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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Till följd av en tilltagande globalisering och snabba tekniska framsteg har
behovet av kunskap och kompetens inom företag ökat (Stein, 1996:11).
Kunskap och kompetens har utvecklats till en strategisk resurs för dagens
företag (ibid), då tillverkande- såväl som tjänsteföretag idag är beroende av
personalens kompetens- och kunskapsnivå för att kunna konkurrera på
marknaden.

Kompetens och kunskap har dock alltid varit av vikt för företags
överlevnad och expansion. De flesta multinationella svenska företagen har
sin grund i innovationer skapade ur just dessa resurser. Exempel på detta är
vidareutvecklingen av kullagret (Sven Wingquist) och separatorn (Gustaf
de Laval), vilka lagt grunden till storföretagen SKF och Tetra-Laval
(Fagerfjäll, 2000:126). I detta avseende kan alla företag i någon mening
betraktas som kunskapsföretag.

Beroendet av kunskap och kompetens är idag mer kritiskt än tidigare
(Drucker i Lam, A., 2000:487), då grupper av individers prestation är
sammanbundna med företagets konkurrensförmåga. I många företag har
betoningen förändrats ifrån att vara kapital- eller arbetskraftintensiva till att
vara kunskapsintensiva (Alvesson, 1995:6). Då kunskap och kompetens har
blivit det centrala i företagen har frågan kring hur dessa resurser skall
koordineras aktualiserats.

I dagsläget har ”The window of opportunity” krympt mer och mer.
Företagen har behövt lägga mer kraft på att identifiera och fylla
kunskapsluckor (Grant, 1991:131). Ett på papperet förhållandevis lätt sätt
att fylla kunskapsluckor har varit att fusionera med eller köpa andra företag
(Ahuja & Katila, 2001:197). I verkligheten är detta dock relativt svårt i den
osäkerhet som råder efter en så stor förändring som ett företagsförvärv eller
fusion utgör. Till att börja med är det svårt att bibehålla personal med
kunskap och kompetens, då konkurrenter och rekryteringsbyråer ser
fusioner och företagsförvärv som en signal till att försöka rekrytera
anställda (Kay & Shelton, 2000:26). Utöver detta skall det skapas en
organisation som kan skapa värde genom att tillvarata och utnyttja den
kunskap och kompetens som finns inom det nya företaget (Hitt et al.,
1998:92).
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Att snabbt få verksamheten att fungera ställer stora krav på att
koordinationen i den nya organisationen fungerar tillfredsställande. Enligt
en undersökning av Booz-Allen & Hamilton (Harbison et al., 1999:1-2)
misslyckas mer än hälften av fusionerna samt företagsförvärven och den
vanligaste anledningen är den s.k. ”after-merger”-processen där
integrationsproblem utgör en betydande faktor. Det krävs alltså en
fungerande koordination i det kunskapsintensiva företaget.

1.2 Problemdiskussion
Vid bildandet och integreringen av de nya organisationerna genom
sammanslagning är det nödvändigt att avgöra hur styrningen av företaget
skall gå till. Till att börja med råder det sannolikt en viss oklarhet och
konflikt gällande styrmål. Enligt Lawrence och Lorsch (i Grant, 1996:113-
114) är koordination lösningen då inter-organisatoriska målkonflikter
föreligger.

Koordinering av företag är grundligt behandlad i den ekonomiska
litteraturen och det finns en mängd olika synsätt på hur koordinering kan gå
till. Koordination kan t.ex. ske genom hög grad av modularisering,
ömsesidig anpassning samt klanstyrning.

Vid valet av koordinationsmekanismer balanseras det, ur ett teoretiskt
perspektiv, mellan å ena sidan de koordinationsmekanismer som medför
standardiserad koordination och å andra sidan de som skapar flexibel
koordination. Balansen påverkas av faktorer såsom valda strategier,
arbetssätt, organisationsstruktur, infrastruktur, informationsvägar etc. samt
den omvärld och samhällets värderingar som företaget befinner sig i. Det är
vidare möjligt att mixen av koordinationsmekanismer förändras över tiden,
då organisationen utvecklas.

Ett sätt att koordinera verksamheter är att åstadkomma standardiserad
koordination och t.ex. tillämpa någon form av byråkratisk styrning. Detta
innebär att det bestäms regler och direktiv, rutiner, detaljerad planering,
uppbyggnad av hierarkiska nivåer etc. Med andra ord så minskas behovet
av kommunikation genom strikt planering, vilket även Galbraith (1973:10)
argumenterar för. Denna standardisering sker bl.a. utav arbetsprocesser,
kompetenser hos medarbetare och ”output” (Mintzberg, 1979:5). Även
March och Simon (1958:160) beskrev hur en organisation genom planering
och feedback som mekanismer kan koordinera verksamheten. Olika former
av byråkratisk styrning är, enligt Ouchi (1980:129), mest lämplig när
”medelstark målinkongruens och tvetydighet gällande prestation” råder.
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Ömsesidig anpassning (Mintzberg, 1979:3) innebär att organisationen
koordineras genom användande av informella informations- och
beslutsvägar, d.v.s. det används olika former av direkt kommunikation.
Detta kan dock vara svårt att åstadkomma mellan ett större antal individer.
En fusion eller företagsförvärv ökar dock oftast antalet anställda, vilket
skapar problem i sammanhanget.

Även klanstyrning (Ouchi, 1980:129), vilket kan uppnås genom
socialisering, har omnämnts i samband med koordinering och den beskrivs
ofta som en möjlighet att koordinera verksamheten och skapa flexibla
organisationer. Klanstyrning innebär att koordineringen baseras på
skapande av gemensamma värderingar. Detta skall medföra att individerna
i organisationen handlar på ett visst sätt i enlighet med deras gemensamma
värderingar. Enligt Ouchi (ibid) är styrning baserat på klan/socialisering
lämpligt om det råder liten målinkongruens samt hög tvetydighet gällande
prestation. Denna koordineringsform är, enligt Ouchi (ibid:136), vanligt
förekommande i teknologiskt avancerade branscher, i vilka teamwork är
vanligt. Gemensamt för de flesta typer av informell styrning är att de kräver
vissa gemensamma värderingar eller kultur till vilka individerna
socialiseras in. Efter ett företagsförvärv eller fusion är det dock tveksamt
om det går att tala om existensen av en gemensam kultur samtidigt som den
nya organisationen vuxit i storlek. Detta då bildandet av en gemensam
kultur, enligt Alvesson & Lindkvist (1993:446), gynnas av stabilitet och
homogenitet bland medlemmarna.

Den nya organisationen väger alltså koordineringsmekanismer som medför
standardiserad respektive flexibel koordination och skapar på så sätt en
balansering där emellan. Standardiserad koordination har fördelen att den
går att använda i stora organisationer (March & Simon, 1958:150)
samtidigt som produktivitet uppnås (Grant, 1996:115), vilket åtminstone
initialt kan vara fallet vid en fusion eller företagsförvärv. Standardiserade
koordinationsmekanismer anses dock av många inte lämpligt för att skapa
kreativa och lärande organisationer (Choo, 1998:13; Hoskisson et al.,
1994:155). Istället brukar det då talas om att använda sig av olika sorter av
koordinationsmekanismer såsom ömsesidig anpassning (Mintzberg,
1979:3) och klanstyrning (Ouchi, 1980:129), vilka medför flexibel
koordination. Dessa är dock beroende av att det inte råder någon
målinkongruens alternativt att en gemensam kultur kan fungera som en
sammanhållande kraft. I en nybildad organisation kan det dock vara svårt
att åstadkomma detta. En ytterligare faktor är att organisationen vuxit till



Koordination i förändring – En balanserad historia om kunskapsintensiva företag

4

följd av sammangåendet, vilket gör det svårare att använda informella och
”face-to-face” informations- och beslutsvägar.

Därmed har vi å ena sidan standardiserad koordinering, vilken kan ha
negativ inverkan på kreativitet och anpassning, och å andra sidan flexibel
koordinering, vars skapande svårligen kan åstadkommas i större
organisationer. En framgångsfaktor för kunskapsintensiva företag kan
därmed antas vara den valda balansen mellan standardisering och
flexibilitet med avseende på koordinationen. Denna teoretiska balansering
åstadkoms i praktiken genom användande av en mix av
koordinationsmekanismer. Med hjälp av dessa koordinationsmekanismer
försöker man att uppnå en balanserad koordination, där en avvägning
mellan å ena sidan produktivitet och å andra sidan kreativitet samt
anpassning emot omvärlden görs. Vid balanseringen är det även
nödvändigt att ta hänsyn till externa faktorer, vilka också kan ha betydelse.

1.3 Syfte
Denna magisteruppsats syftar till att i samband med sammangåenden
utreda och analysera:
•  Vilka koordinationsmekanismer som används i kunskapsintensiva

företag.
•  Hur dessa koordinationsmekanismer kombineras.
•  Vad som kan förklara valda kombinationer.
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2 Vetenskapligt förhållningssätt & metod
Målet med metodkapitlet är att utveckla vår vetenskapliga ansats och det
tillvägagångssätt som valts för studien. Vi anser det även betydelsefullt att
inom ramen för detta beskriva varför vi valt en viss ansats och
tillvägagångssätt och hur detta har påverkat vår arbetsprocess samt hur
metoden passar in i helheten.

Valet av metodologi bör, enligt vår åsikt, grundas i det studerade
problemets art men där det även bör finnas en medvetenhet om att det är ett
uttryck för de antaganden forskarna har. Detta framgår i den av Brehmer
(1999:37-38) beskrivna ”tre-nods-modellen”, vilken han baserat på
tolkningar av metodlitteratur ifrån bl.a. Abnor & Bjerke samt Yin. Denna
modell beskriver ett undersökningsprojekt som en anpassning mellan
problem, grundläggande antaganden samt metodologi. Dessa tre ”noder”
(dimensioner) definieras enligt följande:
•  problemet är det som studeras uttryckt i form av en utforskande fråga,
•  grundläggande antaganden beskriver verkligheten och forskarens

kunskap eller förförståelse samt,
•  metodologin, vilken behandlar hur studien har genomförts inklusive

metod och tekniker.

Dessa tre ”noder” skapar inte bara länkar dem emellan utan visar även på
de spänningar som kan uppstå till följd av bristande överensstämmelse.
(Brehmer, 1999:38).

         Problemet

                                 Grundläggande
  antaganden   Metodologi

Figur 2.1: Tre generella forskningsdimensioner (Brehmer, 1999:38).

2.1 Problemet
Då en studie skall genomföras är det viktigt att klargöra den vetenskapliga
utgångspunkten som finns gällande de ingående variablerna. Forskare med
en viss bakgrund ser på organisationen på ett visst sätt och använder vissa
förklaringar till fenomen. Det är därför viktigt att poängtera att vi,
uppsatsförfattarna, är företagsekonomer och att detta påverkar denna
studie.
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Att denna uppsats handlar om kunskapsintensiva företag, vilka har
genomgått en stor förändring i form av ett företagsförvärv eller fusion, har
betydelse för koordinationen i de studerade organisationerna. Dessa
faktorer har betydelse för den valda kombinationen av
koordinationsmekanismer och därmed också för den teoretiska
balanseringen mellan standardiserad och flexibel koordination.

Synen på den teoribildning som finns inom det berörda området och hur
teorin kan användas och tolkas är av central betydelse. Standardiserad
koordination, vilket är besläktat med det traditionella, Tayloristiska sättet
att styra, kan ses som en ytterlighet vid koordinering av organisationer. Det
finns dock, enligt Hellgren & Löwstedt (1997:149), inte möjlighet eller tid
att använda sig av standardiserade koordination (t.ex. regler och
sekvensiering) för att nå anpassning efter föränderliga situationer.

Den åskådning inom teoribildningen, vilken utgörs av ytterligheter som
inte kan existera samtidigt betecknas dualism (Hellgren & Löwstedt,
1997:137). Motsatsen, dualitet, innebär att teorierna istället för ett
motsatsförhållande tar sin utgångspunkt i att det finns ett beroende mellan
ytterligheterna och att den ena bara kan existera under förutsättning att den
andra existerar. Denna syn på verkligheten grundar sig mer på mångfald än
motsatsförhållanden. Det blir därför viktigt att diskutera hur synsättet på
teorierna påverkar förståelsen av det aktuella problemet. I denna uppsats tas
det en ansats, där dualitets-begreppet är av central betydelse. Då den
faktiska verklighet som företag och samhälle befinner sig i, enligt vår
mening, inte är svart eller vit tror vi att denna ansats ger en bättre
utgångspunkt. Detta åskådliggörs i vår teoretiska utgångspunkt, där vi
argumenterar för att det krävs en balansering mellan standardiserad
respektive flexibel koordination. Denna utgångspunkt är inte vanligtvis
förekommande inom litteraturen på området. Det går därmed att
argumentera för att utredandet av problemet kan sägas ha en teoretisk såväl
som en allmän relevans.

Koordinering av kunskap och kompetens, vilket skall studeras, äger rum i
ett organisatoriskt sammanhang. Det är därmed av vikt att förklara hur
organisationen uppfattas av oss för att förklaringar och tolkningar skall
förstås. Individens förmåga att ta till sig ny kunskap och dela kunskap till
andra är också en variabel som utgör en förutsättning för företagets
verksamhet. Det vetenskapliga perspektivet på individens roll antingen som
en utbytbardel av ett system eller en mer central byggsten måste därmed
behandlas. Uppfattningen om dessa variabler samt omvärlden är
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grundläggande faktorer, vilka måste beskrivas för att tolkningar och
reflektioner skall kunna ses i sitt rätta sammanhang.

2.2 Grundläggande antaganden
Det vetenskapliga förhållnings- och tillvägagångssätt som intas till ett visst
problem präglas i viss utsträckning av förförståelse (Molander, 1988:45;
Gilje & Grimen, 1995:278). Inom den akademiska världen påverkas
individer därmed av de paradigm och teorier som är centrala för den lokala
ämnesforskningen. Detta innebär i sin tur att dessa antaganden om
verkligheten skapar topografin eller grunden för individernas kognitiva
kartor, vilket tar sig uttryck i val av vetenskapligt angreppssätt samt
forskningsmetodik i undersökningen av ett problem.

Samhällsvetenskaperna kan betraktas som flerparadigmatiska (Gilje &
Grimen, 1995:108) och innehar därmed ett antal vetenskapliga
förhållningssätt. Paradigm behöver dock inte endast ses som allmänna, i
enlighet med Kuhns tankar (ibid:107), utan kan även vara av personlig
karaktär, vilket bl.a. Törnebohm (Molander, 1988:197-198) argumenterar
för. Denne talar om paradigm som ”komplex av åsikter” (ibid:198), vilka
tillsammans med forskarens intressen och kompetens styr dennes
forskarverksamhet. I samband med detta betonar dock Törnebohm vikten
av att artikulera och ta kritisk ställning till åsikterna i paradigmen (ibid),
vilket innebär att vad som helst i slutändan ändå inte kan betraktas som ett
paradigm. Vår tro på att forskaren alltid har värderingar (jmf t.ex. Weber)
innebär att vi ansluter oss till Lockes tankar1, i Hellgrens & Löwstedts
(1997:134) tolkning, om att kunskapen om livet och naturen, vilket
inkluderar samhälle, organisationer och individer, är konstruerad av
människor själva.

2.2.1 Omvärlden
Synen på omvärlden är som ovan nämnts beroende av tolkningar. Denna
utgörs av den ”verklighet” som vuxit fram över tiden i det mänskliga
medvetandet (Stein, 1996:16). Detta innebär dock inte att vi gentemot detta
problem intar en metodologisk individualistisk hållning, då utgångspunkten
fortfarande måste vara att sociala fenomen kan existera utanför individens
medvetande (Gilje & Grimen, 1995:217).

                                                          
1 För Locke var dock detta ett problem som man måste överkomma för att nå ”sann
kunskap”.
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Samhället och sociala fenomen utgörs av individer i dess sociala
sammanhang, vilka både påverkar och påverkas av detsamma. Vår omvärld
präglas exempelvis av det lokala forskarsamhället, där det utövar påverkan
på den vetenskapliga utbildningen (Gilje & Grimen, 1995:318-319).
Denna, vår vetenskapliga utbildning har givit oss en förståelse för
ekonomiska fenomen. Därmed har vi anskaffat en förförståelse, vilket för
studierna till och i denna uppsats medför ett växelspel mellan förförståelse
och förståelse (Alvesson & Sköldberg, 1994:174).

Omvärlden och samhället kan, som ovan antytts, beskrivas som en social
konstruktion, vilken kan skilja sig åt beroende på vem eller vilka som
tolkar den (Gilje & Grimen, 1995:231). Detta innebär att det är nödvändigt
att försöka att sätta sig in de intervjuades ”verklighet”, vilken är beroende
av individens värderingar, historia och erfarenheter (Choo, 1998:67). Som
nämnts påverkas denna personliga omvärldsförnimmelse av den kontext
individen befinner sig i, d.v.s. av andra individers upplevelser. Detta
innebär alltså att den antagna verkligheten delas av flera kollektivt men där
individer även upplever begränsningar (Smirich & Stubbart, 1985:141).

2.2.2 Organisationen
Organisationen (företaget) är ett centralt objekt inom företagsekonomin. I
grunden behandlar den samma frågor och problem som den övriga
samhällskunskapen. Skillnaden är att fokus flyttat ifrån samhälle till
företag. Företaget är dock komplext och svårstuderat, vilket medför ett
behov av att utveckla modeller, vilka kan hantera denna komplexitet.
(Hellgren & Löwstedt, 1997:131-132)

Organisationen kan, enligt den klassiska teorin, beskrivas som ett internt
fokuserat, centraliserat och mekanistiskt system, som befinner sig i en
stabil omgivning. Enligt Fayol och Weber skall arbetsuppgifterna vara
specialiserade för att organisationen effektivt skall kunna uppnå sina mål
(Dessler, 1980:31). Dessa ”avpersonaliserade” ståndpunkter kritiserades
dock av bl.a. Bernard som poängterade att individen alltid är den viktigaste
strategiska faktorn i organisationen (Dessler, 1980:39) samt att det även
existerade andra icke direkt ekonomiska motiv (Simon, 1965:132). Inom
denna beslutsteori-skola, där även Simon är framstående, definieras
organisationen som ”komplexa mönster av kommunikation och andra
relationer mellan en grupp av människor” (Simon, 1965:XVI).

Till följd av en förändrad omvärld började företag senare att ses som öppna
system istället för som slutna enligt den klassiska teorin (Dessler, 1980:44).
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Organisationen försöktes att göras mer adaptiv till sin omgivning genom
decentralisering och självkontroll, vilket gav upphov till den
behavioristiska systemskolan (ibid). Inom denna skola studeras
organisationer i termer av samband mellan sociala och tekniska variabler
inom systemet och deras relationer med omgivningen (Meynert, 1971:50-
51). Företaget skall därmed ses ur ett helhetsperspektiv som bestående av
relationer mellan individ, grupp, organisation och den omgivande miljön
(Dessler, 1980:45). Denna ansats avspeglas även i den tidigare nämnda
synen på omvärlden i och med betoningen av sociala system. Vi vill dock
påtala att individer gör en tolkning av sociala fenomen, vilken dock inte
formar, i detta fall, organisationen.

Denna uppsats kommer i mångt och mycket att behandla koordination,
vilket sker mellan grupper och mellan individer där inte omvärldens
påverkan kan utelämnas. Det innebär att det i denna uppsats kommer att tas
en ansats till organisationen, där den ses som bestående av mönster av
sociala relationer och kommunikation mellan individer. Detta synsätt
medför att de koordinationsmekanismer som skall studeras ses i ett
organisatoriskt och socialt perspektiv. Med detta avses även att den
enskilde och dennes kunskaper studeras med ansatsen att denne,
tillsammans med andra i organisationen, kan skapa synergier av kunskap.

Sammanfattningsvis är det med vårt problem i fokus realistiskt att säga att
organisationen är definierad som en social konstruktion präglad av
kommunikation och relationer snarare än objektiv lagbundenhet. Detta får
implikationer för vår studie, som nödvändigtvis bör innefatta tolkningar av
tolkningar av hur grupper av individer bildar fungerande organisationer.

2.2.3 Individ
Den ”mänskliga faktorn” är av central betydelse i varje empirisk
undersökning. Allt annat vore ”meningslöst eller absurt” för att använda
Polanyi:s (1978:3) ordval.

Till att börja med går det att konstatera att det är människor som
identifierar och tolkar problemet utifrån sina kognitiva strukturer, d.v.s.
deras uppfattningar om ”verkligheten”. Det inses också att det är människor
eller rättare sagt grupper av människor som bildar grunden till det här
studerade objektet: organisationen. Vi har, som tidigare påpekats, valt att se
individen i sin sociala kontext, då denne bara är intressant i sitt sociala
sammanhang. Det innebär att summan av individerna i en organisation är
något mer än en aggregering av organisationsmedlemmarna. Då de
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studerade organisationernas existens betraktas som beroende av
medlemmarnas kunskap förstås det att dessa individer, trots ökad
komplexitet, inte kan utelämnas.

Människan kan sägas ha något ”väsen” för att använda Molanders
(1988:214) beteckning. Naturen följer i viss mån lagbundna
händelseförlopp medan människans handlande styrs av dennes fria vilja
(ibid). Att människan tilldelas en fri vilja kan tyda på att en voluntaristisk
hållning intas till dennes natur. Vi tror dock att människans fria vilja
begränsas av omgivningen (Burell & Morgan, 1979:2), d.v.s. omgivningen
påverkar individens fria vilja. I slutändan är det därmed individen som,
influerad av samhället, fattar beslut.

För att kunna tolka och förstå mänskliga handlingar är det nödvändigt att
inta en position gällande människan som rationell varelse. Rationella beslut
fattas utifrån en tillgång till fullständig information. Vi tror att detta är en
idealbild utan koppling till verkligheten. Istället anser vi att den, av bl.a.
Simon förespråkade, begränsat rationella synen på människan (Choo,
1998:11) är mer realistisk. Detta medför bl.a. att det som är rationellt för en
individ inte behöver verka helt rationellt utifrån andras perspektiv.
Följderna för vår studie blir att människan är motiverbar och påverkbar.

2.3 Metodologi

2.3.1 Förklaringsmodell
Det är främst två förklarings- och förståelseansatser (modeller) som brukar
figurera i diskussionen om hur forskning egentligen skall bedrivas
(Alvesson & Sköldberg, 1994:42). Dessa två är deduktion och induktion,
vilka även kan ses som ytterligheter inom området.

Induktion utgår från ett antal olika fall, där eventuella likheter lyfts fram
och sedan hävdas vara generellt giltiga (Alvesson & Sköldberg, 1994:41).
Denna modell utgår inte ifrån en teoretisk grund. Istället identifieras
samband utifrån iakttagelserna, vilket sker utan att ta hänsyn till de
underliggande förutsättningarna. Detta kräver att forskaren inte påverkas av
tidigare kunskaper och förutsättningslöst angriper en frågeställning. Ett
sådant scenario är dock i praktiken föga realistiskt och utgör därmed i våra
ögon kritik gentemot denna ansats.

Med deduktion, den andra ytterligheten, tas grunden istället utifrån en
generell regel (teoretisk modell). Denna regel förklarar sedan det enskilda
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fallet. Därmed förutsätts det att den aktuella regeln alltid är giltig och så
även i det fall som forskaren väljer att utreda. Deduktionsmetoden förklarar
inte det som iakttas utan tenderar snarare att fastslå faktum utan att ta
hänsyn till underliggande mönster, vilket därmed är analogt med
induktionsmetoden (Alvesson & Sköldberg, 1994:41-42).

Dessa båda ytterligheter är dock inte de enda alternativen till
förklaringsmodeller som används inom forskningen. Alvesson & Sköldberg
(1994:42) beskriver ett mellanting till de båda extremerna, vilket de
benämner abduktion. Modellen består av empiriska iakttagelser men har
samtidigt en teoretisk grund. Under undersökningens gång utvecklas de
teorier, vilka fungerar som ett övergripande mönster. Det empiriska
tillämpningsområdet utvecklas även det under processens gång. Då denna
modell fokuserar på underliggande mönster kan förståelse uppnås vilket
inte är fallet med induktion och deduktion (ibid:42). Abduktion som
förklaringsmodell ger även ett större djup, då den är inriktad på de
underliggande mönstren. Med denna ansats förloras dock möjligheten till
att testa om en teori är sann eller falsk och istället betonas poängfullheten i
forskningen.

Forskningen kring koordination är relativt omfattande och det finns en
grundläggande teoribildning inom området. Detta innebär att det finns
argument som talar för att utgångspunkten i studien bör tas i de mönster
som redan finns beskrivna samtidigt som en explorativ ansats med
avseende på empiri behövs. För att ge en så komplett bild som möjligt av
den verklighet som skall beskrivas och förklaras lämpar sig den abduktiva
metoden i denna undersökning. De grundläggande förutsättningarna och
den förförståelse vi, efter långvariga universitetsstudier, besitter talar även
det för att en abduktiv metod passar bäst. Den teoribildning vi
konfronterats med och använder som arbetsverktyg påverkar oss och
omöjliggör en induktiv ansats. Därmed skapas ett växelspel mellan teori
och empiri, där våra tolkningar kommer att leda till nya tolkningar. I och
med detta ges en möjlighet till att modifiera de teorier som redan är
utarbetade för att skapa en bättre förståelse för problematiken.

2.3.2 Kvalitativ metod
Utifrån de grundläggande antaganden som beskrivits ovan är det en djupare
förståelse för delarna; individerna i sitt organisatoriska sammanhang, som
skall leda till förståelse för helheten; organisationen. Detta talar för att en
kvalitativ studie är den metod som leder till den förståelse vi eftersträvar.
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En djupare förståelse kan vara svårt att nå utifrån en kvantitativ metod, där
en omfattande förförståelse krävs för uppställning av hypoteser.

Särarten hos det problem vi har och strävan efter att förklara och beskriva
de variabler som är viktiga i sammanhanget talar som ovan nämnt för data
av det kvalitativa slaget, vilket kan fås med en fallstudieliknande ansats. Vi
anser därmed, i likhet med Strauss & Corbin (1990:19), att det problem
som skall utredas påverkar metodens utformning. Kvalitativa
undersökningar görs vanligtvis i form av intervjuer, då en enkät förutsätter
att respondenterna ger ord och fenomen en likartad betydelse. Det vanliga
är att genomföra ett antal informella djupintervjuer med ett begränsat urval.
Detta ger forskaren möjligheten att studera studieobjektet ur ett antal
synvinklar och det innebär även att undersökningen kan kompletteras under
processens gång. För att nå den djupare förståelse vi eftersträvar är en
fallstudieliknande ansats med kvalitativ analys därmed lämplig.

2.3.3 Generaliserbarhet
Undersökningens möjlighet att hitta samband och viktiga variabler som kan
ha en generell betydelse och gälla för andra situationer bör även diskuteras.
Det brukar ofta anges i litteraturen att kvantitativa undersökningar har en
större möjlighet att generera generella slutsatser. Alvesson och Sköldberg
(1994:40) argumenterar dock för att även en kvalitativ undersökning kan
resultera i mer generella slutsatser, vilka är gällande utöver det undersökta
objektet. De menar att möjligheten till generaliseringar är beroende av
synen på begreppet. Ses begreppet ur ett kunskapsrealistiskt perspektiv,
d.v.s. att forskaren räknar med att det finns underliggande mönster och
tendenser som är gemensamma för flera ytliga fenomen, menar Alvesson &
Sköldberg (ibid), att mer allmänna slutsatser går att dras från en kvalitativ
metod.

2.3.4 Tillvägagångssätt
Val av företag
En grundläggande förutsättning för att ett företag skulle vara aktuellt för
vår studie var att det under de senaste åren genomgått ett sammangående
till följd av ett företagsförvärv eller fusion. Detta utgjorde en begränsning
för vilka företag som var aktuella för vår studie. Våra urvalspersoner skulle
därmed bestå av individer från båda ursprungsföretagen som i dagsläget
arbetade tillsammans.

Ett annat önskemål var att företagen skulle vara kunskapsintensiva, då
denna typ av företag antogs ha en medveten fokusering på koordination av
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kunskap. Dessa företag kunde därmed antas ha en tydligare
kunskapsstrategi samtidigt som de underliggande mönstren lättare kunde
urskiljas. Då dessa kriterier i relativt hög grad begränsade urvalet av
aktuella företag ansåg vi att ytterligare avgränsningar och krav inte var
erforderliga.

Det huvudfallföretag som valdes för denna uppsats blev Cap Gemini Ernst
& Young (CGE&Y), vars organisation bildats efter att Cap Gemini (CG)
köpt Ernst & Young Management Consulting (E&Y). Studien breddades
sedan med att även göra enstaka intervjuer på DataVis, vilket köpt
företaget Systemintegration; WM-data, vilket köpt Relator; samt SAAB,
vars köp av Celsius medfört att SAAB Bofors Dynamics bildats.
Intervjuerna på de kompletterande företag genomfördes för att få en
möjlighet till jämförelser och därmed även förklaringar till vad som
påverkat koordinationen.

Intervju - Utformning
Vilken form intervjuerna bör anta beror på syftet med undersökningen och
vilken typ av kunskap som eftersträvas (Lantz, 1993:24). Denna
undersökning syftar till att utforska koordinationen i kunskapsintensiva
företag, vilka genomgått en förändring i form av ett företagsförvärv eller
fusion. Intervjun bör här utformas som en öppen eller öppet riktad intervju,
enligt Lantz (1993:33) definition. Det som eftersträvas i den aktuella
undersökningen är att få reda på respondentens syn på ett i förväg
definierat problem. En strukturerad intervju eller en enkät ger inte
möjligheten att ändra riktning under intervjuns gång utan kan ge en viss
inlåsning av respondentens svar. Detta kan få till följd att individernas
verkliga åsikter och värderingar inte kommer fram.

I denna undersökning användes dock en öppet riktad intervju, där de
områden som vi intervjuare fann meningsfulla följdes upp. Anledningen till
detta var att de kunskaper vi önskade finna skulle vara relaterade till det
sammanhang vi i förhand hade definierat. Respondenten fördjupade sig
därmed inom det område som vi intervjuare ansåg vara viktiga. Detta
underlättades av att vi innan varje genomförd intervju, via e-mail, skickade
ut en kort introduktion till det vi ämnade att ta upp.

Intervju - Genomförande
Vi tog kontakt med företag som vi trodde uppfyllde våra uppsatta kriterier.
Ett av dessa företag var CGE&Y, där vi inledde med att diskutera vårt
problem med en person som varit inblandad i sammangåendet på Norden-
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nivå. Diskussionen var inte strukturerad som en intervju utan hade mer
karaktären av ett allmänt samtal som rörde koordination samt sättet
sammanslagningen genomfördes på.

Detta innebar att vi kunde lokalisera en del av företaget, vilken utgjordes av
individer från de båda tidigare organisationerna. Inom denna del
identifierade vi, efter rekommendation vid det inledande samtalet, initialt
ett antal personer, vilka härrörde ifrån både CG och E&Y och som hade
berörts av integreringen samt arbetat eller arbetade tillsammans med
individer med bakgrund ifrån ”den andra” organisationen. Vid de följande
intervjuerna fick vi information om ytterligare ett antal personer med
relevanta erfarenheter, som uppfyllde våra kriterier. Detta ut mynnade i tio
stycken intervjuer (den inledande inkluderad), av vilka fyra stycken hade
chefsansvar och de övriga var seniora konsulter. Vi ansåg att detta var ett
tillräckligt antal, då de svar vi fick i de sist genomförda intervjuerna i stora
drag överensstämde med vad tidigare respondenter uttryckt, d.v.s. de
tillförde ingen ny data.

För att få en möjlighet att jämföra och möjligtvis få en bredare förståelse
för området genomförde vi intervjuer på tre andra företag, vilka befann sig
en något annorlunda situation med avseende på storlek, nisch etc. Dessa
företag hade dock en gemensam nämnare, då de kunde benämnas som
kunskapsintensiva samt tidigare hade genomgått ett sammangående.
Initieringen av denna kontakt skedde på ett liknande sätt som i Cap Gemini
Ernst & Youngs fall. Vid dessa företag genomfördes en intervju på vardera
företaget. Anledningen till detta var att vi eftersträvade en översiktlig bild
av de likheter och olikheter som förelåg i koordinationen efter den
genomgångna förändringen. Individerna som intervjuades var personer som
hade kunskap om koordineringen och det tidigare sammangåendet i de
olika organisationerna.

För att ge respondenterna en trygg och invand situation genomfördes
intervjuerna på respondentens arbetsplats. Vid ett tillfälle genomfördes en
telefonintervju med anledning av avståndet till respondenten. Denna
intervju hade dock en öppen och avslappnad attityd, vilket även var fallet
med övriga intervjuer som genomfördes. Intervjuerna varade i en till en och
en halv timme. Detta gav respondenten tid att uttrycka sig fritt och
behandla alla de ämnen som vi fann intressanta. Det fanns även tid för
respondenten att utveckla punkter, vilka låg utanför vårt initiala
intresseområde men som respondenten upplevde som centrala.
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Alla intervjuer spelades in på band för att ge möjlighet att gå tillbaka och
mera noggrant analysera intervjun. Vid ett tillfälle misslyckades dock
inspelningen på grund av ett fel på bandspelaren. Viss kritik kan riktas mot
detta, då det medförde att det empiriska underlagets detaljnivå här blev
något begränsad. Alla inspelningar, och så även denna, kompletterades
dock med anteckningar, vilket därmed ändå skapade möjligheter till att
använda intervjun för analys.

Intervju – Kritik & Allmän reflektion
En mer allmän kritik mot genomförandet, eller snarare reflektioner som
läsaren bör ha i åtanke vid läsandet av empiri och analys, är det som kan
riktas mot personliga intervjuer. Vid genomförandet av intervjuer finns det
vissa risker att intervjuaren påverkar respondenten, vilket kan leda till
intervjuareffekten. Denna effekt är svår att påverka och undvika.

Ett ytterligare problem, vilket också kan ses som en kritik, är risken att
respondenten medvetet ger ”snedvridna” svar kanske med rädsla för att
stöta sig med kollegor eller chefer. Vi som intervjuare har varit medvetna
om detta och har därför tydliggjort att vi inte kommer att redovisa vem som
har sagt vad. Vi gav även respondenterna möjligheten att godkänna de citat
som publicerades i uppsatsen. Det fanns dock inget intresse hos någon
respondent att utnyttja sin rätt att ändra eller ta tillbaka sina uttalanden.

Nu har vi redogjort för hur vi ställer oss till de tre noderna, problem,
grundläggande antaganden och metodologi, och hur vi anser att detta har
påverkat vår undersökning. Utgångspunkten ligger som nämnts i
problemets karaktär och vi har försökt förtydliga den betydelse vi anser att
våra grundläggande antaganden har för uppsatsen. Vår förhoppning är att
läsaren har givits en tydlig bild av hur vi angripit problemområdet och även
att de tolkningar som gjorts i uppsatsen kan förstås med de tre noderna som
bakgrund.
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3 Referensram
De teorier vi behandlar i referensramen är avsedda att fungera som ett
hjälpmedel för att strukturera, förstå och analysera den insamlade empirin.
Referensramen syftar även till att ge en förståelse för de renodlade
ytterligheterna av koordination, vilka vi ser som teoretiska konstruktioner
skapade för att förstå den ” verkliga organisationen”.

I referensramen avser vi att efter en inledande diskussion kring centrala
begrepp diskutera institutionaliserings- och situationsteori, vilka kan sägas
utgöra de huvudsakliga förklaringsgrunderna kring varför organisationer är
utformade och koordineras på ett visst sätt. Därefter kommer de renodlade
ytterligheter som verksamheters koordination, enligt vår mening,
balanseras emellan att belysas. Dessa har vi definierat som standardiserad
respektive flexibel koordination. I dessa två avsnitt utvecklas och beskrivs
de koordinationsmekanismer (”verktyg”), vilka kan medföra standardiserad
respektive flexibel koordination. I den avslutande delen diskuteras den
teoretiska balansen inom den kontext studien sker.

3.1 Centrala begrepp
Då denna uppsats behandlar koordination av kunskapsintensiva företag,
vilka genomgått ett företagsförvärv eller en fusion är det till att börja med
nödvändigt att behandla vad vi avser med begrepp som koordination,
företagsförvärv och fusioner samt kunskapsintensiva företag och kunskap.

3.1.1 Koordination
Det är nödvändigt att göra en distinktion mellan organisationsstruktur,
arbetsuppdelning  och koordination. Organisationsstrukturen kan sägas
utgöra summan av den valda arbetsuppdelningen mellan enheter och roller
samt hur koordinationen av uppgifter och roller sker (Mintzberg, 1979:2;
Alvesson, 1995:83). Som en följd av arbetsuppdelning uppstår alltså ett
behov av styrning och koordinering. Detta medför att även om vi fokuserar
på koordination och koordinationsmekanismer så har arbetsindelningen
betydelse i sammanhanget.

Det allmänna styrproblemet som existerar inom organisationen kan delas
upp i kooperationsproblemet och koordinationsproblemet (Lindkvist &
Vik, 2001:83). Kooperationsproblemet kan kortfattat definieras som
problemet med att få en organisations medlemmar att arbeta mot
gemensamma mål trots att de har olika motiv till att överhuvudtaget
samarbeta i organisationen (ibid).
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Koordinationsproblemet kan å andra sidan definieras som problemet med
att arrangera signalsystemet för inbördes beroende aktiviteter (March &
Simon, 1958:28), d.v.s. att enheter signalerar (informerar) varandra om
sådant som påverkar dessa. Lindkvist & Vik (2001:83) fokuserar i sin
definition på den mera kunskapsintensiva verksamheten, då de beskriver
koordinationsproblemet som frågan om hur kunskaper och aktiviteter kan
koordineras till att uppnå de resultat organisationen avser. Fokus i denna
uppsats är på koordinationsproblemet. Det skall dock poängteras att
gränsen mellan kooperations- och koordinationsproblemet inte är entydig,
vilket medför att vi i viss mån även kan komma att diskutera kring
kooperationsproblemet.

För att koordinera verksamheten behövs det ”verktyg” i form av
koordineringsmekanismer. Koordination av organisationen uppnås genom
att kombinera olika koordinationsmekanismer så som t.ex. program (March
& Simon, 1958:144), regler och rutiner (Grant, 1996:110-111) och direkt
kommunikation genom ömsesidig anpassning (Mintzberg, 1979:3), för att
nämna några få.

3.1.2 Företagsförvärv & fusioner
Företagsförvärv och fusioner har egentligen olika betydelse. En fusion
(merger) innebär ett kombinerande av resurser mellan två, oftast jämnstora,
parter, vilket utmynnar i ett företag med gemensamma mål (Sudarsanam,
1995:1, Wheelen & Hunger, 1998:134). Med ett förvärv (acquisition)
menas företags fullständiga absorberande av ett annat, ofta mindre, företags
aktier och resurser (Wheelen & Hunger, 1998:134). Ur ett
organisationsteoretiskt perspektiv kan det dock vara svårt att skilja dessa åt,
därför att det allt som oftast ändå uppstår en dominerande part, även vid
fusioner (Cartwright & Cooper, 1996:35). Dessutom är skillnaderna för
organisationen oftast bara juridiska. Likheterna för organisation och
anställda är så pass stora, att det här inte är av intresse att göra en åtskillnad
(Cartwright & Cooper, 1996:34).

Företagsförvärv och fusioner åtskiljs från andra organisatoriska
förändringar i graden av och storleken på förändring samt den stora
osäkerhet som situationen präglas av (Covin et al., 1997:22). Vidare så
innebär ett sammangående per definition en ökad storlek på organisationen
(åtminstone initialt).

Ur en koordineringssynpunkt medför detta ett skapande av en ny situation,
där tidigare sätt att koordinera kan behöva omvärderas. Det
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kunskapsintensiva företaget besitter nu ny kompetens, vilken kan vara svår
att identifiera då den innehåller tysta (diffusa) inslag. Dessutom skall nu
individerna med olika ursprung kunna arbeta ihop och samordna sina
insatser och detta skall ske samtidigt som de anställda kan känna rädsla och
frustration när framtiden är oklar för organisationen (Bueno, 1997:194).

3.1.3 Kunskapsintensiva företag
Ett kunskapsintensivt företaget kan definieras som en organisation, där den
viktigaste resursen utgörs av humankapital2 (Alvesson, 1995:6). Det går
därmed att göra en åtskillnad mellan dessa företag och andra företag, vilka
är kapital- eller arbetskraftsintensiva företag. Verksamheten kan, enligt
Alvesson (ibid), sägas karaktäriseras av faktorer som kretsar kring de
anställda och deras kunskap. Galbraith (i Blackler, 1995:1021) påtalade
tidigt detta i och med hans antydan om framväxten av en grupp
yrkeskunniga experter (technical-scientific experts). I tabell 3.1 har vi ställt
upp faktorer, som, enligt Alvesson (1995:6), karaktäriserar det
kunskapsintensiva företaget. Av Alvessons (ibid) beskrivna faktorer anser
vi att ”icke-standardiserad produktion” är något tvetydig, då det utifrån vår
syn är mer komplicerat än så. Detta, då den operativa produktionen, enligt
vår mening, standardiseras i olika hög grad (jmf. dualiteter) men att det
alltid sker en viss anpassning, t.ex. med avseende på den plats den säljs på.
Dessutom tillämpar många företag som t.ex. en del
managementkonsultföretag, vilka bör betraktas som kunskapsintensiva, en
strategi som syftar till att standardisera produktionen (Hansen et al.,
1999:110).

                                                          
2 Humankapital kan definieras som det immateriella kapital som de anställda besitter
(Bontis et al., 1999:397).
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Tabell 3.1: Faktorer som karaktäriserar kunskapsintensiva företag (Alvesson, 1995:6)

Andra författare, som t.ex. Sveiby och Risling (1986:11), har en något
bredare syn på det kunskapsintensiva företaget, då det, enligt dem, omfattar
nästan alla företag som har en sofistikerad verksamhet, d.v.s. löser
komplexa problem. Detta gränsdragningsproblem utgör dock inget större
problem i denna uppsats, då det här fokuseras på företag som i någon mån
uppfyller de ovan nämnda punkterna (se tabell 3.1).

Kunskapsintensiva företags viktigaste resurs utgörs som ovan nämnt av
kunskap. Men vad är egentligen kunskap? Som t.ex. Spender (1996:48) och
Grant (1996:110) påpekar är det ett mycket debatterat koncept. Vi avser
dock inte att i denna uppsats delta i debatten. Istället fokuseras det mer på
hur och under vilka förutsättningar kunskap överförs och lagras på ett
effektivt sätt, d.v.s. hur kunskapsorganisationen koordineras. Därför tar vi
här tillfället i akt att kortfattat beskriva några egenskaper och idéer kring
kunskap som är relevanta för just koordination i det kunskapsintensiva
företaget.

Till att börja med finns det en viss skillnad på synen om var kunskapen
finns i organisationen. Nelson och Winter (i Spender, 1996:51) hävdar att
organisationen har en förmåga till vetande oberoende av de anställda eller i
alla fall deras medvetna resonemang, vilket tar sig uttryck i t.ex.

Faktorer som karaktäriserar kunskapsintensiva företag:
•  Signifikant inslag av problemlösande och icke-standardiserad

produktion.
•  Kreativitet hos utövaren (the practitioner) och den

organisatoriska miljön.
•  Starkt beroende av individer (och mindre av kapital) samt ett

starkt oberoende  hos utövarna.
•  Hög utbildningsnivå och professionalism hos de flesta

anställda.
•  Traditionellt synliga (materiella) tillgångar är inte centrala

faktorer. De kritiska tillgångarna finns i de anställdas huvud
och i nätverk, kundrelationer, manualer och system för att
leverera service.

•  Starkt beroende av nyckelpersonals lojalitet och därmed
betydande sårbarhet när personal lämnar företaget.
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organisatoriska rutiner. Nelson och Winters syn på kunskap innebär att
koordinationen i sig kan sägas utgöra kunskap (Lam, 2000:488-489).
Nonaka och Takeuchi (1995:239) tar istället sin utgångspunkt i individen.
De menar därför att den organisatoriska kunskapen är kunskap som delas
av individer, dock transformerad och utvecklad (ibid).

Den första av de ovan nämnda ansatserna har sitt fokus på en
organisatorisk nivå medan den sistnämnda synen kan hänföras till en
individuell- eller social interaktionsnivå (Lam, 2000:488-489). På den
individuella nivån kan kunskapen delas i tyst eller explicit. Vad tyst
kunskap är illustreras väl av Polanyi (1966:4) i följande citat:

”We can know more than we can tell”

Med detta menar Polanyi att det finns kunskap som inte kan uttryckas i ord,
vilken alltså betecknas tyst kunskap. Ingemar Stenmark svarade en gång i
tiden ”De ä bara o åk!” på en fråga från en sportreporter om hur han gjorde
för att vinna i de alpina pisterna. Detta exemplifierar väl tyst kunskap, som
här utgörs av Stenmarks åkning men där sättet han gjorde det på svårligen
kunde uttryckas i ord. Explicit kunskap å andra sidan är kunskap som
formellt går att uttrycka genom ”system av symboler”, så som ord och
formler, eller genom fysiska objekt, så som utrustning och modeller (Choo,
1998:112). Ett exempel på explicit kunskap är det som står här i denna
uppsats, där vi försöker att explicitgöra flera års studier inom
ekonomiområdet.

En ytterligare uppdelning av kunskap som kommer att beröras i denna
uppsats är kodifierad respektive okodifierad kunskap (Choo, 1998:110).
Den kodifierade kunskapen kan lagras eller uttryckas i skrift utan att någon
information går förlorad (ibid). Den okodifierade kunskapen är av en sort
som inte går att lagra eller skriva ner utan att ”väsentligheter av
erfarenheter den relaterar till” går förlorad (ibid). Utifrån ovan förklarade
uppdelningar av kunskap går det att utläsa två tydliga ytterligheter med
avseende på kunskapsstrategier, vilka, av Hansen et al. (1999:107),
benämns kodifierings- respektive personaliseringsstrategi. Den
förstnämnda bygger på att kunskap kodifieras och lagras i databaser medan
den sistnämnda förlitar sig på individerna, där kunskap sprids genom
personliga kontakter (ibid). Den förstnämnda utgör en del av det som
populärt brukar benämnas strukturkapitalet, vilket är den kunskap som ”är
kvar efter att de anställda gått hem” (Bontis et al., 1999:398).
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Ur koordineringssynpunkt kan det föreligga skillnader i att koordinera tyst
respektive explicit kunskap. Den explicita går oftast att kodifiera samt lagra
och kan därmed kommuniceras ut på ett enkelt sätt (genom t.ex. databaser)
medan den tysta finns i huvuden på anställda. Denna kunskap kan delas
genom socialisering, där individer lär genom erfarenhet vilket t.ex. kan ske
genom brainstorming eller lärlingsprogram (Nonaka & Takeuchi, 1995:63).
Kunskapsdelning är även möjligt att åstadkomma genom skapande av
koncept och metaforer, där kunskapen explicitgörs i en
externaliseringsprocess (Nonaka & Takeuchi, 1995:65). Ur en
organisatorisk synpunkt handlar det alltså om att stödja och skapa
möjlighet för kreativa anställda att utveckla kunskap (Nonaka & Takeuchi,
1995:59). Det skall alltså koordineras för att underlätta skapande och
omvandlande av kunskap, vare sig den är tyst eller explicit, till handling
och i slutändan en produkt eller tjänst för kunden.

3.2 Förklaringar till företags utformning
Företagets utformning med avseende på bland annat struktur, arbetssätt och
koordination är en fråga som har diskuterats av flera författare inom
organisationsteorin. Detta är av intresse för koordinationen av det
kunskapsintensiva företaget, då både den interna och externa miljön bör
påverka dess utformning. Den teoretiska balansen mellan standardiserad
respektive flexibel koordination kan sägas vara ett resultat av denna
påverkan.

3.2.1 Situationssynsättet
Vad det är som gör att ett företag får en viss utformning är en fråga som
inte nödvändigtvis har något entydigt svar. Ett av de förklaringssynsätt som
har framkommit är situationssynsättet. Galbraith (1973:3) sammanfattar
kortfattat grunden för begreppet i två punkter:

1. “There is no one best way to organize”.

2. “Any way of organizing is not equally effective”.

De ovanstående punkterna tyder på att det inte finns någon patentlösning på
organisationens utformning. Det handlar snarare om anpassning efter
situationen. Burns & Stalker (1961:11) menar att företagets omvärld och
graden av förändring i denna påverkar organisationens form. Ett företag
som befinner sig i en föränderlig omvärld får en organisk struktur medan
en stabil miljö leder till en mekanistisk organisation. Det bör påpekas att de
ansåg att båda dessa former var effektiva i sin rätta kontext. Burns &
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Stalker fann med andra ord att påverkan från företagets omvärld avgjorde
vilken organisationsform som var lämplig. Detta bör även ge implikationer
för koordinationen, vilken kan ses som en del av företagets övergripande
struktur (Alvesson, 1995:83). Det kunskapsintensiva företagets omvärld
beskrivs i termer av föränderlighet. Strukturen i denna typ av företag torde
därmed påverkas mot en organisk struktur.

Även Lawrence & Lorsch (1967:3) anser att det inte finns ett rätt sätt att
organisera. Organisationen segmenteras snarare i olika delar beroende på
hur olikartad omvärlden är. De menar att de olika företagsdelarna skall
anpassas efter förutsägbarheten i uppgifterna. Därmed växer olika
kognitiva och emotionella inriktningar fram i de olika företagsstrukturerna.
Stora skillnader mellan undergrupper i företaget leder till en högre grad av
differentiering, vilket i sin tur leder till att integrering mellan delarna måste
uppnås genom exempelvis bildandet av team och direkta kontakter.
Integrering av delarna krävs för att företaget skall kunna nå en enad
prestation och sträva mot företagets övergripande mål. Koordineringen av
ett företag, som agerar i en mångfasetterad omvärld där kraven från
kunderna är olika, torde därmed påverkas mot en koordinering som speglas
av en mer intensiv kommunikation mellan olika grupper inom företaget.
(Lawrence & Lorsch, 1967:3ff)

Vidare ger även Galbraith (1973:4) en bild av företaget som
situationsberoende. Han förklarar detta i termer av informationsflöden, där
en hög grad av osäkerhet och komplexitet medför att mer information
måste processas genom organisationen. Detta för att rätt beslut skall fattas
på rätt plats i organisationen. Vid en hög komplexitet i de uppgifter som
företaget skall lösa innebär detta att en decentralisering av beslutsmakten
måste ske, då det inte finns möjlighet för en företagsledning att behandla
den stora informationsmängden som krävs för beslutsfattandet. En lägre
osäkerhet innebär en möjlighet att förutsäga vad som skall inträffa i en
bestämd situation. Därmed kan det i förväg göras planer och skapas
regelverk för individernas handlande. Osäkerhet i samband med
sammanslagningar av företag torde även det påverka informationsmängden
som skall processas inom företaget.

Det som enar de ovanstående organisationsforskarna är att de anser att
företaget anpassas efter omvärlden. Det torde dock kunna betraktas som ett
växelspel där organisationerna påverkar dess omvärld i form av
innovationer och liknande. Utvecklingen med avseende på tekniska och
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ekonomiska faktorer är några dimensioner som kan ge en antydan om
omvärldens föränderlighet.

Greiner (1972:38) menar att det är företagets ålder och historia som
påverkar företagets utformning och utveckling. Han anser att det är mycket
viktigt för ett företags framtid att företagsledningen beaktar företagets
historia. Denna faktor har, enligt Greiner (ibid), till och med har större
betydelse än företaget omgivning. Han urskiljer ett antal faktorer som
påverkar ett företags utveckling, vilka är av intresse vid förklaringen av ett
företags uppbyggnad och utveckling:

•  Företagets ålder
•  Företagets storlek
•  Evolutionära stadier
•  Revolutionära stadier
•  Branschens tillväxttakt

Företagets ålder och storlek påverkar utvecklingen som sker i olika
revolutionära och evolutionära faser (Greiner, 1972:38). Organisationens
utformning förklaras även i detta fall av situationen dock med en något
annorlunda utgångspunkt. En intressant frågeställning är hur dessa faktorer
skall ses vid ett sammangående, där storleken på det nya företaget ökar och
åldern på de ingående företagen kan vara varierande.

Mintzberg har utifrån det resonemang som förts försökt skapa en
helhetssyn på vad som påverkar organisationsutformningen. Detta sker
genom att dela situationsfaktorerna i fyra grupper. Dessa grupper är ålder
och storlek, tekniskt system, miljöfaktorer samt maktförhållanden
(Mintzberg, 1979:215).

Mintzberg anger även hur situationsfaktorerna kan variera och vilka
effekter styrkan av de dimensioner han urskiljer får på organisationen.
Ålder och storlek får konsekvenser på företagets processer, där den ökade
storleken exempelvis medför en ökad formalisering av företagets beteende
(Mintzberg, 1979:228).

Det tekniska systemet beskriver John Hunt (i Mintzberg, 1979:250) som de
kollektiva verktyg, vilka individerna i den operativa verksamheten
använder sig av. Hunt (ibid) urskiljer även tre dimensioner i systemet,
flexibilitet, tekniska systemets komplexitet och teknologins komplexitet i sig.
Flexibilitet innebär, i detta fall, det antal alternativ som ett visst verktyg ger
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”operatören”. En hög komplexitet i det tekniska systemet betyder inte
nödvändigtvis att de kollektiva verktygen är svåra att använda, som t.ex. en
bil vilken är enkel att manövrera men tekniskt svår att förstå. Teknologins
komplexitet kan å andra sidan vara enkel men mycket svår att använda,
vilket kan exemplifieras av en läkarskalpell. (Mintzberg, 1979:250)

Organisationens struktur måste svara mot de krav som ställs från
omgivningen (Mintzberg, 1979:267). Det finns en mängd externa faktorer
som påverkar företaget. Mintzberg (ibid:268-269) indelar dessa
miljöfaktorer in i fyra kategorier, stabilitet, komplexitet, diversifiering på
marknaden och fientlighet.

Påverkan på företagsstrukturen sker även från trender som kommer från
andra företag och vad som sker inom forskningsområdet. Sociala normer i
samhället i övrigt innebär också en påverkan på företaget. I dessa
maktförhållanden kan vissa inslag av det institutionella begreppet, vilket
behandlas nedan, skönjas.

Med dessa faktorer som grund skapar han ett antal
organisationskonfigurationer, vilka skall fungera under de givna
förutsättningarna. Mintzberg (1979:215) menar att organisationen anpassas
efter situationen och att det finns en tydlig koppling mellan organisationens
utformning och de förutsättningar organisationen har. En tydlig koppling
till hur företaget koordineras finns därmed också.

3.2.2 Det institutionella synsättet
Ett synsätt som i viss mån kontrasterar situationssynsättet är det
institutionella synsättet. Det grundar sig, enligt Powell & Di Maggio (i
Eriksson, 1994:34), på ett antagande att det inte enbart är strävan efter
effektivitet och konkurrens som formar företagets struktur. Även en önskan
eller omedveten drift att efterlikna andra grupper som befinner sig i en
jämförbar situation påverkar företaget (ibid). Anhängarna av institutionell
teori menar att det under årens lopp skapas en social konstruktion av
verkligheten bestående av uppfattningar och ställningstaganden, vilka
avspeglar sig i interaktionen mellan aktörer på marknaden. Det som sker i
samhället i övrigt avspeglar sig i organisationerna (Berger & Luckmann,
1967:3). Detta innebär att organisationer handlar på ett visst sätt, då de
uppfattar de sociala konstruktionerna som en allmängiltig sanning. De
normer och värderingar som finns, gällande vilket handlande som är
accepterat i samhället, styr individernas handlingar. Detta torde även
inverka på organisationer och deras utformning och aktiviteter.
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Meyer et al. (i Eriksson, 1994:34) definierar institutionsbegreppet enligt
följande:

”Cultural rules giving collective meaning and value to
particular entities and activities, integrating them into larger
schemes. We see both patterns of activity and the units
involved in them (individuals and other social entities) as
constructed by such wider rules.”

Enligt Meyer et al. (i Eriksson, 1994:34) är en institution en samling
normer och värderingar, vilka uppfattas som en sanning. Det innebär med
andra ord att institutionaliseringen är processen, då ett visst beteende blir
en norm och tas för givet som det bästa sättet att arbeta (ibid).

Det finns många exempel på hur organisationsteoretiska begrepp har blivit
allmänna sanningar, vilket medfört att viss terminologi börjat användas och
det blir närmast ett tvång att göra på ett visst sätt för att få legitimitet.
Meyer & Rowan (i Meyer & Scott, 1983:24) ger exempelvis en alternativ
förklaring till den byråkratisering som Weber beskrev. De menar att det
finns en legitimitet i formella strukturer som vilar på de värderingar som
finns för rationellt handlande.

Åtskillnaden mellan detta sätt att förklara organisationens utformning och
situationssynsättet är relativt tydlig. Förklaras ett visst sätt att arbeta ur ett
”följa John-perspektiv” frångås idéen om att det inte finns ett rätt sätt att
organisera. Det som sker är snarare en likriktning av organisationernas
utformning utan att se till den specifika organisationens situation. Det kan
dock argumenteras för att företag som efterliknar varandra befinner sig i
samma situation. Frågan är dock vad syftet med denna homogenisering är.
Det finns en del som talar för att det handlar om att nå legitimitet hos
marknaden, exempelvis genom certifieringar av olika slag. Ett exempel på
denna legitimitetssträvan skulle kunna vara de traditionella IT-konsulter,
vilka i slutet av 1999 och i början av 2000 basunerade ut att de skulle bli
Internetkonsulter.

Detta är av intresse i denna undersökning, därför att det till att börja med
kan vara en möjlig förklaring till den höga frekvensen fusioner, vilket dock
inte är av centralt intresse i detta sammanhang. Det som är mer intressant är
hur utformningen av koordinationen påverkats av institutionellt beteende.
Denna förklaringsmodell kan fungera som ett alternativ till
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situationssynsättet och ge en kompletterande bild av hur och varför
organisationer använder vissa koordinationsmekanismer samt har en viss
balansering mellan standardiserad respektive flexibel koordination.

3.3 Standardiserad koordination

3.3.1 Inledning
Att standardisera betyder att fastställa en normaltyp, vilket i ett
organisationssammanhang innebär ett fastställande av sätt att agera som det
normala och ”rätta”. Vi kommer att behandla standardiserad koordination
som en ytterlighet, vilken medför rigiditet gentemot omvärlden men även
produktivitet och klarhet i hur det skall ageras. Som vi tidigare har nämnt
kan det finnas förutsättningar vid ett sammangående som föranleder en
högre grad av standardiserad koordination. Anledningen till detta skulle
exempelvis kunna vara kravet att snabbt få igång en fungerande
verksamhet för att inte förlora kunder.

Standardiserad koordination kan ses som en renodlad koordinationsform,
vilken är en teoretisk ytterlighet. Ett användande av vissa
koordinationsmekanismer medför standardiserad koordination. De
koordinationsmekanismer vi finner relevanta kommer att behandlas i detta
avsnitt.

Många forskare inom organisationsteori har illustrerat olika arbetssätt,
vilka alla leder till standardiserad koordination. Ett grundläggande
antagande är dock att det på något sätt bestäms i förväg hur företaget skall
arbeta, vilket sammanfattas i ett citat av Mintzberg (1979:5):

"Coordination is achieved on the drawing board ..., before the
work is undertaken."

En organisation som i förväg har bestämt hur den skall handla i en viss
situation kan ses som ett extremfall, där koordinationen är fullständigt
standardiserad. Ett företag som fungerar på detta sätt kan i teorin vara
produktivt men har däremot svårighet att anpassa sig efter marknadens
förändrade krav. Thompson (1967:108) argumenterar för att
handlingsfrihet, hos individer i produktion som präglas av standardisering,
inte eftersträvas utan bara minskar produktiviteten. Tolkningen av detta kan
vara att organisationen anser att det arbetssätt som är förutbestämt ger den
högsta produktiviteten och att individerna inte skall reflektera över andra
sätt att genomföra aktiviteter.
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För att ett beslut skall kunna fattas krävs en viss mängd information, vilken
måste processas genom företaget till beslutsfattarna. Detta om det antas att
dessa i huvudsak fattar beslut. I ett större företag finns inte möjlighet till
detta, då det skulle innebära en för stor mängd information för ledningen att
ta hand om (Galbraith, 1973:12). En ytterligare orsak till att
koordinationsproblem kan uppstå i en organisation är den omfattande
kommunikation som krävs för att ett stort antal individer skall kunna
samordna sina handlingar. Det finns inte möjlighet för alla individer att
kommunicera med varandra, vilket medför att alternativ som kan minska
behovet av direkt kommunikation måste användas. Då beslut om hur
individerna skall handla tas innan situationen inträffat minskar mängden
information som måste processas inom företaget (Galbraith, 1973:9). Då
kommunikation är kostsamt och tidskrävande leder en förutbestämd
handlingsplan till lägre kostnader för företaget. Detta kan åstadkommas
t.ex. genom regler, rutiner och program.

3.3.2 Regler, rutiner och program
Det enklaste sättet att koordinera uppgifter, där det finns ett
beroendeförhållande mellan de individer som skall genomföra
handlingarna, är att i förväg specificera det önskade beteendet (Galbraith,
1973:10). Detta kan åstadkommas genom regler eller program som
beskriver hur individerna skall agera om en viss situation uppstår. Om alla
individer i organisationen anammar detta sätt att agera koordineras
individernas handlingar utan att en inbördes kommunikation krävs.
Individerna vet hur andra skall agera beroende på vilken befattning de har
och kan därmed anpassa sitt eget handlande. Det medför att
beroendeförhållanden mellan individerna uppstår och det blir därför svårt
att avvika från beskrivningarna utan att rubba balansen och integrationen
mellan olika nivåer i företaget (Stein, 1996:85). I och med att denna metod
används blir organisationens möjligheter till en anpassning efter varje
enskild situation mindre och i vissa fall obefintlig.

Mintzberg (1979:5) använder termen arbetsbeskrivning för att illustrera hur
koordination kan uppnås på detta sätt. Arbetsuppgifterna bryts ned i mindre
delar och moment och sedan formaliseras via regler eller program ett
handlingssätt som är önskvärt. Ett exempel på detta är produktionen av
bilar, där det finns beskrivet i vilken ordning och hur varje del skall
monteras. Denna typ av arbete ses ofta som relativt okvalificerat på grund
av att det är relativt enkelt att ta till sig de kunskaper som krävs
(Thompson, 1967:108).
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Andra sätt att koordinera är att skapa en metodik där de exakta
handlingarna inte beskrivs men där det finns regler för hur ett problem skall
angripas. Detta är ett sätt att koordinera arbetet i exempelvis en
projektgrupp och även skapa produktivitet genom att minimera
informations- och kommunikationsutbytet.

Metoder som har en rutinartad karaktär behöver inte skapas medvetet av
någon ansvarig utan den kan även växa fram genom att individerna ställs
inför liknande situationer ett flertal gånger. Rutiner eller rutinisering
(routinization) är en aktivitet som utvecklas över tiden som ett svar på
stimulans i omgivningen (March & Simon, 1958:139). Dessa rutiner
behöver inte nödvändigtvis vara statiska utan kan förändras i och med att
organisationen får nya erfarenheter genom att möta nya och annorlunda
situationer. Leidner (i Grant, 1996:115) argumenterar för att rutiner har en
automatiserad natur men de kan även, enligt Pentland & Reuter (i Grant,
ibid) utgöra mer komplexa handlingsmönster som kan tillåta variation i
interaktion mellan individer. Vi tar här en ansats där rutiner i första hand
bör betraktas som statiska även om de i det längre perspektivet kan vara
föränderliga.

Grant (1996:114) diskuterar regler och rutiner ur ett kunskapsperspektiv,
där han poängterar hur dessa kan medföra att tyst kunskap blir explicit i
form av arbetsbeskrivningar. Det är enklare för en ingenjör att formulera en
beskrivning av hur en individ skall handla i en viss situation än att lära
individen allt han kan om produktionsprocessen. Reglerna och
beskrivningarna blir ett sätt att lagra kunskap i koordineringen av företaget.
I samband med ett sammangående kan detta sätt att koordinera
verksamheten delvis minska den informationsmängd som behöver spridas i
företaget.

Detta sätt att behandla kunskap går även att spåra inom andra företag än
renodlade produktionsföretag, exempelvis inom konsultbranschen där
projektmetodik och tidigare lösningar används av konsulterna. Hansen et
al. (1999:108) benämner det sistnämnda kodifiering, vilket är ett försök att
göra kunskap tillgänglig för alla inom företaget. En följd av att information
om hur ett problem tidigare har lösts finns i en databas, tillgänglig för alla,
är att individerna istället för att kommunicera med varandra kan utnyttja en
gammal lösning. Detta kan dock påverka lärandet som sker i en viss, på
förhand bestämd, riktning och skapa ramar, vilka det är svårt att gå utanför.
Stein (1996:85) benämner detta linjärt lärande. För företaget viktiga
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kunskaper kan därmed förbises och utvecklas kanske inte i den
utsträckning som är önskvärt.

Då produktivitet är en av de avgörande orsakerna till koordinering med
hjälp av regler och programmering, går det att göra kopplingar till den
situation som ofta råder vid sammangåenden. Det är viktigt att komma
igång snabbt samtidigt som nya människor har kommit in i organisationen,
vilket kan skapa osäkerhet om hur vissa situationer skall hanteras. I dessa
fall kan formalisering genom regler, rutiner och program som ger
standardiserad koordination vara lämpliga koordinationsmekanismer. I och
med detta upplever individer en minskad osäkerhet, då de vet vad som bör
göras i en viss situation.

3.3.3 Sekvensiering
En koordinationsmekanism som innebär ett något större
kommunikationsbehov mellan olika grupper inom företaget, i förhållande
till den ovan beskrivna, är sekvensiering. Thompson (i Larsson, 1990:65)
kategoriserade tre olika typer av beroendeförhållanden mellan grupper
inom företaget, vilka han sammankopplade med kostnaderna för
kommunikation. En organisation som använder olika former av
standardiserad koordination (regler, program etc.) har minst
kommunikation mellan grupper på samma nivå inom företaget. Den
koordination som kostade mest var ömsesidig anpassning, där grupperna
kommunicerade öppet med varandra (se vidare om detta i delkapitel 3.4.3).
Thompson (ibid) pekade på sekvensiering som ett sätt att koordinera, vilket
skapade en mer ensidig kommunikation. Även sekvensiering ser vi som en
koordinationsmekanism som medför standardiserad koordination, vilken i
praktiken måste kombineras med andra.

Sekvensiering och dess skillnad emot arbetsbeskrivningar, vilket är en form
av regler, kan exemplifieras med IKEA:s bokhylla Billy. Du och ett antal
vänner skall till att montera ihop två sektioner av bokhyllan Billy. I ena
fallet får du fullständig instruktion, där det står vilken skruv som skall in
var och i vilken ordning. Detta kan liknas vid en arbetsbeskrivning. Ni
behöver egentligen inte kommunicera alls i detta fall. Tänk dig istället att
du får en instruktion, där det står hur hyllan skall se ut efter steg (sekvens)
ett, två o.s.v. Två och två gör du och dina vänner var sitt steg. Det står dock
inte hur ni skall gå tillväga (vilka skruvar etc. som skall användas) för att
genomföra ert steg. Därmed är det nödvändigt för er att kommunicera kring
(koordinera) vilka skruvar som skall väljas för att sätta ihop bokhyllan.
Sekvensiering kan liknas vid detta sätt att koordinera, där det fortfarande
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finns en viss frihet i utförandet med ett fast mål i vilket även tid brukar vara
en faktor.

Genom att planera vilken deluppgift varje individ skall utföra och hur lång
tid detta får ta kan verksamheten koordineras (Grant, 1996:115). Detta kan
illustreras i produktflödet, där exempelvis en ingenjör ensam konstruerar en
produkt för att sedan lämna konstruktionen vidare till en producerande
enhet, vilken tillverkar produkten. Arbetsordningen planeras därmed i
förväg, vilket ger en standardiserande effekt även om inte
arbetsbeskrivningar eller regler är det som nödvändigtvis reglerar
koordinationen (ibid). Möjligheten att använda denna typ av
koordinationsmekanism är beroende av produktens karaktär och
produktionsteknologin. Sekvensiering som koordinationsmekanism ger
dock ett något större handlingsutrymme för individen, vilken kan anpassa
sina handlingar i högre utsträckning än då direkta arbetsbeskrivningar
används. Det skall dock poängteras att produktutveckling inte behöver vara
fullständigt sekventiell, då den även kan ske i överlappande sekvenser eller
helt jämsides (ibid).

3.3.4 Modularisering
Koordinering kan även uppnås genom att specificera egenskaper hos en
produkt (Mintzberg, 1979:6). I stället för att bestämma hur en produkt skall
framställas ges en beskrivning av vilka krav som ställs på slutprodukten
och/eller dess delar. Genom att ge delarna vissa förutbestämda egenskaper
alternativt variera mellan ett antal standarddelar kan slutprodukten anpassas
i viss utsträckning (Sanchez & Mahoney, 1996:63). En viss anpassning till
kundens önskemål kan därmed uppnås samtidigt som verksamheten
koordineras och medför att kommunikationen mellan individerna kan
minskas. Detta fungerar även som ett sätt att ha kontroll över kvaliteten på
slutprodukten. Vi benämner detta modularisering, vilket innebär att
produktens delar ses som moduler vilka kombineras ihop till en helhet.
Modularisering innebär att den kreativa processen till en betydande del sker
genom att välja olika moduler ifrån ett ”smörgåsbord” av lösningar. Denna
kombination av annan kunskap behandlas av Nonaka & Takeuchi
(1995:87) som ett sätt att få fram ny kunskap.

Även i detta fall kan vi använda oss av IKEA-bokhyllan Billy som
exempel. Tänk dig istället att du inte hade fått med alla förproducerade
delar men ett antal träskivor som du själv var tvungen att såga till
tillsammans med dina vänner. För att ha möjlighet att göra det måste ni
kommunicera. I verkligheten tillämpar dock IKEA modularisering, vilket
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innebär att delarna har vissa standardegenskaper, vilket gör att du inte
behöver koordinera din del av sammansättningen med vännernas.

Även de kunskapsintensiva företagen kan genom återanvändande av
kunskap förutbestämma hur de produkter och tjänster de producerar skall
utformas (Hansen et al., 1999:115). Detta kan ske genom att godkänna
vissa lösningar och lagra dessa i en databas, där de anställda kan hitta redan
gjorda lösningar. Genom att ha kontroll över vilka lösningar som används
ges möjlighet att hålla en viss kvalitet på de lösningar som erbjuds kunden.
Kommunikationen som krävs i en problemlösningssituation minskas, vilket
ger tidsbesparingar och även leder till en ökad produktivitet. En fullständig
frihet för individen att hitta lösningar på olika problem finns därmed inte,
då modularisering används som koordinationsmekanism.

3.4 Flexibel koordination

3.4.1 Inledning
Flexibel koordination kan ses som den andra ytterligheten. Flexibel
koordination innebär ett försök till att skapa anpassning, rörlighet och
smidighet i förhållande till en osäker och starkt föränderlig omgivning,
d.v.s. att lära sig av omgivningen. Lärandet handlar dock inte bara om att
anpassa sig efter omgivningen. Det är även nödvändigt att generera
kunskap för att förändra sig så att organisationen även kan påverka sin
omgivning genom kreativitet samt innovation och vara proaktiva.

Flexibilitet kan alltså vara svaret på frågan hur en organisation bör
koordineras för att vara kreativ och anpassningsbar. I detta avsnitt försöker
vi därför, utifrån litteratur på området, att belysa hur kunskapsintensiva
företag kan koordineras flexibelt med hjälp av vissa
koordinationsmekanismer.

Situationen kryddas också, som tidigare nämnts, med att organisationen
genomgått en stor förändring, då den påverkats av företagsförvärv. Detta
bör beaktas då implikationer på koordinationen kan föreligga.

3.4.2 Socialisering
Ett tänkbart sätt att koordinera för att erhålla flexibilitet kan vara genom att
använda sig av socialisering. En vanligt återkommande styrform, där
socialisering används är s.k. klanstyrning.
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Användande av klanstyrning förespråkas bl.a. av Ouchi (1980:129) vid
koordination av verksamhet, då det råder låg grad av målinkongruens och
hög osäkerhet gällande prestation. Koordinationen vid klanstyrning bygger,
enligt Ouchi (ibid:132), på att medarbetarna socialiseras till att acceptera
organisationens mål som sina egna samtidigt som de normalt kompenseras
efter icke-prestationsbaserade mått såsom tid inom företaget. Durkheim (i
Ouchi, ibid:135) benämner detta organisk solidaritet. Organisationer med
denna starka känsla av gemenskap är återkommande inom teknologiskt
avancerade branscher, där teamwork och teknologiska förändringar är
vanliga (ibid:136).

Medlemmarna i klanen har gemensamma värderingar och mål samt
övertygelser om hur organisationen skall koordineras för att gemensamma
mål skall uppnås (Ouchi & Price, 1993:64). Denna samsyn medför via
socialisering att medlemmarna får information om bästa sätt att genomföra
aktiviteter, vilket gör beslutsprocessen nästan instinktiv (ibid). Ouchis
förklaring till att medarbetarna till att börja med kvarstår i klanen och inte
agerar opportunistiskt har sin utgångspunkt i att dessa har förtroende för att
företaget garanterar ”långsiktig belöningsrättvisa” (i Lindkvist & Vik,
2001:97). Detta är, enligt Alvesson & Lindkvist (1993:441), ett något snävt
synsätt. De menar att detta även kan förklaras med socioaffektiva och
emotionella faktorer så som image, status, roliga arbetsuppgifter samt
tillfredsställande stödjande funktioner, vilka de benämner den social-
integrativa klanen (ibid:441-442).

Lindkvist & Vik (2001:99) har identifierat en tredje typ av klan, vilken
betecknas den symbiotiska klanen. Denna klan bygger på en samverkan
baserad på ömsesidig respekt för varandras kunskaper och prestationer
istället för sam- och tillhörighet med varandra (ibid). Här föreligger det
därmed en betoning på ”kunskapsbaserat förtroende”, där individerna har
ett starkt intresse för sina uppgifter och där det fästs stor vikt på att alla kan
sina områden.

Den beskrivning av de alternativa klanerna som ovan gjorts fokuserar
framförallt på kooperationsproblemet men det finns även implikationer på
koordinationen. T.ex. uppstår problemet om vilken sorts person som
behövs som koordinator i verksamheten. Skall det tillsättas en social
individ eller skall det vara en med gedigen kunskap inom
verksamhetsområdet ifråga? Den koordinering som sker bör i fallet med
den social-integrativa klanen ha sin utgångspunkt i att det är nödvändigt att
underlätta diskussion och interaktion samt att underlätta administrativa
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åtaganden. Koordinationen, då den symbiotiska klanen existerar, bör även
den underlätta hanteringen av de administrativa delarna samtidigt som en
positiv miljö för problemlösande skall skapas.

Det framgår implicit av Alvesson & Lindkvist (1993) att klanstyrning till
en betydande grad handlar om att, ur koordineringssynpunkt, skapa en
”gemensam plattform” för kommunikation samt, ur kooperationssynpunkt,
fungera som ”klister” i organisationen. Denna gemensamma plattform
bygger då på ”formbara generella sociala och professionella värden”
(Alvesson & Lindkvist, 1993:447), vilket medför att den kommunikation
som krävs för koordinering minimeras och underlättas. Detta skulle kunna
vara ett sätt att underlätta skapandet av det Galbraith (1973:16) benämner
självständiga grupper (self-contained groups). Detta innebär därmed en
ökad decentralisering i organisationen samt i vissa fall minskad
arbetsspecialisering. Den gemensamma plattformen kan delvis sägas
utgöras av det Grant (1996:115) benämner gemensam kunskap. Grants
(ibid:116) typer av gemensam kunskap utgörs av språk, symbolisk
kommunikation, överlappande kunskap, delade (gemensamma) meningar
och vetskap om var viss kunskap finns. Dessa underlättar koordineringen
(fungerar som ”smörjmedel”) av det kunskapsintensiva företagets
verksamhet, då delning och integrering av kunskap som inte är gemensam
nu är möjlig (ibid:115-116).

I och med att koordinering med hjälp av klanstyrning innebär ett, genom
socialisering, skapande av gemensamma värderingar, övertygelser och mål,
går det även att argumentera för att organisationen i själva verket inte blir
speciellt flexibel. Detta exemplifieras också av Ouchi & Price (1993:68) i
beskrivningen av de amerikanska ”klan-liknande” Z-organisationerna, där
en möjlig fientlighet gentemot avvikande åsikter bl.a. beskrivs. De drar
dock slutsatsen att klanens gemensamma värderingar och mål är av
långsiktigt natur och att organisationen kan agera flexibelt och anpassa sig
till kortsiktiga förändringar i omvärlden (ibid:70). Också Mayrhofer
(1998:254), i sin undersökning av forskningsnätverket Cranet-E, beskriver
att kultur och traditioner utgör en normativ kraft i organisationen genom
skapande av ”klara korridorer” (jmf. med ”vår” gemensamma plattform)
gällande riktlinjer för medlemmarna. Han påpekar även svårigheten med att
avvika ifrån den rådande kulturens ”kärna”. Eventuell avvikelse som görs
måste därför vara ett väldigt medvetet beslut, vars orsaker måste motiveras
tydligt (ibid). Implicit kan detta tolkas som att en dylik process kan
medföra en reflektion över existerande traditioner och valda avvikelser,
vilket därmed kan ge upphov till förändring.
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Att koordinering med hjälp av socialisering (t.ex. klanstyrning) är som ett
tveeggat svärd syns ännu tydligare i Barkers (1993:408) observationer, där
medlemmarna i decentraliserade, självständiga team känner sig starkt
övervakade av sina egna kollegor, då gruppen etablerat en ”no tolerance”-
policy. Det är därför nödvändigt att påpeka att det är en gemensam
”insocialiserad” plattform som skall skapas och inte strikta sociala regler av
polisstats-typ, för att anpassning och kreativitet skall uppnås.

Klanstyrning medför flexibel koordination på det operativa planet i och
med att medarbetare, inom ramen för företagets värderingar och normer,
kan anpassa sig till omgivningen. Detta innebär att ett önskemål ifrån en
kund kan resultera i en kreativ utvecklingsprocess utan att ett godkännande
högre upp i en tänkt hierarkisk organisation är nödvändigt. Detta så länge
som den håller sig inom de satta normativa ramarna alternativt att en
avvikelse därifrån motiveras. Framförallt fungerar kommunikationen
internt mycket bättre, p.g.a. existensen av en gemensam plattform.
Organisationen kan därmed reagera snabbt på förändringar i omvärlden.

Socialisering har även betydelse för projektarbete inom företag. Projektet
inleds oftast med en period av det Katz (1997:178) benämner socialisation,
vilket sedan kan bana väg för en fungerande koordination genom ömsesidig
anpassning mellan projektmedlemmarna. Socialisation innebär att
individerna skall finna sin plats inom gruppen, enas om godtagbara
beteenden, bygga sociala relationer, få en uppfattning om kollegors
förväntningar samt bevisa att de är bidragande medlemmar (ibid). Det
viktigaste är här att lära sig förstå den nya ovana sociala och
uppgiftsmiljön. Det är högst sannolikt att integration och omorganisering
till följd av en fusion eller uppköp här kan ha effekter på hur framgångsrik
integreringen i gruppen blir, då medlemmarna har olika (organisatorisk)
bakgrund (March & Simon, 1958:68).

Då, enligt Ouchi (1980:137), bl.a. tradition krävs vid klanstyrning är det
tveksamt om och hur det är möjligt att bibehålla alternativt skapa
”klanstyrning”, då två organisationer slås ihop och där medlemmarna skall
arbeta tillsammans. Å andra sidan argumenterar Alvesson & Lindkvist
(1993:446) för att det är mer realistiskt att tro att kulturella eller
klanliknande mönster existerar inom professioner och funktioner snarare än
i organisationer, vilket borde medföra att sammanslagningar inom
branscher inte behöver påverka klanstyrningen nämnvärt. Detta kan
jämföras med March & Simon (1958:153), vilka funnit identifikation med
både profession och organisation. Den existerande klanen och dess kultur
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skulle därmed kunna vara en produkt av den identifikation som är
dominerande hos individerna i organisationen. Stark identifikation med en
profession kan dock även vara ett problem inom organisationer om det
finns stora skillnader i professionell tillhörighet, då t.ex. språkbruk och val
av kommunikationskanaler kan påverkas av professionell tillhörighet
(March & Simon, 1958:167).

Vaara (1999:60) argumenterar dock för att det är för lätt att hänvisa till
kulturskillnader vid s.k. post-merger problem. Det föreligger dock
skillnader mellan företag och inom företag (ibid:68). Detta oavsett om
dessa skall hänföras till kulturella skillnader eller till olika sätt att utöva
organisatoriska aktiviteter (ibid:70). Vaara (ibid) föreslår att det gällande
företagsförvärv och fusioner är mer relevant att fokusera på organisationers
aktiviteter (t.ex. hur koordinationen går till), då dessa utgör det explicita
resultatet av företagets normer och värderingar.

Om det i någon mån skall gå att bibehålla alternativt skapa en plattform för
klanstyrning är det viktigt att köparen har en attityd av partnerskap istället
för erövring gentemot det köpta bolaget, av vilket det sistnämnda dock är
förhållandevis vanligt (Deiser, 1994:365). Att det existerar olika syn på
världen och olika referensramar för att tolka omgivningen inses ofta men
djupare undersökningar runt detta sker dock oftast inte. Detta gäller, enligt
Deiser (ibid), speciellt när köparen är säker på att denne känner till
branschen ifråga.

Synen på hur de kulturella aspekterna behandlas vid fusioner och
företagsförvärv kan skilja sig åt. Det finns en syn där det försöks att
integrera kulturen, vilket innebär ett skapande av en förhärskande och
dominerande kultur genom användande av maktmedel (Deiser, 1994:367).
Oftast ses den främmande kulturen i detta fall som ett hot mot
organisationens lag och ordning. En annan syn på detta är dock mer
pluralistisk, där även främmande kulturer finns till (ibid). Det kvarstår trots
detta en dominerande kultur men där subkulturer tillåts existera. I båda
dessa fallen finns det problem, då konflikten mellan två olika referensramar
i det första fallet undertrycks och i det andra ignoreras. Istället är det
nödvändigt för köparen att skapa en process av strategisk och
organisatorisk förnyelse för att kunna utnyttja synergierna i köpet (ibid). I
den strategiska och organisatoriska förnyelsen bör koordination, enligt vår
uppfattning, vara en viktig komponent, då organisationens mekanismer kan
ses som en manifestation av företagets synsätt (ibid:370). Idéer och
argument gällande organisatorisk förändring kan verka meningsfulla för det
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ena företaget men nonsens för det andra (ibid:372), vilket medför ett behov
av meningskapande processer (diskuteras i 3.5.1).

3.4.3 Direkt kommunikation
Koordinering i dess enklaste form kan sägas bestå av direkt, ofta informell,
kommunikation mellan individer, vilket ger det Mintzberg (1979:3)
benämner ömsesidig anpassning (mutual adjustment).

Då ömsesidig anpassning används kommunicerar individerna med varandra
och bestämmer på detta sätt hur en viss uppgift skall lösas och hur de skall
dela arbetsuppgifterna mellan varandra. Kontrollen av arbetet ligger hos de
som utför arbetet, då de också samordnar arbetet. Denna form av
koordination är mycket vanlig i ”enkla” organisationer (Mintzberg,
1979:3), där medlemmarna är så få att informationsutbytet kan hanteras
genom direkt kommunikation. Denna ”ad-hoc koordinering” skapar
därmed en flexibilitet som är svår att överträffa, vilken används i, den av
Toffler benämnda, organisationsstrukturen adhocrati (Mintzberg,
1979:432). Adhocratin och därmed ömsesidig anpassning är vanlig inom
utvecklings- och forskningsarbete av diverse slag (ibid:450). Verksamhet
av denna typ är vanligtvis beroende av innovation och utveckling, där det
är nödvändigt att medlemmarna delar med sig och kombinerar sina
individuella kunskaper för att finna lösningar. Dessa, oftast komplexa
uppgifter, är svåra att koordinera med regler och rutiner och det kan istället
behövas en mer personlig och kommunikationsintensiv form av
koordinering (Grant, 1996:115).

Det Grant (1996:115) benämner problemlösande i grupp (group-problem
solving) kan liknas vid ömsesidig anpassning, då de båda innefattar direkt
kommunikation och medför flexibel koordination. Även problemlösande i
grupp kan därför ses som ett uttryck för direkt kommunikation. Behovet av
denna hög-interaktiva koordination ökar med uppgiftens komplexitet (ibid).
I och med det stora behovet av interaktion kan denna form av koordinering
svårligen användas i en alltför stor grupp. Därmed är det nödvändigt att
inom det stora företaget skapa det lilla. Detta kan t.ex. ske genom att
antingen skapa små självstyrande enheter alternativt använda sig av
temporära projektgrupper.

Att arbeta i projekt medför att organisationen har möjlighet att på ett
effektivt sätt svara emot omvärldens förändringar (framförallt kundens
önskemål) genom att kombinera ihop team med olika kunskap och
kompetenser. Detta arbetssätt ställer dock stora krav på individerna i
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organisationen med avseende på koordinering, som främst sker genom
ömsesidig anpassning (Mintzberg, 1979:432).

Till att börja med skall projektet initieras, d.v.s. en projektgrupp skall sättas
ihop. Detta kräver en koordinering framförallt vad gäller individers
kunskap och kompetenser samt vilka medarbetare som finns tillgängliga
inom organisationen. Med andra ord är det nödvändigt att kombinera ihop
en grupp som har den kompetens som behövs och där medlemmarna bör
kunna samarbeta, vilket främst sker genom direkt kommunikation.

De koordinationsproblem som har funnits mellan funktioner vid
funktionsöverskridande projekt, vilka orsakas av bristande kommunikation
och avsaknad av formell kommunikation ”på tvären”, kan överkommas
med organisering kring projektform (Katz & Allen, 1997:188).
Koordinationen sker nu genom att projektmedlemmarna samgrupperas,
vilket hjälper skapandet av kollektiv identitet och engagemang (ibid), vilket
lättare sker då det existerar en gemensam plattform (jmf. klan). Detta bör
då underlätta koordination genom kommunikation inom gruppen. Det finns
dock en risk för att projektformen minskar medlemmarnas kunskap kring
utvecklingen inom sina respektive gebit vid långa projekt (ibid).

Projektarbetet kan ge utrymme för en kunskapsutvecklingsprocess i ett
”trial-and-error” baserat lärande (Lindkvist et al., 1998:932). Framförallt
öppnar sammansättningen av gruppen för att människor med olika
kognitiva utgångspunkter nu kan reflektera och komma fram till en
gemensam lösning på ett problem genom direkt kommunikation.
Projektgruppen har från början en projektledare. Denne har huvudansvaret
för att koordinera verksamheten, vilket främst sker genom direkt
kommunikation inom gruppen.

Om arbetet i projektform sträcker sig över tiden där ett företagsförvärv eller
fusion med en omorganisation som följd förekommit är det tänkbart att
medlemmarna, då de efter projektorganisations avslut skall ”återgå” till
organisationen, känner en stor alienation gentemot denna. Nu ingår de
plötsligt i en för dem ”ny” enhet, kanske med nya medarbetare, om vilken
de eventuellt inte har fått information om i samma utsträckning som de
andra medarbetarna.

Projektformen kan dock tänkas vara ett utmärkt sätt för företaget att efter
en sammanslagning av organisationen initiera ett samarbete mellan
medarbetare med olika organisationsursprung och överkomma ”vi och de”-
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attityder redan innan den nya organisationen fastställts, vilket då sker via
direkt kommunikation. Olika ursprung kan även underlätta kreativitet och
lärande inom projekt, då t.ex. grupptänkande kan undvikas (Weick &
Roberts, 1993:375).

Det finns även exempel på bolag som på permanent basis skapat små
självständiga organisationer inom företaget (Pilling, 2001:10), vilket
möjliggör koordinering med hjälp av ömsesidig anpassning. Dessa har
normalt långtgående självständighet men där ett samarbete med andra
enheter kan ske genom ”utlåning” av personal till andra. Detta kan ske
inom ramen för projekt, där alltså organisationen i sin helhet arbetar med
små enheter vilket kombineras med projekt för att på ett bra sätt kunna
svara emot kundens önskemål men samtidigt bibehålla kunskapsdjup inom
specifika områden. Koordinationen inom denna grupp tar sig uttryck i en
hög grad av direkt kommunikation, vilket medför stor flexibilitet för den
lilla gruppen.

Figur 3.1: Koordinationsmekanismernas påverkan på balanseringen

3.5 Balansering & förändring
Vi har tidigare i referensramen visat på de verktyg,
koordinationsmekanismer, som kan användas för att koordinera
verksamheten. Vi argumenterar för att verktygen i sin rena form medför de
teoretiska ytterligheterna standardiserad respektive flexibel koordination. I
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detta avsnitt tar vi en ansats där koordinationen balanseras mellan dessa
teoretiska ytterligheter.

Den valda balansen tror vi beror på den omgivande miljön samt samhällets
värderingar och normer. Själva balanseringen uppnås genom att kombinera
olika koordinationsmekanismer till en balanserad mix. Organisationen har
alltså medvetet eller omedvetet en ”verktygslåda” med olika
koordinationsmekanismer, vilka kan användas för att koordinera
verksamheten.

Att reflektera över koordinationen i organisationen efter ett företagsförvärv
eller en fusion är av betydelse för att integrationen skall lyckas (Larsson,
1989:109). Detta eftersom det sker en förändring i både design och
utförande av organisationen (Schweiger et al., 1994:25-26).

3.5.1 Ett förändringsperspektiv
Som vi tidigare påpekat innebär ett företagsförvärv eller en fusion en stor
organisatorisk förändring med avseende på både hastighet och skala men
även storleken på osäkerhet (Covin et al, 1997:22). Detta bör, i
kombination med att organisationen växer i storlek (åtminstone initialt),
leda till reflektion över koordinationen av företaget. En ökad osäkerhet kan
också leda till konflikter mellan medlemmarna (March & Simon,
1958:119). Bueno (1997:194) påpekar även att sammangåendet
destabiliserar de inblandade organisationerna, vilket är ytterligare tecken på
att valet av koordinationsmekanismer kan behöva förändras.

Det går att, i likhet med Weick (i Choo 1998:77), hävda att de kollektiva
aktiviteterna, vilket innefattar koordinationsmekanismerna, sammanlänkas
med individernas tankar och uppfattningar genom trodrivna (belief-driven)
processer samt aktivitetsdrivna (action-driven) processer. De trodrivna
processerna består av argumenterande (arguing) och förväntningar
(expecting) medan de aktivitetsdrivna utgörs av förpliktigande (commiting)
samt manipulering (manipulating) (ibid:78). I denna process skapas mening
för organisationens aktiviteter, vilka därigenom tillsvidare bevaras.

Att bryta traditionella sätt att genomföra aktiviteter och införa nya kan vara
svårt men dock ofta nödvändigt vid sammangåenden. En ny process av
meningskapande för nya sätt att genomföra aktiviteter är sannolikt
nödvändig för att de skall tillämpas. Detta kan ses som en av anledningarna
till det ökade behovet av kommunikation efterföljande företagsförvärv och
fusioner.
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Under förutsättning att aktiviteterna tidigare fungerat tillfredsställande kan
det vara svårt att genomföra en förändring, då den rådande kulturen kan
fungera som en konserverande kraft (Schweiger et al., 1994:26). Detta kan
framförallt tänkas vara fallet, då tidigare koordinationsmekanismer
fungerat tillfredsställande. Att i denna situation ”köra över” någon part med
hjälp av förpliktelse kan leda till missnöje och i förlängningen alienation
gentemot organisationen, vilket innebär att framförallt socialisering som
koordinationsmekanism kan gå förlorad. Däremot kan det vara möjligt att
använda sig av kombinationer av de tre övriga processerna
(argumenterande, förväntningar och manipulering) beroende på vilken nivå
i organisationen det handlar om. Att ge en bild av ett nytt företag, där
nuvarande koordinationsmekanismer inpräntas som otillfredsställande
genom t.ex. manipulation kan underlätta förändring. Detta då individer,
enligt March & Simon (1958:174), inte letar alternativ så länge som
nuvarande ”lösning” inte är otillfredsställande.

3.5.2 Koordination vid företagsförvärv & fusioner
Den ”korg” av koordinationsmekanismer som väljs har som tidigare
nämnts ett betydande samband med både omvärldens miljö och samhällets
värderingar. I denna uppsats diskuteras koordination inom
kunskapsintensiva företag, vilka befinner sig i en förändringskontext till
följd av ett företagsförvärv eller en fusion.

Vi har tidigare diskuterat möjligheterna till att använda socialisering
uttryckt via klanstyrning för att uppnå flexibel koordination och därmed
gynna kreativitet. Vi har även påpekat hur trubbig denna
koordinationsmekanism kan vara och att den även kan leda till
standardiserad koordination.

Det går att driva socialiseringen hårdare för att därmed skapa någon sorts
kult-liknande organisation, vilket bör leda till högre anammande av
gemensamma mål bland organisations medlemmar samt högre grad av
kontroll (O´Reilly & Chatman, 1996:158). Detta är dock inte den mest
framkomliga vägen efter en sammanslagning av två organisationer, vars
normer och värderingar i viss mån alltid skiljer sig åt. För att kunna
använda socialisering som koordinationsmekanism kan det vara nödvändigt
att gå igenom en ackulturationsfas, där olika kulturer mixas ihop till en
enhetlig (Larsson & Lubarkin, 2000:3). Vi är dock av åsikten är det inte är
möjligt att konstruera en ”gemensam kultur” på ett ingenjörsmässigt sätt.
Vi tror, i enlighet med Vaara (1999:67), snarare att det existerar vissa
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gemensamma mönster i flera subkulturer, vilket bildar en gemensam
plattform. Denna gemensamma plattform kan vara svår att förändra, dels
därför att den kan vara diffus och dels därför att den tar tid att förändra, då
kulturell omvandling bör betraktas som en process istället för struktur
(Vaara, 1999:71).

För att åtminstone inleda en process emot att skapa en plattform går det att
medvetet försöka socialisera individerna mot ett frambringande av vissa
gemensamma nämnare genom t.ex. viss professionell träning. Träningen
kan vara inriktad på användande av koncept, vilka har koordinerande effekt
på verksamheten. Vad vi här försöker uttrycka är att det finns åtgärder som
går att genomföra i syfte att åstadkomma en gemensam plattform. Detta
tror vi dock bara är möjligt på lite längre sikt. Detta medför att en
integrering mellan grupper av individer, vars aktiviteter tidigare har
koordinerats genom insocialiserade ”sätt att göra saker”, nu kan känna sig
osäkra och riskerar att hamna i konflikt med varandra i avsaknad av klara
direktiv. Användandet av socialisering för koordination problematiseras
ytterligare av att organisationen vid ett sammangående vuxit, då
identifikation med organisationen är svårare i en större än en mindre grupp
(March & Simon, 1958:76).

Klanstyrning kan alltså vara svår att skapa och bibehålla inom enheter, där
individerna har olika organisatorisk bakgrund. Resultatet av koordinationen
riskerar därför sannolikt att varken bli flexibilitet eller standardisering utan
istället kaos p.g.a. användandet av ett impotent verktyg. I den nya
situationen kan individerna känna att deras sätt att genomföra aktiviteter
inte längre är meningsskapande. I detta fall är det nödvändigt med att
utveckla ”nya sätt”. För att undvika att organisationen blir paralyserad är
nog snarare andra koordinationsmekanismer initialt bättre än socialisering
för att koordinera organisationen. Detta då socialisering är en process
samtidigt som det finns samband med existerande kulturella mönster.

I samband med sammangåendet förändras organisationen. Då två
organisationer med olika ålder och historia slås ihop påverkas de rutiner
som finns inom företagen. För rutiner, som per definition är en skapelse av
tidigare stimuli (March & Simon, 1958:139), innebär detta problem.
Antingen uppstår inte längre en situation liknande den där rutinen används
(rutinen ”dör”), d.v.s. det finns ingen mening i rutinen, alternativt så svarar
rutinen på stimuli trots att rutinen inte längre uppfyller sitt syfte och
orsakar problem inom organisationen. Rutiner är därmed även den en
koordinationsmekanism som har vissa socialiserande drag men utifrån vårt
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synsätt så skiljer det sig ifrån socialisering uttryckt via klanstyrning på
grund av dess rigiditet, vilket medför standardiserad koordination.

I och med risken för användande av ”fel rutiner” kan det vara nödvändigt
för individer att genomgå en avlärningsprocess för att därefter successivt
införa nya rutiner. Skapandet av rutiner inleds, enligt March & Simon
(1958:142), med ”program-utvecklande” aktiviteter av en problemlösande
sort, vilket snarare initialt innebär ett användande av direkt kommunikation
som sedan vid likartad stimuli utvecklas till rutiner. Detta tar dock tid,
vilket är något som oftast inte finns. Därför bör här andra
koordinationsmekanismer initialt vara att föredra.

Ett företagsförvärv eller fusion skapar stor osäkerhet, vilket medför behov
av ärlig, relevant kommunikation vid rätt tidpunkt (Schweiger et al.,
1994:42). Det stora behovet av kommunikation kan leda till att
koordinationen brister om inte organisationen etablerar regler och andra
koordinationsmekanismer, vilka kan skapa stabilitet och även ersätta
kommunikationsintensiv form av koordination. Grant (1996:114-115) talar
om regler, rutiner och sekvensiering som ”lågkostnadsmetoder”, vilket
syftar på kommunikationsbehovet, för att koordinera verksamheter. Detta
skulle därmed tala för att en balanserad koordination relativt sett bör ha sin
tyngdpunkt åt standardiseringshållet vid sammangåenden.

Å andra sidan innebär just situationen, där osäkerheten är stor, att
flexibilitet i företaget kan behövas. Det kan vara svårt, om situationen är
oklar, att avgöra hur man skall gå tillväga både före och efter att en ny
organisation bestämts. Har företaget tidigare genomfört uppköp eller
fusioner minskar denna osäkerhet till en viss del. Detta finner stöd i många
undersökningar som visar på att dessa har högre chans att lyckas med
integrationen (se t.ex. Shanley, 1994:406; Hitt et al., 1998:100). Även om
så skulle vara fallet måste det generellt sett skapas en viss anpassning, då
ingen situation är den andra lik. Att här använda sig av det Grant
(1996:115) benämner problemlösande i grupp kan vara en lösning på
koordinationsproblemet. Rent praktiskt sett så innebär detta att det måste
bildas mindre enheter, där en form av ömsesidig anpassning kan
förekomma.

Ett tänkbart sätt att koordinera för att erhålla flexibilitet kan då vara att
arbeta i projekt. Projektformen kan utformas olika och kombineras med
andra styrformer så som t.ex. klanstyrning. Projektformen kan vara olika
”stark”, med vilket det menas graden av självständighet och status



Koordination i förändring – En balanserad historia om kunskapsintensiva företag

43

gentemot den övriga organisationen (se t.ex. Clark & Wheelwright, 1992).
I detta avsnitt diskuteras främst den ”rena” projektformen, där
projektgruppen präglas av stor autonomi gentemot den övriga
organisationen. Användande av projektform innebär att resurser och
personal temporärt dedikeras till en specifik uppgift med tydliga mål samt
en fixerad tidsram. Projektform ger deltagarna möjlighet att, om än
tillfälligt, kapa relationer och interaktioner för att istället fokusera sin
begränsade kognitiva kapacitet på ett specifikt problem (Levinthal &
March, 1993:97).

Införandet av projekt i organisationen kan ske genom att införa en struktur,
där större delen av verksamheten sker i projektform i kombination med
t.ex. en matrisstruktur. Användande av en matrisstruktur innebär i sin tur
att kommunikationsintensiteten inom organisationen ökar (Mintzberg,
1979:175), vilket gör att vissa nyckelpersoner kan uppleva perioden efter
sammangåendet som påfrestande.

Ett alternativ till de koordinationsmekanismer som diskuterats ovan är att
använda sig av regler. Regler ger standardiserad koordination, vilket styr
ageranden i en viss situation. Fördelen med ett användande av regler är att
de medför produktivitet och att de snabbt ger vägledning för organisationen
under förutsättning att de tillämpas. Om det sistnämnda inträffar, vilket kan
åstadkommas genom att skapa mening för användandet, kan organisationen
förhållandevis snabbt vara igång med den ordinarie verksamheten på ett
tillfredsställande sätt.

Att få individerna att skapa mening och ta till sig regler är dock svårt.
Framkomliga vägar kan vara att skapa förpliktelse genom t.ex. Salanciks
(1977:64) manipuleringsmetoder (synlighet, oåterkallelse och
viljeskapande beteende). Det är dock betydelsefullt att poängtera att
införandet av regler också kan innebära ett avlärande och att detta inte
heller är helt smärtfritt eller enkelt.

I det kunskapsintensiva företaget kan standardiserad koordination via regler
dock vara en ”begränsande faktor” i den kreativa processen för
organisationens medlemmar samtidigt som det också minskar möjligheten
till anpassning. Är det då möjligt att använda stark reglering men att ändå
skapa kreativitet?

Ett sätt att skapa en standardiserad koordination och därmed en stabil
organisatorisk miljö är att införa regler och direktiv samtidigt som det
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skapas ett visst mått av slack, där slack kan definieras som resurser
tillgängliga utöver minimum för att producera en given output (Nohria &
Gulati, 1996:1246). Det medför att det samtidigt skapas utrymme för
kreativitet och därmed innovation i organisationen (ibid:1247). Ett praktiskt
exempel på denna ansats är företaget 3M, vilket framgångsrikt skapat en
form av regelstyrning kombinerat med slack, som ger utrymme för
kreativitet och anpassning. Detta exemplifieras väl i företagets policy, där
forskare tillåts avsätta femton procent av sin tid till vad de vill
(Ketteringham & Nayak, 1987:9).

Uppkomsten av slack medför i kombination med införandet av regler och
nya rutiner i verksamheten att kommunikation och information kan
hanteras bättre inom organisationen. En ökad osäkerhet medför att en ökad
informationsmängd skall hanteras, vilket i sin tur innebär att det krävs
antingen en kapacitetsökning eller minskning av behovet till
informationsprocessande (Galbraith3, 1973:15). Därmed kan mål uppfyllas
inom bestämda tidsramar, vilket bl.a. Galbraith (ibid) nämner som en av
fördelarna med införandet av slack.

Det är dock viktigt att påpeka att för mycket slack inte är av godo för
organisationen, då det kan leda till att ”måldisciplinen” gällande innovation
och förändring avtar (Nohra & Gulati, 1996:1260). Detta skulle i vårt fall
få flera konsekvenser, då det skulle kunna påverka ändringen av
koordinering och organisation men även själva verksamhetens kreativitet
negativt. Det är dock inte möjligt att enbart med regler koordinera
verksamheten och det går inte helt att bortse från
koordinationsmekanismernas samband med den operativa strukturen.

I större projekt är det vanligt att verksamheten koordineras genom att den
indelas i mindre delar med delmål. Då projekt i sig innebär ett stort mått av
direkt kommunikation, ofta genom det Grant (1996:115) benämner
problemlösande i grupp, finns det en relativt stort mått av flexibilitet i
koordinationen av projektet. Samtidigt har oftast huvudmålet brutits ner i
delmål, vilket kan ses som ett uttryck för sekvensiering. I de flesta fall sker
detta genom användande av projektmetodik av endera slag, vilket
förstärker intrycket av att sekvensiering medför standardiserad
koordination.

                                                          
3 Galbraith (1973:15-16) benämner dock designstrategin slack som ett sätt att minska
behovet av informationsprocessande. I detta sammanhang talar vi dock om slack i
termer av att öka mängden resurser för att processa information.
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På detta sätt kombineras (framförallt) sekvensiering och direkt
kommunikation och det går att påstå att någon sorts balans mellan
standardiserad och flexibel koordination uppstår.

3.5.3 Verktyg & miljö
Som tidigare nämnt sker koordination i praktiken genom en kombination
av ett antal verktyg till en lämplig uppsättning som är anpassad till
situationen ifråga. Det viktiga är att den uppsättning som bestäms är
anpassad till att företaget genomgått en integration av olika organisationer,
vilka har haft olika sätt att genomföra sina koordinerande aktiviteter.
Samtidigt bör det föreligga en medvetenhet om att kunskapsintensiva
företag är bräckliga vid förändringsprocesser, då resurserna (de anställda)
är lättflyktiga (Kay & Shelton, 2000:26). Det är nödvändigt att finna
koordineringsformer som kan hantera den kompetens och kunskap som
existerar eller som Nonaka & Takeuchi (1995:59) uttrycker det: ”stödja och
skapa möjlighet för kreativa anställda att utveckla kunskap”.

Det är dock inte helt lätt att finna de koordinationsmekanismer som passar
in i den miljö organisationen befinner sig i samt den ålder och historia
företaget har. Det är många gånger som så att företag tar till sig hur andra
företag koordinerar och deras ageranden efter ett företagsförvärv eller en
fusion. Det finns därmed en risk för att uttryck för vissa
koordinationsmekanismer tas till bruk därför att det finns exempel på
framgångsrika företag, vilka använt dem, trots att de kanske inte passar just
för detta företag. Vi kan här tala om att ett institutionaliserat beteende
uppträder bland företag, vilket inte är av godo för alla företag. Detta är en
av anledningarna till att vi försöker att förmedla budskapet om att det inte
finns en lösning som är hållbar för alla organisationer. Istället måste varje
enskilt företag ständigt finjustera sin styrning för att ha en balans i
styrningen för bli framgångsrikt (se figur 3.2)
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Figur 3.2: Balanseringen mellan standardiserad och flexibel koordination
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4 Empiri & analys

4.1  Företagsbeskrivning - Cap Gemini Ernst & Young
Cap Gemini Ernst & Young (CGE&Y) är vårt huvudsakliga
undersökningsobjekt. Vi har gjort tio intervjuer med personer på olika
nivåer inom företaget. De intervjuade har antingen varit operativa chefer
eller konsulter, varav tre har sin bakgrund inom Ernst & Young (E&Y) och
resten inom Cap Gemini (CG). Det stora flertalet av de intervjuade ingick i
en s.k. serviceline, vilken hette Management Consulting & Business
Solution (se bilaga 1 för organisationsschema). Vad denna del gör och
varför vi lade undersökningens tyngdpunkt där återkommer vi till nedan.

Företaget CGE&Y är resultatet av CG:s förvärv av E&Y Management
Consulting. CGE&Y är ett konsultföretag inom management och IT. Det är
ett multinationellt företag som finns i 31 länder och har över 59000
anställda. I Sverige har företaget cirka 3300 anställda. Vid
sammanslagningen bidrog E&Y med ungefär 250 konsulter och CG stod
för det resterande antalet. Det fanns därmed en markant storleksskillnad
mellan företagen. Ytterligare skillnader var att CG hade kontor över hela
landet medan E&Y:s anställda bara fanns i Stockholm. CG:s kontor var
relativt självständiga men samarbetade med varandra i projekt. (Cap
Gemini Ernst & Young: Företagspresentation, Del 1, 2001)

Den del av E&Y som förvärvades hade sin huvudsakliga verksamhet inom
management- och strategiområdet, vilket innebär att företaget främst hade
kontakt med företagsledningar och personer på en relativt hög nivå hos
kundföretagen. CG:s fokus låg på IT-tjänster såsom systemutveckling,
systemintegration och outsourcing men de hade även verksamhets- och
strategikonsulter, varav de sistnämnda främst fanns inom det fristående
bolaget Gemini Consulting som också integrerades i den nya
organisationen. CG:s kontakt med kund skedde därför främst genom IT-
avdelningen hos kundföretaget. De båda företagen riktade sig ofta mot
samma kunder men på lite olika nivåer på grund av olika tjänsteerbjudande.

Den huvudsakliga anledningen till att CG förvärvade E&Y Management
Consulting var att företagens verksamheter kompletterade varandra. CG
ville bli starkare på strategi- och managementkonsulting för att kunna
erbjuda en helhetslösning gentemot kunden. Strategi- och
verksamhetskonsulterna genomför förändringsarbete och ger förslag på
förändringar och lösningar, vilka sedan implementeras via ERP-system
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(Affärssystem) eller specialutvecklade lösningar av vilka även driften kan
tas om hand av CGE&Y. Dessutom var E&Y intresserade av att sälja sin
managementkonsultdel, då de och övriga revisionsbyråer verksamma i
USA satts under press ifrån amerikanska SEC (Securities and Exchange
Commission) att avyttra verksamheter som kan äventyra deras oberoende
gentemot kunder (Levander, 2001).

CG:s förvärv av E&Y Management Consulting offentliggjordes i maj 2000
men arbetet startade redan under december 1999, då rörde arbetet dock bara
själva transaktionen. Under perioden maj till september diskuterades
sammangåendet på högre chefsnivå samtidigt som det skedde viss
planering. Det egentliga implementeringsarbeten av den nya organisationen
i Sverige sattes dock inte igång förrän i oktober 2000, då planeringsarbetet
med organisationsutformning och strategi på allvar kom igång. Arbetet
genomfördes i tio till tolv delprojekt med tydliga leveransdatum. Den nya
organisationen rullades ut vid årsskiftet, där det mesta på det operativa
planet hade fastställts.

I samband med sammangåendet skedde en stor omorganisering av
företaget, då man valde att införa en matrisorganisation (se bilaga 1). Den
nya organisationen delades in i sektorer och servicelines. Arbetet mot kund
sker nu uteslutande i projekt, vilka drivs inom de branschspecifika
sektorerna. Bemanningen av projekten sker från olika servicelines beroende
på karaktären på projektet.

Vår studie är, vilket tidigare nämnts, främst inriktat på den serviceline som
heter Management Consulting & Business Solutions. Konsulterna inom
Management Consulting & Business Solutions arbetar främst med
verksamhetsutveckling, förändringsarbete och implementering av
standardsystem så som Siebel och SAP R/3. De anställda inom denna
serviceline utgör den tydligaste mixen av konsulter med ursprung i CG
respektive E&Y, vilket är anledningen till att den utgjort det huvudsakliga
undersökningsområdet inom CGE&Y.

4.2 Koordination - Cap Gemini Ernst & Young
Följande avsnitt är uppdelat utifrån de teman vi tycker oss urskilja i det
empiriska materialet. De centrala teman som utkristalliserats är databaser,
kommunikation och projektarbete (Figur 4.1). Inom dessa teman har vi
identifierat ett antal koordinationsmekanismer och koordinationshjälpmedel
såsom kunskapsdatabas, klanstyrning etc., vilka relaterats till de teoretiska
koordinationsmekanismerna. Nedan redogör vi för hur användandet av



Koordination i förändring – En balanserad historia om kunskapsintensiva företag

49

koordinationsmekanismerna påverkar koordinationsbalanseringen i
CGE&Y.

Figur 4.1: Koordinationsmekanismernas påverkan på balanseringen i CGE&Y
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”Det är ju ett sätt att hela tiden öka produktiviteten i ett
konsultföretag speciellt ett sånt här stort. Sen i den här
branschen så har man en väldigt hög personalomsättning. Den
varierar av och till men jag skulle säga att den generellt är
ganska hög och för att snabbt få ut konsulter så måste man ju
ha tillgång till en verktygslåda som är lätt att ta till sig, lätt att
använda, lätt att förstå. Sen om konsulterna skall komma ut i
en särskild bransch eller ett visst kundföretag, så är det ju en
fördel om man vet vad vi har gjort i den här branschen i
liknande situationer och kan man söka den informationen så
har man vunnit en hel del tid.”

En chef från E&Y uttrycker en liknande åsikt:

”Tanken är att man inte skall uppfinna hjulet på nytt varje
gång utan att man skall dra nytta av den erfarenhet som finns,
det är ett starkt konkurrensskäl gentemot mindre
konkurrenter… Det är en universell syn för den här branschen
nu för tiden. Det är därför de här företagen blir så stora för
att man är så duktiga på att använda sig av erfarenheter och
allt sånt här.”

Den åsikt som förs fram i det ovanstående citatet återkommer hos många
av respondenterna. Det sägs uttryckligen att återanvändning är en viktig del
i företagets strategi och det finns ett antal förklaringar till detta.
Respondenterna antyder att det för de stora konsultbyråerna handlar om att
snabbt kunna få ut nya konsulter på ”fältet”, då konsultbyråerna i regel har
en relativt hög personalomsättning. Om det går att spara de lärdomar som
dragits i tidigare projekt innebär detta att nyanställda kan använda dessa
lösningar i de projekt de deltar i. Det anses även att det genom att lagra
gamla lösningar går att ha en jämnare kvalitet i de nya lösningarna. Att inte
enbart låta individerna besitta kunskapen, i form av tyst kunskap, innebär
även att det i viss mån går att behålla kunskap som dragits från gamla
erfarenheter i företaget trots att individerna slutar. Koordinering av
kunskap genom att, via kodifiering, explicitgöra den är ett billigare sätt att
koordinera på grund av den tidsbesparande effekt detta har. Det
huvudsakliga skälet till att återvinna kunskap är därmed möjligheten att öka
produktiviteten i arbetsprocessen på den operativa nivån.

E&Y har tidigare varit bättre på att arbeta med återvinning av kunskap och
har därför fungerat som inspirationskälla för CGE&Y:s arbetsprocess inom
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detta område. Det nya systemet kan kortfattat beskrivas som att det är
E&Y:s metodik och CG:s tekniska lösningar som har kombinerats i det nya
systemet. Det framgår från E&Y:s håll att detta är ett steg bakåt på grund
av sämre teknisk funktionalitet. Dessa anställda anser att det har blivit
svårare att återanvända gamla lösningar, vilket de menar är en absolut
nödvändighet. Den allmänna åsikten är dock att CG och E&Y har haft
liknande ambitioner vad det gäller arbetet med databaser, även om E&Y
har varit bättre på att använda och uppdatera databaserna. Uppdatering av
databaserna är centralt om de skall komma till användning. Det måste
finnas en tro på att det som finns i kunskapsdatabasen stämmer och att det
är den senaste informationen. En anledning till att E&Y har varit bättre på
detta är att de har haft bättre rutiner för att återanvända informationen och
även för att spara relevant information i kunskapsdatabasen. En chef från
E&Y pekar på vilken förändring detta kommer att innebära för CG
respektive E&Y:

”För CG har det varit en förändring för de har inte haft en
sådan här modell [återvinningsmodell] tidigare. För oss är det
en mindre förändring, fast samtidigt kommer det att vara en
förändring för att man håller på att utveckla det. Det blir inte
vårt ograverat utan man bygger utifrån vårt som plattform ett
nytt.”

Anledningen till att en form av mellanväg, med avseende på teknik och
metodik, har valts är, enligt en person ifrån CG som i dagsläget arbetar med
kunskapsfrågor inom CGE&Y, att det skall vara ett arbetsätt som individer
från båda företagen skall kunna förstå.

”Vi har som mål att alla skall använda samma system och då
finns det ju rent knowledge management-mässigt en del på
gamla E&Y som tycker att vi har gått baklänges. Men man
måste ju liksom dra ihop det till någon slags nivå fast en del
på Cap börjar på minus istället för på noll. Det finns hela
skalan. Nu gäller det att få upp en nivå som gör att alla vet
vad som kan göras, vad som bör göras och vad måste göras så
att alla förstår vad det är som gäller”

Ur intervjuerna går det att utläsa att det finns ett missnöje med den nya
kunskapsdatabasen från vissa individer inom E&Y. Anledningen till
utformningen av kunskapsdatabasens är troligtvis nivåskillnaden som fanns
inom de båda företagen med avseende på graden av återvinning. Det verkar
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dock finnas en medvetenhet om denna nivåskillnad och det är troligt att det
kommer att ske en utveckling inom databasanvändningen, åtminstone från
CG:s sida, vilka varit sämre på att återanvända.

Kunskapsdatabasen innehåller framförallt gamla lösningar, arbetsmetodik
och arbetsscheman. Det kan även vara nyckeltal och lärdomar om vad som
gått fel eller vad som har fungerat i ett projekt samt vilka personer som har
arbetat i projektet osv. Denna information kan sedan konsulterna använda i
liknande situationer. I kunskapsdatabasen är det möjligt att söka efter vad
CGE&Y har gjort för en viss kund eller i en bransch.

Den databas som CG hade var av mer generell karaktär medan E&Y:s
databas var kopplad till bransch och företag. Den kunskapsdatabas som
fanns på CG var lagrad på individernas egna hårddiskar. Detta medförde att
för att få tillgång till information krävdes att man kände till vilken person
som hade varit med i ett visst projekt för att därefter kontakta personen i
fråga. Det fanns dock vissa gemensamma hårdiskar inom de olika
divisionerna inom CG. E&Y:s kunskapsdatabas möjliggjorde att
informationen var sökbar och det fanns därmed inte samma behov av att
kontakta den person som innehavde en viss kunskap. Nedanstående citat
rörande situationen inom före detta CG åskådliggör hur deras
kunskapsdatabas fungerade.

”Det där var lite knäppt. Förut fanns lite för mycket väggar
som stod i vägen just ur det perspektivet. Så det är det jag
menar att informationen fanns och informationen finns men
den var inte lätt tillgänglig på något sätt. Som nyanställd var
det väldigt jobbigt att försöka hitta saker och ting som var
gjorda och framförallt då dom där första gångerna när man är
väldigt nervös och man verkligen skall profilera sig och
försöka visa att man kan någonting så vill man ju ha
någonting att stödja sig emot. Men efter ett tag när man visste
vem man skulle ringa till och hur man fick tag på det då var
det inte lika jobbigt längre.”

Det som framgår ovan är att kunskapsdatabaserna i CG var mer knutna till
personliga kontakter och detta är troligtvis en av anledningarna till att vissa
individer inom E&Y tycker att det nya systemet inte är komplett.

I teorin skall det fungera som så att värdefull information sparas under
projektets gång och senare sållas det viktigaste ut och lagras i en databas,
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vilken är sökbar för alla på företaget. E&Y har tidigare utnyttjat detta
hjälpmedel i större utsträckning än vad CG har gjort och har därmed
fungerat lite som en förebild till hur arbetet skall gå till i den nya
organisationen. Den allmänna åsikten är dock att detta inom gamla CG inte
har gjorts i den utsträckning som eftersträvats. Anledningen som anges är
tidsbrist och att vid slutet av ett projekt börjar genast ett nytt projekt, vilket
innebär att det inte känns motiverande att se tillbaka. En konsult med
ursprung i CG uttrycker detta som ett problem, vilket dock kan
överkommas om tid disponeras till återkoppling vid projektets slut.
Konsulten menar även att det har blivit tydligare riktlinjer inom
återanvändningsområdet för CG efter sammangåendet.

”Det är alltid ett dilemma med kunskapsåtervinning. För har
du det [kunskapsåtervinning] inte kalkylerat i projektet ifrån
början, så mot slutet börjar alla skingras, också kommer man
på att man skall göra en utvärdering och då måste man dra
hem dem och förlora intäkter. Så nu lägger vi alltid in det i
avslutet av projektet.”

Det framgår att uppdateringen har fungerat bättre på E&Y även om en
respondent tror att det skiljer ganska mycket åt även inom E&Y.

Kunskapsdatabaserna fungerar som ett sätt att koordinera kunskap och
arbeta, vilket leder till att produkterna, förändringsarbetet, liknar varandra
trots att kunderna har olika behov. Tanken är att vissa ”byggklossar” eller
moduler, som redan finns, skall sättas ihop till en lösning som är anpassad
till kunden. En chef från E&Y talar i citatet nedan om hur arbetet med
kunskapsåtervinning går till.

”Det är begåvade människor som jobbar här, så ofta tittar
man igenom materialet och så tar man lite byggklossar. Det
här passar här och det där passar där.”

Återvinningen av ”kunskapsblock” påverkar dock slutprodukten och ger
den en liknande utformning vid varje tillfälle. Detta kan kopplas till hur
Mintzberg (1979:6) beskrev att det genom att bestämma vissa egenskaper
hos output går att koordinera individernas aktiviteter. Då detta verktyg
används i sin rena form skulle det innebära rigiditet och ge en
standardprodukt. I CGE&Y:s fall är inte produktens egenskaper bestämda i
förväg. Det är snarare så att dess delar i viss mån bestäms i förväg.
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Detta har vi tidigare benämnt modularisering och i CGE&Y:s fall
motsvaras detta utav delar av kunskap i form av tidigare gjorda lösningar
och information, vilka används för att komponera ihop en tjänst som går att
anpassa efter situationen.

Kunskapsåtervinningen innebär ur koordineringssynpunkt att det krävs
mindre kunskapsöverföring direkt mellan individer eftersom kunskapen
finns explicit uttryckt i databasen. Denna kodifieringsstrategi leder genom
användandet av modularisering till en mer standardiserad koordinering. Det
finns dock möjlighet för individerna att välja vilka byggklossar som de
anser vara lämpliga, vilket innebär att slutprodukten, till viss del, kan
anpassas efter kundens behov. Arbetssättet innebär dock en högre grad av
standardiserad koordination än om företaget inte hade återanvänt kunskap
överhuvudtaget.

Återanvändning av gamla lösningar är något som eftersträvas och det är
även ett belöningskriterium att återanvända. Att hitta nya och innovativa
lösningar är inte lika väsentligt, vilket även illustreras av ett uttalande från
en person i chefsposition med ursprung inom E&Y.

”Vi vill inte ha en massa folk som springer runt och får beröm
för saker som inte är relevanta”

En annan chef inom E&Y påtalar dock farorna med att återanvända utan att
reflektera över kundföretagens situation:

”Det värsta som kan hända är ifall man bara trycker in saker
som man gjort någon annanstans utan att tänka sig för:
Passar det här? Men däremot får det inte vara så att ett gäng
sitter och filar på någonting och så har de ingen aning om att
det redan finns någon som har gjort det där.”

Detta arbetssätt kan därför trots allt ses som en begränsning i individernas
möjlighet att handla och det begränsar deras anpassning gentemot kunden.
Det anges av en person i chefsposition att den ungefärliga graden av
återvinning uppgår till ungefär 50 procent, vilket innebär att hälften av
arbetet i projekten anpassas till kunden. Detta är dock ingen siffra som är
statisk utan situationen är till stor del avgörande för hur mycket som går att
återanvändas. En annan individ uppskattar att 70 procent av kunskapen är
återanvänd i projekten, vilket skulle kunna tyda på att graden av
återvinning kan vara relaterad till personliga preferenser.
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Databaserna som verktyg, vilka enligt teorin normalt skulle ge
standardiserad koordination, innebär i detta fall att koordinationen kan ske
med mindre direkt kommunikation och att det fortfarande till en viss
utsträckning går att anpassa lösningarna efter kundernas individuella
behov.

Vissa av de anställda, med ursprung i CG, uttrycker dock att den
information som finns i databaserna endast fungerar som en ledtråd till vem
som skall kontaktas vid ett visst problem. Då databasen används på detta
sätt tas en direkt kontakt med den konsult som tidigare arbetat med ett visst
uppdrag. Detta görs för att diskutera problem och lösningar, vilket medför
möjligheten till att explicitgöra tyst kunskap i överförandet mellan de
anställda. Det vanliga är dock att lösningar tas ifrån databaserna och
därmed krävs inte den tids- och kostnadsintensiva direkta
kommunikationen. Det är troligt att CG, som har arbetat lite mer med
kontakter för att ta del av den eftersträvade kunskapen, är de som främst
använder den mer kommunikationsintensiva koordinationsmekanismen:
direkt kommunikation.

CV-databasen och Beläggningsdatabasen
CV-databasen är ett hjälpmedel som till största delen används vid
sammansättningen av projektgrupper. Det går att likna den vid det
”smörjmedel” Grant (1996:116) beskriver som medvetenhet om var en viss
kunskap är lokaliserad. Detta underlättar koordinationen av kunskapen, då
det går att hitta den individ som besitter den efterfrågade kompetensen och
låta personen delta i de projekt där dennes specialkompetenser kan
användas. En konsult från CG beskriver hur detta går till i praktiken:

”Alla konsulter är inlagda i ett bemanningssystem så man kan
söka på nyckelord om man exempelvis skall kunna
affärssystemet SAP och rollen P (Projektledare) eller om du
har en roll som konsult inom ett specifikt område inom
finansområdet eller vad det nu kan vara. Man kan även titta
på vilka som är lediga och var dom finns någonstans.”

Följden av detta är att specialistkunskaper inte behöver överföras till andra
individer, vilket innebär att den långsamma, osäkra och kostsamma
omvandlingen av tyst kunskap, till explicit kunskap, kan undvikas (Grant,
1996:114).
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En chef med ursprung i E&Y poängterar att CV-databaserna är ett
hjälpmedel som kombineras med personlig kännedom om individernas
kunnande:

”CV-databaserna används med personkännedom, det är inget
anonymt sätt att bemanna projekt.”

Det verkar som om CV-databasen används i olika stor utsträckning och på
lite olika sätt av personerna i företaget. En tendens är dock att de personliga
nätverken och personkännedom har en betydande roll som
koordinationsmekanism, vilket beskrivs och diskuteras utförligare i nästa
avsnitt.

En anledning till att CV-databasen inte alltid används är möjligheten att
lagra information om individernas personliga egenskaper. De personliga
egenskaperna kan spela en avgörande roll för hur ett projekt lyckas. Det
finns vissa fördelar med att sätta samman projektgrupperna med
personkännedom, då det finns en möjlighet att utifrån individernas
personligheter bedöma om gruppen kan arbeta tillsammans. Möjligheten att
koordinera på detta sätt kan dock begränsas av storleken på företaget. En
konsult, med ursprung i CG, påtalar nedan denna begränsning i CV-
databasen.

”Om man har jobbat någorlunda länge på företaget då vet
man om duktigt folk. Exempelvis om man skall ha tag på en
projektledare, som det är väldigt viktigt att få tag på en bra,
då är det ju mycket personliga egenskaper som väger in. De
personliga egenskaperna fångar du ju inte upp så bra i en
kunskapsdatabas [syftar på CV-databas].”

En konsult från E&Y påtalar att CV-databasen kanske mer fungerar som ett
hjälpmedel vid sidan av de personliga kontakterna och även att storleken på
det nya företaget påverkat arbetssättet:

”Det finns en person i varje serviceline som är utpekad för att
administrera beläggningen. Sedan därunder finns det
gruppchefer som har 10, 15, 20 personer och då har man ju
bra koll på människor om de är belagda eller inte och sedan i
botten finns det databaser [CV-databas och
beläggningsdatabas]... Tidigare i E&Y hade vi det mycket mer
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informellt än i gamla CG, där hade man det mycket mer
strukturerat. Jag tycker det har tillfört mycket plus.”

Beläggningsdatabasen har en annan koordinerande effekt. I den databasen
går det att se vilka personer som är upptagna och vilka som därmed kan
tänkas vara aktuella för ett specifikt projekt. Beläggningsdatabasen
fungerar även den som ett hjälpmedel vid bemanningen av projekt. Denna
databas var mer utvecklad inom CG, vilket förmodligen har sin förklaring i
att storleken på företaget krävde en sådan lösning. Inom det mindre E&Y
gick det att genom informella kontakter kontrollera beläggningen inom
projekten. I den nya organisationen kommer detta att vara mer strukturerat,
vilket uppfattas som positivt ifrån de anställda i båda företagen. Även
konsulterna med ursprung inom E&Y, vilka inte använt detta i samma
utsträckning, uppfattar alltså detta som positivt.

Avslutningsvis kan det fastslås att systemen som har använts i de båda
företagen på många sätt liknar varandra men att CG:s anställda inte har
använt kunskapsdatabasen frekvent som E&Y:s anställda. De nya
databaserna i CGE&Y har blivit en avvägning mellan de båda systemen.
De tre databaserna är av olika karaktär men syftar alla till att minska
kostsam kunskapsöverföring genom att koordinera den individuella
kunskapen, dels genom att styra individerna mot återvinning dels som ett
hjälpmedel vilket kan underlätta lokaliseringen av rätt kompetens. Den
tekniska infrastrukturen har en viktig koordinerande roll i CGE&Y.
Användandet av den tekniska infrastrukturen kan sägas leda till en något
standardiserad koordination med en minskad möjlighet till anpassning efter
de aktuella förutsättningarna hos kunden.

4.2.2 Kommunikation
Ett sätt att koordinera verksamheten inom CGE&Y, där koordination av
kompetens är av central betydelse, är att använda sig av sitt kontaktnät.
Detta gäller trots att det är tänkt att företaget i hög utsträckning skall
använda CV-databasen för detta ändamål. Denna sorts koordination måste
ses som ett uttryck för det vi tidigare benämnt ömsesidig anpassning, d.v.s.
där direkt, ofta informell, kommunikation fungerar som
koordinationsmekanism. Utifrån de intervjuer som har gjorts verkar det
som att koordinationsmekanismer av denna sort är viktiga för
verksamheten både inom och utom projektarbetet. En chef från CG ger
uttryck för denna tendens:
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”Vi går mest på personliga kontakter… Jag vet ganska väl vad
dom kan och vad dom gör och vi hittar snabbt. Vi har gjort
massor med kickoffer, möten synkningsövningar på längden
och på tvären så vi är helt matta på det här…, för att alla
chefer skall veta till vem dom skall gå på.”

En chef med ursprung inom E&Y anser även att det i den nya större
organisationen handlar mycket om att ha ett kontaktnät och veta vem som
skall kontaktas i olika frågor.

”Vi är ganska många [i hans serviceline]. Vi har mer
systematiserat och bättre koll i processerna…, det bygger inte
på att jag vet vem här [har den rätta kompetensen]… det
bygger mer på att jag vet vart jag vänder mig för att få rätt
kompetens och detta är mycket bättre idag.”

Sammanslagningen av organisationen inleddes också den med direkt
kommunikation på chefsnivå, vilket i enlighet med March & Simon
(1958:142) är naturligt då det rör sig om icke-rutiniserade aktiviteter.
Kommunikationen, vilken skedde genom kick-offs, möten,
synkningsövningar, workshops etc., hade självklart också en social
betydelse. Aktiviteterna medförde framförallt att cheferna visste vem de
skulle tala med istället för att leta runt efter rätt person. Detta samtidigt som
de lärde känna varandra och därmed initierade ett kontaktnät dem emellan.
Det finns dock en del som anser att det varit problem med att hitta rätt
människa innan kontaktnät har formats. Detta påtalas bl.a. av en konsult
från CG:

”Den nya organisationen gör att det är helt nya människor på
nya roller som gör att det tar en stund innan man har upprättat
kontakterna och sen har det genererat fler interaktioner.”

Detta understryker nödvändigheten av att ha ett fungerande nätverk inom
företaget. Betydelsen av kontaktnät illustreras även väl av en annan konsult
från f.d. CG, som uttrycker sig enligt följande om hur de tilltänkta
projektledarna väljer ut folk vid sammansättning av projektgrupper:

”För att jag skall köra det här projektet vill jag ha den, den
och den personen i mitt projekt. Annars kan jag inte acceptera
det här projektet.”
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Den tilltänkta projektledaren ställer alltså krav på den kundansvariga att
vissa andra nyckelpersoner skall ingå i projektet, då projektledaren vet vad
dessa går för och vad de kan. Orsaken till detta kan dels tolkas som att
projektledaren vet vilka kunskaper de utvalda besitter, dels som att en tänkt
socialisationsperiod kortas ner. En positiv aspekt med detta sätt att
koordinera, till skillnad från bemanning genom användande av CV-
databasen, är att de personliga egenskaperna framträder (se även första
citatet på sidan 56). Detta tyder på att direkt kommunikation och därmed
ömsesidig anpassning har stor betydelse för ett lyckat projekt och
sammansättningen av projektgrupperna.

Däremot antyds det att den direkta kommunikationen initialt mellan
individer med ursprung i CG respektive E&Y av naturliga skäl inte är lika
intensiv som inom CG- respektive E&Y-sfären, då det tar tid att utveckla
kontakter mellan individer med olika ursprung. Självklart kan denna
process medföra en viss frustration även om den verkar ha fungerat
tillfredställande vid detta sammangående, vilket belyses av en av de
intervjuade cheferna med ursprung i CG:

”Kommunikationen har fungerat bra men det är bökigt när
man skall lära känna varandra.”

Med andra ord så tar det, enligt vår tolkning, längre tid att hitta de
gemensamma nämnare som är nödvändiga för att gruppen skall kunna
arbeta ihop. Detta talar då för att det i de tidigare organisationerna existerat
skillnader i den gemensamma plattformen. Ett försök till att överkomma
detta var att anordna en fest under hösten samt att skicka iväg alla på en
resa till Kos under vårkanten. Även om inga djupa kontakter knyts under
dessa evenemang så har de åstadkommit en viss avdramatisering av ”de
andra”.

Individerna med ursprung i de olika organisationerna verkar ha en bra bild
av vad de andra arbetar med. En anställd med ursprung inom E&Y tror att
det dock kan vara svårt för CG att förstå vad E&Y-konsulterna egentligen
arbetar med, då de håller på med ”mjuka frågor”. Å andra sidan tros det på
CG-sidan att det finns förutfattade meningar om att de bara sysslade med
ren IT-verksamhet. Detta kan delvis förklaras av att gamla CG var en stor
organisation, vars verksamhet var relativt omfattande, samt att de
intervjuade arbetar i gränslandet mellan IT och managementkonsulting. En
chef med ursprung inom E&Y anser dock att de båda företagen i vissa
avseenden hade liknande kunskaper.
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”Vi har jobbat med IT och vi hade strategisk IT inom vårt
område. Det i sig har aldrig varit något frågetecken vad de kan
och vad de inte kan. Det är snarare så att de på gamla IT-
sidan har lite svårare att veta vad vi kan… Det är en svårare
uppgift.”

Detta antyder att både E&Y och CG i stort känner till varandras kunskaper
men att det från båda hållen finns vissa tvivel på om det ”andra företaget”
verkligen känner till vad man själv kan. Då kunskapen om vem som kan
vad, vilket fungerar som ett hjälpmedel för koordination (Grant, 1996:116),
är något begränsad kan direkt kommunikation som koordinationsmekanism
vara något svårare att utnyttja. Istället skulle man kunna tro att en annan
sorts koordinationshjälpmedel initialt fått större betydelse i t.ex.
uppstartandet av projekt, där den tekniska infrastrukturen varit en
framkomlig väg i att finna rätt kompetens.

Detta har dock inte våra undersökningar visat på. Istället poängteras det av
en högre chef från CG att denne vet vilka som är ansvariga för vad inom de
delar där E&Y folk finns. Därför använder han i större utsträckning chefen
inom området som informationsförmedlare (”gatekeeper”) gällande vem
som besitter behövd kompetens. Detta kan, enligt vår åsikt, bero på att en
del kunskap är tyst med avseende på individer och deras kompetens, vilket
medför att man hellre använder sig av direkt kommunikation än
kunskapsdatabaser av olika slag. Att de anställda, kanske framförallt med
ursprung inom CG, utvecklat rutiner, där kontakterna går via cheferna tror
vi kan vara en ytterligare delförklaring.

Det påpekades ovan att det tar tid att skaffa sig nya kontakter mellan
individerna. Men det verkar dock underlättas av att de flesta är nyfikna och
ödmjuka samt intresserade av att komma i kontakt med individer från de
andra delarna. Det finns tecken som tyder på att det finns vissa
gemensamma värderingar mellan individerna på de båda företagen, vilket
underlättar den direkta kommunikationen (Grant, 1996:116). De flesta av
respondenterna från både CG och E&Y uttrycker detta. En konsult med
ursprung inom CG säger:

”Det har inte direkt funnits några skillnader i värderingar.”

En liknande åsikt uttrycks även av en chef med ursprung inom E&Y:
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”Det är ganska lika kulturellt, hur man jobbar med kunder och
profilen på människor är ganska lika. Det är nyansskillnader
skulle jag säga”

Detta kan tyda på att det finns vissa möjligheter för ett existerande av något
som kan liknas vid en symbiotisk klan, vilket vi återkommer till senare.
Överhuvudtaget sägs det i intervjuerna att det inte finns några större
kulturella skillnader mellan CG och E&Y i den serviceline (Management
Consulting & Business Solutions), där vi främst har genomfört våra
intervjuer.

Detta kan tolkas som att det existerar vissa gemensamma kulturella
mönster mellan medarbetarna i de båda företagen. Vi tror å andra sidan,
vilket även antyds i empirin, att det förekommer en del kulturella skillnader
mellan den undersökta servicelinen och mer teknikintensiva delar. Detta
skulle innebära att det förekommer subkulturella drag inom CG samt även i
vissa delar av det nuvarande företaget.

Vi tror även att kulturella skillnader också kan ha funnits mellan Gemini
Consulting och de övriga delarna. Detta då Gemini Consulting konkurrerar
med företag som McKinsey och kan antas tillämpa mer av en
personaliseringsstrategi för att använda Hansens et al., (1999:107) ordval.
Skillnaderna påvisas i följande uttalande ifrån en konsult från CG:

”Jag har en känsla av att Gemini Consulting kom mest i kläm,
för att de var minst, och vi har försökt jobba ihop med Gemini
Consulting men det är att föra in olika kulturer. De har ju inte
samma kultur som E&Y heller… De har haft ännu mer
strategisk höjd…, E&Y ligger närmare oss. Vi hade ett litet
glapp till Gemini Consulting.”

Implikationen av dessa skillnader gentemot de teknikfokuserade delarna
och Gemini Consulting för den direkta kommunikationen är att den kanske
har möjlighet att fungera relativt smidigt inom servicelinen ifråga. Men den
fungerar kanske sämre med andra, mer teknikfokuserade delar samt med
Gemini Consulting.

E&Y:s managementkonsulter satt (och sitter) alla samlade på Sturegatan i
Stockholm, vilket innebär att möjligheten till direkt kommunikation och
ömsesidig anpassning bör vara större. Nedanstående uttalande belyser väl
fördelen med att folk sitter samlade:



Koordination i förändring – En balanserad historia om kunskapsintensiva företag

62

”Har man träffat folk en gång är det betydligt lättare att ringa
och be om något eller fråga om någonting än om man aldrig
sett dem.”

Hos individer med ursprung inom E&Y måste det faktum att de nu ingår i
en organisation som är betydligt större medfört att de har mindre personlig
kontakt med många av de kollegor de arbetar med. Implikationen av detta
är att den personliga kommunikationen har försvårats eller egentligen
nödvändigtvis minskat med de kollegor som det arbetas med. Detta har
inneburit ett större beroende av kommunikationshjälpmedel som e-mail och
telefon samt andra koordinationsmekanismer. Användandet av e-mail
verkar t.ex. ha ökat ofantligt, vilket också påpekas av en chef från CG som
får uppemot 100 e-mail om dagen:

”E-mail hysterin har slagit till fullständigt”

I och för sig skall det inte dras för stora växlar av detta, då den allmänna
trenden i samhället varit att e-mailandet ökat i takt med ökad IT-mognad i
samhället. Införandet av en matrisorganisation kan också ha påverkat detta
fenomen. Men det är dock möjligt att en del av detta har sin upprinnelse i
att koordination genom direkt kommunikation inte längre är möjlig i
önskad utsträckning.

Hos f.d. CG satt konsulterna oftast ute hos kunden, vilket innebar att man
på ett naturligt sätt hade direkt och personlig kontakt med både kund och
konsultkollegor. Detta är ännu en faktor som tyder på att direkt
kommunikation är av yttersta vikt för företagets verksamhet. Å andra sidan
så tog man ”med sig problemet till kontoret” i högre utsträckning hos E&Y.
Detta tror vi delvis kan förklaras utav tjänstens art, där interaktion med
kollegor kanske är viktigare än med kunden.

Sammanfattningsvis verkar det som att kontaktnät är viktigt inom CGE&Y.
Detta kan betraktas som en form av ömsesidig anpassning, vilket
åstadkommes via koordinationsmekanismen direkt kommunikation. Det har
dock påvisats att det inte går så lättvindigt att använda sig av den vid en
sammanslagning. Det krävs omfattande aktiviteter samt en inställning som
präglas av öppenhet gentemot det nya.

Det är också av vikt att poängtera att kontaktnäts- eller nätverkbyggande
mellan individerna medvetet har underlättats av företaget samtidigt som
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individerna insett betydelsen i det för dem själva. Det sistnämnda är en av
huvudförklaringarna till att det målmedvetet satsas på att bygga upp egna
kontaktnät. Det skall dock sägas att kontaktnätet sällan bygger på djupa
personliga relationer utan att man istället träffas någon gång då och då,
vilket gör att det snarare rör sig om en professionell relation.

4.2.3 Projektarbete
Som tidigare påpekats arbetar CGE&Y uteslutande i projektform.
Arbetssättet i projektet har, enligt de intervjuade, inte påverkats väsentligt i
och med sammangåendet mellan CG och E&Y. Det framgår även att de
som arbetat i projekt under integrationsperioden, som sträcker sig ifrån maj
2000 då sammangåendet blev officiellt till januari 2001 då den nya
organisationen implementerades, inte har påverkats i någon större
utsträckning.

Det har dock infunnit sig en osäkerhet om hur arbetet med fusionen hade
fortgått, då flera konsulter, vilka ”varit ute på fältet”, tyckte att det
saknades information. En av de anställda med ursprung inom CG ger
uttryck för detta.

”För många konsulter kan jag tänka mig att det kändes som vi
jobbade [med den nya organisationen] ett halvår och ingenting
hände och ingen märkte någonting och sedan bara ”swosh”
kom allt på en gång den första januari.”

Det motsägs dock av andra som menar på att informationen har funnits på
intranätet för den som velat ha den. Problemet handlar därför snarare om att
informera och kommunicera rätt, d.v.s. att tydliggöra var informationen
finns.

Sammangåendets implikationen för koordination av verksamheten kan
dock ha varit att koordinationen av vissa stödjande funktioner inte sägs ha
fungerat tillfredsställande för konsulterna till en början. Detta är dock inget
som i förlängningen har påverkat i någon större utsträckning.

Att individernas har olika organisatoriska ursprung har dock en viss
betydelse för koordinationen i projektarbetet. Det visas t.ex. av följande
uttalande från en chef med ursprung inom CG:

"Man behöver en längre startsträcka i projektarbetet, för att
snacka ihop sig"
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Det finns alltså ett behov av att den initiala socialisationsfasen (Katz,
1997:178) som projekt brukar gå igenom är längre än den ”vanliga”
tidsperioden, vilket trots allt antyder att det föreligger en viss skillnad i hur
man tänkte och arbetade i de gamla organisationerna. Att aktiviteterna i och
med detta skiljde sig något mellan organisationerna kan, enligt Vaaras
(1999:70) resonemang, vara ett uttryck för kulturella skillnader. Dessa
skillnader verkar dock inte vara speciellt djupa, vilket kan exemplifieras av
att en del grupper startade att samarbeta relativt tidigt efter att det officiella
beslutet om att CG köpt E&Y Management Consulting offentliggjordes.
Detta får dock vägas emot tidigare analys, där det sägs att det inte fanns
några framträdande kulturella skillnader mellan företagen. Vi tror att
sanningen (som vanligt) ligger någonstans mitt emellan, där det går att
identifiera vissa gemensamma kulturella mönster med ursprung både i
professionell- och organisationstillhörighet. Detta samtidigt som det också
självklart finns skillnader i de kulturella mönstrena som är specifika för
varje verksamhet (se t.ex. nedan).

Generellt sägs det att E&Y:s sätt att arbeta i projekt var något mindre
strukturerat och att de är mer ”entreprenörsdrivna” samt att de ser arbetet
mer som ett ”hantverk”. En chef inom E&Y påpekar detta:

”Det har varit mer strukturerat i gamla Cap och Gemini än i
gamla Ernst & Young. Vi har nog varit lite mer
entreprenördrivna och de har varit mer strukturerade så vi
kompletterar varandra himla bra där.”

Överhuvudtaget sägs det att CG hade en starkare ”projektkultur” än E&Y.
Att CG varit mer strukturerade och haft en starkare projektkultur kan delvis
hänga samman med att de har arbetat med större projekt under längre
tidsperioder än E&Y. När vi talar om ett mer strukturerat arbetssätt innebär
det att den projektmetodik som används är mer strukturerad alternativt att
den följs i större utsträckning. Denna metodik är ett uttryck för
koordinationsmekanismerna regler och planering men även ett uttryck för
sekvensiering av arbetsprocessen. Det går också att ifrågasätta om det
verkligen kompletterar varandra så bra som det framställs ovan då det
handlar om olika synsätt. Vi misstänker att det finns risker att konflikter
kan uppstå som en följd av detta.

Metodiken innebär en viss sekvensiering som sedan upprepas i flera
projekt. Detta medför en viss standardisering i koordinationen och en
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minskad handlingsfrihet. Dock använder sig CGE&Y, om kunden så
kräver, av dennes metodik.

F.d. CG:s och E&Y:s metoder skiljer sig därmed åt till en viss del men det
kan bero på att verksamheterna har haft olika inriktning. Hitintills har CG:s
gamla metodik använts i de projekt, där båda parter har varit inblandade.
Vissa projekt fortsätter dock att använda E&Y:s metodik, då det, enligt
vissa intervjuade, inte finns någon tillämplig CG-metodik. Det skall även
sägas att metodiken inte enbart har i koordinerande syfte utan att den även
är en del av företagets kvalitetscertifiering.

En ytterligare anledning till att projektarbetet var mindre strukturerat inom
E&Y kan vara att de hade större marginaler på sina tjänster, vilket kan ha
medfört att det inte var nödvändigt med samma medvetenhet om
planeringen av projekten.

”Ernst & Young har inte arbetat riktigt så här strukturerat. De
har å andra sidan haft större marginaler…, de har nog inte
funderat så mycket på de här detaljerna. De har paketerat och
så kör de.”

I varje projekt inom CG fanns det vissa roller som var obligatoriska men
det var bara nyckelrollerna som utsågs direkt vid projektstarten.
Nyckelrollerna definieras enligt vilket ansvar de har, hur och vem det skall
rapporteras till. En konsult från E&Y påtalar de skillnader som fanns i
projektarbetet mellan de båda företagen.

”Det finns ganska väl formaliserat [nyckelrollerna]. Det fanns
det i gamla E&Y också och i gamla Gemini…,
projektledningsprocessen kan du kalla det, roller och ansvar,
leveranser, tidsplaner, budgetar, deadlines och så vidare och
det tycker jag utifrån gamla Ernst & Young har blivit lite
bättre nu… Det fanns en starkare projektkultur i gamla Gemini
till exempel, än i Ernst & Young.”

För övriga projektmedarbetare finns det därför inga direkta
arbetsbeskrivningar men det är beskrivet vilka kvalifikationer det skall vara
på den som innehar en viss position. Att det inte görs arbetsbeskrivningar
för varje projektmedlem innebär att det skapas en viss flexibilitet i
koordinationen mellan olika projekt, så att anpassningar bl.a. kan ske till
vilka eventuella övriga åtaganden dessa har. Här väljer alltså företaget att
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undvika att reglera rollbesättningen. I takt med ökad storlek på projekten
besätts dock fler roller i förväg.

I det nya företaget kommer, som tidigare nämnts, CG:s metodik att
användas i första hand. Detta medför att en viss flexibilitet i koordinationen
riskerar att gå förlorad för E&Y, vilket å andra sidan kan vara nödvändigt
för att projekten skall kunna sys ihop. Samtidigt verkar tydligare struktur
ses som positivt utav flera av de intervjuade ifrån E&Y. Då E&Y kommer
in i tidiga faser av projekt och säljer rekommendationer till kunden för vad
och hur saker och ting skall genomföras leder detta till en högre
riskexponering och ett större behov av kompetenskoordination. Detta,
därför att kunden sedan vill att andra delar, d.v.s. f.d. CG, skall
implementera det föreslagna. Management- och strategikonsulterna ifrån
E&Y måste därför känna till vad andra delar har för tillgänglig kompetens
och kunskap vid ett givet tillfälle.

Att det sammanslagna företaget tar intryck av E&Y på det område, där de
använt sig av mer standardiserade koordinationsmekanismer (se även
tidigare avsnitt där modularisering behandlas) gällande
kunskapsåtervinning, och försöker att förbättra rutinerna inom det påverkar
organisationen. Vi finner alltså vissa tecken till standardisering av
koordinationen här, vilket vi tror resulterar i att det kreativa processen
begränsas till ett avgränsat område. Frågan är bara hur stor den kreativa
processen hinner bli under stark tidspress.

Med kunskapsåtervinning via databaser som strategi (kodifieringsstrategi)
blir rutiner därmed en tydligare och viktigare del av den metodik företaget
använder. Det är av stor vikt att projekt dokumenteras enligt existerande
riktlinjer. Detta fokus samt problem med att förändra aktiviteter hos
anställda uttrycks t.ex. på detta sett av en person med ursprung inom CG:

”Inte helt enkelt att omvända de här gamla hundarna... De
nyanställda skall få det inpräntat på näthinnan att det är så
här vi jobbar”

Detta kommer därmed medföra att nyanställda i högre grad socialiseras in
till att följa dessa regler. Detta skulle kunna vara ett exempel på hur
socialiseringen även kan underlätta standardiserad koordination. Å andra
sidan är det möjligt att det fortfarande finns utrymme för kundanpassning
och kreativitet inom ramen för denna socialisering.
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4.2.4 Balansering
Sammanslagningen av CG och E&Y:s managementkonsultdel har gått
förhållandevis smärtfritt. Orsaker till detta kan vara att det inte i någon
större utsträckning har funnits överlappande kompetens, vilket har
inneburit att det inte har varit någon större risk för uppsägningar och
därmed minskad oro på det personliga planet. Detta har därmed inneburit
möjlighet till att skapa en positiv anda i den nya organisationen.

Det skall dock påpekas att en del uppfattar det som att omorganisationen
och implementeringen av den nya organisationen har gått lite väl snabbt.
Det fanns visserligen, som tidigare nämnts, information även om den
kanske inte kom ut till konsulterna i tid, vilket gjorde att de svävade i
osäkerhet ett tag under hösten 2000. Generellt i situationer av osäkerhet,
vilket ett företagsförvärv eller en fusion utgör, vill anställda ha information
i stor omfattning (Choo, 1998:189-190). En del tycker också att arbetet
med sammanslagningen skett på en för hög nivå, vilket i vissa fall
resulterat i att det administrativa initialt inte fungerat till hundra procent.
Det tycks dock som att denna process får godkänt, vilket även visas av att
få begärt avsked från företaget.

Att de individer som arbetade på de båda företagen i de flesta fall har högre
utbildning och är mycket professionella samt driftiga kan även ha haft
betydelse för att sammangåendet gått förhållandevis smärtfritt. Det går att
tala om att de sett fördelar med affären, d.v.s. att den varit
meningsskapande för dem. Detta belyses av att de flesta talar om hur
kompletterande företagen är och hur bra de passar ihop. Avsaknaden av
överlappning uttrycks bl.a. av en konsult från CG i följande citat:

”Det passar väldigt bra ihop. Vi jackar in ganska naturligt”

Det betonas vidare att de nu kan sälja en helhetslösning, då de erbjuder hela
värdekedjan vilket redan resulterat i ett antal nya affärer.

”Vi har en fördel när vi går in i säljlägen. Vi blandar in fler
servicelines och [använder] sektorerna cross-funktionellt. Det
är en styrka att ha hela verktygslådan ända från strategi till
ner till New Market Group och Operate [två servicelines] och
veta att man har det bakom ryggen. Är du rätt person och ser
helheten så kan du se otroligt mycket mer affärsmöjligheter”
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Detta är en åsikt som inte bara finns på chefsnivå utan det lyser igenom hos
de flesta av individerna. Det råder alltså en stor entusiasm bland de
anställda gällande företagets framtida möjligheter, vilket åskådliggörs av
ovanstående uttalande av en konsult från CG.

Ytterligare en orsak till att sammangåendet så här långt verkar ha fungerat
bra är att det verkar finnas mönster av kulturella likheter. Det verkar som
att det existerar klanliknande i drag inom konsultbranschen, då mycket av
arbetssätt, tänkande, metodik etc. uppvisar likheter.

De drag av klan som funnits verkar präglas av ömsesidig respekt för
respektive kunskaper och kompetens, då uttalanden som ödmjukhet,
generositet och allmänt berömmande av varandra ofta har förekommit. Det
påpekas också, av en chef från CG att medlemmarna av de båda
organisationerna är självständiga individer med stort intresse för sina
uppgifter.

”Alla är individer, alla är väldigt självständigt tänkande,
oerhört drivna människor och det gäller att ta hänsyn till
detta.”

Detta tolkar vi som tecken på att det existerar lite av ett ”kunskapsbaserat
förtroende” för att använda Vik & Lindkvists (2001:99) beteckning. Detta
exemplifieras också väl av kontaktsnätens stora betydelse för individerna
och dess koordination, vilka har som grund i professionella relationer.

Detta kunskapsbaserade förtroende är en av faktorerna bakom den
symbiotiska klanen, vilken verkar existera i verksamheten. Det är dock
möjligt att klanen är generell för denna del av konsultbranschen, då dessa
drag verkar återkommande i både CG och E&Y. Speciellt inom CG ses det
positivt att E&Y-konsulterna nu ingår i verksamheten. Det skall dock sägas
att det även föreligger en viss statusskillnad mellan managementkonsulter
och konsulter inom implementering av affärssystem, vilket man dock
försöker att överbrygga i belöningssystem etc. En av orsakerna till att det
går att spåra vissa gemensamma värderingar i konsultbranschen är
sannolikt till en hög grad beroende av att konsulterna i de flesta fall har en
homogen bakgrund med akademisk ingenjörs-, ekonomisk- eller
systemvetenskaplig examen. Detta åskådliggörs även av en person med
ursprung inom CG:
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”Det måste finnas en viss bulk av människor som är lite grann
stöpta i samma form. Det måste finnas programmerare och
systemutvecklare…, för att ha hela ruljansen i gång, likaväl
som det måste finnas managementkonsulter med
verksamhetsinriktning och strategikonsulter.”

Dessutom går det att spekulera över möjligheten till att det är individer med
en viss personlighet som söker sig till konsultföretag som CGE&Y, vilket
ytterligare kan ha stärkt de gemensamma värderingarna. Existensen av den
symbiotiska klanen bör dock ha en positiv inverkan på
kunskapskoordineringen, då det råder en positiv inställning till att delge
andra sina kunskaper.

Det bör också påpekas att det, enligt vår åsikt, inom denna bransch
sannolikt föreligger en viss tro på långsiktig belöningsrättvisa, då monetära
belöningar verkar spela en förhållandevis stor roll för de anställda. Detta
skulle kunna vara tecken på att det även finns inslag av Ouchis, mer
monetärt fokuserade, klan i företaget. Detta försöker CGE&Y att utnyttja
genom att ha ett belöningssystem som belönar just det företaget vill
åstadkomma, vilket omfattar sådant som lagring av s.k. best practise i
databaser, användande av tidigare kunskap och erfarenheter,
kunskapsdelning till medarbetare och genomförda certifieringar.
Belöningssystemet belönade tidigare, i framförallt CG, efter antal
fakturerade timmar.

Nu utgår belöningen istället ifrån företagets ”Performance Development
Review”. Användandet av detta system innebär att det finns ett antal
faktorer, vilka skiljer sig åt mellan individerna beroende på arbetsuppgifter,
som man belönas utifrån. Detta system stärker därmed tron på den
långsiktiga belöningsrättvisan, då både managementkonsulten och
programmeraren nu kan belönas på ett uppgiftsneutralt sätt. Detta ger alltså
en tydlig rollbeskrivning för individen, då denne får reda på ”vad jag skall
vara bra på”. Detta har även samband med den av CGE&Y övertagna
modellen med olika nivåer, där det förväntas olika mycket av individer
beroende på om de är exempelvis Consultant eller Principle. Det bör
poängteras att denna uppdelning inte med nödvändighet kommer att
implementeras i hela företaget på grund av att det finns vissa kulturella
skillnader mellan olika servicelines. I Strategic Consulting samt
Management Consulting & Business Solutions används dock denna, av
E&Y inspirerade, modell.
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Följden av att det existerar en mix av den symbiotiska och den monetära
klanen inom verksamheten är att koordinationsmekanismen socialisering i
högsta grad är närvarande. Det existerar därmed ett slags flexibel
koordination via en gemensam plattform inom vilken individerna har ett
betydande mått av frihet.

Som tidigare nämnts är organisationen nu utformad som en matris med s.k.
servicelines lodrätt och branschspecifika sektorer på den andra ledden (se
även bilaga 1). Sektorerna kan sedan boka resurser ifrån servicelines.

En matris förutsätter att det förekommer ett visst förtroende mellan delarna,
vilket belyses av att begreppet ”generositet i matrisen” har myntats inom
organisationen. Att koordinera en matrisorganisation är inte helt enkelt. En
dylik organisation brukar förutsätta en hög grad av kommunikation som
koordinationsmekanism (Mintzberg, 1979:170). Matrisen har alltså allmänt
sett medfört ett större behov av koordination och koordinationsmekanismer
i verksamheten. Utifrån det emiriska materialet är det svårt att avgöra till
vilken grad införandet av en matrisorganisation påverkat koordineringen
relativt tidigare. Det går dock att säga att koordineringen har större
betydelse i matrisorganisation än tidigare.

Koordineringen inom företaget sker och har tidigare skett genom mycket
direkt kommunikation. Kontaktnät eller nätverk, som det också benämns,
har en stor betydelse inom företaget, vilket också var fallet i gamla CG och
E&Y. Det tar lång tid för en nyanställd att förstå tänkandet och hur det
fungerar med kontakter, vilket aktualiseras av följande uttalande av chef
med ursprung inom CG:

”Om det exempelvis kommer in en ny person…, direkt från
skolan så tar det lång tid innan man är inne i hur ”tänket” är
och hur man använder alla kontakter, det som ligger bakom.
Man kan prata hur mycket som man vill om metoder och
modeller, men hur gör vi egentligen?”

Det föreligger alltså tyst kunskap inom organisationen om hur
medlemmarna skall bete sig i sitt dagliga arbete som går utöver de modeller
och metoder som används. Denna kunskap socialiseras alltså in i individen
och fungerar därmed som en koordinationsmekanism i verksamheten.
Denna kunskap, som kan sägas utgöra grunden till en insocialisering i den
existerande klanen, fungerar i samverkan med direkt kommunikation och
ömsesidig anpassning till att skapa en flexibel koordination. Den direkta
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kommunikationen och ömsesidig anpassning är centralt i framförallt
projektarbetet trots att man här försöker att använda standardiserad
koordination.

Slutsatserna vi kan dra av empirin som framkommit vid våra intervjuer
med CGE&Y är att E&Y innan sammangåendet hade en mer flexibel
koordination än CG. Detta kan delvis förklaras av att CG var en mycket
större organisation än E&Y, vilket innebar att CG var mer beroende av
standardiserad koordination för att verksamheten skulle kunna vara
hanterlig.

I den nya verksamheten har mycket av CG:s koordinationsmekanismer,
som exempelvis metodik, anammats, vilket verkar naturligt när företaget
har varit det dominerande. Dock försöker den nya organisationen att ta till
sig och använda E&Y:s koncept gällande Knowledge Management, där
återvinning av kunskap varit centralt. Att koordinera genom att använda
koordinationsmekanismen modularisering av produkten, vilket skett med
hjälp av en databas med kodifierad kunskap och erfarenheter, har varit
viktigare och mer centralt i E&Y. Denna strategi har därmed varit en av de
viktigaste koordinationsmekanismerna, vilka medfört en standardisering av
koordinationen. CGE&Y tar till sig denna koordinationsmekanism, vilken
medför att hela företaget rör sig något mer emot standardisering.

För CGE&Y, vilket i grund och botten är ett kunskapsintensivt företag, har
balansen liksom många andra större konsultföretag, förskjutits i riktning
mot en relativt mer standardiserad koordination. Anledningen till att dessa
företag rör sig emot standardiserad koordination är att det medför
produktivitet. Desto mer standardiserad koordination desto billigare och
snabbare kan företaget ”tillverka” sin service.

Att CGE&Y är resultatet av ett sammangående utgör även det en kraft i
riktning mot standardiserad koordination p.g.a. den ökade storleken och
komplexiteten i organisationen samt den ökade osäkerheten i och med
sammangåendet.
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Figur 4.2: Balanseringen mellan standardiserad och flexibel koordination i CGE&Y

4.3 Tre kompletterande företag
För att få möjlighet att undersöka om det fanns några gemensamma
faktorer, som påverkade koordinationsbalansen i en flexibel eller
standardiserad riktning, genomförde vi ett antal kompletterande intervjuer.
Detta gjordes på tre företag som befann sig olika situationer, vilka dock alla
gått igenom ett sammangående och kan betraktas som kunskapsintensiva.
En intervju på vardera av dessa företag genomfördes. Respondenterna hade
chefspositioner och kännedom om företagets koordination och
sammangåendets påverkan på denna.

4.3.1 WM-data
WM-data är ett konsultföretag som levererar olika typer av IT-tjänster till
företag. Verksamheten inbegriper traditionella IT-konsulttjänster vilket
innebär anpassningar av olika IT-lösningar till kundens behov men även att
uppdatera och stödja installerade system (www.WMdata.se). Det
affärsområde som vi inriktade oss på heter WM-data eSolutions och arbetar
med e-handelslösningar. Respondenterna var lokaliserade i Kalmar och
denna avdelning bestod av cirka 60 personer. Tidigare ingick avdelningen
inte i WM-data utan var ett personalägt företag vid namn Relator, vilket
hade 60 anställda varav 40 i Kalmar och 20 i Stockholm. Under 1998
köptes företaget upp av WM-data och integrerades i organisationen. Den
främsta anledningen till uppköpet var att WM-data ville stärka sin
etablering i regionen.
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Avdelningen arbetar till viss del i projekt där man på den lokala marknaden
säljer hela projekt men personalen deltar även i andra WM-data-projekt.
Den största delen utgörs dock av ”uthyrning” av konsulter till kunder som
extra resurser. Respondenterna ser dock en övergång mot att i högre
utsträckning sälja hela projekt och helhetslösningar till kunden.

4.3.2 SAAB Bofors Dynamics
Företaget är verksamt inom vapenindustrin och produkterna utgörs av
missiler, infanterivapen och undervattensvapen, exempelvis torpeder och
minor. Företaget tillverkar och utvecklar dessa komplexa produkter, vilket
medför att verksamheten är relativt forskningsintensiv. Företaget är
resultatet av en sammanslagning mellan fyra olika bolag: F.d. SAAB
Dynamics, Bofors Missiles, Bofors Underwater Systems och Bofors Carl-
Gustaf. Denna sammanslagning blev offentlig i mars 2000 och en ny
organisation infördes vid det påföljande årsskiftet. Det främsta skälet till
sammanslagningen var att den möjliggjorde kostnadsreduktion framförallt i
form av minskade administrativa kostnader. Det fanns även en viss
medvetenhet om att eventuella kunskapssynergier skulle kunna uppstå men
detta var främst på lite längre sikt. (SAAB Bofors Dynamics: Engaged in
Precision, 2001)

Vid årsskiftet 2000 gick man ifrån de tidigare funktionsorganisationerna
och införde en matrisorganisation. Anledningen till detta var att det skulle
gå att utnyttja resurserna på ett bättre sätt. Verksamheten sker uteslutande i
projektform där sex stycken affärsenheter ansvarar för att ta hem affärerna
och även genomföra dem. Affärsenheterna har fyra stycken resursenheter
att förfoga över, vilka arbetar med utveckling, produktion och
marknadsföring.

4.3.3 DataVis
DataVis arbetar inom hela spannet som rör integrering av datasystem.
Personalen jobbar exempelvis med programmering och systemtestning. Till
största delen fungerar företagets konsulter som resurs för sina kunder inom
olika typer av projekt, där konsulterna ofta ansvarar för en specifik
projektdel. Det förekommer ingen produktion av egna produkter. Det
handlar snarare om att agera som extra arbetskraft och kompetensresurs åt
kunderna. Under 1999 köpte DataVis företaget Systemintegration, vars
verksamhet även den utgjordes av resurskonsulting, och den nya
organisationen infördes vid årsskiftet 1999. Köpet syftade i huvudsak till
att ge företaget en större geografisk marknad. (www.DataVis.se)
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Företaget är uppdelat i tre geografiska regioner och består av ca 300
anställda. Det finns ett antal olika kontor i regionerna och dessa består av
grupper på upp till 20 personer. I Linköping, där respondenten arbetar finns
två grupper som till största delen arbetar med Ericsson och dess projekt.

4.4 Koordination – De fyra företagen
Vi kommer nedan att diskutera vad som kan förklara användandet av vissa
koordinationsmekanismer, utifrån de skillnader som finns mellan företagen.
De koordinationsmekanismer vi kommer att behandla är de samma som
togs upp i genomgången av koordinationen av CGE&Y. Inledningsvis
kommer dock de olika situationer som företagen befinner sig i att
diskuteras.

4.4.1 Likheter och skillnader i företagens situationer
Det finns vissa likheter i de fyra företagens omgivande miljö och de
situationer de ställs inför. WM-data och CGE&Y jobbar i vissa fall mot
samma kunder och situationen för dessa båda konsultbyråer kan i en del
avseenden jämställas. Det handlar i grunden om att utveckla lösningar till
kundföretagen. Ett exempel är de affärssystem som de implementerar åt
kunden vilka skall anpassas så att de fungerar för de unika förutsättningar
som kunderna har. Då en kund behöver hjälp med förändringsarbete krävs
också en anpassning till kundens behov och situation. Varje produkt eller
snarare tjänst bör därmed inte bli den andra lik.

SAAB tillverkar även de produkter som till viss del anpassas och har något
av en enstyckskaraktär. Det är dock framför allt en hög teknisk komplexitet
som karaktäriserar produkterna och dess framställning. Tidshorisonten på
projekten är också en annan för CGE&Y och WM-data än för SAAB. För
konsultföretagen rör det sig oftast om betydligt kortare projekt även om
kontakten med kunden ofta fortsätter efter projektets slut i form av
uppdateringar, service och ibland drift. I SAAB:s fall rör det sig till stor del
om utveckling av nya produkter, där projekten tar mycket lång tid att
genomföra. 5-10 år är inga ovanliga tidsperioder. Detta medför en hög grad
av osäkerhet. Ett exempel på detta kan vara att vissa komponenter som
skall ingå i slutprodukten i vissa fall inte finns vid projektets start. En följd
av detta är svårigheten att planera hur ett projekt skall genomdrivas, då
mycket kan hända under utvecklingstiden. Detta medför att anpassning till
nya förutsättningar under arbetets gång är viktigt.

När DataVis anställda arbetar i projekten ute hos kund ställs även de inför
en situation som kräver anpassning efter kundens krav. Dessa individer
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måste även anpassa sig till det arbetssätt och den metodik som används av
företaget de arbetar för. DataVis som företag tillverkar inga egna
produkter, då det är de anställda som utgör produkten. Det går därmed att
argumentera för att den huvudsakliga uppgiften för företaget handlar om att
individerna skall bidra med rätt kunskap. DataVis skall även kunna styra så
att de anställda hamnar i rätt typ av projekt med utgångspunkt i deras
personliga kunskaper.

Storleksmässigt finns det skillnader mellan företagen. CGE&Y och WM-
data kan i viss mån ses som konkurrenter och är även storleksmässigt
jämförbara på Sverigenivå. DataVis är ett betydligt mindre företag som
dock i viss mån kan sägas agera inom samma marknad som delar av WM-
data och CGE&Y. SAAB är ett stort företag som dock befinner sig inom en
helt annan bransch än de andra företagen, där produkterna är komplexa och
där marknaden är vitt skild.

Vi kommer nedan att diskutera vad som kan förklara användandet av vissa
koordinationsmekanismer, utifrån de skillnader som finns mellan företagen.

4.4.2 Infrastruktur i de fyra företagen
CGE&Y har sedan länge haft en kodifieringsstrategi, där de lagrar kunskap
i databaser vilken sedan kan återvinnas. Vi har tidigare menat att detta även
är ett sätt att koordinera verksamheten, då det medför modularisering.

Även i WM-data finns ambitioner att införa detta. Det finns redan
databaser som motsvarar CV-databasen och beläggningsdatabasen i
CGE&Y. I dagsläget sker även ett arbete med att skapa en databas med
erfarenheter och strukturlösningar, vilket skulle möjliggöra återvinning för
en produktivitetsökning. Precis som i CGE&Y talas det om att det är
onödigt att uppfinna hjulet på nytt.

”Vi pratar mycket om att bygga vidare i det här
strukturkapitalet och även få in erfarenheter, inte så att man
lagrar programkod i databaser, utan mer hur gjorde man i den
och den situationen och vad var det som gjorde att de sakerna
där inte fungerade tillsammans. På något sätt känns det
meningslöst att 8500 man skall göra samma misstag varenda
gång. Har man inte det där strukturkapitalet så går kunskapen
hem klockan fem. Man är inte så gjuten på att den kommer
tillbaka dagen efter men har man lagrat in det där finns i alla
fall någonting kvar.”
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Användandet av denna koordinationsmekanism kan i mångt och mycket
förklaras av att det finns mycket tid och pengar att tjäna genom att arbeta
på detta sätt. För företag av WM-datas och CGE&Y:s storlek innebär det
även en konkurrensfördel gentemot mindre konsultfirmor. De har dels
resurserna att upprätthålla ett fungerande system rent tekniskt, dels har de
en större mängd konsulter som arbetar med olika typer av problem.
Därmed får de in en större mängd erfarenheter, vilka kan kodifieras och
användas av andra vid liknande uppdrag. Det går i och med detta att påtala
relevansen, ur ett situationsperspektiv, för dessa företag att införa denna typ
av koordinationsmekanism.

Även SAAB har inlett ett visst arbete med kunskapsåtervinning. För SAAB
handlar det om att ha seminarier i anslutning till projektets slut, där
projektet diskuteras och värderas, men även att lagra gamla lösningar i
databaser. Tanken med seminarierna och databaserna är att vissa lärdomar
skall kunna återanvändas i andra projekt. SAAB arbetar med komplexa
utvecklingsprojekt, vilka pågår över en lång tid. Detta för snarare tanken
till läkemedelsindustri än IT-konsulting, vilket medför att möjligheten till
återvinning kan ifrågasättas. Ett uttalande pekar även på att det finns en
möjlighet att det är externa influenser och institutionaliserat beteende som
kan ha påverkat företaget i denna riktning:

”Vi försöker ha en lärande organisation som det så fint heter.”

Det finns tydliga fördelar med att återvinna kunskap men i vissa situationer
och för vissa företag är det kanske inte alltid lika lämpligt. Ovanstående
uttalande vittnar snarare om en önskan att nå en viss legitimitet och göra
som andra företag.

Inom WM-data kan man skönja en viss oro att det inte skall gå att anpassa
sig efter situationen i den utsträckning som krävs. Respondenterna på WM-
data i Kalmar anger att kulturen och personliga nätverk är den viktigaste
koordinationsmekanismen. De anser att detta sätt att koordinera ger en
större frihet och möjlighet till anpassning, vilket de tror kan bli
problematiskt om koordinationen sker med en högre grad av
modularisering.

”Det är på gott och ont. Samtidigt har vi vår värld som ligger
i den här kulturen och den här känslan, där man bygger
personliga nätverk och hittar lösningar den vägen. Det är
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svårt att få dom båda världarna att fungera samtidigt. Man
blir ju intvingad i ett system. Man måste använda det för att
hitta lösningar. Här har vi en frihet att hitta de lösningar vi
tycker passar.”

Detta uttalande anger att det kommer att bli svårare att anpassa sig till den
unika situationen som kunderna befinner sig i. En tolkning av detta är att
återvinningen av kunskap till en viss del även här kan förklaras av andra
faktorer än situationen och förmågan till kundanpassning.

Det går dock inte att göra några allt för generella uttalanden om
institutionaliserat beteende i samband med kunskapsåtervinning. DataVis
använder inte detta verktyg för att koordinera verksamheten, vilket till stor
del kan förklaras av karaktären på arbetet. Individerna i företaget jobbar
själva ute i kundföretagen och de lösningar som görs tillhör kundföretagen.
Det går i detta fall att se större likheter med den personaliserade
kunskapsstrategin. Det går även att tänka sig att storleken på företaget
inverkar på möjligheten och nödvändigheten av att återanvända kunskap.

CV-databaser och beläggningsdatabaser används av både CGE&Y och
WM-data men är även under utveckling inom DataVis. En möjlig
förklaring till att dessa används är storleken på företagen, vilket borde tala
för att ett litet företag av DataVis storlek inte skulle kunna ha samma nytta
av databaserna. Som vi tidigare påtalat används dessa databaser ändå inte i
speciellt hög utsträckning utan fungerar mer som ett komplement. Det är
personliga nätverk och kontakter av mer informell karaktär som är det
huvudsakliga verktyget vid sammansättning av projekt i de tre
konsultföretagen. En anledning till att CV-databaser och
beläggningsdatabaser inte används, även om de finns i företagen, skulle
kunna vara att det inte är det enklaste och mest naturliga sättet att
koordinera. En möjlig förklaring till varför konsultbyråerna har detta som
en del i infrastrukturen är att det kan röra sig om ett institutionaliserat
beteende.

4.4.3 Projekt och kommunikation i de fyra företagen
Det som alla undersökta företagen förutom DataVis har gemensamt är att
de arbetar i projekt. DataVis anställda arbetar dock i denna form men som
en medlem av kundens projekt. CGE&Y samt SAAB har en tydligare
projektform, då detta kombineras med en matrisstruktur. Förekomsten av
projektform kan förklaras med att organisationerna arbetar med uppgifter,
vilka har en karaktär där problemlösande i grupp är nödvändigt. Att
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förklara varför företagen använder sig av projektform är dock inte syftet
med denna uppsats. I detta fall verkar det som att komplexiteten i uppgiften
medför ett behov av koordineringsmekanismen direkt kommunikation i
syfte att skapa ömsesidig anpassning och problemlösande i grupp. Detta
medför att lämplig struktur på den operativa nivån bedöms vara
projektorganisationen.

Direkt kommunikation är, som sagt, en central koordinationsmekanism
även här i projekten. Det betonas att direkt kommunikation uttryckt som
egna kontakter eller nätverk också är av stor betydelse på operativ nivå
inom i alla fall WM-data:

”Man lär känna människor. Man frågar någon som frågar
någon annan och så småningom så hittar man den där
resursen… Ett av de budskap som finns är att skall man lyckas
inom en sådan här konstellation så handlar det om att bygga
ett personligt nätverk.”

Inom DataVis, vilket är ett mindre företag, verkar dock betydelsen av
kontaktnät inom organisationen vara lägre. Detta kan sannolikt förklaras
med att företaget är relativt litet och att enheterna medvetet har begränsats
till tjugo personer. Därmed är behovet av ett eget kontaktnät av samma sort
som inom CGE&Y och WM-data något mera begränsat. Det finns dock en
form av nätverk bland cheferna inom regionen, vilket används vid
bemanningsprocessen.

Alla företagen som operativt arbetar i projekt använder sig också av
projektmetodik, vilket inte är speciellt överraskande. Metodiken verkar
vara av störst betydelse inom SAAB:

”Det finns regler något ända in i förbannelsen kring hur man
skall arbeta i projekt.”

Detta är sannolikt ett resultat av storleken och komplexiteten på projekten
inom SAAB. Det är även analogt med orsakerna till att CG:s metodik var
mer uppstyrd än E&Y:s.

I större organisationer som WM-data finns det avdelningar som arbetar
med att utveckla metodik och modeller. För Relator som var ett litet företag
fanns inte samma möjligheter att hålla sig uppdaterade. I och med uppköpet
ifrån WM-data fick Relator en metodik, som hade en större trovärdighet.
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”Ett företag som Relator med ett 40-tal anställda har rätt
svårt att hänga med och hålla koll på vilka metoder och vilka
tekniker är det vi bör vara framme på, var bör vi ha våra
tentakler ute någonstans? Vi kan aldrig ligga särskilt långt
framme… Det finns enheter inom WM-data som har till uppgift
att ligga längre fram och bevaka.”

Ur denna aspekt är det därför möjligt att tala om ett institutionaliserat
beteende, då det går att anta att vissa modeller skall finnas i ”dagens
moderna projektorganisationer”. WM-data i Kalmar ser dock detta som
positivt och de säger att metoderna används. Det intryck vi får är dock att
det viktigaste är att ha det senaste sättet att arbeta och inte komma efter de
andra för mycket. En fråga som vi ställer oss är om dessa nya metoder och
modeller alltid leder till en bättre och snabbare arbetsprocess eller om det
snarare kan förklaras av en önskan att nå legitimitet.

Inom CG och E&Y fann vi att det existerade gemensamma värderingar
som kunskapsbaserat förtroende, vilka kan vara uttryck för existensen av
vissa gemensamma kulturella mönster inom konsultprofessionen. Detta kan
delvis förklaras utav att de som anställs är ingenjörer, ekonomer och
systemvetare och därmed en förhållandevis homogen grupp, vilket kan
förklaras av den typ av uppgifter företagen arbetar med. Detta återkommer
även i de andra företagen, dock med ett större fokus på ingenjörer inom
SAAB. Vidare talas det inom WM-data om att de anställda är självständiga
individer, då egna initiativ uppmuntras, samtidigt som det på DataVis sägs:

”den man anställer är så pass mogen eller duktig att man vet
vad det innebär att vara konsult”

WM-data i Kalmar talar även mycket om ”kulturen” som den viktigaste
koordinationsmekanismen. De anger att detta avspeglas i vilka individer
som rekryteras och att den lyckade sammanslagningen i stort kan förklaras
av de små skillnaderna mellan WM-datas och Relators kulturer. Det finns
dock tecken på att det precis som i CGE&Y finns likheter i konsulternas
värderingar och att deras syn på hur arbete skall bedrivas har koordinerande
effekt:

”Det här med organisation är ganska oväsentligt i
sammanhanget. Det viktiga är cementet, kulturen. Hur man
sedan stuvar om klossarna det är mindre viktigt.”
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Det finns en tro på att ”kulturen”, av oss diskuterat i termer av socialisering
och klanstyrning, är den koordinationsmekanism, vilken ger en möjlighet
till större anpassning. Anledningen till att socialisering används kan
förklaras i uppgifternas och individernas karaktär. Det går att ana att det
även i WM-data finns vissa tecken på den symbiotiska klanen, där ens
kunskaper och kompetens är centrala faktorer.

De anställda på SAAB är visserligen högt utbildade, i många fall till och
med doktorer, men det framgår dock att det inte riktigt finns samma
kunskapsbaserade förtroende. Istället har det på den operativa nivån funnits
ett visst mått av ”protektionism” mellan vissa enheter, vilket kan tala emot
existensen av en symbiotisk klan. Existensen av den symbiotiska klanen
inom konsultföretagen kan förklaras med att branschens omvärldsmiljö
utgör en dragningskraft för självständiga, flexibla och välutbildade
individer, vilket istället bör underlätta koordination och överföring av
kunskap.

Inom både WM-data och DataVis samt SAAB verkar det finnas det ett
mindre fokus på belöningar. I och för sig har DataVis ett
vinstdelningssystem och SAAB arbetar på att belöna idéer (kanske för att
överkomma protektionismen) men avsaknaden av personliga
belöningssystem skulle kunna tyda på att individerna inte prioriterar
monetära belöningar lika starkt som i CGE&Y. Detta skulle kunna tyda på
att tron på långsiktig belöningsrättvisa inte är av samma betydelse inom
dessa företag. Detta vore dock att dra lite för långtgående slutsatser, vilket
gör att vi nöjer oss med att konstatera att Ouchis (1980:134) monetära klan
inte är lika synlig i dessa företag.

På WM-data och DataVis innebär förekomsten av den symbiotiska klanen
att koordinationsmekanismen socialisering har en betydelse. Implikationen
av detta för DataVis ligger framförallt i att ledningen kan lita på att de
anställda kan gå in i ett projekt och åstadkomma bra resultat. I WM-data
framträder vissa tecken på klanstyrning via socialisering genom att
individen har ett stort eget ansvar, vilket t.ex. framkommer i citatet nedan:

”De [de anställda] har liksom en fyrkant…, och inom det här
området skall JAG ta initiativ, JAG skall göra grejor, JAG
skall identifiera om kunden har ytterligare behov…, JAG skall
komma på en bra idé, JAG är faktiskt ansvarig för min
kompetensutveckling. Jag är ansvarig för mig så att säga.”
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Det verkar alltså även existera koordinering via socialisering inom IT-
konsulterna DataVis och WM-data. I båda fallen verkar det ha samband
med individernas relation till arbetsuppgifterna samt deras kunskap och
initiativkraft. Inom SAAB kan vi dock inte påvisa några enhetliga drag som
tyder på detsamma. Istället verkar det existera vissa subkulturella mönster
på de olika orterna, vilket t.ex. tar sig uttryck i olika ledarstilar. Det har
sannolikt ett samband med skillnader i miljö på de olika orterna, där
exempelvis Karlskoga som gammal bruksort skiljer sig mycket ifrån
Linköping.

4.4.4 Slutlig jämförelse
Alla undersökta företag har som nämnts genomgått ett förvärv eller en
fusion. Detta har påverkat koordinationen i företaget. Anledningarna till
detta kan, enligt vår åsikt, härledas till å ena sidan ökad storlek och
osäkerhet i organisationen och å andra sidan till att sammangåendet innebär
ett utmärkt tillfälle för att genomföra förändringar i önskad riktning.

Sammanslagningen av DataVis och Systemintegration verkar ha fungerat
tillfredsställande, då det inte har skett några avhopp att tala om p.g.a.
sammanslagningen. Detta beror säkerligen på att den enskilde konsultens
arbete inte har påverkats speciellt mycket. Att det operativa arbetet initialt
inte har påverkats i någon större omfattning är återkommande hos alla
företagen utom för gamla Relators avdelning i Stockholm, vilken
integrerades i WM-datas existerande Stockholmsverksamhet. På denna
avdelning valde de flesta anställda sedermera att sluta efter
sammangåendet. Våra respondenter hos WM-data i Kalmar antyder att
dessa människor sannolikt kände att de kom bort inom WM-data i
Stockholm, vilket var mycket större.

Trots olika syften med sammangåendet går det att konstatera att CGE&Y:s
samt WM-datas, det andra större konsultföretagets, balans på ett eller annat
sätt har gått emot en större standardiserad koordination. I CGE&Y har det
skett genom att framförallt ta till sig vissa koordinationsmekanismer som
medför standardiserad koordination. Likheterna med WM-data är här
betydliga, då gamla Relator övertagit metodik och modeller samt erhållit
teknisk infrastruktur från det nya moderbolaget. Vi ser här tydliga tecken
på att Relators balans i och med att de uppgått i WM-data fått en mer
standardiserad koordination. DataVis operativa verksamhet har även den
rört sig emot en något mer standardiserad koordination, då man försöker att
införa teknisk infrastruktur som hjälpmedel för att hitta rätt kompetens.
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Tecknen på ökad standardiserad koordination är dock något otydliga här,
då företaget är rena resurskonsulter och därmed inte driver några egna
projekt. Det bör även påpekas att DataVis efter sammangåendet med
Systemintegration valt att behålla en organisation med små enheter på upp
till tjugo anställda, vilket möjliggör fortsatt koordinering via direkt
kommunikation och därmed högre förmåga till anpassning.

Att CGE&Y:s samt WM-datas balanser rör sig emot en ökad
standardiserad koordination i den operativa verksamheten kan tolkas som
att de försöker att öka produktiviteten till nackdel för de kreativa
processerna. En tänkbar förklaring till detta kan, enligt vår åsikt, vara att
dessa företag försöker att uppnå en jämn kvalitet på sin service samt att de
ändå inte har möjlighet att konkurrera med mindre specialiserade företag i
fråga om kreativitet.

De bolag som bildade SAAB Bofors Dynamics var relativt traditionellt
utformade med en hög grad av standardiserad koordination. Det finns en
del som tyder på att SAAB i och med övergången till en matrisorganisation
försöker förskjuta balansen emot en relativt sett mer flexibel koordination,
då man avser att öka samarbetet mellan de olika orterna. Detta sker
framförallt genom direkt kommunikation. Anledningen till att SAAB går
emot en mer flexibel koordination är ett starkt beroende av att de anställdas
kreativitet omvandlas till världsledande produkter. Omvärlden medger helt
enkelt inte en produkt som enbart bygger på kombinerande av existerande
kunskap. I och med detta belyses kärnproblemet för CGE&Y. Hur långt går
det att driva standardiseringen av koordinationen, i syfte att öka
produktiviteten, innan nyttan för kunden av företagets service blir lidande.
Detta är något som utförligare diskuteras i nästa kapitel.

Figur 4.3: Koordinationsbalansering i de studerade företagen.
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5 Slutsatser & reflektion
Efter att ha läst även denna del hoppas vi att den komplexa organisatoriska
verkligheten kring koordination skall vara lite klarare och att de
frågetecken som kvarstår har besvarats. Dessutom avser vi att utveckla våra
resonemang samt spekulera lite över möjliga implikationer för företag i
allmänhet.

5.1 Användning av koordinationsmekanismer
Inom de kunskapsintensiva företagen arbetas det med förhållandevis
komplexa uppgifter. Detta medför ett stort behov av direkt kommunikation,
vilket är anledningen till att just denna koordinationsmekanism är den mest
framträdande i vår undersökning. Den tar sig här uttryck via möten,
telefonkonferenser, e-mail och andra personliga kontakter. Mycket av
projektarbetet verkar dessutom påminna om problemlösande i grupp och
ömsesidig anpassning. Därutöver är individerna i organisationen beroende
av sina kontakter och nätverk vid starten av projekt. Det skall dock
poängteras att dessa nätverk oftast inte bygger på personliga relationer utan
på professionella relationer. Koordinationen, vilken främst sker genom
kommunikation, är dock ett problem här, då den nästan är för omfattande
för att individerna skall hinna med.

Detta kommunikations- och informationsproblem ställs på sin spets i
samband med ett företagsförvärv eller en fusion, vilket innebär en hög grad
av förändring samt stor osäkerhet. Direkt kommunikation och information
är då av avgörande betydelse för att koordinationen av verksamheten (men
även själva förändringsprocessen) skall fungera. Att fokusera sin
undersökning på just dessa aspekter vid företagsförvärv och fusioner i
kunskapsintensiva företag skulle kunna vara ett intressant framtida
forskningsområde.

På grund av koordinationsbehovet efter en större förändring, som ett
företagsförvärv eller fusion utgör, är det nödvändigt att använda sig av
andra koordinationsmekanismer utöver den ”dyra” direkta
kommunikationen. Det går därför inte att allena klara av att koordinera en
verksamhet av CGE&Y:s storlek med direkt kommunikation. Det krävs
ytterligare koordinationsmekanismer. Vad har då företaget valt att använda
för andra koordinationsmekanismer?

För att ha möjlighet att koordinera genom direkt kommunikation är det
nödvändigt med en gemensam plattform för individerna. Detta har skapats
genom socialisering. Som ett uttryck för socialisering tycker vi oss se
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existensen av en symbiotisk klan. En symbiotisk klan karaktäriseras av ett
kunskapsbaserat förtroende. Det tydliggörs inom CGE&Y av att det ofta
talas om att visa ödmjukhet och generositet men framförallt en ömsesidig
respekt för individers kunskaper och kompetens gentemot de som ingår i
den nya organisationen. Detta är tydligt inom CGE&Y men även inom de
två andra undersökta konsultbolagen: WM-data och DataVis. Då existensen
av den symbiotiska klanen verkar framträda även inom andra
konsultföretag kan tyda på att detta är ett branschfenomen inom
management- och IT-konsulter. Det förelåg visserligen en del skillnader
mellan hur CG och E&Y arbetade, vilket kan förklaras med delvis
åtskiljande kulturella mönster. Dessa har dock försökts att överbryggas
genom gemensamma aktiviteter som konferensresor etc. Den symbiotiska
klanen existerar dock inte hos SAAB. Istället verkar det här exiterera en
viss protektionism, framförallt mellan verksamheterna på de olika orterna.
Detta kan troligtvis förklaras med skillnader i ortskultur samt en rädsla för
att med kunskapsdelning gräva sin egen grav, d.v.s. bädda för nedläggning
av företaget på sin egen ort. Implikationen för SAAB är dock att
koordinationen av individernas kunskap samt kunskapsdelning försvåras i
och med detta.

Det finns även vissa tecken på att monetära belöningar har betydelse för
individerna framförallt hos konsulterna inom CGE&Y. Detta kan tyda på
att det finns en viss tro på långsiktig belöningsrättvisa, vilket skulle vara
tecken på att det finns inslag av Ouchis monetära klan inom företaget.
Implikationen av detta är att om tron på långsiktig belöningsrättvisa
försvinner så är det möjligt att kunskapsdelning och koordination av
kompetens blir svårare att åstadkomma.

Vi har också föga överraskande funnit att metoder och modeller har en stor
betydelse i det operativa arbetet inom CGE&Y. Dessa modeller och
metoder ser vi som former av koordinationsmekanismerna sekvensiering
och regler, vilket då inkluderar uppdelning i delprojekt med delmål,
arbetsbeskrivningar för nyckeltjänster och dokumentering. En intressant
iakttagelse här är att E&Y lagt mindre vikt på just arbetsmetoder och
modeller. Det framkommer att de har varit mer entreprenöriellt och
hantverksmässigt lagda. Detta kan delvis förklaras av att CG nödvändigtvis
var tvungna att arbeta mer strukturerat, då de arbetade i projekt vilka gick
över betydligt längre tidsperioder samtidigt som de också var mycket större
till antalet individer.



Koordination i förändring – En balanserad historia om kunskapsintensiva företag

85

Inom CGE&Y talas det mycket om betydelsen av Knowledge
Management-system och  beläggningsdatabaser. Inom CGE&Y finns det i
huvudsak tre typer av databaser. Dessa är, med användande av våra
etiketter; Kunskapsdatabasen, CV-databasen och Beläggningsdatabasen.
Dessa system har i samband med sammangåendet reviderats. Rent generellt
går det att säga att E&Y haft bättre kunskapsdatabaser samt varit bättre på
att använda dem. Användande av kodifierad kunskap ifrån
kunskapsdatabaser betraktas som ett uttryck för koordinationsmekanismen
modularisering, då det medför kombinerande och anpassande av redan
existerande lösningar eller modeller.

Då E&Y var starkt inom detta område känner många individer med E&Y-
ursprung att den nya databasen är en tillbakagång jämfört med tidigare.
CGE&Y arbetar dock på att bli bättre inom detta område genom att
anamma mycket av E&Y:s arbetssätt runt Knowledge Management.

CV-databasen fungerar som ett hjälpmedel för koordination, då den
underlättar identifiering av var viss kunskap är lokaliserad. Användandet av
CV-databasen kombineras dock med personlig kännedom om vem som kan
vad via de existerande nätverken. Bildandet av dessa nätverk har
underlättats av existensen av en gemensam konsultklan inom CGE&Y. Här
uppstår dock den välbekanta frågan om vad som kommer först: hönan eller
ägget? Det går att anta att nätverket och den gemensamma konsultklanen
förstärker varandra i form av ett växelspel.

Beläggningsdatabasen var mer utvecklad hos CG, vilket kan förklaras med
att antalet anställda där var betydligt fler än på E&Y.
Beläggningsdatabasen, vilken visar på konsulternas beläggning vid en viss
tidpunkt, kan ses som en utveckling av CV-databasen, då dessa två
tillsammans inte bara talar om var viss kunskap är lokaliserad utan även om
den är tillgänglig.

Dessa databaser fungerar självklart bara om de kombineras med regler och
rutiner för hur databaserna skall användas. T.ex. så är det nödvändigt att
tidigare erfarenheter lagras på ett enhetligt sätt för att
återvinningsdatabasen skall kunna utnyttjas på ett tillfredsställande sätt.
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Koordinationsmekanismer
i

konsultföretagen

Koordinationsmekanismer
 i

teorin

Standardiserad
Kunskapsdatabaser/
Kunskapsåtervinning

Modularisering

koordination Projektmetodik & modeller Sekvensiering & Regler

Flexibel
Problemlösande i grupp Direkt kommunikation

koordination Konsultklan Symbiotisk/monetär
klanstyrning

Socialisering

Koordinations
CV-databaser &

Beläggningsdatabaser
Medvetenhet om
var kunskap finns

hjälpmedel Nätverk & Kontaktnät Direkt kommunikation

Tabell 5.1: Konsultföretagens koordination i teori och praktik.

5.2 Balansering
Genomgående i denna uppsats har det tagits ett perspektiv, där
kunskapsintensiva företag gör en balansering mellan å ena sidan
standardiserad koordination och å andra sidan flexibel koordination. Denna
balansering sker genom att välja en mix av koordinationsmekanismer som
är mer eller mindre balanserad utifrån företaget och dess omvärld.

Omvärlden kan utgörs av samhällets värderingar, där t.ex. användande
Knowledge Management i en del av de undersökta företagen kan uppstått
ur en vilja att accepteras som ett modernt företag.

Självklart har även miljöfaktorer haft en inverkan på den valda balansen för
företagen. Storleken på företagen har definitivt påverkat balansen i
koordinationen, vilket syns framförallt vid en jämförelse mellan CG och
E&Y respektive WM-data och Relator, där de större företagen; CG och
WM-data, hade en mer standardiserad koordination än E&Y och Relator.
Detta återkommer även vid en jämförelse mellan de tre konsultbolagen:
CGE&Y, WM-data och DataVis, där DataVis verkar ha en balans relativt
mer åt flexibel koordination.

Det går att konstatera att E&Y i och med att de blivit uppköpta av CG fått
en balans mer emot standardiserad koordination än tidigare. Detta gäller i
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ännu högre grad för Relator som i och med inlemmandet i WM-data fått en
mer standardiserad koordination.

Då det nya CGE&Y försökt att förbättra sig på att återvinna kunskap
genom att här anamma E&Y:s arbetssätt har det nya företaget även totalt
sett rört sig något emot en mer standardiserad koordination relativt CG:s
utgångspunkt.

Denna trend går dock inte enbart att förklara med förändringen i och med
uppköpet av E&Y. Däremot kan koordinationsförändring motiveras och
verka meningsfull för individerna inom organisationen just i samband med
ett företagsförvärv eller fusion. Det verkar nämligen som att även WM-data
försöker att minska den flexibla koordinationen och flytta balansen emot en
mer standardiserad (och kostnadseffektivare) koordination. Detta kan
delvis förklaras av att företagen som helhet vuxit och haft ett behov av
striktare koordinationsmekanismer såsom regler, sekvensiering etc. Men
dock handlar det även om ett medvetet val där företagen försöker att höja
sin produktivitet.

I motsats till utvecklingen hos ovan nämnda konsultbolag står SAAB
Bofors Dynamics som efter sammanslagningen snarare försökt att flytta
balansen emot en mer flexibel koordination. Detta kan delvis förklaras med
att företaget förut hade en mer hierarkisk och stel organisation, vilket inte
gav utrymme för en balans i koordination åt det mer flexibla hållet. I och
med skapande av en projektorienterad matrisorganisation har
organisationen nu gått emot en mer kreativ och kundanpassad organisation.

5.3 Balanseringsperspektivet
I diskussionen runt koordination tar de flesta författare sin utgångspunkt i
olika renodlade strukturer, vilka förknippas med viss specifik koordination.
Ett exempel på detta är Mintzbergs (1979:432) adhocrati (ursprungligen
Tellers beteckning), vilken koordineras genom främst ömsesidig
anpassning.

Mintzberg och andra författare har belyst vissa sätt att koordinera isolerat
som lämpliga att använda i vissa situationer. Det har också diskuterats
kring att vissa av dessa innebär standardisering4 och att andra inte gör det.
                                                          
4 Termen standardisering definieras och används lite olika av författare på området,
vilket kan verka förvillande. Vi väljer därför här att fortsätta använda samma
terminologi som i tidigare avsnitt, där standardisering till skillnad mot t.ex. Thompsons
(1967) resonemang inte betraktas som en koordinationsmekanism i sig.



Koordination i förändring – En balanserad historia om kunskapsintensiva företag

88

Vi har visserligen i delkapitel 3.3 och 3.4 belyst ett antal
koordinationsmekanismer isolerat, vilka, enligt vår argumentation, medför
standardiserad respektive flexibel koordination. Inspirationskällorna för
denna uppdelning har utgjorts av ett antal författare, som t.ex. ovan nämnda
Mintzberg (1979) samt March & Simon (1958), Ouchi (1980) och Grant
(1996) för att bara nämna några.

Vi har dock fört resonemanget ett steg längre än så. Vi vill argumentera för
att koordination handlar om att välja en mix av olika
koordinationsmekanismer. Vi tar därmed ett ”helhetsgrepp” där det
fokuseras på koordination, vilken vi ser som bestående av en kombination
av olika typer av koordinationsmekanismer.

Detta resonemang bygger vi sedan vidare på, då vi först argumenterar för
att koordinationsmekanismerna går att klassificera i två delar beroende på
om de i sina renodlade ytterligheter medför standardiserad eller flexibel
koordination (se figur 3.1). Medvetet eller omedvetet tror vi att
organisationer balanserar sin koordination mellan dessa ytterligheter
beroende på den interna och externa miljön. Detta kan tyckas vara en
självklarhet men det verkar inte som att dylikt balanseringsperspektiv
tidigare applicerats på koordination av organisationer. Vi har främst
studerat den operativa nivån i organisationer med en relativt ”platt”
karaktär. Detta utesluter dock inte att det kan vara relevant att även studera
företag med en annan utformning ur detta perspektiv.

Då inga organisationer i verkligheten använder sig av ett sätt att koordinera
innebär vår tänkta balansering ett bidrag, då det uppmärksammar vilka val
företagen står inför. Ett användande av detta perspektiv ger en tydlig bild
över den avvägning ”platta” och kunskapsintensiva organisationer kan
tänkas stå inför. Frågan är i vilken utsträckning standardiserad
koordination, som medför en produktivitet inom organisationen, respektive
flexibel koordination, vilket medför kreativitet, skall användas.

I vår undersökning av konsultorganisationerna har vi med användande av
detta perspektiv kommit till insikt om att företagen vid valet av
koordinationsmekanismer måste uppnå en balans i koordinationen, där en
kompromiss mellan produktivitet å ena sidan och kreativitet och
kundanpassning å andra sidan måste göras. Denna balansering är dock inte
statisk utan kan vid användande av andra koordinationsmekanismer
förändras. Istället kan den snarare ses som dynamisk balansering, vilken
förskjuts beroende vilka koordinationsmekanismer som betonas.
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Inom de undersökta konsultföretagen har vi sett medvetna försök till att,
genom en förskjutning av balansen mot den standardiserade ytterligheten,
nå ökad produktivitet. Frågan är dock om det i samband med detta
reflekterats över vilka oavsiktliga konsekvenser detta kan få i form av lägre
kundanpassning och kreativitet i kunderbjudandet.

5.4 Spekulativ reflektion
Vi vill slutligen ta tillfället i akt och förlänga vårt resonemang med en
reflektion av mer spekulativ karaktär, vilket förhoppningsvis även kan ge
uppslag för framtida undersökningsområden.

5.4.1 Industrialiserade kunskapsföretag
Att konsultföretagen på olika sätt försöker att öka produktiviteten i
tjänsteproducerandet gör att det går att tala om en viss form av
industrialisering av management- och IT-lösningar. Den viktigaste
komponenten i detta är den kodifieringsstrategi konsultföretagen tillämpar.

Det går att likna denna utveckling med vad McDonalds åstadkommit inom
restaurangnäringen, där standardiserad koordination ökat produktiviteten
och skapar en billig standardprodukt. Ett framtida scenario skulle därför
kunna vara att management och IT-konsultbranschen går emot detta ”Big
Mac”-tänkande:

- Vad får det lov att vara?
- En ny strategi för ett finansföretag, tack!
- Skall det vara ett helt ”meal” inklusive implementering av en strategisk

IT-lösning med det?

Självklart finns det, liksom inom restaurangbranschen, också dyrare
alternativ, vilka är de företag (Bain, Boston Consulting Group, McKinsey
m.fl.) som använder sig av personaliseringsstrategier, där det istället
fokuseras på dialog mellan individer för att finna lösningar åt kunden
(Hansen et al., 1999:108). Valen står alltså mellan den billiga
standardlösningen (Big Mac & Co.) och den dyrare, mer anpassade och
exklusiva lösningen (Den Michelin-belönade restaurangmaten).

Pudelns kärna för den typ av företag, vilka väljer en lågkostnadsstrategi är:
Hur mycket av problemlösande i grupp kan man ta bort och ersätta med
billigare former av kunskapskoordination så som regler, sekvensiering och
rutiner för att få ”utväxling” utan att kundnyttan blir lidande. Med andra
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ord: Kan konsultföretagen komma till en punkt där kunderna inte längre är
beredda att betala för servicen, då den blivit mer av en stapelvara än en
service anpassad till kunden?

Just att undersöka kundernas syn på den köpta servicen i företag med en
tydlig kodifieringsstrategi (Hansen et al., 1999:107) och med en relativt
standardiserad koordination, skulle kunna vara ett mycket intressant
framtida undersökningsområde. Hur långt går det att driva produktiviteten
utan att kunderna uppfattar att anpassningen till dem går förlorad och att
därmed servicen förlorar i kundnytta.

Är denna industrialisering av management- och IT-lösningar, som verkar
vara framgångsrik, ett tecken på att branschen förändrats? Har den
ekonomiska miljö, enlighet med Chandlers (1990:476) resonemang,
förändrats i och med nya tekniska innovationer eller
marknadsförändringar?

Många är de som har talat om den nya ekonomin, vilken präglas av
kreativitet och innovation. Har de varit fel ute? Handlar den nya ekonomin
istället om att uppnå produktivitet i tjänsterna genom att standardisera
koordinationen (tjänsteproduktionsprocessen)? Kanske är det så att
Internetkonsulterna inte förstod att utnyttja tillväxten till att skapa
skalfördelar i någon större utsträckning. De talade visserligen om tillväxt
och betydelsen av storlek men fokuserade de för mycket på
samordningsfördelar (economies of scope) och för lite på skalfördelar
(economies of scale)?

Det går även att spekulera över att balansen i koordinationen för en del
företag av den nya ekonomin så som t.ex. Internetkonsulten Framfab, vilka
på senare tid hamnat i problem, helt enkelt legat för långt åt flexibel
koordination. Koordinationsmekanismerna har i för liten utsträckning
utgjorts av de som medför ”billig” standardiserad koordination. Detta har i
kombination med stark tillväxt inneburit att den direkta kommunikationen
som koordinationsmekanism inte räckt till.

I sin strävan att vara kreativa och kundanpassade har dessa, trots kraftig
ökad storlek, försökt att bibehålla en balans som snarare är anpassad för ett
mindre företag. Resultatet har blivit en avsaknad av produktivitet men
också av standardiserad koordination (t.ex. regler och rutiner), vilket
resulterat i kaos och därmed förlorade kunder samt negativa resultat.
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5.4.2 Kunskapsintensiva industriföretag
SAAB Bofors Dynamics (SAAB) är, till skillnad ifrån de andra, ett företag
med en starkare industriell prägel som har sitt ursprung i de vapensmedjor
som redan under det trettioåriga kriget producerade vapen för de svenska
arméerna. Utifrån Greiners (1972) syn bör detta ha påverkat
organisationen, vilket vi också tror. Men som vi tidigare nämnt flyttas
SAAB:s balans i någon mån mot det flexibla hållet. En utgångspunkt måste
först och främst vara att det i utgångsläget utgör en mer hierarkisk
organisation med en koordinationsbalans relativt sett mer åt det
standardiserade hållet.

SAAB har dock i kölvattnet av sammangåendet försökt att ”platta” till
organisationen och införa en projektorganisation. Därmed blir det intressant
att jämföra detta kunskapsintensiva företag med konsultföretagen, vilka har
ett annat ursprung.

Som tidigare påpekats finns det sannolikt utöver situationsfaktorer även
institutionella skäl till att försöka att skapa en mer flexibel koordination.
Men, ännu viktigare, går det att dra slutsatsen att marknaden kräver
produkter, vilka idag är mer avancerade än någonsin. Fokus för SAAB har
alltså, om vi tillåts spekulera, flyttats ifrån produktivitet till kreativitet.
Därmed är det nödvändighet för företaget att förskjuta balansen emot det
flexibla hållet.

Detta resonemang, kring balansförskjutningen åt det flexibla hållet, kan
generaliseras ytterligare. Det har talats om att traditionella industriföretag,
av typen ABB och Sandvik, skall bli mer kunskapsintensiva. Kan det bero
på att deras marknad ändras så pass mycket, då produkterna blivit mycket
mer avancerade och komplexa?

I någon mån stämmer kanske detta men för att kunna besvara frågan med
ett ja måste det undersökas hur stor del av företagens kostnader är reella
forsknings- och produktutvecklingskostnader.

Det går även att spekulera över att orsaken till att balansen flyttats emot
flexibel koordination går att hänföra till att ett stort antal författare inom
organisationsteori de senaste tjugo åren, utifrån empiriska data, har
identifierat kunskap och kompetens som den främsta konkurrensfördelen
för företag och framfört att det krävs lärande och kreativa organisationer
för detta. Vi tror visserligen att det ligger mycket i dessa teorier och tankar
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(annars skulle vi väl inte skriva uppsats om kunskapsintensiva företag) men
det kan ha fått institutionella effekter på företag.

De institutionaliserade effekterna kan bl.a. bestå i att företag nu internt och
externt marknadsför sig som ”kunskapsorganisationer”. Exempelvis ABB
har, för att tvätta bort stämpeln som gammalt industriföretag inom
kraftgenerering och tåg, de senaste dagarna (maj 2001) i dagspress
basunerat ut deras nya slagord ”Brain Power”5, ”vilket även pryder varje
officiell papperslapp som lämnar ABB” (Paulsson, 2001).

För att leva upp till devisen att vara ett kunskaps- eller kunskapsintensivt
företag kan det vara så att de traditionella industriföretagen, ivrigt påhejade
av managementkonsulter, försökt att åstadkomma kreativitet och lärande
för ”det är det man skall göra idag”. Detta åstadkommes genom att arbeta i
projekt och använda mer direkt kommunikation i verksamheten trots att det
kanske inte är den bästa lösningen för dem.

Cirkeln är nu sluten, då managementkonsultföretagen går emot en
industrialisering, vilket tidigare varit de traditionella verkstadsföretagens
gebit, medan dessa istället kallar sig kunskapsföretag och försöker bli
kreativa och ”avindustrialiserade”. Detta innebär att den balanserade
koordinationen för dessa båda grupper av företag, från olika håll, rör sig
emot ett tänkt epicentrum.

                                                          
5 Det ironiska i sammanhanget är att uttrycket är varumärkesskyddat av ett annat företag
i Sverige (Paulsson, 2001). Därför kan man ställa sig frågan: Hur mycket ”Brain Power”
finns det egentligen på ABB?
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