östtyskarna. Nya rubriker och helt nya ämnen ledde 
till att den östtyska befolkningen snabbt förlorade intresset för das Magazin. Den nya 
vässtyska ledningen prioriterade ämnen som hade var aktuella i Vässtyskland men som var 
främmande och oförståeliga för de personer som köpte tidningen i DDR:s tider. Den 
minskade försäljningen var enligt Manuela i allra högsta grad ett resultat av ledningens 
ignorans gentemot den östtyska kulturen och mentaliteten 
 
 
Vad skilde ert företag från alla de företag som inte överlevde den drastiska förändring som 
murens fall innebar för näringsverksamheten i Östtyskland frågade vi vidare.  
Under DDR:s tid var das Magazin mycket framgångsrik och populär tack vara tidningens 
förmåga att fånga upp läsarnas intressen och använda sig galant av de luckor som det politiska 
systemet erbjöd. Efter att das Magazin köptes upp sjönk försäljningen drastiskt och trots 
många försök att rädda tidningen hamnade das Magazin 2001 inför konkurs. Anledningen till 
tidningens överlevnad var enligt Manuela östtyskarnas kärlek till tidningen. Hon köpte das 
Magazin för att behålla och rädda en del av det östtyska kulturarvet. Sedan Manuela Thieme 
har övertagit tidningen har försäljningen i båda delarna av Tyskland ökat igen. Den nya 
gemensamma kulturen gör det lättare att tillfredställa både de östtyska och vässtyska läsarna. 
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Trots försäljningsökningen gör das Magazin fortfarande ingen vinst och anses av Manuela 
snarare vara ett ”kärleksprojekt” som överlever på grund av medarbetarnas hängivenhet.  
 
 
Sista frågan som vi ställde till vår intervjuperson var vilka tre nyckelfaktorer inom 
förändringsprocessen som enligt henne ledde till att das Magazin överlevde.  
Svaret vi fick var:  

• Inre Vi-Mission; östtyskarna är inte sämre bara annorlunda  
• Learning by doing – Att kunna lära sig från den nya vässtyska personalen 
• Hängivna medarbetare 

 
 
 
6.3 Analys av das Magazins förändringsprocess 
 
 
I denna del av arbetet kommer vi att analysera das Magazins förändringsprocess och koppla 
denna till den utvalda teorin och empirin som vi valt som hjälpmedel. Eftersom den 
förändring vi granskar påtvingades av ett politiskt beslut kan det vara problematiskt att 
använda sig av teori och empiri som i hög grad koncentrerar sig på förändringsprocesser som 
genomfördes för att öka den ekonomiska ställningen i företaget. Men en analys och tolkning 
av das Magazins förändringsprocess behöver enligt vår uppfattning en fast grund att stå på, 
därav detta tillvägagångssätt. 
 
För att analysera das Magazins tillvägagångssätt och utöka vår förståelse av hur en lyckad 
förändringsprocess ska genomföras kommer vi att använda oss av Cap Gemini, Ernst & 
Youngs anvisningar och Kotters (1996) förändringsmodeller. Vi är medvetna om att deras 
riktlinjer inte nödvändigtvis kan kopplas till den förändringsprocess som das Magazin 
genomgick eftersom dessa inte tar hänsyn till den politiska situationen som de östtyska 
företagen befann sig i samt de andra faktorer som är beskrivna i teoriavsnittet. 
Konsultföretaget CGE & Y:s rekommenderar användning av Change management när 
företagen vill åstadkomma en bestående förändring och förankra den i företagskulturen. 
Enligt deras riktlinjer ska en förändringsprocess vara indelad i 3 olika faser.  
 
Den första fasen i anvisningarna är strategi och mobilisering. I den delen av förändringen ska 
det genomföras en omfattande analys av den situation som företaget i nuläget befinner sig i. 
Innan förändringsprocessen igångsätts måste ledningen vara medveten om varför en 
förändring är nödvändig. I vanliga fall påbörjas en förändringsprocess i syfte att förbättra en 
krissituation i företaget som yttrar sig i form av dålig ekonomi eller otillfredsställda kunder. 
När das Magazins medarbetare tvingas att driva en förändringsprocess är den ekonomiska 
ställningen i företaget mycket bra. Försäljningen av tidningen är hög och kunderna är mycket 
nöjda med produkten när den vässtyska ledningen börjar med förändringarna. Avsaknaden av 
den ekonomiska krissituationen är enligt Kotter (1996) en anledning till varför 
företagsledningen inte kunde inspirera alla anställda att engagera sig i förändringsprocessen.   
 
I den första fasen är det enligt CGE & Y mycket viktigt att ledningen genomför en ordentlig 
marknadsundersökning för att ta reda på vilka intressen och behov de östtyska kunderna har. 
För att lyckas med förändringsprocessen måste företaget enligt Cap Gemini och Ernst & 
Young anpassa sina nya planer och strategier till organisationens omgivning. Enligt våra 
tolkningar har den nya företagsledningen antingen missat att ta hänsyn till den kultur som 
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rådde i det forna DDR eller medvetet valt att bortse från östyskarnas intressen och behov. 
Orsaken till varför förändringarna inte anpassades till den rådande kulturen i östtyskland är 
enligt vår uppfattning att den vässtyska ledningen hade räknat med att den östtyska kulturen 
skulle förändras och anpassa sig till den västtyska sidans kultur på mycket kort tid. Vad de 
inte har tagit hänsyn till är att en kultur som har existerat i många decennier inte kan förändras 
över en natt. Företagsledningen publicerade tidningar som inte tilltalade den östtyska 
befolkningen eftersom de berörde ämnen som den östtyska befolkningen antingen inte kunde 
identifiera sig med eller inte var intresserade av. Om företagsledningen skulle ha tagit hänsyn 
till den östtyska kulturen skulle das Magazin haft större chanser att genomföra en lyckad 
förändringsprocess.  
 
Företagsledningen missade dessutom att undersöka hur inställningen bland personalen, i fråga 
om de kommande förändringarna, var. Det borde ha ingått en identifiering av vilka 
intressenter som finns i företaget. Ledningen måste alltså undersöka vilka anställda och 
intressenter som stödjer förändringen och i vilken grad personalen är engagerad. Om 
ledningen av das Magazin skulle ha genomfört denna undersökning skulle de ha fått reda på 
att även de flesta äldre anställda i företaget var villiga att genomföra en förändring. 
Anledningen till att många äldre i senare stadium utvecklade en misstro gentemot den nya 
ledningen och deras strategi var att de behandlades som okapabla till förändring och inlärning. 
En noggrann undersökning om personalens engagemang och inlärningsförmåga skulle ha 
informerat företagsledningen att förtidspensionering eller avskedande av erfarna och 
kompetenta medarbetare inte var nödvändigt.  
 
Vi ansåg att företagsledningens sätt att hantera motståndet var mycket intressant och valde att 
analysera ledningens beteende tillsammans med en av Cap Gemini och Ernst & Youngs 
konsulter Johanna Melin. Konsulten Johanna Melin har jobbat i CGE & Y i 10 år och har 
genomfört många lyckade förändringsprocesser för olika företag. Enligt henne är 
förändringsmotstånd en mycket naturlig och oundviklig reaktion som förekommer i nästan 
alla förändringsprocesser oavsett hur bra genomförd processen är. Denna reaktion är 
vanligtvis ett utryck för osäkerhet inför framtiden och kan endast minskas genom bra 
kommunikation. Företagsledningen måste enligt konsulten skapa en acceptans för 
förändringen genom att informera personalen om hur förändringen ska genomföras och hur 
denna kommer att påverka deras arbetssituation. I das Magazins fall förekom inte den 
kommunikationen med de äldre anställda, som eventuellt var motståndare till förändringen. 
Som vi tolkade händelserna i das Magazin försökte inte företagsledningen att skapa en 
acceptans och ”tina upp” sina motståndare utan valde helt enkelt att ta bort personalen som de 
ansåg inte var positivt inställd till de kommande förändringarna.  
 
Enligt Johanna förekommer det ofta att vissa anställda, trots flera samtal med ledningen, 
motarbetar förändring. Detta motstånd kan enligt Cap Gemini och Ernst & Youngs 
anvisningar hanteras på olika sätt. Det vanligaste sättet är att omfördela makten i företaget så 
att de anställda som driver förändringen har ett större inflytande än de som motsätter sig 
förändringsprocessen. I vissa fall räcker en maktfördelning inte för att minska motståndet och 
ledningen blir därför tvungen att avskeda de som motsätter sig förändringen. 
 
Om das Magazins företagsledning skulle ha försökt att hantera förändringsmotståndet och 
trots flera försök misslyckats med att skapa en acceptans skulle das Magazins handlande ha 
varit fullt rimligt enligt CGE & Y’s metoder för förändringsledning. Men eftersom 
företagsledningen inte genomförde några undersökningar eller försökte att dämpa motståndet 
kan deras handlande anses vara mycket oetiskt och skadligt för företaget. Situationen i och 



 26 

med murens fall blev alltså mycket svår och tuff främst för de östtyska medarbetarna. 
Förändringsprocessen som företaget genomgick resulterade troligen i ett personligt lidande 
för många. Genom att avskeda eller tvinga majoriteten av sin äldre personal att lämna 
företaget skapade ledningen antagligen en stor osäkerhet bland sina anställda. Även om vår 
intervjuperson Manuela Thieme inte blev av med jobbet tack vare sin unga ålder är det 
beskrivna ovan en av de omständigheter kring förändringen när Tyskland enades som hon 
minns och redogör grundligast för.  
 
Enligt Kotter (1996) måste det finnas förtroende i ett företag för att en förändringsprocess ska 
kunna vara framgångsrik. Det blev troligen svårt för das Magazins nya ledning att bygga upp 
förtroende bland sina anställda när ledningen samtidigt skapade osäkerhet genom att avskeda 
och förtidspensionera en betydlig del av personalen. När ett företag befinner sig i en ostadig 
omgivning med ständiga förändringar är det enligt Kotter (1996) nödvändigt att skapa ett 
team som består av individer med olika personligheter och färdigheter för att hjälpa driva 
förändringsprocessen framåt. Ett team kan dock bara vara framgångsrikt om varje medlem har 
förtroende för sina lagkamrater och ledningen och om alla arbetar mot ett gemensamt mål11. 
Vi vet inte om das Magazin har använt sig av ett team för att driva förändringsprocessen 
eftersom vi inte undersökte detta i vår intervju med Manuela Thieme men vi kan föreställa oss 
att ett team-arbete i das Magazin skulle ha misslyckats med tanke på avsaknaden av tillit och 
förtroende för ledningen.  
 
I denna första fas som beskrivits ovan ingår det även att företagsledningen skapar en vision 
för förändringen. Visionen ska ge en tydlig och inspirerande bild av det framtida önskade 
målet och ska definiera tydliga och konkreta mål som leder till framgång. Utan en bra vision 
har personalen ingen uppfattning om hur framtiden i företaget ska se ut och vilka förändringar 
som måste göras för att nå dit. Visionen ska motivera personalen och samordna sitt beteende 
så att alla i företaget strävar mot samma mål 12 . I das Magazins fall har den nya 
företagsledningen varit mycket tydlig med att förklara vad deras framtida vision är. Das 
Magazin skulle omvandlas till ett konkurrenskraftigt, kapitalistiskt företag med höga 
försäljningssiffror. Problemet med den visionen var enligt Manuela att de flesta östtyska 
anställda i företaget inte förstod vad den innebar rent konkret. I början av 
förändringsprocessen var många anställda mycket förvirrade och osäkra på vad som 
förväntades av dem eftersom de saknade kunskap om vad det betyder att vara kapitalistisk och 
konkurrenskraftig. Das Magazins östtyska anställda hade endast erfarenhet från att arbetat i ett 
kommunistiskt företag som tidigare inte hade behövt fokusera på att bli konkurrenskraftigt. 
Enligt Kotter (1996) är det mycket viktigt att alla i företaget förstår visionen, i annat fall kan 
den omvandlas till något abstrakt och obegripligt. För att förebygga att detta händer anser 
Kotter att ledningen måste ställa upp delmål som motiverar personalen till att fortsätta arbeta 
mot det slutliga målet. Från det som Manuela berättade för oss i intervjun har vi förstått att 
ledningen misslyckades med att ställa upp delmål som skulle ha kunnat motivera personalen 
till att fortsätta driva företaget mot huvudmålet. I stället verkade majoriteten av de anställda 
känna sig förvirrade eftersom ledningen enbart koncentrerade sig på det slutliga målet som 
kändes obegripligt och abstrakt för majoriteten av den östtyska personalen.  
 
Sammanfattningsvis saknas i första fasen av das Magazins förändringsprocess; En analys av 
omgivningen som företaget befinner sig i, en kartläggning av hur förändringsförmågan i 
organisationen ser ut och delvis en undersökning av hur processen ska genomföras för att få 

                                                
11 John P. Kotter, Leading change, Harvard Business School Press, 1996 
 
12 John P. Kotter, Leading change, Harvard Business School Press,  
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med de anställda i förändringen. Att den nya västtyska ledningen missade viktiga delar av 
första förändringsfasen kan bero på flera faktorer, både interna och externa, exempelvis att 
ledningen inte förberedde sig tillräckligt innan de satte igång förändringen.  
 
Den andra fasen som företagsledningen enligt Cap Gemini och Ernst Young måste genomgå i 
en förändringsprocess indelas i process och design. I denna fas ska processen formas och 
förberedas på ett sätt som unnar företagskulturen, kunderna och sina anställda. Eftersom das 
Magazin inte genomförde viktiga undersökningar i första fasen är risken stor att 
företagsledningen bestämmer sig för att implementera strategier som inte leder till en lyckad 
förändringsprocess. Beslutet att ändra das Magazins identitet genom att införa en ny design 
och nya vässtyska ämnen är till exempel ett resultat av en misslyckad marknadsunderökning 
som skulle ha genomförts i fas 1. Detta beslut ledde till att försäljningen av das Magazin 
minskade eftersom tidningen inte längre tilltalade sina östtyska kunder.  
 
Rekrytering och Kompetensutveckling tillhör också andra delen av förändringsprocessen. Das 
Magazins företagsledning har i denna fas rekryterat många nya västtyska journalister som tog 
över de betydelsefulla posterna i företaget. Anställning av västtyska journalister har enligt vår 
uppfattning lett till mycket missnöje i företaget. Från Manuelas sätt att beskriva 
rekryteringsprocessen tolkar vi att de få östyska journalister som arbetade kvar i företaget 
kände sig mindre värda och mindre kompetenta än sina nya kollegor. Enligt Manuela var det 
viktigt att inse att de östyska anställda inte var sämre än de västyska utan att de endast var 
annorlunda. Denna förståelse hjälpte många östyskar att behålla sitt självförtroende och viljan 
att fortsätta driva förändringsprocessen.  
 
I Intervjun som vi utförde med Manuela Thieme pratade hon mycket om företagets 
kompetensutveckling som skedde efter murens fall. De unga östtyska anställda som var kvar i 
företaget fick ta del av många utbildningar för att lära sig de nya kunskaper som behövdes för 
att överleva i en kapitalistisk marknad. Majoriteten av den östyska personalen hade inte 
färdigheter inom marknadsföring och behövde lära sig att ta egna initiativ och agera 
självständigt. Eftersom de östtyska företagen i det forna DDR hade bevakats och styrts av 
staten hade majoriteten av den östyska personalen inte lärt sig att vara kritisk och våga 
ifrågasätta.  
 
Även den tekniska utvecklingen I DDR ledde till att behovet av olika utbildningspaket ökade. 
Den östyska personalen var inte bara tvungen att lära och anpassa sig till den västtyska 
kulturen utan behövde dessutom lära sig att använda de nya moderna maskinerna från 
Västtyskland. För att underlätta inlärningen av den västtyska kulturen skickade den nya 
ledningen många östtyska anställda till Västtyskland. Dessa resor hjälpte dem att förstå 
kulturen och skapa sig en egen bild av den västtyska livsstilen. Enligt Manuela hade 
ledningen förstått hur viktig kompetensutveckling i en förändringsprocess är och spenderade 
därför mycket tid och pengar för att säkerställa att majoriteten av personalen förfogade över 
de färdigheter som behövdes för förändringen.  
 
Den sista fasen av förändringsprocessen är enligt Cap Gemini och Ernst & Young den 
genomförandefasen där förändringen slutligen ska realiseras. Den informationen vi fick av vår 
kontaktperson Manuela är enligt konsulten Johanna tyvärr inte tillräcklig för att kunna dra 
några slutsatser om hur ledningen genomförde sina planer och strategier.  
 
Även i den genomförandefasen poängteras vikten av kompetensutveckling i företaget och det 
ständiga behovet att motivera och engagera sina medarbetare att driva förändringen vidare.  
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CGE & Y använder sig av ”skill” och ”will issues” för att förklara sambandet mellan 
kompetens och engagemang. Skill issues står för träning och coachning medan will issues står 
för engagemang, kommunikation och erkännande. Ett företag behöver anställda med både 
skill och will issues för att lyckas med förändringsprocessen. Utan personalens vilja att ta del 
och stödja förändringsprocessen kan kompetensutveckling snabbt förlora sin betydelse. Vi vet 
tyvärr inte hur mycket das Magazins ledning har investerat i will issues men vi kan med hjälp 
av Manuelas intervju dra slutsatsen att företagsledningen la mycket vikt på personalens skill 
issues.  
 
Som det slutliga resultatet visar, har den västtyska ledningen inte uppnått de målen som den 
strävade efter. Visionen att bli ett kapitalistiskt, konkurrenskraftigt företag med höga 
försäljningssiffror misslyckades och företaget hamnade ca 11 år efter förändringsprocessens 
början inför en finansiell konkurs. Anledningarna till detta misslyckande kan vara många. 
Enligt Manuela var huvudanledningen att företagsledningen ignorerade östyskarnas behov 
och intressen i början av förändringen. En felaktig bild av kundernas önskan kan ha varit 
orsaken till varför de planer och strategier som formades i processdelen inte visade någon 
framgång.  
 
 
 
7.  CASE 3: INTERTEXT -frigörelsen 
 
 
7.1 Introduktion av Intertext 
 
Det andra östtyska företaget som har deltagit i vår forskning är ett översättningsföretag som 
heter Intertext. Företaget bildades 1963 i Östtyskland för att bland annat ta hand om alla de 
översättningar som östtyskarna behövde. Under nästa hela den 40-åriga kommunisttiden hade 
de en stor verksamhet med kontor fördelade över Östtyskland och ett huvudkontor i Berlin. 
De hade när muren föll 1039 anställda och utförde översättningar åt bland annat det regerande 
partiet, Nationella Folkarmén och många andra kommunistiska departement i Östtyskland. 
Eftersom Östtysklands största allians var med Sovjet skedde majoriteten av översättningarna, 
under den tiden, mellan tyska och ryska, men även de andra slaviska språken var också 
viktiga. Trots att Intertext var ett kommuniststyrt företag kunde de också översätta till och 
från andra språk såsom engelska och franska eftersom även texter med dessa språk som 
originalspråk behövdes läsas av den östtyska statsmakten i viss omfattning. 
 
I dagsläget är Intertext ett mindre företag än vad det var under kommunisttiden, de har tack 
vare en häpnadsväckande frigörelse & förändringsprocess lyckats överleva och agera i det 
förenade Tyskland. Denna process ska beskrivas och kommenteras i nästkommande stycken. 
Vi har i intervjudelen fått möjligheten att intervjua Intertexts VD Herr Manfred Schmitz. 
Eftersom Intertext är ett mycket stort företag, i våra mått mätt, är vi glada över att ha fått 
möjligheten att prata med en person som är så pass insatt som direktören själv, som även 
jobbade på Intertext innan murens fall. Denna fina möjlighet har vi fått tack vare kontakter 
som vi hade här i Sverige i översättningsbranschen. Vi kontaktade Herr Manfred Schmitz via 
telefon och förklarade för honom att vi höll på att skriva en uppsats om de 
förändringsprocesser som ägde rum i östtyska företag i och med murens fall. Herr Manfred 
Schmitz är en mycket upptagen man och som sitter på en hög post i ett stort företag, men trots 
detta tog han sig tid att personligen prata med oss på telefon flera gånger och svara på det 
frågeformulär (samma som das Magazin) som vi framställt för att få svar på våra 
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forskningsfrågor. Även i den här intervjun kommer de frågor som vi har ställt att stå framför 
svaret i kursiv stil för att tydliggöra vilken fråga svaret behandlar. 
 
 
 
7.2 Empiri; Intervju med Herr Schmitz 
 
Vi inledde vår intervju med att fråga när företaget insåg att den politiska situationen höll på 
att förändras till den grad att detta också skulle påverka företags omgivning drastiskt. 
År 1990 insåg Manfred Schmitz, nuvarande VD på det översättningsföretaget Intertext, att 
situationen skulle förändras drastiskt för företaget som också var hans arbetsplats. Det finns 
flera troliga anledningar till att detta upptäckande kom så sent att muren redan hade hunnit 
falla innan Herr Schmitz insåg omfattningen av förändringarna. Rent symboliskt ses muren så 
här i efterhand som den allra största av de händelser som föregick återföreningen av Tyskland. 
Men på grund av detta är det lätt att glömma att murens fall bara var en av många händelser 
som ledde Östtyskland mot återföreningen med väst. Förändringarna började försiktigt med 
att människor vågade sig ut på gatorna för att kräva bland annat resfrihet och rösträtt. Många 
var till en början mycket rädda för att poliserna skulle ingripa och att de skulle bli skadade 
ifall staten skulle bestämma sig för att slå ner motståndet. Dock hände inte detta och allt 
eftersom motståndarna märkte att inget hände när de gick ut på gatorna så vågade fler och fler 
demonstrera för var dag som gick. Till en början var det några få som vågade och skräcken 
bland de övriga var berättigad ur det historiska perspektivet. Flera gånger innan hade 
statskraften slagit ner allt motstånd brutalt. Vid den här tidpunkten hade dock situationen 
ändrats eftersom Gorbatjov hade genomfört Glasnostreformerna i Sovjet fem år tidigare. 
Glasnost som genomfördes år 1985 innebar att Gorbatjov införde yttrandefrihet i 
Sovjetunionen. Huruvida reformen visade sig få reell effekt är inte det viktigaste i det här 
sammanhanget för först och främst visade den Gorbatjovs och Sovjets ställningstagande inför 
framtiden. Detta tydliga ställningstagande från Sovjets sida, fem år tidigare, kan ha varit den 
avgörande faktorn till att poliserna i Östtyskland valde att inte ingripa mot demonstranterna. 
Den Östtyska staten kände antagligen att de inte skulle få den viktiga uppbackning från Sovjet 
som de alltid hade fått innan, om de inbröt mot demonstranterna. När östtyskarna insåg att de 
kunde demonstrera för sina rättigheter, utan att detta ledde till allvarliga problem för individen, 
blev också fler och fler involverade i protesterna. På detta sätt ökade kraven på förändring 
också kontinuerligt och inte i samband med en specifik händelse. Med Herr Schmitz svar och 
ovan nämnda faktorer inberäknade är det inte fel att påstå att många, och Herr Schmitz 
inberäknad, inte visste att Tyskland skulle återförenas förrän i sista stund, dvs. 1990. Eftersom 
kraven inte hade vågats yttras från första början skedde demokratiseringsförloppet lite som en 
Dominoeffekt. En effekt där muren bara var en av brickorna. Detta förklarar varför Herr 
Schmitz inte visste hur stora förändringarna skulle bli för Intertext förrän 1990 
 
 
Genomgick ni i samband med (före/efter) murens fall en planerad organisatorisk 
förändringsprocess? 
På den här frågan svarade Herr Schmitz ja. Eftersom Intertext var ett företag som var styrt av 
den kommunistiska ledningen under de fyrtio år som öst och väst var uppdelade var det 
ganska självklart att företaget behövde genomgå en planerad förändringsprocess i och med 
murens fall. Det som kanske var mer häpnadsväckande var att de knappt fick någon tid på sig 
att planera denna process eftersom de inte insåg omfattningen av förändringarna förrän 1990. 
Precis som det har förklarats i föregående text hade de flesta ingen aning om att 
förändringarna skulle gå så långt som till en återförening av Tyskland. Denna återförening 
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innebar för alla de statsägda företagen en oviss framtid. Vad skulle hända med alla de 
kommunistiska företagen när Tyskland enades, när de inte längre skulle styras av staten?  
 
 
Hur förberedde ni er inom företaget när ni insåg att muren skulle falla och företagets 
situation och omvärld skulle förändras? 
De åtgärder som Intertext vidtog i samband med återföreningen var att påbörja försöken till en 
privatisering av företaget genom att bilda en egen förening. De fick i sitt val av förening, som 
senare har visat sig vara avgörande, hjälp av ett västtyskt översättningsföretag som de hade 
haft bra kontakt med sedan slutet av 1989. Det västtyska företaget hjälpte Intertext att 
omvandla sin organisationsform från den gamla till en ny form som innebar att Intertext blev 
en vinstdrivande förening. För att kunna göra detta gick många av de gamla medarbetarna in 
och stödde den nya formen och företagets överlevnad genom att bidra med 1000 DM för två 
andelar. Vi det här laget var alla på Intertext medvetna om att det skulle ske betydande 
förändringar, ett medvetande som resulterade i mångas personliga engagemang i bildandet av 
föreningen.  
 
 
Vilka var de områden inom företagets verksamhet som skulle påverkas mest av förändringen? 
När vi frågade Herr Schmitz vilka områden som skulle påverkas mest av förändringen så var 
svaren ganska självklara. I ett översättningsföretag som har verkat i Östtyskland är det givet 
att en stor del av deras produktion i översättningar skedde till och från framförallt ryska men 
också de andra slaviska språken. Intertext hade i uppdrag att översätta enorma mängder texter 
mellan ryska och tyska eftersom dessa två kommunistländer hade ett nära samarbete. I och 
med Sovjets upplösning och återföreningen av Tyskland förändrades Intertexts 
omväldssituation märkbart. Deras allra största avdelning som tidigare utförde översättningar 
mellan ryska och tyska för exempelvis regeringens presstjänst, Nationella Folkarmén, landets 
regerande parti och hela den statliga apparaten var den som påverkades mest. Förklarningen 
är att situationen i Europa förändrades totalt när kommunistiska Sovjetunionens istället blev 
demokratiska Ryssland. Innan upplösningen hade Intertext en avdelning som kallades 
Direktionsavdelning 2, den översatte all informationslitteratur över DDR och var tvungen att 
läggas ner efter återföreningen. Att ta marknadsandelar i väst blev istället Intertexts viktigaste 
uppgift för att överleva när hela Europas dörrar öppnades 1990. 
 
En annan enorm utmaning för företaget i och med återföreningen av Tyskland blev att 
anpassa den administrativa delen till den nya situationen. Hela den centrala ledningen var 
tvungen att omorganiseras enligt Herr Schmitz svar. Han tar upp personalavdelningen, 
redovisningsavdelningen och den allmänna förvaltningen/administrationen som exempel på 
de enheter som behövde förändras. Skälen för dessa förändringar var självfallet desamma som 
de som har tagits upp tidigare, dvs. att hela marknaden förändrades. Men utöver de tidigare 
nämnda bakomliggande faktorerna till förändring kan hela den juridiska aspekten tilläggas. 
Det nya Tyskland hade/har inte samma lagar som Östtyskland hade, och Intertext var tvungna 
att snabbt anpassa sig till den nya administrativa situationen för att överleva. Det har i senare 
svar på andra frågor visat sig att den största utmaningen för Intertext var att anpassa sig till 
alla de nya lagar och regler som plötsligt uppkom för företaget. Dessa nya lagar och regler 
har, enligt direktören, många gånger lett Intertext till randen av misslyckande. 
 
 
På fråga nummer fyra som löd; På vilka sätt var företaget tvunget att tänka om rent konkret 
inför den nya politiska och ekonomiska situationen som murens fall innebar?, svarade Herr 
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Schmitz att företaget mest var tvunget att tänka om för att anpassa sin kapacitet till de kraven 
som den västtyska marknaden ställde. Det innebar att Intertext var tvunget att ändra på sin 
språkstruktur, som tigigare diskuterats, och därmed också sin personalstruktur. Men mest av 
allt behövde företaget, på det konkreta planet, ge sig ut och leta efter nya arbetsgivare 
eftersom deras traditionella sådana inte längre existerade. Det senare, att leta efter nya 
arbetsgivare, är något som de som arbetade på Intertext tog på största allvar. Återigen har det 
senare i svaren framkommit att detta aktiva sökande efter nya arbetsgivare var en mycket 
kritisk faktor till företagets överlevnad. 
 
 
Vidare som uppföljning till föregående fråga undrade vi hur själva förändringsprocessen gick 
till i det praktiska, dvs. vad som hände i företaget under den perioden som situationen 
ändrades. Det första som verkar ha hänt är att nya personer fick inta de ledande posterna. Den 
första mars 1990 valdes en ny styrelse av medarbetarna. Samtidigt påbörjades en sanering 
(Herr Schmitz egna ord) av företaget. Denna rensning innebar att man minskade den centrala 
ledningen men också att många avskedades. Enligt Herr Schmitz var man tvungen att avskeda 
Okonstruktiva och oproduktiva medarbetare. En sak att ha i åtanke är att denna organisation 
från början var en del av det kommunistiska samhället där planekonomi rådde. Detta samhälle 
karakteriserades mycket av att alla hade jobb men huruvida alla var produktiva är en annan 
fråga. Av Herr Schmitz svar kan man tolka att alla i organisationen inte var särskilt 
produktiva vilket inte heller är så konstigt i en stor statlig organisation (se bara Sveriges 
offentliga sektor). Men medan detta var helt ok i ett tryggt kommunistiskt företag gick det inte 
alls an i ett företag som var på gränsen till att försvinna, i det senare behövde alla bidra och se 
till att driva företaget framåt för att det skulle överleva. De som kan tänkas ha ingått bland de 
Okonstruktiva behöver inte ha varit oproduktiva men däremot kan de ha haft fel kompetens 
för det ”nya” Intertext och därför inte kunnat bidra till att bygga upp företaget på ett 
konstruktivt sätt i den nya situationen. 
 
En annan konkret sak som Intertext gjorde i den här vevan och som troligen var en 
föregångare till att avskeda personal var att låta göra ett omfångsrikt utlåtande över företagets 
ekonomiska värde. Efter att detta också hade gjorts, och man bedömde att Intertext kunde 
fortsätta drivas och vad som behövde förändras, byggde man upp reklam- och 
marketingavdelningar. Reklam och Marketing var med största sannolikhet något nytt för 
Intertext och många andra företag. Som vi har beskrivit i tidigare delar av arbetet behövdes ett 
företag inte marknadsföra sig i den kommunistiska planekonomin. Den fungerade som sådan 
att det fanns aktörer på varje område och konkurrens och vassa armbågar existerade inte dem 
emellan. Därför är det inte förvånande att Intertext insåg behovet av en marketing avdelning 
så fort Tyskland enades. Eftersom Intertext ville fortsätta att existera även efter återföreningen 
var de tvungna att anpassa sig till den nya situationen och denna var och är en 
konkurrenssituation. Anpassningen skedde delvis genom att de i ett tidigt läge skaffade sig 
dessa nya avdelningar. 
 
 
På frågan hur personalen ställde sig  till de förändringar som företaget utsattes för och som 
genomfördes i och med murens fall fick vi ett ganska enkelt men tydligt svar av herr Schmitz. 
Han skrev att de flesta i företaget var mycket medvetna om hur nödvändigt en 
förändringsprocess var och att de därför bidrog aktivt. Det är inte konstigt att alla hjälpte till 
med att förändra Intertext eftersom det låg allas intresse att bevara sin arbetsplats. Enligt flera 
östtyska personer som vi har pratat med och som har genomlevt situationen kring Tysklands 
återförenande var det mycket i omgivningen som raserades. Det hörde under den tiden till 



 32 

vardagen att stora företag som hade varit en trygg arbetsplats för tusentals arbetare las ner, 
därför behövde ingen vara ett geni för att inse att deras jobb var värda att kämpa för. 
Dessutom inser vi när vi läser Herr Schmitz svar att det fanns och antagligen fortfarande finns 
mycket intellektuell kompetens i företaget. Senare beskrev Herr Schmitz även i svaret att det 
fanns en rädsla bland några medarbetare att Intertext skulle säljas eller läggas ner. Att det 
skulle finnas en rädsla för försäljning uttrycker också en viss sammanhållning i Intertext, 
något som dessa medarbetare inte vill byta ut. En annan viktig sak att komma ihåg är att 
arbete skapar mening i tillvaron 
 
Utöver de anledningar som har skildrats ovan beskriver Herr Schmitz också att det fanns en 
annan längtan bland personalen som delvis också bidrog till att de deltog så pass aktivt i 
förändringsprocessen. Som vi har förklarat i inledningen till vårt arbete fanns det människor 
som trivdes med att leva i det kommunistiska Östtyskland. Där hade de ett säkert jobb och 
slapp att engagera sig i sitt livsöde. I det kommunistiska samhället styrdes allt på toppnivå, 
dvs. hela samhället var centralt styrt. Enligt Herr Schmitz fanns det i Intertext en stor längtan 
efter en grästrotsdemokrati, alltså en styrning där alla beslut inte fattas uppifrån på högsta 
instans utan nerifrån på decentraliserad nivå. Denna längtan har Intertext troligen tagit till 
vara på på det mest kvalitativa sätt eftersom de är ett av få företag som överlevde 
återföreningen med Västtyskland. De hade, som vi har kunnat se, inga direkta förutsättningar 
för att lyckas bättre än någon annan utan enbart medarbetarna och engagerade personer att 
tacka för att Intertext fick en framtid. Det har av Herr Schmitz svar kunnat utläsas att den nya 
organisationsform som Intertext tog efter att kommunistiska Östtyskland upplösts på många 
sätt efterstävat och uppnått just en gräsrotsdemokrati. Själva formen som deras organisation 
tog är lik en demokratisk förening där alla besluten fattas gemensamt på en decentraliserad 
nivå. Ett av deras första steg i förändringsprocessen var dessutom att minska det centrala 
styret och man kan därför på största allvar konstatera att personalens längtan efter en 
gräsrotsdemokrati har haft en stor reell effekt/inverkan på den process som Intertext 
genomgick.  
 
 
För att få reda på lite mer ingående huruvida, och i så fall hur, Intertext samarbetade med väst 
efter 1990 ställde vi en fråga angående personal utifrån. Frågan löd; Tog ni in ny kompetens 
från utanför DDR:s gränser, efter det att gränsen öppnats upp, i syfte att kunna anpassa er 
till den nya situationen? Svaret som vi fick från Herr Schmitz är att Intertext tog in två 
personer från väst (dvs. utifrån) under själva förändringsperioden. Dels tog företaget in en 
västtysk värderingsman, men han var i själva verket sänd från föreningsbanken för att göra en 
bedömning av Intertexts ekonomiska läge. Eftersom han antagligen hjälpte företaget med allt 
som hade med ekonomi att göra så har Herr Schmitz ansett att han var en hjälp utifrån. Denna 
samma person är troligen också den som genomförde hela det omfångsrika utlåtande över 
Intertext ekonomiska läge som har beskrivits tidigare. Den utomstående värderaren hjälpte 
enligt Herr Schmitz till med att göra kontrollräkning, resultaträkning, balansräkning och 
likviditetsbedömning. Med denna utvärdering som bas visste man senare om Intertext var ett 
företag som hade kapacitet att överleva. Denna värdering var stor hjälp för Intertext som 
underlag för åtgärder såsom avsked, neddragningar, nerläggningar och nya sektioner.  
 
Utöver värderingsmannen, som egentligen inte var en riktig medarbetare i företaget, tog 
Intertext in en annan person som hade kompetens utifrån. En civilekonom som undervisade på 
universitetet kom in i Intertext för att hjälpa dem med omorganiseringen. Men även i det här 
fallet är det inte så att Intertext aktivt har letat efter utomstående hjälp. Av Herr Schmitz svar 
får vi uppfattningen att denna västtyska civilekonom själv sökte sig till företaget och delgav 
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att han var mycket intresserad av att medverka i omstruktureringen av företaget. Hans 
egentliga jobb var att undervisa på universitetet i ekonomi men han hade uppenbarligen ett 
stort intresse i att medverka i Intertexts förändringsprocess. Det troliga är att denna domän var 
hans intresseområde i ekonomi och att han därför ansåg att det skulle vara en bra erfarenhet 
för honom att vara en del av Intertexts process. Å andra sidan lär han ha varit företaget till stor 
hjälp eftersom han efter sin insats blev vald till styrelsemedlem med speciellt ansvar för 
handelsdelen i företaget. 
 
 
På fråga sex som är uppdelad i tre mer personligt inriktade frågor fick vi mycket 
kompletterande information om Herr Schmitz egna åsikter kring den förändringsprocess som 
Intertext genomgick. För att få denna information bad vi inledningsvis Herr Schmitz att 
sammanfatta förändringsprocessen som ägde rum i samband med murens fall 1989. I det 
svaret beskrev Herr Schmitz för första gången processen som en mycket hård process. Som 
det har kunnats uppfattas innan fanns det mycket kämparglöd i Intertext under tiden för 
förändringen, men går det inte heller att komma undan från att många människor förlorade sitt 
jobb. År 1989 hade Intertext 1039 fast anställda medan det efter förändringsprocessen endast 
fanns 100 kvar (utifrån Schmitz egna uppgifter). Alltså förlorade fler än nittio procent av 
Intertexts anställda sin anställning i samband med murens fall och återföreningen av Tyskland. 
Det är inte fel att anta att endast gräddan och de otroligt motiverade arbetarna på rätt plats i 
organisationen fick möjligheten att behålla sitt arbete.  
 
Intertext hade en hård process även på grund av andra orsaker, enligt herr Schmitz var den 
största av dessa den strikta arbetslagstiftningen i det förenade Tyskland. Han säger att den 
skapade stora problem för företaget i denna tid och att de på grund av svårigheter med de nya 
lagarna var nära att misslyckas med sin förändringsprocess och överlevnad flera gånger.  
 
År 1991 blev Intertext upptaget i den förvaltning som alla före detta statligt ägda östtyska 
företag hamnade i, Treuhandanstalt. Från den kommunistiska staten DDR ärvde det nya enade 
Tyskland en mängd statsägda företag. En ny myndighet bildades, Treuhandanstalt, för att sälja 
tillgångarna till intresserade näringsidkare. I denna myndighets förfogande hamnade alltså 
Intetext. Privatiseringen blev för de flesta av dessa företag en trög historia. Det näringsliv som 
en gång hade betraktats som det högst värderade inom Comekom-blocket (öststaternas 
ekonomiska sammanslutning) blev i västvärldens ögon närmast värdelöst. Istället för de 
inkomster Tyskland från början räknade med vid försäljningen av den gamla kommunistiska 
statsegendomen anses avvecklingsverksamheten ha kostat den tyska staten omkring 900 
miljarder kronor13.  
 
När Intertext hamnade i denna myndighet hade medarbetarna redan bildat den förening som vi 
har pratat om i flera sammanhang. Läget, i och med att Intertext hamnande i denna nya 
statliga myndighet, har Herr Schmitz beskrivit som ytterst bekymmersamt. Han anser att 
Treuhandanstalt la sig i och i flera fall ingrep i företagets affärshändelser på ett mycket 
besvärande sätt. Han säger även i den här delen av intervjun att det faktum att samarbetet med 
Treuhandanstalt inte fungerade försvårade en fortsatt friktionsfri förändringsprocess för 
företaget. Först i slutet av 1995 kunde Intertext betala den avlösningssumma som krävdes för 
att bli fri från Treuhandanstalt. Det kostade dem flera miljoner DM men detta var enligt 
honom trots allt något positivt och han påpekar också att det var deras föreningsform som 
skyddade dem från en försäljning eller möjligtvis nerläggning.  
                                                
13 http://www.nyteknik.se/art/31595 hämtad:  2006-05-22 
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På frågan vad som skilde Intertext från alla de andra östtyska företag som inte överlevde 
förändringen har Herr Schmitz huvudsakligen framhävt den föreningsform som företaget 
skaffade sig i när Östtyskland upplöstes. Den gav Intertext den självständighet som han anser 
att de behövde för att kunna leda företaget mot bättre tider och samtidigt dra in pengar som 
både gagnade organisationen och dess anställda så att de fick fortsätta att existera. 
Föreningsformen och rättigheterna som tillkom den gav Intertext den möjlighet till självstyre 
som de behövde för att lyckas bli ett av de få företag i Treuhandelsanstalt, bland tusentals 
andra exkommunistiskt statligt ägda företag, som faktiskt överlevde. Han tillägger att 
föreningsformen innebar egenansvar för varje medarbetare eftersom alla hade ett personligt 
intresse i företaget. Detta egensvar, säger han, var mycket betydelsefullt för företagets 
överlevnad i återföreningen av Tyskland. Utöver att alla anställda jobbade för företagets bästa 
accepterade de att jobba i företaget i flera år utan lön eller med en lägre lön i syfte att hålla 
Intertext vid liv genom den svåra perioden som var kantad av förändring och omställning till 
de nya behoven. Företaget följde en strikt sparplan i flera år efter murens fall och 
återföreningen av Tyskland. Företaget hade alltså en långsiktig strategi för överlevnad till 
vilken de anställda höll sig i flera år. 
 
Vidare var en annan faktor som också skilde Intertext från andra företag, enligt Herr Schmitz, 
att de trots sina sparkrav aldrig tummade på kvalitén. I stället för att dra ner på kvalitén la de 
tvärtom mycket fokus på en hög sådan för att sälja en bra produkt till kunderna. För att uppnå 
detta har Herr Schmitz delgivit att varje översättning korrekturlästes av en annan översättare 
innan den skickades tillbaka till kunden. Även kvalitetsaspekten är en mycket viktig faktor 
eftersom företaget befann sig i en situation av konkurrens, deras handlande tyder på en hög 
medvetenhet. 
 
 
Slutligen bad vi Herr Manfred Schmitz att själv peka ut tre nyckelfaktorer i Intertexts 
förändringsprocess vilka han anser var extra viktiga för företagets överlevnad.  
De två kortare nyckelfaktorerna som Herr Schmitz angav var dels företagets strikta 
sparsamhet men också deras snabba orientering mot nya kunder på den nya marknaden. De 
satsade speciellt på att skaffa sig kunder med säkra betalningsmöjligheter såsom exempelvis 
avdelningar tillhörande EU.  
 
Han valde sedan återigen, i den sista av dessa nyckelfaktorer, att trycka på vikten av den 
föreningsform som Intertext antog när Östtyskland skulle enas med Västtyskland. I denna 
omtumlande period runt 1989-90 när kommunismen och den företagsform Intertext hade haft 
innan inte längre hade någon betydelse fick de av det västtyska översättningsföretaget 
rekommendationen att anta Genosseschaft (föreningen). Att de lyssnade till denna 
rekommendation har senare visat sig vara av högsta betydelse för deras överlevnad eftersom 
de tack vare den fick det egenbestämmande som de behövde för att först rädda Intertext, 
senare bli självständiga och förtsätta verka på egen hand. Det är värt att påpeka att Intertext 
har behållit, och fortsätter att behålla, denna föreningesform ända fram till denna dag. 
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7.3 Analys av Intertexts förändringsprocess  
 
Teori kopplad till empiri 
 
I denna del av uppsatsen kommer vi med hjälp av de utvalda hjälpmedlen granska Intertexts 
förändringsprocess. Som det kan tolkas från intervjun med Herr Schmitz har företaget 
genomfört en planerad organisationsprocess där varje steg i processen var mycket bra 
genomtänkt. Eftersom Intertexts företagsledning först i början av 1990 insåg behovet av att 
genomgå en förändringsprocess för att kunna överleva återföreningen var företaget tvunget att 
agera mycket snabbt. Förberedelsen av en förändringsprocess är mycket viktigt och måste 
genomföras ordentligt. Som vi redan har nämnt tidigare i uppsatsen är förberedelsen den 
första fasen av en förändringsprocess som borde inbegripa en omfattande analys av 
omvärlden och företagets förändringsförmåga. Intertexts medarbetare verkar ha utfört en 
ordentlig undersökning av hur de förändringar i omvärlden skulle påverka företaget och i 
vilken grad personalen är villig att delta i förändringen. Tack vare den omfattande 
undersökningen upptäckte företaget snabbt vilka förändringar som behövdes utföras. Ett av 
företagets största problem var behovet av nya kunder. Eftersom en stor del av Intertexts 
kunder inte länge existerade, var företaget tvunget att omorientera sig och leta efter nya 
arbetsgivare i väst. Företagets medarbetare insåg också mycket tidigt att det behövdes en 
privatisering av företaget för att skydda Intertext från en nedläggning eller försäljning.  
 
Att företaget redan kort efter öppningen av Östtysklands gränser tog kontakt med ett västtyskt 
översättningsföretag visar att Intertext var mycket aktivt i samband med murens fall och hade 
förstått hur betydelsefullt det var att skapa sig ett nätverk utanför det forna DDR. Det 
västtyska översättningsföretaget hjälpte Intertext i början av förändringen med förberedelsen 
av företagets omstrukturering. 
 
I första fasen av förändringen ingår enligt Cap Gemini och Ernst & Young dessutom en 
utformning av en ny företagsvision. Vi kan med hjälp av Herr Schmitz beskrivning se att 
medarbetarna i början av förändringen hade skapat en vision om hur framtiden skulle se ut 
och senare i processen utvecklat en strategi om hur denna vision kunde uppnås. Strategin att 
bilda en förening med medarbetarna som delägare räddade företaget flera gånger från 
undergång. I strategi och mobiliseringsfasen tillhör även en identifiering av framtida 
intressenter och en utveckling av motiveringsstrategier. Intertext har i denna fas av 
förändringen genomfört en omfattande analys av företagets förändringsberedskap där de 
undersökte inställningen bland medarbetarna till förändringsprocessen. Genom att skapa en 
förening där alla anställda som var intresserade kunde vara delägare om de betalade 1000 DM 
per 2 andelar föll automatiskt de anställda som inte var intresserade i förändringen bort och 
engagemanget i företaget ökade. Den litteratur som vi har använt oss av i vår analys av 
Intertext förändringsprocess poängterar ständigt betydelsen av att alla medarbetare måste 
jobba mot samma mål och drive förändringsprocessen tillsammans framåt.  
 
Förändringsberedskapen var mycket hög i Intertext och eftersom alla medlemmar ägde en del 
av föreningen var personalen mycket hängiven och jobbade hårt för att lyckas med 
förändringen. Det förändringsmotstånd som förekommer i varje företag som genomgår en 
förändringsprocess eliminerades när den nya bolagsformen infördes. Förändringsmotstånd är 
en reaktion som orsakas av rädsla att förlora kontrollen och rädsla att bli sårbar. Även 
Intertexts medlemmar kände enligt Herr Schmitz rädsla och osäkerhet inför framtiden. Men 
eftersom alla medlemmar hade egenansvar resulterade inte denna rädsla i en 
motståndsreaktion tvärtom resulterade den i en ökad kämparvilja bland medlemmarna. 
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Beslutet att införa en ny bolagsform var alltså en mycket bra strategi för att öka engagemanget 
i företaget och säkra verksamhetens självständighet.  
 
Intertext har under förändringens första steg definierat förändringens omfattning och anpassat 
företagets strategi till medarbetarnas förändringsberedskap och förändringsförmåga. 
Sammanfattningsvis var den första fasen mycket positivt genomförd.  
 
En annan litteratur som vi har använt oss av i analysen av förändringsprocessen är Kotter 
(1996). I sin bok ”leading change” beskriver han att det måste finnas tillit i företaget för att 
skapa en teamkänsla. Som det har nämnts är team-arbete mycket viktigt i ett företag där det 
sker ständiga förändringar. Anledningen till detta är att det kan vara svårt för en person att ha 
en komplett överblick och den totala kompetensen som behövs i en förändringsprocess. En 
bidragande faktor till den höga tilliten i företaget kan enligt våra tolkningar ha varit faktumet 
att alla medlemmar ägde en del av företaget och var tvungna att jobba lika hårt för att 
förändringen skulle lyckas. Många var beredda att arbeta utan ekonomisk ersättning för att 
hålla företaget vid liv Ett misslyckande av förändringsprocessen skulle ha påverkat alla i 
företaget på samma negativa sett.  
 
Kotter (1996) framhäver i sin bok ”leading change” att förändringsprocessen vanligtvis är mer 
framgångsrik om medarbetarna upplever hur allvarlig situationen som företaget befinner sig i 
är. Han säger: ”Establishing a sense of urgency is crucial to gaining needed cooperation”14 En 
synbar kris kan enligt Kotter (1996) vara mycket hjälpsam i genomförandet av 
förändringsprocessen eftersom medarbetarna blir uppmärksamma på företagets 
förändringsbehov. Med en för låg allvarlighet i företaget är det enligt honom mycket svårt att 
skapa en ledande grupp som är engagerad och motiverad att driva en förändringsprocess.  
Intertext befann sig efter murens fall i en krissituation där alla medarbetare var mycket 
medvetna om hur allvarligt tillståndet i företaget var. Avsaknaden av kunder och stora 
nedskärningar påminde medlemmarna i organisationen om hur angelägen en förändring var. 
Ett alternativ för en misslyckad förändringsprocess skulle troligen ha varit arbetslöshet för 
merparten av Intertexts personal. Detta kan ha varit en anledning som drev Intertexts 
medlemmar att jobba ännu hårdare för att rädda företaget från en konkurs. Alla var mycket 
medvetna om hur svårt det var att hitta en ny anställning under de omständigheter som rådde i 
Östtyskland.  
 
Under den andra förändringsfasen är det enligt CGE & Y:s empiri erforderligt att definiera 
framtida kompetensbehov och utvärdera nödvändiga strukturella förändringar. En koppling 
mellan den utformade strategin och möjligheten att förverkliga den i organisationen måste 
genomföras i process och designfasen av förändringen. Eftersom Intertext förfogade över 
många kompetenta medarbetare ansåg medlemmarna inte att en rekrytering av ny personal var 
nödvändig. Endast en civilekonom som visade sig vara mycket intresserad av att hjälpa till 
med omstruktureringen av företaget anställdes i början av förändringen. Som vi tolkade denna 
rekrytering blev den västtyska civilekonomen anställd tack vare hans intresse och hängivenhet 
till företaget och ett föreliggande kompetensbehov. Betydelsen av kompetensutveckling 
framhävs konstant i CGE & Y’s empiriska baserade anvisningar om hur en lyckad 
förändringsprocess ska genomföras. Enligt våra tolkningar var en omfattande 
kompetensutveckling i samband med förändringen inte nödvändig eftersom alla medlemmar i 
företaget verkade förfoga över de kunskaper och färdigheter som behövdes i processen.  
 

                                                
14 John P. Kotter, Leading change, Harvard Business School Press, 1996 S.3633 
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I process och designfasen ska dessutom roller och ansvar fördelas och effektiva 
informationsflöden och effektiva beslutfattande möjligtgöras. Tack vare Intertexts 
omfångsrika undersökning i början av processen var medlemmarna mycket medvetna om 
vilka förändringar som behövdes och kunde implementera en förändringsplan som skulle leda 
till de önskvärda resultaten. Intertexts beslut att bilda en ny bolagsform är ett bra exempel på 
att företaget hade analyserat omvärlden och förstått vad som behövdes åtgärdas för att 
överleva Tysklands återförening.  
 
Enligt Cap Gemini och Ernst & Young ger företagets vision, affärsidé, mål och strategier 
(VAMS) en övergripande inriktning för vilken kultur som skall råda i företaget. Eftersom 
Intertext var tvunget att utveckla en alldeles ny vision med nya mål och strategier borde enligt 
CGE & Y en ny företagskultur bildas som stödjer dessa. Intertexts företagskultur verkar enligt 
våra tolkningar ha varit mycket stark eftersom många medarbetare var beredda att investera i 
företaget trots en minimal chans att Intertext skulle överleva de kommande åren. Dock oavsett 
hur stark den rådande kulturen är måste enligt CGE & Y den företagskulturen anpassas till 
den nya visionen och de utvecklade strategierna så att medlemmarnas beteende, normer och 
värderingar stödjer förändringsprocessen. Det kan enligt vår uppfattning vara svårt att behålla 
en kommunistisk företagskultur i en ny kapitalistisk omgivning. Anpassas inte 
företagskulturen för att stödja och förankra förändringen är enligt Cap Gemini och Ernst & 
Young risken stor att en bestående förändring inte möjliggörs och att en större del av 
förändringen inte realiseras fullt ut. Enligt vår tolkning har Intertext lyckas att anpassa 
företagskulturen till förändringen eftersom alla anställda följde samma regler och agerade 
enligt de nya normer och värderingar som hade skapats. Anledning till den snabba 
förankringen av den nya organisationskulturen kan ha varit att den nya kulturen passade 
mycket bättre till medlemmarnas tankesätt. Den kommunistiska kulturen som rådde i 
företaget innan förändringen kan ha varit påtvingad och icke-överensstämmande inte med 
medlemmarnas verkliga normer och värderingar.  
 
I sista delen av förändringen ska de planerade strategierna genomföras och förändringen 
realiseras. Handlingarna i genomförandefasen bör vara en följdaktion av de undersökningar 
och planer som gjorts i första och andra delen av förändringsprocessen. De strategierna som 
har formats under de första faserna ska slutligen genomföras. I denna del av förändringen 
förverkligade Intertext sina planer att införa en ny bolagsform i avsikt att vinna 
självständighet och klara av de västtyska lagar som gjorde det svårt för östtyska företag att 
överleva återföreningen. En ny styrelse för Intertext valdes och nya roller fördelades i 
organisationen. Medlemmarna bör i denna fas ha accepterat förändringen och anpassat sitt 
beteende till de nya normer och värderingar som gäller i företaget. 
 
För att behålla medlemmarnas förändringsdriv bör förändringen visa tidiga resultat. I 
Intertexts fall tog det däremot flera år innan organisationsförändringen visade sin effektivitet. 
Anledningen till att företagets personal fortsatte driva förändringen i flera år utan att 
processen visade någon positiv verkan kan enligt vår uppfattning förklaras med egenansvaret 
som varje medlem förfogade över. Enligt Cap Gemini och Ernst& Youngs erfarenhet är det 
omöjligt att driva en förändringsprocess som i flera år inte visar en ekonomisk förbättring om 
inte motivationen och engagemanget av personalen är mycket starkt. Tyvärr får vi i intervjun 
inte en djupare inblick i hur företaget hanterade tillbakagång eller förstärkte önskat beteende.  
 
Sammanfattningsvis anser vi att företaget visar många drag som kännetecknar en bra och 
genomtänkt förändringsprocess enligt den teori och empiri som vi använt oss av som referens. 
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8. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
Den kontextuella situationen som företagen befann sig i har gjort deras förändringsprocesser 
unika på fler än ett sätt. Samtidigt finns det mycket från deras processer som vi kan känna 
igen från de klassiska förändringsmodellerna. Vi ska i följande text försöka att identifiera vad 
som har skilt sig från det som kan kännas igen i de klassiska teorierna. Detta i syfte att kunna 
svara på vår forskningsfråga; På vilket/vilka sätt gör den kontextuella situationen, som 
våra företag befann sig i, deras förändringsprocess unik jämfört med de processer som 
den klassiska Change management litteraturen beskriver? 
 
Det finns många delmoment i våra två forskningsföretags process som liknar det som vi har 
hittat i teorierna, men eftersom vi i den här delen inte vill fokusera på likheterna ska vi här 
koncentrera oss på det unika, och dess anledning, i våra företags förändringsprocess.  
 
Det första unika med de förändringsprocesser som vi forskat kring är att de är så pass 
omvälvande och stora. Detta är utan tvekan ett resultat av just den kontextuellt unika situation 
som de befann sig i. De som var involverade i förändringen behövde inte bara anpassa sig till 
den nya företagskulturen, nya teknologin, nya lagarna, nya ledningen utan var också tvungna 
att ändra hela sin identitet eftersom deras land inte längre fanns. Företagen fick i stort sätt 
börja om på nytt eftersom de inte längre hade den självklara mening med sin verksamhet som 
de hade haft i en kommunistisk planekonomi. De gick från en ideologi till en annan och de 
allra flesta företagen förlorade som följd av detta hela sitt värde eftersom de enligt västtyska 
mått var både omoderna och ineffektiva.  
 
I vanliga fall ändras en intern eller extern faktor som resulterar i att en förändringsprocess 
anses nödvändig. Denna förändringsprocess, som senare genomförs som följd av faktorn som 
ändras, brukar skapa turbulens och leda till att de andra delarna i företaget följer efter och 
anpassar sig också. Detta karakteriserar en ”normal” förändringsprocess. I våra företags 
omvärld ändrades plötsligt alla faktorer på en och samma gång. Det är nästan omöjligt för ett 
företag att lyckas med en förändring, som måste ta hänsyn till så många nya faktorer, eftersom 
det blir för omfattande och komplext.  
 
Vidare blev företagens förändringsprocess också exceptionellt svår att planera eftersom 
förändringen var följen av ett politiskt beslut. Dessa politiska beslut kom snabbt efter 
varandra och båda våra företag har svarat att de inte visste om att deras situation skulle 
förändras förrän de stod inför ett beslut att förändra sig eller försvinna. Detta har då givetvis 
betytt att de inte haft någon tid för planering. Samtliga förändringsteorier tar upp vikten att 
noggrant planera en förändring och låta den smälta in i de anställdas medvetande. Detta var 
något som var omöjligt för våra företag att åstadkomma eftersom de överhuvudtaget inte 
förväntade sig att situationen skulle ändras så drastiskt. I bästa fall hade några av de anställda 
i Intertext längtat efter en gräsrotsdemokrati, men att de skulle få sin önskan ifylld så snabbt 
var en överraskning för alla. 
 
En annan sak som skiljer båda företagens förändringsprocess från det vanliga är att den blev 
så omfattande att den i vissa fall inte längre bara kunde kallas förändringsprocess, Även detta 
var en effekt av den kontextuellt unika situation som företagen befann sig i. Eftersom hela 
företagens omgivning förändrades så drastiskt, Östtyskland upplöstes, verkar det inte riktigt 
ha räckt till med bara en förändring utan den fick många fler drag. Intertexts 
förändringsprocess liknar en frigörelseprocess och das Magazins förändring påminner om ett 
maktövertagande. Synonymer till bådas förändring skulle också i det här fallet kunna vara 
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förnyelse och pånyttfödelse. Intertext hade varit ett statligt företag innan återföreningen men 
när de fick sin chans att bli självständiga verkar de inte ha tvekat på att göra allt för att bevara 
företaget och omvandla det till ett eget företag. Det tog Intertext fem år innan de uppnådde det 
önskade resultatet men innan dess liknade deras förändringsprocess lika mycket kamp för 
frihet som en kamp för att uppnå en lyckad förändring. Das Magazin å andra sidan hade inte 
samma möjlighet eftersom de blev uppköpta direkt i samband med murens fall. Den nya 
ledningens förändringsprocess liknade nästan mer ett aggressivt maktövertagande än försök 
till förändring och förbättring. Detta eftersom de särbehandlade sina östtyska medarbetare och 
försökte att få das Magazin att helt anamma den västtyska kulturen i stället för att se till 
tidningens intressen och behov. Båda dessa förändringsprocesser som vi nu har också har 
hävdat har drag i sig av andra element, frigörelse och maktkamp, skulle antagligen inte ha haft 
dessa egenheter om det inte hade varit just för den kontextuella situationen kring murens fall. 
Därför ar svaret på vår frågeställning att det är ovannämnda faktorer som har gjort företagens 
förändringsprocess unik, och dessa är föranledda av den kontextuella situationen. 
 
 
I nästkommande del vill vi fokusera på företagens förändringsprocess för att kunna dra 
slutsatser om företagens överlevnad och om den ensam kan förklaras av hur Intertext och das 
Magazin har gått tillväga i sina förändringar. Vi vill alltså svara på vår andra forskningsfråga; 
Kan förändringsprocessen som genomfördes ensam förklara våra företags överlevnad?  
 
I analysen av företagens förändringsprocess har vi kunnat se flera punkter som påminner om 
en bra och genomtänk förändringsprocess. Das Magazins företagsledning har exempelvis lagt 
mycket vikt på rekrytering och kompetensutveckling medan Intertext har genomfört en 
omfattande marknads- och situationsanalys. Vi har också sett exempel på mindre lyckade 
förändringar som framför allt das Magazins nya ledning har stått för. En fråga som vi anser 
relevant i den forskningen är ovanstående forskningsfråga. Vi har redan redogjort för de 
faktorer som är exceptionellt unika i företagens förändringsprocess just för den här situationen. 
Det som framgick i det svaret är bland annat att de förändringar som behövdes göras var 
otroligt omfattande och att företagen dessutom inte hade någon tid för planering. Och 
eftersom vi redan har fokuserat på förändringsprocessernas likheter med teorin och sett vad 
som överrensstämmer eller inte, tycker vi att det är av högsta relevans att diskutera en viktig 
annan aspekt som har synliggjorts med hjälp av vår forskning.  
 
Vi har i denna forsning studerat den ytterst kontextuella komplexa situationen för företagen 
kring Berlinmurens fall. Vi gick in i det här arbetet eftersom vi ansåg att det inte fanns 
tillräckligt med forskning som har studerat kontextuella situationer såsom i det här fallet den 
politiskt påtvingade förändringen som Östtysklands företag utsattes för. Vi ville få en inblick i 
deras förändringsprocesser för att se ifall de innehöll något nytt som vi inte har läst om 
tidigare i förändringslitteraturen. Redan från vår utgångspunkt ansåg vi därför att frågan 
huruvida företagens överlevnad ensam kan förklaras av förändringsprocessen var relevant. Vi 
har genom vår forskning och kontakt med företagen förstått att det fanns flera kritiska faktorer 
med i deras förändringsprocess som inte redogörs för i den klassiska litteraturen.  
 
Teorierna som representeras i Change Management är för all del mycket viktiga och har ett 
innehåll som vi efter att ha varit insatta i företagens process kan rekommendera. Det som 
däremot utesluts i dem, även om de följs till hundra procent, och som vi på grund av det vill 
belysa är att även andra faktorer påverkade våra två företags överlevnad. Detta uteslutande 
kan vara en effekt av de tillkortakommanden som teorierna har vilket vi beskrev i vårt 
teoriavsnitt under rubriken teoretisk fråga. En del av detta var att de klassiska koncepten inte 
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har alla företag som målgrupp eftersom de inte tar hänsyn till en del aspekter såsom vilket 
styre företaget ska förändras utifrån eller om förändringen är ett initiativ av ägaren eller ett 
resultat av andra faktorer. Vi ska nu med hjälp av vår andra forskningsfråga beskriva 
förändringsprocessernas viktiga faktorer, som teorierna inte säger oss något om på grund av 
sina tillkortakommanden. 
 
Trots att Intertext och das Magazin är helt olika har de gemensamt att människorna i 
organisationen har kämpat med både hjärta och hjärna för att rädda företagen. Deras 
förändringsprocesser skulle aldrig ha lyckats utan medarbetarnas personliga engagemang. Vi 
har upptäckt att kärlek och viljestyrka har betytt lika mycket som företagsekonomiska 
resonemang i denna kontextuellt unika situation. Resultatet av vår forskning är att känslor för 
företaget och vilja att hjälpa företaget spelar en lika stor roll som förändringsprocessens 
genomförande när ett företag skall försöka att överleva en ytterst svår kontextuell situation.  
Vi ska nedan argumentera och resonera vidare för detta med våra företag som exempel. 
 
Das Magazin är ett ganska lätt företag att använda som exempel för att demonstrera det 
resultat som vi har kommit fram till ovan eftersom deras förändringsprocess misslyckades 
totalt. När företaget blev uppköpt genomdrev den nya ledningen en process som hindrade alla 
de tidigare anställda från att ta ansvar och jobba hårt för företaget. I stället för att låta de 
östtyskar som jobbat i tidningen vara delaktiga byttes alla dessa människor ut mot västtyskar. 
Det blev efterhand mer och mer tydligt att tidningen höll på att misslyckas men vid det laget 
fanns det få medarbetare kvar i tidningen som var villiga att kämpa hårt för företaget. Men 
slutligen när tidningen var på randen till att försvinna klev en östtysk medarbetare fram och 
räddade das Magazin. Hon lyckades göra detta genom att köpa tidningen med pengar från sin 
egen ficka. Hon kunde då ta kontrollen över förändringsprocessen och påbörja arbetet med att 
återställa tidningen till det som den en gång hade varit, dvs. återuppta de värderingar som den 
alltid hade haft innan uppköpet. När vi frågar Manuela Thieme varför hon gjorde detta är 
hennes svar att hon och det östtyska folket älskade das Magazin och därför ville kämpa för 
dess överlevnad. I dagsläget har das Magazin klarat sig igenom den värsta tiden och står nu på 
stabila fötter. 
 
När det kommer till Intertexts överlevnad är det inte vid första anblicken lika lätt att hävda att 
den var beroende av känslor i samma höga grad som das Magazin. Sanningen är att deras 
process blev synnerligen väl genomförd ur ett organisationsperspektiv om man utgår från 
omständigheterna som företaget var utsatt för. Man kan hävda att den drivkraft som låg 
bakom Intertexts överlevnad är snarare engagemang och kompetens än känslor som kärlek. Vi 
har tidigare påpekat att rädsla för att förlora jobbet kan ha varit en drivkraft bland Intertexts 
medarbetare.  Men när vi går till botten med deras överlevnad inser vi att de medarbetare som 
försökte bevara Intertext la in mycket egna pengar för att rädda företaget. Utan personalens 
finansiella insats skulle Intertext överhuvudtaget inte haft möjlighet att påbörja en 
förändringsprocess.  Medarbetarna var snabba med att skapa den förening som sedan gav 
Intertext möjligheten till att förändra sig, överleva och senare och bli självständigt. Det var 
inte en säker framtid som de satsade sina pengar på, utan ett företag som kanske inte skulle 
överleva. Även om företaget skulle klara sig i det nya Tyskland skulle det inte kunna genera 
vinst på flera år. Eftersom medarbetarna har använt pengar som de annars kunde ha levt för 
om de skulle bli arbetslösa visar även det här fallet med Intertext att starka känslor var 
involverade i detta företags överlevnad. En kombination av hjärta och hjärna räddade Intertext 
från misslyckande. Dessutom tillhör företaget idag de anställda som var med i och genomdrev 
processen från dag ett. 
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