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Sammandrag 
 

Förvärv och sammanslagningar av företag är en vanlig form av strategisk 
verksamhetsutveckling. Flertalet forskare menar dock på att bristfällig integration av 
företagskultur kan bidra till problem när två företag går samman efter ett förvärv. För att de 
önskade effekterna ska uppnås efter ett förvärv är det därmed viktigt att det finns en utarbetad 
plan för integrationen. Syftet med denna studie var därmed att identifiera framgångsfaktorer 
och utmaningar med att kombinera två olika företagskulturer efter en förvärvsprocess.  
 
Det är vanligt att företag vid förändringsarbete använder sig av någon form av Change 
Management, på svenska kallat förändringsstyrning. Genom att kombinera flera väletablerade 
teorier om förändringsstyrning med teorier om hur förändring av företagskultur bör se ut har 
en analysmodell arbetats fram som ramar in de viktigaste aspekterna vid förändringsarbetet av 
företagskulturen. Analysmodellen behandlar även de effekter som kombineringen av två 
företagskulturer kan medföra och hur utfallet av effekterna är relaterade till förändringsarbetet.  
 
För att identifiera framgångsfaktorer och utmaningar med att kombinera två olika 
företagskulturer användes den egenutformade analysmodellen tillsammans med empiriskt 
material som samlats in via intervjuer med ett fallföretag. Resultatet visade att de parametrar 
som analysmodellen framhåller som viktiga för en framgångsrik kulturell integration även varit 
viktiga för fallföretaget. Dessa är vision, förmedling, engagemang och befästning. Däremot 
saknas en parameter i modellen som resultatet framhåller som viktig, denna parameter är 
kollaboration. Vidare visar studiens resultat att beroende på hur förändringsstyrningen 
förefaller kommer effekterna: motivation, innovation och effektivitet att se olika ut beroende av 
hur kulturkrocken ter sig.  
 
Nyckelord: Företagsförvärv, förändringsstyrning, Change Management, företagskultur, 
verksamhetsutveckling, kulturkrock 
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1.Inledning   
Sammanslagningar är en form av verksamhetsutveckling som skapar möjlighet för företag att 
snabbare etablera sig på nya marknader (Schade, 2014, s.1). Detta var den primära anledningen 
till att svenska ÅF förvärvade finska Pöyry, vilket ledde till att företagen gick samman. Precis 
som tidigare ÅF:s VD beskriver ville ÅF skapa en ”stark plattform för internationell tillväxt” 
(ÅF, 2018). Sammanslagningar är dock ingen enkel process, eftersom det är komplicerat, 
krävande och det medför stora risker för de involverade företagen (Schade, 2014, s.1). Således 
är det ingen ovanlighet att sammanslagningar misslyckas. Mer specifikt visar studier att 50–80 
procent av alla företagsförvärv och sammanslagningar inte uppnår önskat resultat (Lee et al., 
2015). Det är därför intressant att ifrågasätta vilka de största svårigheterna vid 
sammanslagningar är och varför fördelarna inte alltid överträffar nackdelarna. Forskning inom 
området har visat att anledningen till att många sammanslagningar inte lyckas är att rådande 
företagskultur på de olika företagen inte integreras med varandra (Lee et al., 2015). Det är 
vanligt att det skapas en obalans mellan de två företagen som slås samman och att den ena 
företagskulturen dominerar den andra. Vidare resulterar det i att anställda med bakgrund i, den 
upplevt underordnade, företagskulturen tvingas att anpassa sig efter den dominerande 
företagskulturen. Detta kan leda till stort missnöje bland de anställda (Marks & Mirvis, 2011). 
Istället för att sammanslagningen leder till en strategisk fördel, som hjälper företaget att växa 
snabbare, kan missnöjet som anställda upplever leda till mindre effektivt arbete (Marks & 
Mirvis, 1992). 
  
Inom allt förändringsarbete som genomförs av företag är det vanligt att man använder sig av 
någon form av Change Management, på svenska kallat förändringsstyrning, för att förhindra 
de problem som skapas när förändringen implementeras. Huruvida en sammanslagning lyckas 
beror på hantering av de kulturella skillnader som finns mellan de olika företagen. Studier visar 
att det är essentiellt att ha en utarbetad plan för att uppnå önskat resultat (Marks och Mirvis, 
2011). Teorier och implementeringsmodeller av förändringsstyrning belyser hur företag och 
organisationer på ett strukturerat sätt kan implementera förändring för att skapa goda 
förutsättningar för att få förändringsprocessen att lyckas. Därför är ett tydligt ledarskap en 
central del i att skapa goda förutsättningar för förändringen (Tang, 2019, s.47).   
  
ÅF och Pöyry är två företag med två olika företagskulturer och sammanslagningen mellan de 
två företagen beskrivs av företagets VD Jonas Gustafsson som lyckad (Förnuft & känsla – en 
Di-podd om ledarskap, 2020). Detta väcker frågor angående hur företaget arbetat för att lyckas 
med integrationen av de olika företagskulturerna. Av den anledningen är det intressant att 
undersöka om det funnits en särskild strategi som gjort att ÅF:s och Pöyrys sammanslagning 
inte gått i samma olycksamma fotspår som många andra sammanslagningar. Denna studie 
ämnar därför att belysa vilka effekter som kan uppstå när två företagskulturer slås samman vid 
ett förvärv. Vidare kommer det att undersökas om det går att utforma en modell för 
förändringsstyrning vid sammanslagningar av två företagskulturer för att uppnå önskade 
resultat. En sådan modell skulle kunna användas som underlag för att vägleda företag som står 
inför en sammanslagningsprocess.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att identifiera framgångsfaktorer och utmaningar med att kombinera 
två olika företagskulturer efter en förvärvsprocess. Följande frågeställningar ligger till grund 
för denna undersökning;  
  

● Hur kan en analysmodell för att studera sammanförandet av två företagskulturer se ut? 
  

● Hur kan förändringsstyrningen se ut för att integrera två företagskulturer efter ett 
företagsförvärv?  

  
● Vilka effekter kan sammanförandet av två olika företagskulturer medföra? 
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2.Teori 
I följande avsnitt kommer studiens teoretiska ramverk att presenteras. Teorier om 
företagskultur kommer att användas tillsammans med teorier om förändringsstyrning för att 
skapa en egenutformad analysmodell. Teorin kommer utreda vilka effekter som kan uppstå när 
två olika företagskulturer kombineras, samt vilken betydelse förändringsstyrningen kan ha för 
att uppnå de önskade effekterna.  

2.1 Företagsförvärv och företagskultur 
Företagsförvärv syftar till att ett företag blir uppköpt av en annan part, där de nya ägarna får 
kontroll över de uppköpta företaget (Ageras, u.å.). Enligt Duvall-Dickson (2016) är syftet 
bakom ett företagsförvärv att skapa effektivitet samt förbättra lönsamheten för ett företag. 
Förvärv kan ske av flertalet olika anledningar där de vanligaste innefattar; ökade vinster, 
minskade omkostnader eller tillgång till forskning och information (Duvall-Dickson, 2016). I 
vissa fall kan det hjälpa företag att expandera och snabbt etablera sig på en ny marknad (Marks 
& Mirvis, 2011). Samtidigt visar, som tidigare nämnt, flertalet studier dock på att 
företagsförvärv i många fall misslyckas (Lee et al., 2015). Det är ofta finansiella misslyckanden 
som får flertalet oönskade konsekvenser för företagen och deras anställda (Marks & Mirvis, 
2011). Flera studier visar på att olika företagskulturer kan vara orsaken till problem när två 
företag ska slås samman och ska skapa en gemensam kultur (Lee et al., 2015).  
 
Företagskultur syftar till de regler, normer och värderingar som förekommer bland de anställda 
inom ett visst företag. Företagskulturen påverkar hur de anställda tänker och beter sig i olika 
situationer (Schein, 2010, s.18). I många fall är de anställda stolta över kulturen som de arbetar 
inom och de har lärt sig arbeta inom den på ett framgångsrikt sätt. Vid en sammanslagning 
måste två företagskulturer mötas och samordnas, vilket kan medföra en rad olika effekter 
(Marks & Mirvis, 2011).  

2.2 Effekter när två företagskulturer möts 
När två kulturer möts kommer anställda i många fall uppmärksamma skillnaderna och vad som 
gör deras kultur unik, även om skillnaderna inte är stora. Detta kan leda till en kulturkrock 
(Marks & Mirvis, 2011). Marks och Mirvis (2011) presenterar fyra steg som beskriver hur 
kulturkrockar i många fall ser ut när två företag slås samman och deras kulturer möts. I första 
steget fokuserar de anställda på skillnader mellan de två företagen. Det finns vanligtvis 
skillnader i ledarstil, produkter, rykte, hur de fattar beslut samt vilka typer av människor som 
arbetar för de två företagen. Steg två innefattar att anställda börjar förstora skillnader som de 
kan observera. I stället för att företagen, i de anställdas ögon, uppfattas som "annorlunda", så 
blir de "väldigt olika". Skillnaderna blir skarpare och mer polariserade, vilket är början på "vi" 
kontra ”dem”. I det tredje steget börjar medarbetarna se varandra som stereotyper formade av 
de olika kulturerna. Kulturkrocken når full höjd när de anställda börjar se det andra företaget 
som underlägset. I detta skede blir ”vi” överlägsen kultur och "dem" blir underlägsen kultur. 
Marks och Mirvis (2011) menar att det är viktigt att hantera kulturen vid en sammanslagning 
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och förstå hur kulturkrockar ser ut för att uppnå önskade effekter vid ett förvärv. Många chefer 
vittnar om att hanteringen av kultur är viktigare än finansiella eller strategiska faktorer för en 
framgångsrik sammanslagning (Cartwright & Cooper, 1996).  
 
Vid tillkännagivandet av en sammanslagning upplever många anställda negativa känslor som 
sorg, chock och i extrema fall känslor som liknar att förlora en familjemedlem eller en älskad 
(Schraeder & Self, 2003). Marks och Mirvis (1992) menar att anställda påverkas negativt 
eftersom det kan finnas flertalet oklarheter i samband med ett förvärv. De kan uppleva 
betydande oro över att bli avskedade, att de ska förlora kontroll på arbetsplatsen och mista sin 
yrkesidentitet. Risken att bli förflyttade till en annan enhet och få nya arbetsuppgifter kan anses 
skrämmande (Marks & Mirvis, 1992).  Vidare redogör Van den Steen (2010) för att de anställda 
kan bli mindre motiverade efter en sammanslagning eftersom det finns olika åsikter inom 
företaget om hur beslut bör fattas. Efter en sammanslagning kommer de anställda att ha olika 
värderingar och åsikter som grundar sig i respektives företagskultur. Författaren menar därför 
att en del av företagets anställda kommer anse att felaktiga beslut fattas när de inte följer deras 
tidigare företagskultur, vilket kan leda till mindre motivation (Van den Steen, 2010). Däremot 
kan vissa anställda även motiveras av en företagssammanslagning, eftersom nya 
arbetsuppgifter eller en ny position inom företaget kan bidra till att anställda bli motiverade till 
förändring. Ytterligare faktorer som bidrar till att anställda motiveras är att de hoppas på 
förbättrade processer, nya mål samt att de kan erhålla nya kompetenser (Marks & Mirvis, 
1992).  Anställda kan sammanfattningsvis bli mer eller mindre motiverade efter en 
sammanslagning.  
 
Marks och Mirvis (2011) beskriver att forskning har visat att skillnader i stil och praxis kan 
förbättra resultat efter sammanslagningen. En måttlig grad av kulturskillnad mellan två 
kombinerade företag kan skapa fler initiativ till kreativ problemlösning och innovation (Marks 
& Mirvis, 2011). Detta stöds av resonemanget att skillnader i kunskap och erfarenhet kan bidra 
till samordningsfördelar som de sammanslagna företagen kan dra fördel av (Schraeder & Self, 
2003). Van den Steen (2010) förklarar vidare att för anställda, från olika kulturer, kommer 
nivån av experimenterande att öka. Experimenterande handlar om att pröva nya saker och lära 
sig om de olika metodernas utdelningar. När anställda med olika värderingar möts kommer de 
pröva nya saker och därmed lära sig mer (Van den Steen, 2010). En sammanslagning av två 
företag kan sammanfattningsvis leda till innovation.  
 
En annan möjlig effekt av en sammanslagning är att delegeringen av beslut minskar och 
övervakningen av de anställda ökar. Beslutsfattande är tids- och resurskrävande. Därför väljer 
chefer ofta att delegera beslut till anställda på lägre nivå, vilket gör beslutfattandet mer 
effektivt. När två olika kulturer har sammanförts blir chefer dock mindre benägna att delegera 
beslut till sina anställda, eftersom de gemensamma värderingarna och målen inte är lika tydliga. 
Cheferna blir då osäkra om rätt beslut kommer tas, vilket också gör att övervakningen av de 
anställda ökar. Kulturskillnader kan också bidra till att koordineringen av arbetsuppgifter blir 
mer tidskrävande (Van den Steen, 2010).  Det är ofta lättare för företag med en stark kultur att 
koordinera arbetet (Kotter & Heskett, 1992). Det kommer av den anledningen vara mer 
tidskrävande för anställda med bakgrund i olika kulturer att samordna sitt arbete när de har 
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olika syn på hur det ska genomföras (Van den Steen, 2010). En sammanslagning kan 
sammanfattningsvis bidra till ett mindre effektivt arbete.  
 
Det är tydligt att sammanförandet av två kulturer efter ett förvärv kan medföra både positiva 
och negativa effekter. Två kulturer kan samordnas och på så sätt skapa en balanserad 
sammanslagning. I många fall misslyckas denna balans att uppnås då ett aktivt arbete inte 
genomförs, vilket kan vara anledningen till att många företagsförvärv misslyckas. Ett av 
företagen blir lätt dominerade och tvingar det andra företaget till förändring. Detta möts ofta 
av motvilja, men om de två företagen tillsammans arbetar fram ett mål för hur den gemensam 
kulturen ska se ut är möjligheten större att sammanslagningen kommer att fungera. Med andra 
ord är det viktig att ledningen genomför ett effektivt förändringsarbete av företagskulturen för 
att uppnå det önskade effekterna av ett förvärv (Marks & Mirvis, 2011).   

2.3 Förändringsstyrning 
Att leda förändring är en stor del av den totala ledarskapsrollen som företagsledare har.  Det är 
dock vanligt att förändringsarbeten inom organisationer misslyckas, trots att förändring är 
nödvändig. Ofta beror misslyckandet inte på de tekniska aspekterna av förändring utan snarare 
på de mänskliga aspekterna (Loup & Koller, 2005, s.73). Detta är även fallet vid förändring av 
företagskultur. De anställda känner ofta ett motstånd till den förändring som är nödvändig om 
den är påtvingad (Marks & Mirvis, 2011). Studier har visat att stressnivåer ökar drastiskt när 
en anställd utsätts för större förändringar på sin arbetsplats. Samma studie visar dock att 
stressnivåerna minskar i takt med att den anställda förstår de nya förändringarna och börjar 
känna sig trygg i sin nya roll (Harrington, 2018, Kapitel 1). Detta är en viktig aspekt av varför 
förändringsstyrning är ett viktigt verktyg; nämligen att det på ett strategiskt sätt kan minska 
stressnivåer som de anställda står inför när förändring implementeras. I en studie visas 
stressnivåerna som anställda upplever utan implementering av förändringsstyrning och en med 
förändringsstyrning implementerad, vilket kan avläsas i Figur 1 (Harrington, 2018, Kapitel 1). 
Denna figur tydliggör varför förändringsstyrning är viktig.  

Figur 1: Stressnivåer utan förändringsstyrning samt med förändringsstyrning implementerad 
(Harrington 2018, kapitel 1). 
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Det finns flera sätt att implementera förändringsstyrning. Tang (2019, s.45) beskriver fyra olika 
implementeringsmodeller för förändringsstyrning. Dessa är Lewins trestegsmodell, ADKAR-
modellen, Kotters åttastegsmodell och slutligen Jicks tiostegsmodell. Lewins trestegsmodell 
riktar fokus mot att förändra anställdas beteenden för att på att ett bättre sätt anpassas efter 
organisationens behov. Modellen innehåller de tre stegen; “avfrysa”, “förflyttning” och “frysa 
om” (Bakari et al., 2017, s.174).  ADKAR-modellen används som ett förändringsverktyg för 
att på ett strukturerat sätt leda förändring. ADKAR-modellen beskriver ett tillvägagångssätt för 
att lyckas med förändring inom organisationer på individnivå och tydliggör vilka mål som 
organisationer bör ha under sitt förändringsarbete. ADKAR-modellen består av fem olika steg 
(Tang, 2019, s.47). Kotters (1995) förändringsstyrningsmodell utgår från åtta steg och belyser 
visionens roll i förändringsarbete. Jicks (1991) tiostegsmodell fokuserar på hur hela 
organisationen ska engageras i en förändringsprocess. Författaren betonar att det är orealistiskt 
att skapa en steg-för-steg-lista över hur förändringsarbete ska implementeras. Därför har han 
istället skapat tio stycken punkter att ha i åtanke när organisationer genomför förändring (Jick, 
1991). 
 
Det första steget i Lewins trestegsmodell handlar om att få organisationens anställda att 
acceptera att förändring är nödvändig. Rent praktiskt innebär det att förändra bilden av hur 
organisationen förväntas bedrivas och därefter skapa ett nytt tillvägagångssätt för hur 
organisationen drivs (Bakari et al., 2017, s.174). ADKAR-modellen, Kotters åttastegsmodell 
och Jicks tiostegsmodel redogör, likt Lewins modell, för att det i en förändringsprocess är 
viktigt att skapa acceptans för förändringen. ADKAR-modellen beskriver det som att skapa 
medvetenhet om att förändring är nödvändig (Tang, 2019, s.47). Kotters åttastegsmodell 
framhåller vidare att det är viktigt att skapa en känsla av att förändring är akut för 
organisationens överlevnad. Detta genom att undersöka marknadskonkurrens och diskutera 
vilka kriser företaget eventuellt står inför om förändring inte genomförs (Kotter, 1995). Till 
sist beskriver Jick (1991) likt Kotter och ADKAR-modellen vikten av att skapa en känsla av 
att visionen är nödvändig och att förändring i riktning mot den nya visionen är brådskande för 
organisationen. Det beskrivs vidare i både ADKAR-modellen och Kotters modell att nya 
förväntningar bör förmedlas till de anställda. ADKAR-modellen redogör för att organisationen 
behöver hitta ett sätt att demonstrera vilka färdigheter som framöver kommer krävas av de 
anställda för att skapa förändring (Tang, 2019, s.47). Kotters (1995) åttastegsmodell framhåller 
vidare att den skapade visionen ska kommuniceras och nya förväntade beteenden inom 
organisationen bör förmedlas.  
 
Flera av modellerna påpekar också vikten av en gemensam vision vid förändringsarbete. Både 
Kotters åttastegsmodell (Kotter, 1995) och Jicks tiostegsmodell (Jick, 1991) framhåller vikten 
att skapa en enad vision för förändringen. Jicks tiostegsmodell framhåller vidare att en vision 
bör skapas för att organisationen sedan ska distanseras från dåtiden. Detta för att tydliggöra de 
förändringsinitiativ som genomförts (Jick, 1991). I ADKAR-modellen tydliggörs vikten av att 
ledare delar visionen som skapats för förändringen (Tang, 2019, s.47).  
 
Flera av modellerna beskriver vidare vikten av att skapa engagemang för förändringen. 
ADKAR-modellen redogör för att det är viktigt att skapa engagemang till den nya situationen. 
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Detta genom att ledare bland annat visar sin hängivenhet till förändringen och underordnade 
involveras i förändringsrelaterat arbete (Tang, 2019, s.47). Även Lewins modell framhåller att 
de anställda bör engageras till förändringsrelaterat beteende. Detta genom att de anställda 
uppmuntras via att de, exempelvis, får förmåner och nya arbetsplikter som stödjer de önskade 
beteendeförändringarna (Bakari et al., 2017, s.174). Kotter (1995) beskriver lik Lewins modell 
att organisationen bör skapa kortsiktiga vinster utifrån den vision som satts för förändringen. 
Detta innebär enligt Kotter att planera och tydliggöra förbättringsområden. För att sedan 
uppmärksamma de anställda som involverar sig och arbetar utefter dessa förbättringsområden. 
Jicks beskriver vidare att de anställda kan engageras genom att de blir involverade i 
förändringen. Genom att involvera de som påverkas av förändringen, samt förmedla vad 
förändringen kommer att innebära, kommer ett större engagemang att skapas. När de anställda 
blir involverade får de en chans att påverka hur förändringen kommer se ut (Jick, 1991). 
 
Till sist beskriver flera av modellerna att åtgärder ska vidtas för att göra förändringen 
bestående. Enligt ADKAR-modellen är det viktigt att skapa ett tillvägagångssätt för att 
upprätthålla förändringen (Tang, 2019, s.47), vilket också Lewins modell belyser. Modellen 
redogör för att företaget bör behålla de nya beteendena inom företaget på lång sikt och vidta 
åtgärder för att se till att förändringarna består inom organisationen (Bakari et al., 2017, s.174). 
Kotter (1995) beskriver vidare att förändringen bör befästas genom att förklara hur 
förändringen har skapat värde för organisationen. Även Jick (1991) beskriver att det är viktigt 
att se till att förändringen blir hållbar för framtiden   

2.4 Analysmodell: Styrning av förändring i företagskultur 
Det är tydligt att det efter ett förvärv är viktigt att styra förändringen av företagskulturen för att 
undvika en kulturkrock och därmed uppnå önskade effekter. Utifrån teorin är det påtagligt att 
beroende av hur förändringsstyrningen har förefallit kommer effekterna motivation, innovation 
och effektivitet te sig olika. Vidare har de nämnda implementeringsmodellerna för 
förändringsstyrning många likheter gällande innehåll. Utifrån teorierna om förändringsstyrning 
är det tydligt att fyra olika beståndsdelar är viktiga för en framgångsrik förändring. Dessa är 
vision, förmedling, engagemang, samt befästning som slutligen leder till resultatet av 
förändringen. I Figur 2 illustreras den egenutformade analysmodellen som ramar in det 
teoretiska underlaget. 
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 Figur 2: Sammanställande analysmodell - förändringsstyrning vid sammanslagning. 
 
I detta fall kommer teorin om förändringsstyrning användas för att analysera en 
sammanslagning. Alla företagsförvärv kommer självklart se olika ut och förändringsarbetet av 
företagskulturen bör därmed skilja sig åt. Det finns dock gemensamma nämnare för hur 
förändringsstyrningen bör genomföras för att uppnå en framgångsrik integration (Marks & 
Mirvis, 2011). Marks och Mirvis (2011) presenterar flertalet steg som bör genomföras för att 
undvika kulturella problem: Flamholtz och Randle (2011) presenterar vidare i boken Corporate 
culture: the ultimate strategic asset en plan för hur ett företag kan styra sin kultur mot ett önskat 
mål. Den så kallade “Cultural Management Process” innefattar sex steg. Marks och Mirvis 
(2011), samt Flamholtz och Randle (2011), betonar att förändringsarbetet av kulturen är en 
iterativ process, vilket går i linje med Jicks (1991) argumentation om att det är orealistiskt att 
skapa en steg-för-steg-lista. Genom att kombinera teorier om förändringsstyrning med Marks 
och Mirvis (2011) teori hur företagskultur bör hanteras vid förvärv, samt Flamholtz och Randle 
(2011) teori om förändring av företagskulturen kan en analysmodell för förändringsstyrning av 
företagskulturen presenteras. De olika områdena från förändringsstyrning är något som 
kommer att påverka hur förändringen ser ut och om en kulturkrock uppstår. 

2.4.1 Vision 
Kotter (1995) och Jick (1991) behandlar vikten av att skapa en gemensam vision för 
förändringen. Jick beskriver att en vision bör skapas, för att sedan distansera organisationen 
från dåtiden. ADKAR-modellen beskriver att ledare inom organisationen bör förmedla en 
vision till företagets medarbetare (Tang, 2019, s.47). I analysmodellen används parametern 
vision för att undersöka på vilket sätt som företaget valt att dels skapa en vision för hur de vill 
att företaget ska bli och vilken plan de hade för att genomföra sin förändring. 
 
Enligt Marks och Mirvis (2011) är det viktigt att de båda företagen som ska integreras arbetar 
tillsammans för att presentera en gemensam önskad kultur. Om ledningen inte har en 
gemensam vision om vart förändringen är på väg blir det svårt att genomföra förändringen. 
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Detta går i linje med Flamholtz och Randles (2011) “Cultural Management Process” där de 
första fyra stegen innefattar att arbeta fram en plan för förändringens mål. Det första steget är 
att identifiera hur den nuvarande kulturen ser ut. Det andra steget är att identifiera den önskade 
företagskulturen och det tredje steget är att identifiera skillnaderna mellan den nuvarande 
kulturen och den önskade kulturen. Steg fyra innefattar sedan att utveckla en förändringsplan. 
Förändringsplanen ska vara ett formellt nedskrivet dokument som innefattar skillnaderna 
mellan den nuvarande och den önskade kulturen, samt vad som krävs för att uppnå den önskade 
kulturen (Flamholtz & Randle, 2011, s.48-49). Dessa fyra första stegen kan sammanfattas som 
att skapa en gemensam vision. Marks och Mirvis (2011) betonar att det är viktig att företagen 
tillsammans arbetar fram en vision för hur den gemensamma kulturen ska se ut, därmed bör 
dessa fyra steg genomföras som ett samarbete mellan de två företagen.  

2.4.2 Förmedling 
Lewins modell (Bakari et al., 2017, s.174), ADKAR-modellen (Tang, 2019, s.47), Kotters 
(1995) modell och Jicks (1991) modell beskriver alla att det i en förändringsprocess är viktigt 
att skapa acceptans för förändring. Vidare beskrivs det i både ADKAR-modellen och Kotters 
modell att nya förväntningar bör förmedlas till de anställda. Allt detta hamnar i den utarbetade 
analysmodellen under parametern förmedling. Förmedling i analysmodellen behandlar alltså 
hur medarbetare får reda på förändringen och hur de anställda får information om vad 
förändringen kommer att innebära för dem.  
 
Beroende på hur den önskade gemensamma kulturen ser ut bör ett aktivt arbete genomföras för 
att uppnå den gemensamma visionen (Marks & Mirvis, 2011). Den plan eller vision som 
arbetas fram i Flamholtz och Randles (2011) fyra första steg kan sedan användas för att 
kommunicera förändringen ut i organisationen. Steg 5 innefattar därmed att kommunicera den 
önskade kulturen, och vilka steg som behöver tas för att uppnå den, ut till alla organisationens 
medlemmar (Flamholtz & Randle, 2011, s.48-49).  

2.4.3 Engagemang 
Vidare beskrivs i Lewins modell (Bakari et al., 2017, s.174), ADKAR-modellen (Tang, 2019, 
s.47) och Kotters (1995) modell att de anställda bör engageras till förändring. Jick (1991) 
beskriver vidare att de anställda bör involveras i förändringen för att skapa engagemang.  Detta 
faller inom området engagemang i analysmodellen och här kommer det undersökas på vilket 
sätt som de anställda blivit uppmuntrade till förändringen.  
 
För att undvika motvilja till förändringen är det enligt Marks och Mirvis (2011) viktigt att 
genomföra tvärkulturellt lärande. När de två företagen får möjlighet att förstå och lära sig om 
den andra kulturen blir det lättare att föra dem samman. Flamholtz och Randle (2011) betonar 
också att finansiella eller icke-finansiella belöningar kan användas för att uppmuntra till 
beteenden och prestationer som är i linje med det önskade målet (Flamholtz & Randle, 2011, 
s.56-57) Enligt förändringsstyrningsmodellen benämns detta som engagemang. 
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2.4.4 Befästning 
Till sist beskriver Lewins modell (Bakari et al., 2017, s.174) och ADKAR-modellen (Tang, 
2019, s.47) att åtgärder ska tas till för att göra förändringen bestående. Kotter (1995) beskriver 
att förändringen bör befästas och även bli utvärderad. Slutligen beskriver Jick (1991) att 
företaget bör se till att förändringen ska bli hållbar för framtiden. Detta sammanfattas i 
modellen under parametern befästning och det behandlar vilka åtgärder företaget använt för att 
göra förändringen bestående och även hur förändringen utvärderats.  
 
Marks och Mirvis (2011) beskriver att det är viktigt att förstärka den växande kulturen för att 
befästa den i organisation, vilket enligt Flamholtz och Randle (2011) innebär att övervaka 
framstegen mot den plan som utvecklades i steg fyra. Förändringens ledare bör identifiera vilka 
mål som har uppnåtts och vilka hinder som finns för att uppnå den önskade kulturen. 
Författarna framhåller att alla problem ska identifieras för att kunna utveckla en plan för att 
övervinna dem (Flamholtz & Randle, 2011, s.48-49).  

2.4.5 Effekter 
De effekter som sammanförandet av två kulturer medför kan se olika ut beroende på hur 
företagen hanterar förändringen för att undvika en kulturkrock. Marks och Mirvis (2011) menar 
att det är viktigt att förstå hur kulturkrockar uppstår för att kunna hantera kulturen och uppnå 
önskade resultat vid ett förvärv. De effekter som presenterar kan, även om de ter sig olika 
beroende på hur kulturen hanteras, sammanfattas i tre tydliga teman Motivation, Innovation 
och Effektivitet. Schraeder och Self (2003), Marks och Mirvis (1992), samt Van den Steen 
(2010) teorier kan sammanfattas till att beroende på hur förändringen hanteras kan 
kulturskillnaderna bidra till att de anställda bli mer eller mindre motiverade. Vidare beskriver 
författarna att kulturskillnader kan ge stora fördelar då det kan bidra till kreativ problemlösning 
och därmed innovation. Anledningen menar de är att skillnader i kunskap och erfarenhet kan 
bidra till kreativ problemlösning och samordningsfördelar som de sammanslagna företagen kan 
utnyttja. Till sist kan kulturskillnader bidra till minskad effektivitet då chefer blir mindre 
benägna att delegera beslut, samt att det tar längre tid att koordinera arbetet (Van den Steen, 
2011).   
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3. Metod 
I detta avsnitt presenteras val av teoretiskt angreppssätt. Denna studie syftade till att identifiera 
framgångsfaktorer och utmaningar med att kombinera två olika företagskulturer efter en 
förvärvsprocess. För att besvara syftet genomfördes en fallstudie vid företaget AFRY. Som 
huvudsaklig metod för datainsamling genomfördes semistrukturerade intervjuer med anställda 
på olika positioner på företaget. Därefter analyserades insamlade data med hjälp av den 
egenutformade analysmodellen.   

3.1 Metodologisk ansats 
Kvalitativa metoder sätter fokus på att möjliggöra en djupare förståelse av vad det är som pågår 
utifrån vad människor berättar och gör (Gillham 2000, s.10). En av fördelarna med en kvalitativ 
metod är att det skapar möjligheter att undersöka något som kan anses okontrollerbart och 
informellt. Vidare skapas det också möjlighet att få perspektiv från de som är involverade i det 
som analyseras (Gillham 2000, s. 11). Tidigare nämnda fakta om kvalitativa metoder bedöms 
essentiella för genomförandet av insamlingen av data för att kunna besvara frågeställningarna 
i denna rapport. Utifrån detta genomfördes en kvalitativ metod där insamlandet av data utgick 
från semistrukturerade intervjuer. Viktigt att ha i åtanke när man använder sig av kvalitativa 
data för analys är att kvalitativa data är mer godtyckliga eftersom den utgår från mänskliga 
intryck och observationer. Det är därför viktigt att standardisera datainsamlingen för att kunna 
analysera den (Saunders, 2009, s.546). I detta fall standardiserades datainsamlingen genom att 
samtliga respondenter på ledningsnivå fick samma frågeställningar i de semistrukturerade 
intervjuerna. Samma sak gällde även för medarbetarna. 
 
Angreppssättet för att undersöka kopplingen mellan teori och verklighet var av induktiv 
karaktär. En induktiv forskningsstrategi innebär att data samlas in för att bygga eller formulera 
en teori istället för att undersöka en given hypotes. En induktiv strategi lämnar öppenhet för att 
samla in ytterligare information och teori då den empiriska undersökningen genomförts, för att 
kunna skapa mening i den insamlade data. Detta kan vara fördelaktigt då respondenten, vid en 
semistrukturerad intervju, går in på teman och områden som inte stämmer överens med 
presenterad teori. Ett induktivt angreppssätt är ofta en iterativ process som innebär att man går 
mellan teori och empiri (Bryman & Bell, 2013, s.575). Dock används ofta den induktiva 
metoden i en kombination med en deduktiv metod. Deduktiv metod innebär att man riktar sin 
analys mot ett specifikt område och då är utgångspunkten ett förutbestämt teoretiskt ramverk. 
Ofta används denna typ av metod för att bevisa eller motbevisa något (Saunders, 2009, s.548–
549). I detta fall användes huvudsakligen en induktiv metod, dock användes även ett 
förutbestämt teoretiskt ramverk vilket innebar att studien även hade inslag av en deduktiv 
metod. 
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3.2 Fallstudie 

Som tidigare nämnt genomfördes en fallstudie där frågeställningen undersöktes på ett specifikt 
företag. Att genomföra en fallstudie används som strategi för att undersöka ett ämne eller 
fenomen i dess verkliga kontext (Yin, 2014). Detta för att få en djup förståelse för vad som 
inträffar och varför. Det är även en fördelaktig strategi för att förstå effekter av en viss situation 
eller process (Saunders et al., 2016, s.184–185). Fallstudiemetoden var därmed lämplig att 
använda för denna studie, eftersom den syftade till att undersöka en förvärvsprocess på djupet. 
För att kunna dra slutsatser hur förändringsstyrningen av företagskulturen har sett ut, samt vilka 
effekter sammanförandet av två olika företagskulturer kan medföra. 

Vidare har företaget AFRY valts för studien vilket är ett företag som nyligen genomgått en 
verksamhetsutveckling i form av ett förvärv. Det var under år 2019 som ÅF officiellt 
genomförde uppköpet av det finska företaget Pöyry (ÅF, 2019). ÅF hade under 2018 ca 11 000 
heltidsanställda medarbetare, medan motsvarande antal hos Pöyry uppgick till ca 5 500 (ÅF, 
2018). Efter uppköpet har bolaget numera nära 17 000 anställda utspridda över kontor i 50 
länder, varav huvudkontoret för det sammanslagna företaget är beläget i Stockholm. Under 
2019, efter uppköpet antog även det sammanslagna bolaget det nya gemensamma namnet 
AFRY (ÅF, 2019). Förvärvet ägde rum under år 2019 vilket är relativt nyligen. 
Förhoppningsvis bidrog det till en ökad tillgänglighet av information både genom intervjuer 
med de anställda samt i media angående händelseförloppet. 

3.3 Datainsamling  

Eftersom en sammanställande analysmodell utvecklats utifrån befintliga teorier om 
förändringsstyrning och företagskultur, användes modellen som grund till de intervjuer som 
genomfördes. Intervjufrågorna kategoriserades efter analysmodellens uppbyggnad; vision, 
förmedling, engagemang, befästning och effekter. Eftersom denna studie syftade till att 
undersöka hur ett företagsförvärv bör hanteras när det kommer till att integrera två olika 
företagskulturer, samt vilka effekter som kan uppstå, utgick frågeställningarna från dessa 
parametrar. 

3.3.1 Semistrukturerade intervjuer 

Det finns flera olika tillvägagångssätt då en intervju ska genomföras, men eftersom denna 
studie begränsats till att undersöka en specifik förändring och dessutom utgått från en 
egenutformad analysmodell är det viktigt att kunna följa de teman som förutbestämts enligt 
analysmodellen. Detta gjorde det fördelaktigt att datainsamlingen skedde genom att utföra 
semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju innehåller både öppna och mer 
teoretiskt drivna frågor. Detta ger möjlighet att styra intervjun inom den specifika disciplin som 
önskas (Galetta 2013, s.45). Det som är viktigt innan genomförandet av en semistrukturerad 
intervju är enligt Gillham (2000) två saker; att ha en tydlig uppfattning om vilka 
problemområden man undersöker och vad som önskvärt att få svar på i en fysisk intervju. 
Därför är det viktigt att den teoretiska referensramen är väl uttänkt innan intervjun påbörjas. 
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Vidare är tydliga fördelar med en semistrukturerad intervju att intervjuformen är flexibel 
samtidigt som den är standardiserad. Detta öppnar upp för möjligheten att från varje 
intervjuperson få värdefull ny information inom samma teman, vilket kan ge en bra grund för 
analys (Gillham 2000, s.69).  

3.3.2 Val av respondenter 

Det var av betydelse att genomföra intervjuer dels med anställda som varit med och lett 
förändringsarbetet samt anställda som blivit påverkade av förändringsarbetet. Detta för att både 
kunna få en förståelse för hur förändringsarbetet för att integrera två företagskulturer har gått 
till samt vilka effekter det medfört. För att kunna få en bredd på insamlade data samt att få med 
så många perspektiv som möjligt, har respondenterna haft bakgrund i både ÅF och Pöyry. En 
av respondenterna har även nyligen blivit anställd i den sammanslagna koncernen. 

I tabell 1 nedan, presenteras en överblick över studiens respondenter; deras nuvarande position 
på företaget, det företag de tidigare varit anställda på, vilket datumintervjun genomfördes samt 
hur länge intervjun pågick. 

Tabell 1: Överblick av studiens respondenter  

Respondent Position Tidigare 
företag 

Datum Tid(min) 

Respondent 1  Head of Communications and Brand ÅF 2020-04-15 60 

Respondent 2 Konsult (Anställd efter förvärvet) AFRY 2020-04-15 50 

Respondent 3 Konsult Pöyry 2020-04-17 40 

Respondent 4 Head of Communication -Energy Division Pöyry 2020-04-20 30 

Respondent 5 Konsult  ÅF 2020-04-20  30 

Respondent 6 Ledning - Infrastructure Division ÅF 2020-04-21 70 

 

3.4 Operationalisering 

För att analysera hur förändringsarbetet av företagskulturen bör se ut efter ett förvärv har teorier 
om förändringsstyrning använts. Genom att kombinera flera väletablerade teorier om 
förändringsstyrning med teorier om hur förändring av företagskultur bör se ut, har en 
analysmodell arbetats fram. Denna modell har använts som utgångspunkt för att analysera hur 
förändringsarbetet har sett ut för att integrera två företagskulturer efter ett företagsförvärv. 
Genom att formulera intervjufrågor kring förändringsarbetet och i vilken grad fallföretaget har 
genomfört de steg som analysmodellen framhåller som viktiga, var det möjligt att få en bild 
över hur aktivt företaget har arbetat för förändringen. Vidare analyserades vilka effekter 
sammanförandet av företagens företagskulturer medfört, med hjälp av flertalet teorier om vilka 
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effekter som uppstår när två olika kulturer möts. Genom att analysera huruvida en kulturkrock 
har skett eller inte kan slutsatser dras om hur framgångsrikt förändringsstyrningen för det 
aktuella företaget har varit, samt vilken roll förändringsstyrningen har haft i att uppnå de 
önskade effekterna med förvärvet. 

3.5 Intervjuernas genomförande 

För att samla in primärdata har intervjuer med flertalet anställda på olika positioner vid AFRY 
genomförts. Eftersom AFRY har flertalet kontor på många platser i världen som har integrerats 
på olika sätt, begränsades intervjuerna till anställda vid kontoret i Stockholm. Intervjuerna som 
genomfördes var individuella eftersom förhoppningen var att detta skulle generera mer ärliga 
och utförliga svar. Alla tre uppsatsförfattare medverkade i samtliga intervjuer. Intervjuformen 
var densamma för alla respondenter, dock varierade intervjufrågorna beroende på vilken 
position på företaget respondenten hade. Undersökningen innefattade sex stycken kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer som genomfördes via den digitala plattformen teams. Intervjuerna 
spelades in och transkriberades för att kunna analyseras.  

3.5.1 Analys och bearbetning av data 

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades för att säkerställa att ingen information från 
intervjuerna gick förlorad. Intervjufrågorna utformades med grund i den egenutformade 
analysmodellen genom att frågor kring respektive parameter behandlades. Därefter kunde det 
empiriska materialet analyseras genom kodning. Enligt Bryman och Bell (2013) innebär 
kodning att data bryts ned och benämns genom olika teman eller kategorier (Bryman & Bell, 
2013, s.579–581). Olika teman identifierades utifrån den insamlade data som kunde kopplas 
till den utvecklade analysmodellen. Därmed kunde förändringsstyrningen identifieras och 
undersökas för att se hur den har sett ut för att integrera de två olika företagskulturerna.  
Förändringsstyrningen undersöktes utifrån ett ledarperspektiv och kunde sedan ställas mot hur 
medarbetarna upplevt förändringen. Även de effekter som uppstått vid sammanförandet av två 
olika företagskulturer kunde på detta sätt identifieras och analyseras. Under insamlandet av det 
empiriska materialet framkom det att en aspekt som teorin inte framhåller tycks ha varit viktig 
för fallföretaget. Denna aspekt handlar om hanteringen av att få medarbetarna från de olika 
företagen att arbeta tillsammans.  

3.6 Metodkritik 

Metodvalet i denna studie var att genomföra en fallstudie och datainsamlingen, som tidigare 
nämnt, via semistrukturerade intervjuer. Det finns enligt Saunders et al. (2009) fyra 
kvalitetsrelaterade problem som kan uppstå när denna typ av datainsamling sker. Dessa fyra är 
reliabilitet, partiskhet, generaliserbarhet och slutligen validitet. 

3.6.1 Reliabilitet och partiskhet 

Ett problem med semistrukturerade intervjuer är att de oftast inte är standardiserade och att det 
omedvetet kan uppstå partiskhet från personen som genomför intervjun. Detta innebär att den 
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som intervjuar genom röstläge och beteende avslöjar vad intervjuaren önskar få höra och på så 
vis påverkar hur respondenten svarar. Det finns också en risk att den som intervjuar är partisk 
i sitt sätt att tolka responsen hen får, vilket resulterar i missvisande data (Saunders et al., 2009, 
s.381). För att undvika dessa problem och stärka reliabiliteten medverkade samtliga 
uppsatsförfattare i alla intervjuerna. Vidare är några sätt att undkomma partiskhet att ha god 
kännedom om företagets kontext och kultur, vara en god lyssnare, kunna hantera ointresserade 
respondenter och god information om intervjun givits till respondenterna innan intervjun 
påbörjats (Saunders et al., 2009, s.383). Därmed fick respondenterna ta del av intervjufrågor 
och översiktliga teman innan intervjuernas genomförande. Detta för att undkomma de problem 
som kan uppstå med partiskhet och reliabilitet.  

Att intervjuerna genomfördes digitalt, via plattformen teams, kan också kritiseras. Det kan ha 
bidragit till att respondenterna inte delgivit lika mycket information som de hade gjort vid en 
fysisk intervju. Detta kan vara en effekt av att respondenten inte upplevt samma förtroende för 
de som genomför intervjuerna när det inte sker ett fysiskt möte. Dock är detta något som kan 
ha bidragit till att problemet med partiskhet har minskat eftersom intervjuarens beteende och 
röstläge inte är lika tydligt under en videointervju. Därmed har dessa faktorer inte kunnat 
påverkat hur respondenten svarar i samma utsträckning. 

3.6.2 Generaliserbarhet 

Allmän kritik som kan riktas mot kvalitativa forskningsstudier som fallstudiemetoden är att de 
empiriska resultaten inte går att generalisera utanför den kontext de skapats i (Bryman & Bell, 
2013, s. 417). Detta är något som hafts i beaktning under studiens gång och slutsatserna som 
dragits kommer därmed inte att kunna generaliseras utanför dess sammanhang. Studien har 
därav en förklarande karaktär där syftet är att identifiera framgångsfaktorer och utmaningar 
med att kombinera två olika företagskulturer efter en förvärvsprocess. Vidare kan även 
metoden semi-strukturerade intervjuer kritiseras för brist av generaliserbarhet. Detta eftersom 
respondenterna i denna studie utgör ett relativt litet urval av individer på ett företag med 
ungefär 17 000 anställda.  

3.6.3 Validitet 

Validitet beskriver hur pass väl datainsamlaren har fått åtkomst till respondentens upplevelser 
samt kunskaper och översatt detta till data utifrån det språk som respondenten använt sig av 
(Saunders et al, 2009 s. 382). För att skapa och säkerställa en hög grad av validitet är det viktigt 
att den som intervjuar ställer frågor och utforskar respondentens åsikter eller kunskap om ämnet 
från många vinklar (Saunders et al., 2009, s. 384). Därav var de frågor som ställdes under de 
semistrukturerade intervjuerna ifrån olika vinklar och teman, med grund i den utformade 
analysmodellen. För att få olika perspektiv på undersökningen och stärka validiteten 
intervjuades personer från både ledningsnivå och medarbetarenivå. Respondenterna hade även 
både bakgrund i ÅF och Pöyry.    
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4. Empiri 
I detta avsnitt kommer först en kort presentation av ÅF och Pöyry. Därefter kommer 
analysmodellens parametrar för förändringsstyrning och effekter att behandlas utifrån det 
empiriska materialet som har samlats in. Inledningsvis kommer AFRY:s förändringsstyrning 
beskrivas utifrån ett ledarperspektiv och ett medarbetarperspektiv. Därefter kommer de effekter 
som respondenterna upplevt att redogöras för.   

4.1 Om ÅF och Pöyry 

Både ÅF och Pöyry är ingenjörskonsultfirmor med flertalet likheter; de är båda nordiska 
företag, de verkar inom samma bransch och har liknande företagskultur. De har dock sina 
olikheter gällande storlek, bakgrund och historia. ÅF hade innan förvärvet av Pöyry, år 2018, 
omkring 11 000 anställda och var verksamt i 33 länder (ÅF, 2018).  ÅF grundades år 1895 i 
Malmö, då under namnet “Södra Sveriges Ångpanneförening”. Föreningen startade med syftet 
att bevaka och besikta säkerheten av ångpannor och andra typer av tryckkärl. Under 1900-talet 
har ÅF genomgått en stor utvecklingsresa; under 1960-talet utökade ÅF sitt tjänsteutbud till att 
utföra inspektioner av elinstallationer och sedan dess har många tjänster inom olika områden 
tillkommit. ÅF har haft en historia av att förvärva företag som strategi för att utvecklas inom 
olika marknader (Respondent 6, Ledning - Infrastructure Division). Pöyry var från början ett 
finskt konsultföretag med inriktning mot finsk skogsindustri, som startades år 1958. Pöyry var 
ett företag med inriktning mot strategisk utveckling och blev år 2014 rankad som nummer ett, 
av Engineering News Records, i världen inom massa- och pappersindustrin. Det första kontoret 
som startades utanför den finska gränsen var i Sverige och, innan förvärvet, år 2018 var Pöyry 
verksamt i 40 länder, med totalt 5500 anställda. Pöyry erbjöd tjänster inom områdena 
energiproduktion, skogsindustri, bioraffinering, gruvindustri, infrastruktur samt vatten och 
miljö. Under 2019 gick ÅF och Pöyry samman under det nya varumärkesnamnet AFRY 
(Pöyry, u.å.).  

4.2 Förändringsstyrning inom AFRY 

4.2.1 Vision 
Innan sammanslagningen genomfördes arbetade ledningen inom kommunikation och HR fram 
en kommunikationsplan för hur sammanslagningen skulle gå till med mål för hur saker och 
ting skulle förmedlas. Planen innehöll bland annat en analys av företagskulturen och strategiska 
plattformar i båda företagen. Det sattes samman en grupp med medlemmar från både tidigare 
ÅF och tidigare Pöyry för att diskutera hur de två kulturerna såg ut (Respondent 1, Head of 
Communication and Brand). 
 
Under 2017 arbetade ÅF med att ta fram helt nya visioner, missioner och värderingar. Detta 
arbete utgjordes främst av ÅF:s ledning inom kommunikation och HR. Ledorden för ÅF:s nya 
vision blev till slut Making Future och kärnvärdena; Brave, Devoted och Teamplayer togs fram. 
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Under sammanslagning blev det tydligt att det fanns stora likheter mellan ÅF:s och Pöyrys 
vision, vilket ledde till ett beslut om att behålla de ledord som ÅF arbetade fram under 2017. 
Anställda från tidigare Pöyry och tidigare ÅF var involverade i denna process. Alla de 
grupperna som ledde förändringen var en sammansättning av anställda från respektive företag 
(Respondent 1, Head of Communications and Brand). Både Respondent 1, Head of 
Communications and Brand, från tidigare ÅF samt Respondent 4, Head of Communications- 
Energy, från tidigare Pöyry, har en enad bild av att visionerna från de olika företagen var så 
pass lika att det inte behövdes någon förändring. ÅF och Pöyry lanserades senare som ett 
gemensamt varumärke under namnet AFRY (Respondent 1, Head of Communication and 
Brand). Respondent 4, Head of Communication - Energy Division beskriver att 
varumärkeslanseringen bidrog till att alla anställda upplevde en tillhörighet till det nya 
varumärket och var stolta över det. 
  
Medarbetarna delar ledningens perspektiv gällande vad som är AFRY:s vision och vad AFRY 
står för. Respondent 2, Konsult, beskriver att AFRY har visionen Making Future och att AFRY 
på sin portal lyfter fram ordet ”innovation”. Vidare beskriver hen att den vision som AFRY 
verkar vilja förmedla är att vara nytänkande, försöka ligga i framkant och att inte förlita sig på 
gamla meriter. Detta är något som Respondenten 5, Konsult, håller med om. Hen är en tidigare 
ÅF-medarbetare och märker sedan sammanslagningen ingen skillnad i de visioner och mål som 
finns för företaget sedan ÅF gick samman med Pöyry. En skillnad som Respondent 3, Konsult, 
däremot har noterat är att det hos AFRY är mer övergripande fokusmål, vilken hen tror är en 
konsekvens av att AFRY är ett stort företag.   
 
Av medarbetarna beskrivs en bild som går i linje med den som ledningen beskrev angående 
visionsarbetet inför sammanslagningen. Respondent 5, Konsult, menar att det funnits ett 
visionsarbete, som började redan innan sammanslagningen av ÅF och Pöyry. Detta arbete 
upplevde respondenten fortsatte även efter sammanslagningen. Visionen som hen upplevde var 
att försöka få företaget som ett gemensamt system. Denna process involverades dock inte 
medarbetarna, till större utsträckning, i. Sammanfattningsvis fanns det en vision om ett enat 
företag (Respondent 5, Konsult). Respondent 3, tidigare Pöyry-medarbetare, berättar att de 
under en konferens diskuterade om hur de skulle arbeta med sammanslagningen för att bli ett 
enhetligt företag. Dock fanns det ingen uttalad vision, för den gemensamma kulturen, som 
förmedlades till medarbetarna (Respondent 3, Konsult). 

4.2.2 Förmedling 
Förmedlingen har varit en viktig del i sammanslagningsprocessen för företagets ledning. 
Respondent 1, Head of Communications and Brand, beskriver att ledningen på AFRY 
kommunicerade ut en kommunikationsplan med övergripande strategier, mål och en tidsplan. 
Därefter förmedlades det att varje affärsområde och sektion på företaget fick vidareutveckla 
kommunikationsplanen, utefter vad som ansågs bäst för den specifika divisionen i företaget. 
Respondent 1 beskriver dessutom att detta är något som inte går att göra helt från ledningen 
utan är något som måste brytas ner i företaget. Samma sak beskrivs även av Respondent 4, 
Head of Communication -Energy Division. Hen beskriver att det fanns transparens och att 
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medarbetare på företaget blev informerade om processen som pågick. Vidare beskrivs det att 
detta rent praktiskt skedde genom en kombination av förmedlingsmetoder. Hen berättar att 
detta beror på att företagets medarbetare har olika preferenser gällande hur de vill bli 
förmedlade ny information. Exempelvis föredrar somliga medarbetare att få ny information via 
email och vissa föredrar att läsa artiklar som publiceras på företagets hemsida (Respondent 4, 
Head of Communication - Energy Division). Den del av kommunikationsplanen som berörde 
specifikt hanteringen av företagskultur bestod av flertalet punkter. Planen innehöll även 
kampanjbilder om samgåendet och gemensamma budskap, stormöte med alla 17 000 
medarbetare digitalt eller fysiskt på alla kontor och en medarbetarundersökning och 
handlingsplan (Respondent 1, Head of Communications and Brand). 
  
Vidare fanns det även en specifik plan för lanseringen av det gemensamma varumärket i denna 
plan behandlades bland annat följande (Respondent 1, Head of Communications and Brand); 

·  Chefskonferens för 400 chefer 
·  Stormöte med alla 17 000 medarbetare digitalt/fysiskt på alla kontor 
·  Intervjuer med media 

  
Respondent 6, Ledning - Infrastructure Division, beskriver att det var viktigt att lägga ner tid 
på rätt saker gällande att skapa en plan för att förena de två företagskulturerna. Enligt hen 
ansågs det att det är essentiellt att kommunicera ut och ta upp synpunkter från övriga 
medarbetare, samtidigt som det var av stor vikt att lägga tid på rätt saker. Det beskrivs vidare 
att det är svårt att involvera för många av de anställda, eftersom det kan ta bort fokus från 
dagligt arbete och affärer. Den information som förmedlades från ledningens sida beskriver 
Respondent 6, Ledning - Infrastructure Division, skedde genom informationsmöten på de olika 
avdelningarna, där det ansågs relevant att en integration skulle ske. Vidare beskrivs det från 
Respondent 6 att det fanns vissa tekniska problem gällande förmedlingen av förändringsplanen, 
eftersom Pöyry och ÅF hade två separata intranät när de gick samman. Detta resulterade i att 
det inte gick att komma åt gemensamma maillistor när förändringsplanen skulle skickas ut. För 
att lösa problemet skapades en gemensam SharePoint-sida, som alla anställda kunde komma 
åt. Där förmedlades de gemensamma målen, den övergripande planen och vad som önskas 
uppnås med sammanslagningen. 
  
Respondent 2, Konsult, beskriver att ett av tillvägagångssätten som AFRY använde för att 
förmedla att de var ett sammanslaget företag var när företaget förmedlade sitt nya varumärke. 
  

“Ett av de största stegen framåt för oss var när det nya varumärket lanserades i 
november förra året. Det var ett slags förenande ögonblick då vi alla arbetade för ett 
och samma företag, istället för att vara ÅF eller Pöyry”1 

Respondent 4, Head of Communications- Energy Division  
 

 
1 Översatt från engelska- Original: “For us the biggest sort of step forward was when they launched their new 
brand in November last year. That was a kind of unifying moment because that was when we all worked for one 
company as of pose to being ÅF or Pöyry.” 
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Respondent 2, Konsult, berättar att ett förmedlingssätt för medarbetarna varit en stor projektor 
på bottenplan på AFRY:s kontor i Solna. Där fanns det information om sammanslagningen och 
vad som skulle gälla efter den genomförts. Vidare beskrivs det av Respondent 5, Konsult, som 
är en tidigare ÅF-medarbetare att förmedlingen skedde genom ett jättestort möte på kontoret i 
Solna, som AFRY:s VD ledde och livestreamade i Sverige. Dock hade medarbetarna redan 
innan blivit informerade om denna förändring. Vidare beskriver Respondent 3, Konsult, som 
tidigare arbetat på Pöyry, att hen redan första dagen på Pöyry blev informerad om att Pöyry 
och ÅF skulle slås samman. Hen blev även då informerad om att detta skulle innebära byte av 
kontor från Stockholm till Solna. Rent praktiskt fick Respondent 3 information via mail och 
möten. Under mötena beskrevs det bland annat hur förmåner skulle påverkas och även om hur 
Pöyry skulle integreras på det nya kontoret. De fick även information om hur de skulle sitta på 
kontoret via mail. 
  
Det beskrivs av Respondent 3, Konsult, och Respondent 5, Konsult att medarbetarna fått ta del 
av en förändringsplan för sammanslagningen. Det beskrivs dock av Respondent 5 att 
informationen som delgavs inte var detaljerad. Liknande intryck tycks Respondent 3 ha, som 
tror att vissa delar av förändringsplanen kommunicerats ut, men inte allt. Vidare tror hen att 
medarbetarna från tidigare Pöyry och tidigare ÅF har fått lika mycket information och har inte 
upplevt att saker undanhållits beroende på vilket företag man tidigare kommer ifrån.  
 
Respondent 3, Konsult, har upplevt att fördelarna som förändringen kommer bidra med har 
blivit tydligt förmedlat. Detta är något som även Respondent 3, Konsult, vittnar om. Hen 
berättar att det var en del från Pöyry som var oroliga över att bli ett större företag. Ledningen 
har då gått ut med mycket information om fördelarna av att bli ett större företag, både 
marknadsmässigt och projektmässigt. Att sammanslagningen kommer påverka Pöyry på ett bra 
sätt och gynna medarbetarna, vilken hen tror kan ha varit för att de kände av en oro hos de 
tidigare Pöyry-medarbetarna (Respondent 3, Konsult).  

4.2.3 Engagemang 
Respondent 6, Ledning - Infrastructure Division beskriver att det inte funnits något 
belöningssystem för att uppmuntra till förändring, mer än de belöningssystem företaget har 
utifrån hur de går. Respondent 1, Head of Communications and Brand, berättar också att det 
inte har funnits några bonusar för att uppmuntra till förändringen, men att ledningen försöker 
uppmuntra medarbetarna till att leva efter företagets värderingar på olika sätt. De hade bland 
annat en ledarskapskonferens hösten 2019 där priser delades ut för bästa ledare och för olika 
insatser, vilket hen berättar brukar vara väldigt uppskattat. Enligt Respondent 4, Head of 
Communication - Energy Division är det en del av kulturen att uppmuntra de anställda till att 
bli ambassadörer för företaget. Företaget planerar också för att införa något de kallar för AFRY 
Awards där grupper eller personer som har arbetat i linje med företagets värderingar kommer 
uppmärksammas. Där kommer priser som “Brave achievement of the year” och “Team Player 
of the year” delas ut (Respondent 1, Head of Communications and Brand).  
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“Tanken är att man få nominera sina kollegor och så har man en Story Telling kring 
alla de som blir nominerade under flera månader och så avslutas det med en Award 
där man utser vinnarna. För att lyfta fram de som lever enligt våra värderingar.”  

Respondent 1, Head of Communications and Brand 
 
Respondent 1, Head of Communications and Brand berättar vidare att varumärkeslanseringen 
som började i oktober 2019, var ett viktigt evenemang för att engagera medarbetarna. Då 
genomfördes många aktiviteter både för chefer och för medarbetare, vilket Respondent 4, Head 
of Communication - Energy Division också vittnar om. När det nya varumärket togs fram 
involverades också medarbetare i framtagningsprocessen. Ett exempel är en undersökning som 
alla anställda under 30 deltog i. De undersökte mer specifik vad de ansåg om namnet ”ÅF-
Pöyry”. Undersökningen användes som input i framtagningen av det nya varumärket AFRY 
(Respondent 1, Head of Communication and Brand).   
 
För att engagera medarbetare startade också företaget en del kampanjer. Ett exempel är att det 
på företagets sociala medier uppmuntrade medarbetare till att skriva ett kort inlägg om sig 
själva för att få en dialog mellan grupperna. Ledning inom kommunikation skapade också 
video-kampanjer där de pratade om varumärkesstrategin och nyckelfrågor för företaget. De 
intervjuade personer från olika kontor och affärsdivisioner, både från tidigare Pöyry och 
tidigare ÅF, där de fick berätta vad företagets värderingar och vision betyder för dem 
(Respondent 4, Head of Communication - Energy Division). Respondent 1 berättar också att 
de med AFRY:s chefer genomfördes presentationer om vad som är specifikt för ÅF:s kultur 
och för Pöyrys kultur, samt vad de två har gemensamt. Medarbetarna har dock inte fått lära sig 
om de olika kulturerna utan att ledningen har fokuserat på att beskriva den nya gemensamma 
kulturen (Respondent 1, Head of Communications and Brand). 
 
Respondent 5, Konsult, instämmer om att medarbetarna inte fått lära sig om de olika 
företagskulturerna, men att de har haft genomgångar om de olika systemen för att praktiskt 
kunna jobba ihop. Hen berättar vidare att sammanslagningen har framställt som positiv och att 
medarbetarna blivit uppmanade till att fika med de nya kollegorna från Pöyry för att försöka få 
med dem i gemenskapen, som fanns mellan de tidigare ÅF-medarbetarna. Respondent 3 
berättar vidare att hen inte har hört om några belöningar som uppmuntrade till förändringen. 
Efter sammanslagningen åkte de dock på en mindre konferens där de haft fokus på hur de ska 
jobba i det nya bolaget och informerades om fördelarna (Respondent 3, Konsult). Respondent 
5, Konsult, berättar att de uppmuntrats till sammanslagningen genom att lite gemensamma 
tävlingar har anordnats, som exempel vem som tar fram den bästa innovativa idén och att man 
då skulle samarbeta med medarbetare från både ÅF och Pöyry. Vidare berättar hen att de fick 
beskedet att företagen skulle gå samman vid en livesändning där de var anordnat som ett 
evenemang med tårta (Respondent 5, Konsult)  

4.2.4 Befästning 
Respondent 1, Head of Communication and Brand, berättar att de under sammanslagningen 
har haft ett integrationskontor som arbetat med frågor som rör integrationsprocessen. Vid 
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integrationskontoret har de bland annat undersökt hur integrationen av företagskulturen och 
kommunikation har fungerat i den sammanslagna koncernen. Detta för att kunna ta beslut kring 
vad som behöver göras för att kunna integrera de två företagen på bästa sätt (Respondent 1, 
Head of Communication and Brand). Även Respondent 6, Ledning - Infrastructure Division, 
lyfter att det funnits en central integrationsavdelning som har bidragit med struktur och stöttat 
de olika divisionerna igenom integrationsprocessen (Respondent 6, Ledning - Infrastructure 
Division). På divisionsnivå har det även funnits egna strategier och aktiviteter som genomförts, 
som inte varit relevant på koncernnivå. Vid den division där Respondent 6 arbetar har de haft 
ett projektledningsteam som har följt upp arbetet med integrationen på veckobasis och även 
eventuella problem som uppstått (Respondent 6, Ledning - Infrastructure Division). 
 
Vidare beskriver Respondent 1, Head of Communications and Brand, att de hinder som uppstått 
för att uppnå olika mål kring sammanslagningen har identifierats och följts upp. Respondent 1 
berättar även att de haft en medarbetarundersökning för att kunna identifiera om det funnits 
problem i vissa länder eller divisioner som behöver lösas. För att lösa dessa problem beskriver 
hen att det varit ganska decentraliserat. Exempelvis kunde det vara en supportfunktion såsom 
kommunikation som behövde kommunicera lite oftare eller tydligare (Respondent 1, Head of 
Communication and Brand).  
 
Att lansera ett nytt gemensamt varumärke har enligt Respondent 1, Head of Communications 
and Brand, varit otroligt viktigt för att skapa en gemenskap i det sammanslagna företaget. 
Respondent 4, Head of Communication - Energy Division, understryker vikten av det nya 
gemensamma varumärket genom att berätta att varumärkeslanseringen definitivt kändes som 
ett enande ögonblick. Efter varumärkeslanseringen blev företagen mer av en enhet eftersom 
man började arbeta för att samma system skulle användas, men Respondent 4, Head of 
Communication - Energy Division, påpekar att integrationen till att använda samma system 
självklart inte kan hända över en natt utan det tar tid. Hen beskriver vidare att det krävs mycket 
tid och eftertanke i att ta fram de bästa sätten att göra saker och att det fortfarande finns saker 
att göra (Respondent 4, Head of Communication - Energy Division).     
 
Mottagandet av förändringen bland medarbetarna beskriver Respondent 5, Konsult, som 
mestadels positivt men att vissa anställda undrade varför företaget alltid ska bli större och 
större. De problem som har uppstått i samband med sammanslagningen förklarar hen som 
mestadels administrativa (Respondent 5, Konsult). Dock berättar Respondent 3, Konsult, att de 
från hennes avdelning som tidigare varit anställda vid Pöyry, haft svårigheter att anpassa sig 
till det nya kontoret. Detta eftersom de arbetar på ett annorlunda sätt än de tidigare ÅF anställda. 
De tidigare Pöyry anställda arbetar mycket tillsammans och rör sig mellan varandras 
arbetsplatser för att diskutera saker. Medan hen upplever att de från tidigare ÅF jobbar mer 
enskilt, vilket var något som bidrog till irritation mellan de anställda från de olika företagen. 
Respondent 3 berättar att det mesta i dagsläget är utrett till följd av att de anordnat en workshop 
om arbetstrivsel. Hen upplever att det har blivit framsteg men beskriver att vissa arbetskamrater 
som blivit mer påverkade av situationen och inte tycker att det har blivit helt bra ännu 
(Respondent 3, Konsult).  
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4.3 Effekter på AFRY 

4.3.1 Kulturkrock 
Alla anställda har varit engagerade i att bli ett gemensamt bolag under varumärket AFRY, men 
det finns trots det en märkbar “vi och dem”-känsla mellan de tidigare ÅF-anställda och de 
tidigare Pöyry-anställda som kommer upp till ytan ibland (Respondent 1, Head of 
Communications and Brand), vilket Respondent 3 också understryker:  
  

“Ja, det finns en viss vi och dem känsla. Inte som att det finns något agg mellan 
grupperna. Men folk identifierar sig fortfarande som före detta Pöyry eller före detta 
ÅF. ”  

Respondent 3, Konsult  
 
Respondent 1, Head of Communications and Brand, tror att förklaringen till “vi och dem”-
känslan är att man har ett större förtroende för dem som man har jobbat med tidigare och de 
processer man är van vid (Respondent 1, Head of Communications and Brand). Det påverkar 
också var man har sitt kontaktnät. Det blir enklare för medarbetarna att man kollar med eller 
frågar om hjälp från någon man har jobbat med tidigare. Det blir lätt “Jag kollar med den här 
personen för vi jobbade ihop på Pöyry” och tvärtom om (Respondent 5, Konsult). Respondent 
6, Ledning - Infrastructure Division, beskriver vidare att det viktigaste för att skapa en 
gemensam kultur är att arbeta tillsammans i utmanande projekt. Respondent 4, Head of 
Communication - Energy Division, påpekar att den segregation som finns lika väl kan beror på 
IT-problem som gör det svårare att dela information, men allt eftersom tiden går blir företaget 
mer och mer som en enhet.  
 
Respondent 6, Ledning - Infrastructure Division, märker dock inte av någon segregering på 
företaget i Sverige. Hen påpekar att det troligtvis har lyckats undvika vi och dem känslan 
eftersom de började arbeta med integrationen så tidigt, redan innan affären var klar. Hen 
påpekar dock att integrationen har sett olika ut på olika kontor. Vidare berättar respondenten 
att det för vissa av kollegorna i Sverige så är det inte märkbart att Pöyry-medarbetare flyttat in 
på ÅF:s tidigare kontor. För somliga medarbetare tycks det dessutom inte vara en skillnad 
mellan att säga ÅF eller AFRY (Respondent 6, Ledning - Infrastructure Division). Respondent 
2, Konsult, berättar att många av hens medarbetare säger ÅF ofta och kommer på sig själva 
med att säga ”ÅF, nej juste AFRY”. Hen tror att de är många från ÅF som inte tänker på att 
Pöyry-medarbetarna har flyttat in till kontoren. Respondenten har hört från en kollega att folk 
från ÅF yttrat ”Var är ens de där Pöyry-människorna” under en arbetslunch.  Hens erfarenhet 
är att Pöyry-medarbetarna hanterat sammanslagningen bättre än ÅF-medarbetarna. Respondent 
2, Konsult, påpekar vidare att en orsak bakom “vi och dem”-känslan är att avdelningarna inte 
har blivit integrerade. Istället har det upplevts som att Pöyrys avdelningar flyttats till ÅF:s 
kontor i Solna utan att företagen sammanblandats med varann (Respondent 2, Konsult).  
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“Det är nog lite vi och dom känsla fortfarande och den kanske tyvärr fortsätter tills ÅF 
och Pöyry börjar jobba över gränserna. Sen var ÅF och Pöyry tyvärr två företag med 
väldigt olika specialiteter, så medarbetare blandas inte så mycket.”  

Respondent 2, Konsult 

4.3.2 Motivation 
Respondent 1, Head of Communications and Brand, tycker att det har varit övervägande 
positivt engagemang efter uppköpet. När det nya varumärket lanserades var det många 
ambassadörer som via sociala nätverk delade och kommenterade lanseringen, vilket enligt 
respondenten tyder på engagemang och en positiv inställning till bolaget. Hen påpekar dock att 
det säkert finns de som värdesätter att arbeta för ett mindre bolag och tycker det var bättre innan 
sammanslagningen. När bolaget efter uppköpet samlade in data visade det emellertid på att de 
anställda inte är mindre engagerade nu än innan förvärvet. Det finns en majoritet som tycker 
det är spännande, eftersom sammanslagningen möjliggjort att företaget får mer projekt och att 
nya karriärvägar för medarbetarna öppnats (Respondent 1, Head of Communications and 
Brand). Bolaget har blivit mer internationellt nu jämfört med tidigare ÅF, vilket Respondent 6, 
Ledning - Infrastructure Division, tror att många tilltalas av. 
 
Respondent 4, Head of Communication - Energy Division, berättar att det i 
kommunikationsgruppen, där hen jobbar, tagit tid att lära känna varandra och organisera sig, 
men det har inte bidragit till lägre motivation. De nya möjligheterna anses av många som 
spännande och det bidrar till personlig utveckling. Det kanske finns områden med mindre 
motivation men det är inget som hen har upplevt.  Respondent 2, Konsult, berättar att arbetet 
har fortsatt som vanligt för de båda företagen och att Pöyry egentligen endast har flyttat in till 
ett annat kontor. Hen berättar dock att vissa chefer som inte var nöjda från Pöyry har slutat, 
vilket tyder på att deras motivation försvann. Respondent 5 understryker också att vissa 
medarbetare har slutat på grund av förvärvet: 
 

“Vissa har sagt upp sig på grund av förvärvet. Ett antal personer ändå. Vad det beror 
på? Jag tror det beror på hur man blivit påverkad och hur mycket man får tycka till 
framförallt. För det är vissa som från en dag till en annan får reda på: imorgon ska du 
flytta ner till det här våningsplanet och få den här platsen och jobba med de här 
människorna och personen har inget att säga om saken. De känner sig fullständigt 
överkörda.” 

Respondent 5, Konsult 
 
Vidare berättar Respondent 3, Konsult, som tidigare var anställd på Pöyry att hens grupp inte 
har blivit mindre motiverade eftersom de tog med sina projekt och projektgrupper. De jobbar 
på samma sätt som tidigare så för dem har det inte skett någon större förändring när det kommer 
till arbetsmotivation. 
  
Gällande strategiska beslut upplever både Respondent 1, Head of Communications and Brand 
och Respondent 4, Head of Communication - Energy Division att det finns olika åsikter.  
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Respondent 1 understryker dock att det förmodligen är på det sättet för alla bolag och att det 
alltid är en diskussionsfråga hur mycket man ska centralisera eller decentralisera. Respondent 
5, Konsult, nämner dock att det inte finns några olika åsikter på lägre nivå i bolaget om hur 
viktiga strategiska beslut bör tas. Vidare berättar Respondent 4, Head of Communication - 
Energy Division, att det finns utrymme att framföra åsikter om hur bolaget styr. Det finns olika 
interna plattformar där alla kan dela sina idéer och utveckla dessa inom företaget (Respondent 
4, Head of Communication - Energy Division).   

4.3.3 Innovation 
En märkbart positiv effekt av förvärvet understryker alla respondenter är att det finns tillgång 
till mer kunskap nu än tidigare. De anställda är mer motiverade nu när det finns större 
möjligheter att lära sig nya saker. På tidigare Pöyry var de anställda motiverade till att utvecklas 
och lära sig nya saker. De uppmuntrades också att dela med sig av sina kunskaper och 
erfarenheter till andra på företaget. Bland annat genom olika öppna plattformar som webinars 
och liknande. Detta har nu blivit mycket större i och med att AFRY har så många fler anställda 
och fler marknader. Det finns oändliga möjligheter att lära sig mer (Respondent 4, Head of 
Communication - Energy Division).     
 
Respondent 1, Head of Communications and Brand, beskriver att de anställda, i och med 
förvärvet, har fått möjlighet att lära sig av varandra och testa nya metoder. Hen berättar att det 
nu finns nya sätt att samarbeta digitalt och att göra affärer över affärsdivisioner. Respondenten 
tycker att de anställda har varit öppna för att använda möjligheterna som finns i bolaget, vilket 
också Respondent 6, Ledning - Infrastructure Division, understryker. Hen beskriver att en 
kunskapsinventering utförs när en ny eller befintlig problemställning uppkommer, för att se 
vilka i bolaget som har gjort liknande jobb tidigare och kan stötta. Företaget har nu större 
möjligheter att ta in experter från andra länder och få tillgång till spetskompetens inom alla 
områden (Respondent 6, Ledning - Infrastructure Division).  Respondent 3, Konsult instämmer 
att man jobbar mycket med att pröva varandras system och metoder. Respondent 5, Konsult, 
anser dock inte att man prövar nya metoder i större utsträckning snarare att det endast har 
tillkommit nya människor med nya idéer.  

4.3.4 Effektivitet 
Att koordinera arbetet tror Respondent 1, Head of Communications and Brand tar något längre 
tid nu än tidigare på ÅF. Det är fler anställda som ska inkluderas nu än tidigare. Nu är det 17 
000 anställda istället för 11 000 anställda som man ska få med sig och medarbetarna är spridda 
över hela världen. Alla medarbetare ställde dock snabbt om till det nya varumärket.  
Respondenten menar därmed att det kan gå fort att ställa om när det krävs (Respondent 1, Head 
of Communications and Brand). Respondent 4, Head of Communication - Energy Division 
instämmer också i att vissa saker kan ta längre tid att koordinera nu. Hen tror att det 
förmodligen beror mycket på att olika IT-system används, vilket har varit ett hinder vad gäller 
samordningen. En annan aspekt kan vara att grupperna fortfarande lär känna varandra, de lär 
sig om vem som är rätt person att fråga om saker och hur man enklast tar kontakt. Hen tycker 
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dock att grupperna arbetar ganska väl tillsammans (Respondent 4, Head of Communication - 
Energy Division).  
 
Respondent 6, Ledning - Infrastructure Division, berättar att konflikter kan uppstå gällande hur 
företaget ska gör affärer. Hen påpekar att det då handlar om att sätta sig ner och resonera, förstå 
varandras synpunkter och hitta en väg framåt. Respondenten tycker att AFRY har en bra kultur 
av att lösa konflikter. När det uppstår konflikter är målet att dessa ska lösas så långt ner i 
organisationen som möjligt. Detta för att förhindra att konflikter skickas upp till koncernchef 
eller divisionschefer. De högre cheferna är också bra på att skicka beslut tillbaka ner i 
organisationen. Enligt respondenten behöver företagets chefer kunna komma överens om hur 
de ska jobba tillsammans (Respondent 6, Ledning - Infrastructure Division).  
 

“De konflikter som har uppkommit gäller hur man ska göra affärer. … Det kan vara 
mycket diskussioner och ibland så måste man bara pausa frågor och ibland så kommer 
man till ett snabbt beslut. De handlar för mig mer om att interagera med en annan 
människa än att vara påläst hur ett bolag ser eller har sett ut, eller vilken kultur det 
står i stadgarna att man ska följa och så vidare. “ 

Respondent 6, Ledning - Infrastructure Division 
 
Trots att konflikter om hur man ska göra affärer har uppstått upplever varken Respondent 6, 
Ledning - Infrastructure Division, Respondent 3, Konsult, eller Respondent 5, Konsult, att 
koordineringen av arbetet tar längre tid. Respondent 2, Konsult, upplever inte heller att 
koordineringen av arbetet tar längre tid, förutom möjligtvis på högre nivå inom organisationen. 
Hen beskriver att grupperna har mycket eget ansvar i sitt arbete. Respondenten menar att 
konsultverksamheten inte skulle fungera om konsulterna inte fick ta mycket eget ansvar och 
exempelvis själva skriva kontrakt (Respondent 2, Konsult).  
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5. Analys  
I följande avsnitt kommer det insamlade empiriska materialet att analyseras utifrån 
analysmodellen. Först kommer AFRY:s förändringsstyrning att analyseras utefter 
analysmodellens parametrar och därefter kommer effekterna som uppkommit i AFRY:s fall att 
analyseras 

5.1 Förändringsstyrning 

5.1.1 Vision 

Processen av att bestämma hur företagskulturen skulle bli för AFRY verkar relativt väl följa 
de steg som Flamholtz och Randle presenterar i deras ”Cultural Management process”. Det 
första steget i denna process är att identifiera hur den nuvarande kulturen ser ut för företagen. 
Det beskrivs av en respondent från ledningen att det sattes samman en grupp med medlemmar 
från både tidigare ÅF och tidigare Pöyry för att diskutera hur de två kulturerna såg ut. Det andra 
steget är att bestämma den önskade kulturen och steg tre att identifiera skillnaderna. Det 
framkommer under intervjuerna att, även om ÅF och Pöyry använder olika ord var kontentan 
av företagens visioner densamma. Detta gjorde att de kunde använda sig av den vision som 
skapats och utarbetats av ÅF år 2017. Vidare innebär steg fyra i modellen att skapa en 
förändringsplan. Även detta var något som implementerades i och med den 
kommunikationsplan som utarbetades av ledning inom kommunikation och HR.   

Marks och Mirvis beskriver vidare vikten av att företag arbetar tillsammans för att presentera 
en gemensam önskad kultur. Under intervjuerna framkommer det att de grupper som ledde 
förändringen var en blandning av medarbetare från respektive företag. ÅF och Pöyry tycks 
därmed ha arbetat tillsammans för att skapa en gemensam vision.  

Medarbetarna anser att den vision som AFRY vill förmedla är tydlig och att de var påtagligt 
för alla de olika medarbetarna som intervjuades att ”Making future” är företagets vision. Det 
var även tydligt för de olika medarbetarna att det fanns en vision om ett enat företag, vilket de 
tror är anledningen till namnbytet på företaget. Jick beskriver att en viktig del i 
förändringsarbetet är att skapa en vision, för att sedan distansera organisationen från dåtiden. 
På så sätt blir det tydligt att en förändring har genomförts och att det är den nya visionen som 
är framtiden. Namnbyte till AFRY kan anses vara ett tydligt sätt att visa att tidigare ÅF och 
Pöyry inte längre finns kvar utan att de nu är ett företag. 
  
Sammanfattningsvis verkar vision ha varit en viktig del i att skapa en gemensam företagskultur 
i sammanslagningen mellan ÅF och Pöyry. 

5.1.2 Förmedling 

Marks och Mirvis samt Flamholtz och Randle framhåller båda vikten av att förmedla 
förändringen ut till alla organisationens medlemmar. Gällande förmedlingen av förändringen 
på AFRY tycks åsikterna likna varandra mellan vad ledningen och medarbetarna upplevt. Inom 
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ledningen tycks en konkret förändringsplan förmedlats ut, som sedan distribueras vidare mellan 
de olika divisionerna på företaget. Det anses ha funnits en transparens och att medarbetare 
blivit informerade om att processen pågick. Marks och Mirvis framhåller i teorin att ett aktivt 
arbete bör genomföras för att uppnå den gemensamma visionen. AFRY verkar i linje med 
teorin ha genomfört ett aktivt arbete för att förmedla ut förändringar och den gemensam 
visionen. Det framkommer under intervjuerna att vissa tekniska problem, som att det inte gick 
att komma åt gemensamma maillistor, uppkommit. Företaget har då arbetat fram lösningar, 
vilket är ännu en indikation på att ett aktivt arbete har genomförts för att förmedla ut 
förändringen.  
 
Det framkommer under intervjuerna att det tydliggjorts att den gemensamma visionen för 
företaget kommer att vara den som ÅF valt under 2017. Medarbetarna anser att de fått tydlig 
information om det och att de fått ta del av förändringsplanen, även om en av medarbetarna 
ansåg att förändringsplanen var relativt övergripande. AFRY tycks därmed till stor del använt 
den plan och vision som arbetas fram för att kommunicera förändringen ut i organisationen 
vilket motsvarar Flamholtz och Randles teori om hur förmedlingen bör hanteras. Vidare 
beskriver Lewins modell, ADKAR-modellen, Kotter och Jick att det i en förändringsprocess 
är viktigt att skapa acceptans för förändring, vilket AFRY tycks ha arbetat med. För att skapa 
acceptans framkommer det under intervjuerna att fördelarna med att gå samman har förmedlats 
väldigt starkt. ADKAR och Kotter beskriver dessutom att nya förväntningar på de anställda 
bör förmedlas.  Det empiriska materialet visar att AFRY aktivt förmedlade ut företagets vision 
och vilka ledord som de anställda ska följa. Därmed tycks förväntade beteenden förmedlats ut. 
Vidare framkommer det att varumärkeslanseringen varit viktig för att förmedla ut 
förändringen, vilket kan vara ytterligare ett sätt för AFRY att tydliggöra vad de gemensam 
företaget står för.   
   
Sammanfattningsvis verkar den tydliga plan som ledningen skapat ha kommunicerats ut på ett 
sätt som medarbetarna uppfattat fungerat. Det verkar ha varit ett lyckat koncept att använda sig 
av flera kanaler och tillvägagångssätt för att kommunicera ut förändringen som 
sammanslagningen skulle innebära. Namnbytet till AFRY var ett sätt som gjorde det tydligt att 
företaget inte längre var två separata enheter utan en enhet. Ledningen har också skapat 
acceptans till förändringen genom att förmedla fördelarna med den. 

5.1.3 Engagemang 

Lewins modell, ADKAR-modellen och Kotter framhåller alla att det är viktigt att de anställda 
engageras till förändringen. Detta är något som AFRY har arbetat för. Det empiriska materialet 
visar att AFRY arbetat aktivt på flera sätt för att engagera medarbetarna. Bland annat genom 
olika kampanjer, konferenser och ett stort event vid varumärkeslanseringen. 

Flamholtz och Randle beskriver vidare att finansiella eller icke finansiella belöningar kan 
användas för att skapa engagemang och uppmuntra till prestationer som är i linje med 
organisationens mål. Enligt respondenterna har inga finansiella belöningar implementerats för 
att uppmuntra till förändringen. Medarbetarna har däremot uppmuntrats att leva upp till 
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företagets värderingar på olika sätt. Företaget hade bland annat en ledarskapskonferens hösten 
2019 där priser delades ut för bästa ledare och för olika insatser. Ledningen uppmuntrar också 
de anställda att bli ambassadörer för företaget. Dessa exempel kan tolkas som att det till viss 
del funnits icke finansiella belöningar som uppmuntrat till förändringen. Medarbetarna har 
däremot inte upplevt det så, vilket kan bero på att de belöningar som funnits främst riktat sig 
till företagets chefer. Företaget planerar dock att i framtiden införa något som de kallar AFRY 
Awards där grupper eller personer som arbetat i linje med företagets värderingar kommer att 
uppmärksammas. Detta är ett tydligt exempel på en icke finansiell belöning som uppmuntrar 
anställda att leva efter den önskade kulturen.  

Marks och Mirvis beskriver att tvärkulturellt lärande kan bidra till större engagemang hos de 
anställda och minskad motviljan till förändringen. Detta är dock något som AFRY inte har tagit 
fasta på ut i hela organisationen, då det beskrivs av både ledning och medarbetarna att 
majoriteten av de anställda inte har fått lära sig om de olika kulturerna. Det framkommer dock 
under intervjuerna att det för AFRY:s chefer genomfördes några genomgångar om vad som är 
specifikt för ÅF:s kultur och för Pöyrys kultur, samt vad de två har gemensamt. Det 
framkommer även under intervjuerna att företaget uppmuntrat till förändringen genom att 
anordna gemensamma tävlingar där tidigare ÅF- och tidigare Pöyry-medarbetare 
uppmuntrades till att samarbeta. Att uppmuntra till förändringen genom att samarbeta över de 
två olika företagskulturerna kan tolkas som en mindre strukturerad form av tvärkulturellt 
lärande, då de anställda genom att arbeta tillsammans får lära sig om varandras kulturer. AFRY 
har därmed genomfört tvärkulturellt lärande till viss del, även om det har genomförts i en mer 
indirekt form. 

Jick beskriver vidare att de anställda bör involveras i förändringen för att skapa engagemang. 
Det empiriska materialet tyder på att AFRY till viss del har involverat medarbetarna i 
förändringsarbetet, exempelvis vid framtagningen av det nya varumärket. Det framkommer 
dock också av en av respondenterna från ledningen att det är svårt att involvera för många av 
de anställda, eftersom det kan ta bort fokus från dagligt arbete. Att skapa balans mellan hur 
mycket de anställda ska vara involverade i förändringen och det dagliga arbetet tycks därmed 
vara viktigt för AFRY. Detta är en intressant aspekt som teorin inte belyser.  

Det är sammanfattningsvis tydligt att AFRY på flera plan har arbetat för att engagera 
medarbetarna. Det har till viss del funnits icke finansiella belöningar och ledningen planerar 
att införa fler av dessa. Företaget har också genomfört tvärkulturellt lärande. Detta belyser 
teorin som viktigt för att skapa engagemang. Företaget har också till viss del involverat 
medarbetarna i förändringsprocessen.   

5.1.4 Befästning 

Lewins modell, ADKAR-modellen, Kotter och Jick belyser alla vikten av att etablera och 
befästa förändringen inom organisationen efter att den genomförts. Ledningen framhåller att 
sammanförandet av två företagskulturer är en lång process och att detta fortfarande är ett 
pågående arbete, samt att det förmodligen kommer att vara det en tid framöver. Detta tyder på 
att AFRY likt vad teorin framhåller arbetar aktivt för att befästa förändringen. Enligt Flamholtz 
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och Randle innefattar befästningen av den nya kulturen att övervaka framstegen mot den plan 
som tidigare utvecklades. Där ingår det att identifiera vilka mål som har uppnåtts och vilka 
problem som måste lösas. Det framkommer under intervjuerna att AFRY har haft ett 
integrationskontor som har tagit hand om dessa frågor. Det har även funnits egna strategier och 
aktiviteter på divisionsnivå som har behandlat frågor som inte är relevanta på koncernnivå. 
AFRY tycks därmed ha haft en tydlig struktur för att följa upp vilka mål som uppnåtts och 
vilka problem som behöver lösas, vilket är en viktig faktor för en lyckad förändring av 
företagskulturen. En medarbetare från tidigare Pöyry beskriver att medarbetare från tidigare 
ÅF och Pöyry har olika sätt att arbeta på, vilket lett till irritation på kontoret. Hen anser att det 
mesta av den irritation som fanns är löst i och med att det genomfördes en workshop om 
arbetstrivsel. Detta är en tydlig indikation på att AFRY aktivt arbetar med att lösa de problem 
som uppstår på vägen mot en gemensam kultur. Medarbetarna beskriver dock att det 
fortfarande finns en segregering mellan ÅF och tidigare Pöyry. Arbetet mot en gemensam 
kultur är därmed inte fullbordat. 

Enligt Marks och Mirvis är det viktigt att förstärka den växande kulturen för att befästa den i 
organisation. För AFRY:s del är det tydligt att varumärkeslanseringen var en viktig del i att 
skapa en gemensam kultur och befästa den, då det bidrog till att att alla kände en tillhörighet 
till just ett varumärke och var stolta över det. AFRY har därmed arbetat aktivt för att befäst 
kulturen. Av en Respondent från ledningen beskrivs det dock att det viktigaste när man för 
samman två företagskulturer är att låta medarbetarna arbeta tillsammans i utmanande projekt, 
vilket är något som teorin inte belyser.  

Sammanfattningsvis har AFRY arbetat med att befästa förändringen, men det framkommer att 
detta arbete inte är fullbordat.  

5.2 Effekter 

5.2.1 Kulturkrock 

Enligt Marks och Mirvis är det vanligt när två olika kulturer möts att de anställda kommer 
uppmärksamma skillnaderna i kulturen och förstora dem. De beskriver fyra steg i hur en 
kulturkrock kan se ut, vilket innefattar Uppfattar skillnader, Förstorade skillnader, Stereotyper 
och Nedläggningar. Under intervjuerna berättar de flesta respondenter att de anställda på 
AFRY har varit engagerade i att bli ett gemensamt bolag, men det finns en viss “vi och dem”-
känsla mellan de tidigare ÅF-anställda och de tidigare Pöyry-anställda. Det framkommer att 
det inte finns något agg mellan grupperna, men att folk identifierar sig som före detta Pöyry 
eller före detta ÅF. Vilket tyder på att steg fyra i Marks och Mirvis teori där kulturkrocken når 
full höjd och de anställda börjar se de andra företaget som underlägset inte har skett på de 
aktuella företaget.  

Utifrån intervjuerna är det dock tydligt att steg ett, i Marks och Mirvis teori, där de anställda 
fokuserar på skillnader mellan de två företagen och steg 2 där de anställda börjar förstora 
skillnader som de kan observera förekommer på företaget. Eftersom de tidigare ÅF-
medarbetarna och de tidigare Pöyry medarbetarna arbetar i olika team blir det enkelt för de 
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anställda att uppfatta skillnaderna och förstora dem. De anställda har ett större förtroende för 
anställda de arbetat med tidigare vilket tyder på att man förstorat skillnaderna och tänker att 
det kommer vara en stor skillnad att arbeta med någon från de andra företaget. Ytterligare en 
händelse som tyder på en viss kulturkrock är den dispyt som uppstod mellan tidigare ÅF-
medarbetare och tidigare Pöyry-medarbetare. När det blev tydligt att medarbetare från de 
tidigare företagen hade olika arbetssätt uppstod det en konflikt, som resulterade i att en 
workshop hölls för att lösa problemet. I intervjuerna har det emellertid inte framkommit att 
steg 3 i Marks och Mirvis teori, där medarbetarna se varandra som stereotyper formade av de 
olika kulturerna, förekommer på de aktuella företaget. Därmed går det att konstatera att en viss 
kulturkrock har skett på de aktuella företaget, men den har inte nått sin fulla höjd.  

Det framkommer dock också under intervjuerna att många från ÅF inte tänker på att Pöyry-
medarbetarna har flyttat in till kontoren och har yttrat kommentarer som ”Var är ens de där 
Pöyry-människorna”. Detta tyder på att det i vissa delar av organisationen inte har skett någon 
kulturkrock men att det snarare beror på att medarbetarna från de olika företagen inte har blivit 
integrerade med varandra. Det verkar således vara en viktig parameter, vid sammanslagningar, 
att få företagen från de olika företagen att arbeta tillsammans för att skapa en gemensam 
företagskultur, vilket stöds av att en av respondenterna beskrev att det viktigaste för att skapa 
en gemensam kultur var att arbeta tillsammans i utmanande projekt.  

Sammanfattningsvis har en viss nivå av kulturkrock uppkommit på AFRY, men den har inte 
nått sin fulla höjd. 

5.2.2 Motivation 

Enligt teorin kan anställda både bli mer eller mindre motiverade efter en sammanslagning. Det 
är därmed av stor vikt att förändringen hanteras på rätt sätt för att uppnå de önskade effekterna 
av sammanslagningen. Vid intervjuerna framkommer det att i AFRY:s fall har det varit 
övervägande positiva reaktioner efter uppköpet. När bolaget efter uppköpet samlade in data 
visade den på att de anställda inte är mindre motiverade nu än innan förvärvet. Det framförs 
också av flera respondenter att en stor del av företagets anställda tycker det är spännande att de 
nu är ett större bolag och att de värdesätter de nya möjligheterna som sammanslagningen 
medfört. Vilket Marks och Mirvis beskriver som en vanlig anledning till att anställda kan bli 
mer motiverade efter en sammanslagning.  
 
Det framkommer däremot även under intervjuerna att vissa chefer från Pöyry och vissa 
anställda har slutat på grund av att de inte var nöjda med deras nya situation. I AFRY:s fall ser 
det därmed ut som vissa av de anställda påverkades negativt av sammanslagningen och 
upplevde negativa känslor, vilket enligt teorin är en vanlig reaktion. Schraeder och Self samt 
Marks och Mirvis beskriver att anställda ofta kan uppleva negativa känslor vid 
tillkännagivandet av en sammanslagning. Van den Steen beskriver vidare att anställda också 
kan bli mindre motiverade efter en sammanslagning på grund av att det finns olika åsikter om 
vilka beslut som bör fattas. När företaget måste ta viktiga strategiska beslut kommer vissa 
uppleva de som felaktiga, vilket leder till mindre motivation. När det kommer till viktiga 
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strategiska beslut på AFRY upplever några av respondenterna från ledningen att det finns olika 
åsikter.  De understryker dock att det nog är så på alla bolag. Det finns därmed inga tydliga 
belägg för att det finns större konflikter vad gäller beslut på AFRY än på något annat bolag. 
Vilket också understryker att de anställda inte har blivit mindre motiverade nu en tid efter 
förvärvet, utan att de som kände negativa känslor efter sammanslagningen tillkännagavs har 
slutat.  
 
Sammanfattningsvis tycks AFRY ha lyckats ganska bra med att få de anställda mer motiverade 
efter förvärvet. Även om några anställda valde att sluta efter att sammanslagningen 
tillkännagavs, tycks majoriteten av de anställda blivit mer motiverade.  

5.2.3 Innovation 
Van den Steen menar att kulturskillnader kan bidra till att de anställda prövar nya saker i större 
utsträckning, samt att de lär sig av varandras metoder och kunskap. Utifrån den empiriska 
undersökningen verkar detta till viss del varit en effekt av sammanslagningen för AFRY. Det 
framkom under intervjuerna att de anställda från de olika företagen har fått möjlighet att lära 
sig av varandra och använda varandras system och metoder. Det finns dock delade meningar 
om detta, då en respondent anser att de inte prövar nya metoder i större utsträckning. Utan 
snarare att de endast har tillkommit nya människor med nya idéer. Vidare visar det empiriska 
materialet att sammanslagningen även bidragit till nya tillvägagångssätt att samarbeta digitalt 
och att göra affärer över affärsdivisioner. Detta går i linje med Marks och Mirvis teori om att 
kulturskillnader mellan två företag kan leda till kreativ problemlösning och innovation vid en 
sammanslagning. 
 
Samtliga respondenter belyser även att en positiv effekt av sammanslagning är att det numera 
finns tillgång till mer kunskap i företaget än tidigare. Det finns mer spetskompetens och 
expertis inom olika områden. Detta är något som stöds av Schraeder och Self teori om att en 
måttlig grad av kulturskillnad mellan två kombinerade företag kan bidra till 
samordningsfördelar som det sammanslagna företagen kan dra fördel av.  
 
Sammanfattningsvis tycks AFRY ha lyckats bra med att dra nytta av den utökade kunskap som 
sammanslagningen medförde.  

5.2.4 Effektivitet  
Van den Steen menar att en effekt när två företagskulturer möts är att delegeringen av beslut 
minskar och övervakningen av de anställda kommer öka. Det empiriska materialet visar på att 
detta inte är fallet för AFRY. Det framkommer under intervjuerna att beslutsstrukturen i stora 
drag är oförändrad från hur den såg ut i tidigare ÅF. Att delegeringen av beslut skulle ha 
minskat och övervakningen ökat på grund av att de gemensamma värderingarna och målen inte 
är lika tydliga är därmed inte aktuellt för AFRY.  
 
Van den Steen redogör vidare för att kulturskillnader kan bidra till att koordineringen av 
arbetsuppgifter blir mer tidskrävande, då det anställda har olika syn på hur arbetet ska 
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genomföras. Under intervjuerna framkommer det att några av respondenterna tror att 
koordineringen tar lite längre tid nu jämfört med tidigare, medan andra inte märker någon 
skillnad. Anledningarna som lyfts fram av de respondenter som tycker att koordineringen tar 
längre tid är att olika IT-system används, att de fortfarande lär känna varandra samt att de är 
ett större företag nu. Att det är mer tidskrävande att koordinera arbetet på grund av at det finns 
olika åsikter tycks därmed inte stämma för det aktuella företaget. Att det tar längre tid att 
koordinera beror snarare på att de är en större organisation eller av mer praktiska orsaker. 
Däremot framkommer det under intervjuerna att de finns olika åsikter inom företaget, 
exempelvis om hur affärer ska genomföras, vilket har lett till konflikter. Detta är en indikation 
på att arbetet trots allt kan ta längre tid att koordinera. 
 
Sammanfattningsvis har effektiviteten, i AFRY:s fall, inte minskat på grund av att delegeringen 
av beslut har minskat. Däremot förekommer det att det i vissa fall finns olika åsikter om hur 
arbetet ska genomföras, vilket troligtvis leder till lägre effektivitet.  

6. Slutsats 
Syftet med denna studie var att identifiera framgångsfaktorer och utmaningar med att 
kombinera två olika företagskulturer efter en förvärvsprocess. Detta undersöktes genom tre 
separata frågeställningar. 
 
Den inledande frågeställning behandlade om en analysmodell kunde tas fram för att beskriva 
en sammanslagning av två företagskulturer. Resultatet visar att analysmodellen som togs fram 
i teoriavsnittet relativt väl beskriver hur integrationen av företagskulturen kan se ut efter ett 
förvärv. Modellen kan därmed vara ett verktyg för att analysera sammanslagningar. Det 
tydliggjordes dock genom intervjuerna att det saknades en parameter som uppmärksammade 
hanteringen av att få medarbetarna från de olika företagen att arbeta tillsammans. Denna 
parameter skulle kunna sammanfattas under parameternamnet kollaboration. Detta tror, till och 
med, en av respondenterna är det viktigaste för att skapa en gemensam företagskultur.  
 
Den andra frågeställningen behandlade hur en integrationsprocess för att föra samman två 
företagskulturer kunde se ut. Genom att använda analysmodellen som verktyg för att undersöka 
detta, förefaller det att det funnits en genomtänkt plan för hanteringen av vision, förmedling, 
engagemang och befästning. Dessa parametrar kan därmed tros vara viktiga framgångsfaktorer 
vid sammanslagningen av två företagskulturer. Dock tycks det ha funnits en obalans gällande 
fokus på de olika parametrarna. Gällande visionsarbetet verkar det dels funnits en större 
satsning på förarbete för att säkerställa att de två företagen har liknande visioner och missioner. 
Vidare tycks det ha lagts ner ett betydande arbete på den kommunikationsplan som bland annat 
användes för hanteringen av sammanslagningen av de två företagskulturerna. 
Kommunikationsplanen täckte även på ett tydligt sätt förmedlingsarbetet och engagemang, 
vilket också var parametrar som fokus lagts på. Den parameter som det tycks varit minst 
uppmärksammad är befästning. Detta eftersom många medarbetare fortfarande kallar AFRY 
för ÅF, vilket tyder på att varumärkeslanseringen inte räckt för att befästa namnförändringen 
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av företaget. Det bör dock påpekas att integrationen fortfarande är ett pågående arbete vilket 
kan vara anledningen till att förändringen inte har befästs helt ännu.  
 
Den avslutande frågeställningen undersökte vilka effekter som kunde uppstå efter en 
sammanslagning av två företagskulturer. Trots att AFRY:s ledning arbetat med de olika 
parametrarna som analysmodellen består av verkar en viss kulturkrock ha uppstått, vilket 
tydliggjorts i den konflikt som en av medarbetarna beskrev. Dock har kulturkrocken också 
hanterats och problemen verkar ha lösts i den specifika situationen. De effekter som 
kulturkrocken resulterat i verkar sammanfattningsvis vara ett mindre effektivt arbete och mer 
innovation i form av att ledning och medarbetare vågar testa nya metoder till större 
utsträckning. Vidare verkar överlag medarbetare och ledning vara mer motiverade sedan 
sammanslagningen, även om detta inte stämmer för hela företaget. Det är även några 
medarbetare som uppges ha slutat på grund av sammanslagningen, vilket tyder på att olika 
medarbetare har upplevt sammanslagningen på olika sätt. Detta beror förmodligen på att AFRY 
är ett stort företag och att varje enskild avdelning haft ett visst utrymme att påverka hur pass 
stor kulturkrock som skapats där. En utmaning vid förvärv tycks därmed vara att 
förändringsarbetet når ut i hela organisationen, det vill säga förmedlingsarbetet.  Överlag går 
det dock att dra slutsatsen att AFRY till stor utsträckning har uppnått de önskade effekterna 
med förvärvet. Detta understryks också av att företagets VD Jonas Gustavsson i podcasten 
Förnuft & känsla – en Di-podd om ledarskap (2020) som uttryckt att förvärvet varit 
framgångsrikt. 

6.1 Vidare forskning 
Vidare forskning skulle kunna undersöka en modell där även parametern kollaboration är 
inkluderad i analysmodellen. Denna parameter skulle kunna behandla hanteringen av att få 
medarbetarna från de olika företagen att arbeta tillsammans. 
 
I studien framgick det även att det kan vara problematiskt att undersöka integrationen av 
företagskultur på ett så stort företag som AFRY. Det kan anses naivt att anta att det endast finns 
en företagskultur på hela arbetsplatsen. Detta är en avslutande kritik mot arbetet i sin helhet. 
Därför skulle samma analysmodell kunna användas på en avdelning. För att på ett mer 
träffsäkert sätt kunna analysera sammanslagningen av olika företagskulturer. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 - Teman och intervjufrågor till ledning  
Bakgrund 

- Vilket företag var du anställd på före förvärvet? Hur länge har du varit anställd på det 
företaget? 

- Vilken position har du i dagsläget på företaget? 
- Kan du berätta om hur du har upplevt förvärvet?  

 
Företagskultur 

- Hur skulle du beskriva företagskulturen på det företaget som du tidigare var anställd 
på?  

- Hur skulle du beskriva AFRYs företagskultur? 
- Hur skulle du beskriva den “typiska anställde”? Någon skillnad före/efter förvärvet? 
- Hur skulle du beskriva företagsandan på det företaget du var anställd på före 

förvärvet? 
- Hur skulle du beskriva företagsandan på AFRY? 
- Hur skulle ni beskriva företagets vision? Någon skillnad före/efter förvärvet? 
- Hur skulle du beskriva kontorsmiljön? Öppet landskap? Har detta förändrats i 

samband med sammanslagningen? 
- Vad har ni för ledningsstruktur? Kan de anställda vara med och påverka centrala 

beslut som tas av ledningen? Någon skillnad före efter förvärvet? 
 
Vision 

- Identifierade ni hur de två företagskulturerna såg ut innan integrationen började? 
Vilka skillnader och likheter som fanns. 

- Sattes det upp någon vision för hur den gemensamma kulturen skulle se ut? 
- Identifierades skillnaderna mellan de två företagskulturerna och den önskade 

gemensamma kulturen?  
- Fanns det en förändringsplan för företagskulturen för att integrationen skulle bli 

framgångsrik? Var det ett nedskrivet dokument?  
- Arbetade representanter från de båda företagen tillsammans för att ta fram en plan för 

integrationen av de två företagskulturerna? Eller hur såg ledningen av förändringen 
ut?  

- Involverades medarbetarna på något sätt i visionsframtagningsprocessen?  
 
Förmedling 

- Hur har arbetet sett ut för att uppnå den önskade kulturen? 
- Har förändringsplanen kommunicerats ut till alla anställda på företaget?  
- Har medarbetarna varit involverade i förändringsarbetet?  

 
Engagemang 
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- Har de anställda fått lära sig om de två olika kulturerna och vad som behöver göras 
för att integrera dem? 

- Har det funnits några belöningar som uppmuntrar till förändringen?  
- Genomfördes det någon aktivitet för att engagera de anställda till förändringen? 

 
Mottagande 

- Hur har övervakandet av integrationsprocessen sett ut? Har ni haft möten där ni 
stämmer av vilka mål som uppnåtts? 

- Har ni identifierat vilka hinder för att uppnå resterande mål som finns och gjort en 
plan för att övervinna dessa?  

- Har några problem och hinder identifierats och i så fall hur har ni löst det? 
 
Effekter 

- Upplever du att de är lite ni och de känsla mellan de som har bakgrund i de olika 
företagen? Eller känns företaget nu som en enhet? 

- Är det någon skillnad nu resp. före förvärvet i hur beslut tas? Upplever du att besluten 
nu tas på högre nivå i organisationen? 

- Upplever du att det finns olika åsikter inom organisationen om hur företaget bör fatta 
viktiga strategiska beslut?  

- Upplever du att vissa av de anställda är mindre motiverade nu jämfört med före 
förvärvet? I så fall, vad tror du att det beror på? 

- Upplever du att koordineringen av arbete tar längre tid nu än vad det gjorde före 
förvärvet? 

- Upplever du att anställda prövar nya saker i större utsträckning och lär sig mer om 
olika metoder nu jämfört med före förvärvet?  

8.2 Bilaga 2 - Teman och intervjufrågor till medarbetare 
Bakgrund 

- Vilket företag var du anställd på före förvärvet? Hur länge har du varit anställd på det 
företaget? 

- Varför valde du att söka jobb på ÅF/Pöyry? 
- Vilken position har du i dagsläget på företaget? 
- Hur trivs du på din arbetsplats? Om bra, vad är de som gör att du trivs bra? 
- Hur skulle du beskriva förvärvet? 

 
Företagskultur 

- Hur skulle du beskriva kontorsmiljön? Öppet landskap? Någon skillnad före efter 
förvärvet? 

- Vad har ni för ledningsstruktur? Kan de anställda vara med och påverka centrala belut 
som tas av ledningen? Någon skillnad före efter förvärvet? 

- Hur skulle du beskriva den “typiska anställde”? Någon skillnad före efter förvärvet? 
- Hur skulle du beskriva företagsandan på det företaget du var anställd på före 

förvärvet? 
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- Hur skulle du beskriva företagsandan på AFRY?  
- Hur skulle du beskriva företagets vision? Någon skillnad före efter förvärvet? 

 
Vision 

- Sattes det upp någon vision för sammanslagningen och hur den gemensamma 
kulturen skulle se ut? Var ni som medarbetare involverade i att skapa denna vision? 

- Fick ni höra om vilka skillnader mellan de två företagskulturerna som fanns och hur 
den den önskade gemensamma kulturen skulle se ut?  

- Upplevde du att det fanns någon slags plan för integrationen av de två olika 
företagskulturerna?  

- Arbetade representanter från de båda företagen tillsammans för att ta fram en plan för 
integrationen av de två företagskulturerna? Eller hur såg ledningen av förändringen 
ut?  

- På vilket sätt involverades ni medarbetare i visionsframtagningsprocessen?  
 
Förmedling 

- Hur informeras du om att företagen skulle slås samman? 
- Hur har arbetet sett ut för att uppnå en gemensam företagskultur?  
- Upplever du att förändringsplanen kommunicerats ut till alla anställda på företaget?  
- Upplever du att medarbetarna varit involverade i förändringsarbetet?  

 
Engagemang 

- Uppmuntrades du på något sätt till denna förändring?  
- Har ni anställda fått lära er om de två olika kulturerna och vad som behöver göras för 

att integrera dem? 
- Har det funnits några belöningar som uppmuntrar till förändringen?  
- Genomfördes det någon aktivitet för att engagera er anställda till förändringen? 

 
Mottagande 

- Hur blev mottagandet från dig och dina kollegor?  
- Har ni haft möten där ni stämmer av vilka mål som uppnåtts mot den gemensamma 

kulturen? 
- Har några problem och hinder identifierats och i så fall hur har ni löst det?  

 
Effekter 

- Upplever du att de är lite ni och de känsla mellan de som har bakgrund i de olika 
företagen? Eller känns företaget nu som en enhet? 

- Är det någon skillnad nu resp. före förvärvet i hur beslut tas? Upplever du att besluten 
nu tas på högre nivå i organisationen? 

- Upplever du att det finns olika åsikter inom organisationen om hur företaget bör fatta 
viktiga strategiska beslut?  

- Upplever du att vissa av de anställda är mindre motiverade nu jämfört med före 
förvärvet? Vad tror du att det beror på? 
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- Upplever du att koordineringen av arbete tar längre tid nu än vad det gjorde före 
förvärvet? 

- Upplever du att anställda prövar nya saker i större utsträckning och lär sig mer om 
olika metoder nu jämfört med före förvärvet?  

   
 


