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Sammanfattning

Uppsatsens titel: Strukturkapital vid fusioner mellan kunskapsföretag – en fallstudie på
Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Författare: Filip Lundberg, Johan Pernvi, Magnus Weikert

Handledare: Dan Kärreman

Problem: Kunskapsföretag är individberoende, vilket ger strukturkapitalet en
central roll i dessa organisationer. Mot denna bakgrund finner vi att en
ökad förståelse för hur strukturkapitalet påverkas i en fusion mellan
två kunskapsföretag efterfrågas. Den frågeställning som undersöks i
denna uppsats behandlar hur strukturkapitalet påverkas vid en fusion
mellan två kunskapsföretag.

Syfte: Uppsatsens syfte är att skapa förståelse för hur strukturkapitalet
hanteras samt att försöka identifiera problemområden, med avseende
på hanteringen av strukturkapitalet vid fusioner mellan
kunskapsföretag.

Metod: Föreliggande uppsats är en kvalitativ fallstudie. Metoden är abduktiv,
med utgångspunkt i en hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats.
Primärdata insamlades främst genom semistrukturerade intervjuer
med anställda inom ÖPwC.

Slutsatser: Fusionen mellan Öhrlings och Price påverkade strukturkapitalet i den
nya organisationen på många sätt. Genom fusionen fick ÖPwC mer
resurser samt en bredare bas att arbeta med när man utvecklade
företagets IT-stöd. Varumärket spelade en viktig roll i hanteringen av
kundrelationerna, men också i det interna integrationsarbetet. Av stor
vikt i kunskapsföretag, vid en fusion, är att se till att de delar som
stödjer strukturkapitalet behandlas med varsamhet. Samtidigt finns en
tendens som tyder på att strukturkapitalet kan fungera som en
integreringsmekanism. Sammanfattningsvis kan det sägas att
hanteringen av strukturkapitalet är en viktig del i fusionsarbetet.

Nyckelord: strukturkapital, kunskapsföretag, fusion, integreringsmekanism,
Öhrlings PricewaterhouseCoopers
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1 Inledning

I slutet av 1997 röstade delägarna i de två globala revisions- och konsultjättarna Coopers &
Lybrand och Pricewaterhouse för att fusionera företagen. Det dröjde dock till EU:s och USA:s
konkurrensmyndigheter godkänt affären innan den kunde bli ett faktum.

Fusionen mellan Coopers & Lybrand och Pricewaterhouse var en i mängden mellan företag i
den del av tjänstesektorn som ofta benämns kunskapsföretag. Bara någon vecka efter att
delägarna fattat beslutet inledde ytterligare två revisions- och konsultjättar, Ernst & Young
och KPMG, ett fusionsförsök. Fusionen kom emellertid aldrig att genomföras sedan man
befarat att konkurrensmyndigheterna i USA skulle anse att den riskerade störa
konkurrenssituationen på marknaden (Affärsvärlden 1998-11-25a: 46). Bland
kunskapsföretag är det dock inte bara revisions- och konsultbyråerna som genomgått och
fortfarande genomgår en konsolideringsfas. Även inom IT-sektorn har trenden mot
konsolidering varit mycket tydlig. I den svenska IT-branschen uppmärksammades t.ex.
Framfab och Icon Medialab som växte explosionsartat genom fusioner och företagsförvärv.

Motiven bakom fusioner mellan kunskapsföretag skiljer sig ofta från de motiv som återfinns i
samband med fusioner mellan t.ex. verkstadsföretag. De senare syftar ofta till att hitta
synergieffekter på kostnadssidan samt till att uppnå skalfördelar med åtföljande
konkurrensfördelar. Motiven bakom de fusioner som förekommit mellan kunskapsföretag
under senare år har snarare varit att aktörerna sökt större internationell förankring och större
resurser att utveckla nya tjänster (AFV:s konsultguide 2000). Att fusionera två
kunskapsföretag har dock visat sig vara svårt och med facit i hand ses många av fusionerna
som mindre lyckade. Ett av de tydligaste och mest omtalade exemplen är samgåendet mellan
Internetkonsulterna Framfab och Guide (Hammarström 2000-08-24).

Konsolideringstrenden kan också spåras till den globaliseringsprocess som pågått under de
senaste decennierna. I takt med att de tillverkande företagen blir alltmer internationella måste
också deras rådgivare och konsulter utvecklas och växa globalt. Mot denna bakgrund ser vi att
en ökad förståelse för vad som påverkar fusioner i kunskapsföretag efterfrågas. Fusioner i
kunskapsföretag skiljer sig på många sätt från fusioner i verkstadsföretag, inte bara när det
gäller motiven till fusionen utan även med avseende på vilka aspekter av fusionen som står i
fokus och därmed bör ses som kritiska.

1.1 Problemdiskussion

Trenden av konsolidering i tjänstesektorn och bland kunskapsföretag var väldigt tydlig under
slutet av 1990-talet. Med fusioner och samgåenden förväntade sig aktörerna ökade resurser
och därmed bättre möjligheter att attrahera större kunder som ett resultat av ett bredare
tjänsteutbud. Fusioner är knappast en ny företeelse, företag har köpts upp och fusionerats
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sedan lång tid tillbaka. Aldrig tidigare har dock trenden av konsolidering varit så stark bland
kunskapsföretag.

Enligt Karl Erik Sveiby bör kunskapsföretag definieras som en undergrupp till tjänsteföretag.
Kunskapsföretag karaktäriseras av att de erbjuder icke-standardiserade produkter, ofta
skräddarsydda efter kundens önskemål och innehållande en hög grad av problemlösning.
Anställda i kunskapsföretag består till största delen av akademiskt utbildad personal. Eftersom
företagen lever på att sälja kunskap och problemlösningskompetens blir de mycket beroende
av sina anställda (Sveiby 1990: 30-32).

Genom att syna Sveibys definition av begreppet kunskapsföretag inser man att denna typ av
företag, med dess starka individberoende, måste behandlas varsamt i samband med fusioner.
Om en fusion mellan kunskapsföretag skulle resultera i omfattande personalavhopp, från
någon av eller båda parter, skulle det nya företaget tappa stora mängder kunskap och
erfarenhet. Detta skulle självfallet skada företaget då det är just denna kunskap och erfarenhet
företagen lever på att sälja. För att minska individberoendet i kunskapsföretag strävar
företagsledningar efter att binda kunskap till organisationen. Detta görs bl.a. genom att
använda och arbeta fram arbetsmodeller och intranät. Företag som lyckas binda kunskap till
sig blir mindre beroende av enskilda individer. Samtidigt har företaget möjlighet att få en
större ekonomisk avkastning per anställd genom att humankapitalet blir effektivare i takt med
att t.ex. arbetsmodeller förbättras.

Vid fusioner mellan kunskapsföretag ställs ledningar inför en situation där det dels gäller att
välja vilka arbetsverktyg som ska användas och dels hur dessa ska utformas för att passa den
nya organisationen. Eftersom fusioner ofta är förenade med förändringar och oro på
personalsidan blir detta arbete oerhört viktigt i ett kunskapsföretag. Det gäller att säkerställa
att kunskapsnivån bibehålls i det nya företaget för att man skall nå ett önskvärt resultat vid
fusionen.

Vi har för avsikt att genom en fallstudie av fusionen mellan Öhrlings Coopers & Lybrand,
nedan benämnt Öhrlings, och Pricewaterhouse, nedan benämnt Price, skapa en förståelse för
hur strukturkapital påverkas vid en fusion.

1.2 Problemformulering

Vi avser att studera hur strukturkapital påverkas vid fusioner mellan kunskapsföretag. Detta
görs i syfte att försöka identifiera och lyfta fram potentiella problem som riskerar uppkomma i
samband med ett fusionsarbete. Frågan vi ämnar besvara lyder:

• Hur påverkas strukturkapitalet vid en fusion mellan två kunskapsföretag?
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1.2.1 Uppsatsens syfte

Med utgångspunkt i de frågor som presenterats i avdelning 1.2 är syftet med denna uppsats att
skapa förståelse för hur strukturkapital hanteras samt att försöka identifiera eventuella
problemområden, med avseende på sammanförandet av två organisationers strukturkapital.

1.3 Val av fallföretag

Valet att studera kunskapsföretag innebar att vi initialt hade ett stort antal potentiella företag
att välja mellan. Vår problemställning medförde även att vi fokuserat på kunskapsföretag som
har genomgått eller genomgår en fusionsprocess. Som nämnts har fusionshysterin varit
väldigt omfattande, vilket underlättat vårt sökande efter ett lämpligt fallföretag. Efter att ha
diskuterat möjliga alternativ valde vi att söka kontakt med diverse revisionsbyråer. Vi
bedömde möjligheten att få göra en undersökning på en revisionsbyrå som relativt god, med
tanke på att dessa ofta uppvisat en positiv inställning gentemot uppsatsskrivande studenter
från Ekonomihögskolan i Lund.

Revisionsbyråer stämmer väl in på den definition Karl Erik Sveiby ger på kunskapsföretag i
Kunskapsledning (1990) med tanke på de tydliga inslag av icke-standardiserade tjänster, den
högutbildade personalen samt det problemlösande arbete som återfinns i revisionsbyrån.
Sveiby väljer att placera in revisionsbolagen under ”Servicesystem” i figuren nedan (Sveiby
1990: 31f.).

Att Sveiby inte väljer att placera revisionsbolagen längre ut till höger beror på de inslag av
standardiseringar som trots allt finns när det gäller revisionstjänster. Vissa företag är enligt lag
tvungna att köpa in revisionstjänster och dessutom är revisionens omfattning reglerad
beroende på bl.a. storlek och omsättning samt huruvida företaget är börsnoterat eller inte1.

Revisionsbolagen har dock tydliga inslag av kundanpassning och problemlösning i sin
tjänsteproduktion, beroende på att många företag väljer att köpa in mer omfattande
revisionstjänster än vad lagen kräver. Motiven till detta kan vara att man vill förbättra sin
trovärdighet inför externa intressenter, alternativt att de externa intressenterna kräver en mer
omfattande revision. Dessutom uppskattar många företag den kunskap och erfarenhet som
revisorn besitter, varför revisorn används som rådgivare i olika situationer.

1 Lag och redovisningspraxis reglerar om och i vilken omfattning företag är tvungna att låta en revisor granska
årsredovisning och räkenskaper. För fullständiga bestämmelser hänvisar vi till redovisningslitteratur som
behandlar ämnet närmare.

Låg kundanpassningsgrad Hög kundanpassningsgrad

”Självbetjäning” ”Total kundanpassning””Standardpaket” ”Servicesystem”

Figur 1.4 Tjänstesektorn indelad efter grad av kundanpassning med kunskapsföretagen till höger i figuren. (baserad på Sveiby 1990: 31)

Revisionsbolag
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Vi började med att kontakta Ernst & Young, ett globalt revisions- och konsultbolag som
bildades för ca tio år sedan genom en fusion mellan Arthur Young och Ernst & Lewitt. Efter
att vi presenterat vårt uppslag till fallstudie och fört en diskussion med en auktoriserad revisor
och delägare på Ernst & Young, kom vi fram till att det skulle kunna bli problem att syna
strukturkapitalet i denna fusion med tanke på att den låg tio år tillbaka i tiden. Det största
problemet låg i att vår kontakt bedömde att vi kunde få svårt att få tala med personer som
arbetat med fusionen. Istället blev vi tipsade om att vända oss till ÖPwC, en konkurrent till
Ernst & Young, som genomgått en fusion betydligt närmare i tiden. Närheten i tid medförde
dessutom att vi bedömde att den informationen angående fusionsarbetet vi förhoppningsvis
skulle få tillgång till var mer tillförlitlig. Efter en inledande kontakt med en revisor på ÖPwC
bedömde vi möjligheten till access som tillfredsställande, varför valet av fallföretag blev
definitivt.

1.4 Avgränsningar

Som nämnts avser denna uppsats att studera hur de två kunskapsföretagen Öhrlings och Price
arbetade med att sammanföra respektive företags strukturkapital i samband med fusionen.
Således utgör detta det fall som ligger till grund för uppsatsens empiriska undersökning. Ett
par klargöranden krävs emellertid för att förklara och motivera utformningen av uppsatsens
fallstudie.

För det första bör fallet avgränsas geografiskt. När Coopers & Lybrand och Pricewaterhouse
fusionerades globalt berördes ett antal lokala delar av företaget världen över. De förhandlingar
som ägde rum på global nivå i USA kom självfallet att påverka beslutsfattande delägare även i
företagen på lokal nivå. Det finns dock goda skäl att anta att varje enskild fusion kom att
medföra specifika problem och avvägningar med tanke på de lokala enheternas skiftande
förutsättningar. I syfte att göra uppsatsens problem greppbart har vi valt att enbart undersöka
sammanslagningen av de svenska bolagen Öhrlings och Price. Dels ansåg vi att det inte fanns
tillräckliga skäl att inom ramen för denna studie behandla ytterligare en fusion, och dels ansåg
vi att uppsatsens problemformuleringar var bättre lämpade för undersökning av ett fall snarare
än för jämförelser av flera fall.

För det andra bör fallet avgränsas organisatoriskt. Innan fusionen erbjöd både Öhrlings och
Price sina kunder ett brett tjänsteutbud. Nationella och internationella kunder hade
möjligheten att, utöver revisionstjänster, köpa bl.a. skatterådgivning och strategisk
rådgivning. Vid fusionen var det alltså ett antal olika affärsområden inom de två företagen
som skulle integreras. De olika affärsområdena har olika arbetsmetoder, olika krav från
kunderna och olika tidsmässiga arbetsramar. Detta innebär också att kraven på
strukturkapitalets utformning varierar beroende på vilken typ av affärsområde man väljer att
studera. Mot bakgrund av ovanstående valde vi att avgränsa oss till att endast studera
affärsområdet revision, med förhoppningen att studien skulle bli enklare att genomföra
eftersom vi endast behövde kontakta anställda inom ett affärsområde.

Till sist bör de tidsmässiga ramarna för det empiriska materialet definieras. Det strukturkapital
som skapas hos ÖPwC kan troligtvis inte tillskrivas något definitivt ursprungsdatum. Med
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tanke på att såväl human- som strukturkapital ständigt utvecklas kan inte heller något tydligt
slutdatum fastställas. Detta behöver emellertid inte utgöra ett problem, eftersom en fallstudie
med fördel kan definieras utifrån vilken information som är relevant i syfte att undersöka ett
specifikt fenomen. Fallstudien utgör det sammanhang som undersöks i syfte att kunna dra
slutsatser om det fenomen som studeras (Yin 1994: 13f.).

Robert K. Yin påpekar vidare att en fallstudie används i en situation där ett antal variabler
undersöks i syfte att uppnå ett resultat. Det strategiska målet med undersökningen bör således
vara att uppnå resultat som kan hänföras till ett specifikt fenomen (Yin 1994: 13f.). I enlighet
med Yins resonemang anser vi att denna fallstudies kvalitativa utformning sanktionerar något
flytande tidsmässiga gränser, eftersom undersökningens syfte kan uppnås utan att fallet strikt
begränsas i tiden. Sammantaget anser vi att den relevanta information som undersökts kring
strukturkapitalets hantering vid fusionen med fördel kan hämtas från perioden 1997-20012,
utan att därmed alltför strikt begränsa fallet tidsmässigt.

1.5 Disposition

Efter inledningskapitlet diskuteras i kapitel 2 uppsatsens metodologiska utgångspunkter, med
fokus på hur föreliggande fallstudie utformats samt hur den empiriska undersökningen
genomförts. Dessutom förklaras hur urvalet av källor gjorts samt vilka principer som väglett
uppsatsens materialhantering.

I kapitel 3 behandlas de teoretiska utgångspunkter som utgör fallstudiens sammanhang och
ligger till grund för den empiriska undersökningen. Relevanta aspekter på begreppet
strukturkapital diskuteras och problematiseras, vilket möjliggör skapandet av den
arbetsdefinition som presenteras i avdelning 3.4. Dessutom behandlas fusionsteori kortfattat
för att klargöra i vilket sammanhang strukturkapitalet undersöks.

Kapitel 4 beskriver det fall som undersöks i uppsatsen. Kortfattat behandlas såväl den globala
som den svenska fusionen.

I kapitel 5 behandlas och analyseras uppsatsens empiriska material. Fusionen mellan Öhrlings
och Price diskuteras med utgångspunkt i både empiri och teori. I enlighet med vår definition
av strukturkapital ligger fokus på hur arbetsmodeller och IT-system samt kundrelationer och
varumärke påverkats i samband med fusionen. Dessutom behandlas ett antal aspekter av
stödjande betydelse för strukturkapitalets utveckling.

I kapitel 6 diskuteras slutligen uppsatsens resultat. Slutsatser angående fallstudien används
som grund för försök att presentera analytiska generaliseringar av mer övergripande karaktär.
Avslutningsvis presenteras uppslag till vidare studier inom ramen för uppsatsens
intresseområde.

2 Den information som åsyftas här är främst inhämtad från intervjuer och övrigt material som berör perioden
1997 – 2001. Detta innebär att materialet inte nödvändigtvis härstammar från nämnda period, även om perioden
ifråga utgör tidsmässig ram för undersökningen.
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2 Metod

I Tolkning och reflektion (1994) presenterar Alvesson och Sköldberg principer som utgör
vägledning för forskning inom det samhällsvetenskapliga fältet. Författarna påpekar vikten av
att synliggöra för läsaren vilka epistemologiska och ontologiska3 antaganden som ligger till
grund för arbetet. Dessutom bör författare redovisa synen på hur empiriska data behandlas i
enlighet med de antaganden som stipulerats (Alvesson & Sköldberg 1994: 7-11). Efter ett par
inledande påpekanden i avdelning 2.1 ämnar vi i detta kapitel följaktligen försöka redogöra
för de antaganden som utgör basen för vår undersökning, varefter den empiriska
undersökningens praktiska utformning redovisas. Det övergripande syftet med föreliggande
metodkapitel är att belysa vilka data som har undersökts samt hur dessa sedermera legat till
grund för analys och slutsatser.

2.1 En kvalitativ fallstudie

Enligt Alvesson och Sköldberg är en undersökning kvalitativ om den bl.a. tar hänsyn till de
empiriska observationernas mångtydighet samtidigt som icke-standardiserade metoder
används. Vidare anser författarna att kvalitativ forskning i vissa fall kan komma att behöva
kompletteras med kvantifieringar, varför distinktionen mellan kvalitativ och kvantitativ
forskning bör ses som något flytande (Alvesson & Sköldberg 1994: 10f.).4 Lennart Lundquist
menar att den kvalitativa metoden är anpassad för att med hjälp av ospecificerade och
ostrukturerade observationer nå djupare förståelse för sammanhang och strukturer i anslutning
till det fenomen som studeras. Dessutom eftersträvas insamling av rikligt med information om
ett fåtal undersökningsenheter, snarare än lite information om ett stort antal enheter
(Lundquist 1993: 103-105).

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang anser vi att föreliggande undersökning är av
kvalitativ art. Detta eftersom fokus ligger på förståelse av ett specifikt fall, nämligen
hanteringen av strukturkapitalet i samband med fusionen mellan Öhrlings och Price.
Dessutom tas en utgångspunkt i en hermeneutisk ansats, vilken förklaras närmare i avdelning
2.2, samtidigt som ett antal semistandardiserade intervjuer används. Att t.ex. med hjälp av
enkäter undersöka hur stor andel av delägarna i respektive bolag som anser att fusionen haft
positiva effekter på strukturkapitalet vore knappast meningsfullt eftersom vi är intresserade av
specifik information angående sammanslagningen, snarare än enbart av aktörernas syn på
fusionsprocessen.

3 Epistemologi, eller kunskapsteori, berör frågor angående vilken kunskap som är möjlig samt hur forskaren bör
förhålla sig till det som studeras. Ontologi rör verklighetens väsen och berör frågor angående synen på huruvida
det existerar en objektiv verklighet samt hur verkligheten är beskaffad.
4 Bjereld, m.fl. går steget längre än Alvesson och Sköldberg och hävdar att det inte finns anledning att skilja
mellan kvalitativ och kvantitativ forskning, eftersom kvantitativ forskning med nödvändighet innehåller
kvalitativa element och vice versa (Bjereld, m.fl. 1999: 20f.).
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För att nå statistiskt generaliserbara resultat angående fusioners påverkan på strukturkapital i
kunskapsföretag måste ett större antal fall undersökas (Yin 1994: 30-32). Som en följd av
svårigheter att uppskatta hur många företag som de facto är kunskapsföretag uppkommer
problem med att säkerställa kvantitativa undersökningars urval ur diffust definierade
populationer. Sammantaget anser vi följaktligen att en kvalitativ metod förefaller vara ett
rimligare alternativ att använda vid genomförande av denna studie. Genom att använda en
kvalitativ fallstudie som övergripande metod hoppas vi således kunna uppnå förståelse och
insikter om det undersökta fallet, snarare än kartläggning av kvantifierbara orsakssamband
och verifierande bevisning i positivistisk anda.

2.2 En hermeneutisk kunskapssyn

Den kvalitativa metodens vetenskapsteoretiska ursprung kan spåras till den hermeneutiska
forskningstraditionen (Tebelius 1987: 122). Då denna fallstudie är kvalitativ förefaller det
därmed rimligt att uppsatsens vetenskapsteoretiska ansats ges drag från den hermeneutiska
traditionen. För att tydligt motivera valet av metodologiska utgångspunkter, samt för att ge en
förståelse av de mer operativa aspekterna av dessa, anser vi att det kan vara av intresse att
kortfattat redogöra för metodens vetenskapsteoretiska grunder. I denna avdelning presenteras
således de övergripande följder som den hermeneutiska ansatsen har för uppsatsens metod.

Hermeneutiken och positivismen utgör två starkt kontrasterande huvudfält inom
vetenskapsteorin. Ingen av dessa skolbildningar är enhetliga, utan består snarare av ett antal
olika förhållningssätt till såväl kunskapsteori som ontologi.5 Kortfattat kan nämnas att den
klassiska positivistiska samhällsvetenskapen syftar till att finna lagbundenheter i de fenomen
som studeras. Statistiska modeller anses vara viktiga för att nå generaliserbar kunskap som
korresponderar mot en objektiv verklighet. Här antyds således en tydlig inriktning mot
kvantitativ metod (Lundquist 1993: 40-43).

Även den hermeneutiske forskaren anser att det finns en objektiv verklighet som kan
efterforskas.6 Till skillnad från positivisten anser emellertid hermeneutikern att de fakta som
genereras genom forskningsprocessen inte omedelbart går att relatera till den objektiva
verkligheten. Snarare bör forskaren ägna sig åt att skapa förståelse för det studerade
fenomenet genom att tolka relevanta fakta ur ett helhetsperspektiv, syftande till att skapa en
enhetlig bild av övergripande strukturer och processer (Alvesson & Sköldberg 1994: 130f.).

Denna uppsats kan sägas hämta sina metodologiska utgångspunkter i hermeneutiken i och
med att fallstudien är av kvalitativ art, samtidigt som syftet är att uppnå förståelse och
tolkning, snarare än generaliserbara och kvantifierbara resultat. De resultat som presenteras i

5 En följd av detta är att det vid en första anblick förefaller meningslöst att tala om de båda skolorna såsom
varande två tydligt definierade ansatser. I och med att de metodologiska utgångspunkter som ligger till grund för
undersökningen i denna uppsats trots allt äger drag av hermeneutisk, eller interpretativ, ansats kan det emellertid
vara av intresse att kortfattat beröra relevanta aspekter härrörande från båda vetenskapsteoretiska ansatser.
6 Här behandlas den variant av hermeneutik som Alvesson och Sköldberg benämner som objektiverande.
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kapitel 5 och 6 bör därmed ses som ett utfall av de utgångspunkter som presenterats här, i den
bemärkelse att intrasubjektiv7 giltighet inte nödvändigtvis eftersträvats.

2.2.1 En abduktiv förklaringsmodell

Att anta en hermeneutisk ansats medför vissa implikationer för synen på vetenskapliga
förklaringar. I denna avdelning kommer vi kortfattat att redogöra för de principer som väglett
undersökningen.

Alvesson och Sköldberg framför synen att all forskning är teoribunden i bemärkelsen att
forskaren medvetet eller omedvetet gör vissa vetenskapsteoretiska antaganden. Eftersom
vetenskapliga fakta bör ses som ett resultat av en tolkningsprocess är alla fakta med
nödvändighet teoriladdade. En logisk följd av ett sådant förhållningssätt är att den induktiva
förklaringsmodellen måste ses som problematisk. Det främsta skälet till detta är att induktion8

innefattar ett språng från enskilda teorineutrala observationer till generellt giltiga påståenden.
Deduktiva förklaringar utgår från närmast motsatta principer, där generella teorier används för
att generera påståenden om enskilda fall. Sett ur ett hermeneutiskt perspektiv är problemet att
den generella teorins giltighet inte alltid kan förutsättas, bl.a. eftersom teorin i grunden består
av fakta som frambringats genom diverse tolkningsprocesser (Alvesson & Sköldberg 1994:
41-43). Kärnan i problemet är att tolkning aldrig kan sägas generera objektivt giltiga
sanningar.

Den metod som emellertid används i praktiken vid flertalet fallstudier är abduktion. Den
abduktiva förklaringsmodellen skiljer sig från såväl induktionen som deduktionen i och med
att den utgår från teoribundna observationer syftande till att förklara anomalier i en teori
(Alvesson & Sköldberg 1994: 42-47). I föreliggande studie kommer främst den abduktiva
förklaringsmodellen att användas. Detta beror till stor del på att undersökningen är
teoribunden, däremot utan att vara deduktiv.

Vidare hoppas vi att de slutsatser som föreliggande undersökning ligger till grund för kan
användas som bas för intressanta analytiska generaliseringar. Förhoppningen är således att
studiens resultat ger upphov till en förståelse av fusioner i kunskapsföretag, en förståelse som
går utanför detta falls ramar.9

2.3 Den empiriska studiens genomförande

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur vi valt att gå tillväga i vårt arbete med insamling
av primär- och sekundärinformation. Vi kommer att redogöra för hur vi ställer oss till

7 Intrasubjektivitetskravet innebär att ett forskningsprojekt ska vara utformat så att det kan reproduceras och
generera samma resultat (Bjereld, m.fl. 1999: 106).
8 Induktion har traditionellt varit den modell för vetenskapliga förklaringar som använts inom positivismen
(Lundquist 1993: 40-43).
9 Se Yin (1994) för en mer ingående diskussion kring analytiska generaliseringar.
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befintlig litteratur samt vilka avvägningar vi gjort för att försöka nå en begränsad
objektivitet10.

2.3.1 Fallstudiens trovärdighet

För kvalitativa studier är begrepp som validitet och reliabilitet inte relevanta i syfte att
beskriva studiens trovärdighet. Trovärdigheten i kvalitativ forskning kan inte beskrivas utifrån
de mättekniska utgångspunkter som tillämpas inom den kvantitativa forskningen (Patel &
Tebelius, 1987: 68).

Insamlingen av våra empiriska data har skett genom semistrukturerade intervjuer. Det innebär
att vi svarat för både insamlingen och analysen av data. Vi har alltså varit instrumentet för
insamling och bearbetning av information.

En studies tillämplighet beror på valet av insamlingsteknik samt hur urvalet av
undersökningsgrupp genomförts. För att det insamlade materialet ska vara tillämpligt i
undersökningens syfte, strävar man efter att nå bred och djup information kring det område
som är centralt för studien (Patel & Tebelius 1987: 69-77). Med hjälp av det
semistrukturerade intervjuförfarandet har vi strävat efter att ge respondenterna möjlighet att
utveckla och precisera sina svar. Det har förhoppningsvis lett till ett bättre djup i svaren på de
frågor som varit centrala för vår studie. Före varje enskild intervju har respondenten
informerats om intervjuns tema och uppsatsens syfte, detta i försök att säkerställa att vi fått
tala med personer som besitter relevant kunskap. Vissa personer har avböjt att ställa upp i
intervjuer som en följd av att de ansett sig ha för dålig ämneskunskap. Med bakgrund av detta
anser vi att vi fått tillgång till personer med kunskap som är intressant för vår undersökning.
Dessutom kan det faktum att de valt att ställa upp på intervjuerna ses som en följd av att de är
motiverade och intresserade av ämnet. I avsnitt 2.3.2, som behandlar insamlingen av
primärdata, redogör vi för de kriterier som legat till grund för val av intervjuobjekt.

En studies rimlighet kan bedömas efter huruvida den information som ett intervjuobjekt
lämnat överensstämmer med verkligheten (Patel & Tebelius 1987: 78). Den information som
vi eftersökt har varit både personorienterad och av mer generell natur. Den eftersökta
informationen har varit personorienterad i den bemärkelse att vi intresserat oss för
intervjuobjektets personliga åsikter i specifika frågor. Information som varit av
personorienterad karaktär har utvärderats mot andra respondenters uppgifter, samt mot våra
egna föreställningar angående hur verkligheten förhåller sig. Den mer generella informationen
har rört det faktiska fusionsarbetet, snarare än respondenternas personliga åsikter. Valet att
använda semistrukturerade intervjuer baserades på att vi ansåg dessa vara bäst lämpade för
insamling av den kombination av information som eftersökts.

Med en studies pålitlighet avses dels forskarens möjlighet att hindra störande faktorer från att
påverka informationsutbytet mellan intervjuaren och respondenten och dels att tolkningen av

10 Med begränsad objektivitet menas att en studie ska äga relevans och dessutom kunna ge upphov till sannolika
slutsatser (Eriksson & Wiedersheim-Paul 1997: 37). Fullständig objektivitet är omöjligt att uppnå i detta fall med
tanke på att all relevant information inte finns tillgänglig (se Lundahl & Skärvad 1992: 75).
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insamlad data bearbetas på ett sätt som gör att den inte blir missvisande. Detta är dessutom av
stor vikt för den kvalitativa studiens trovärdighet (Patel & Tebelius 1987: 69-80).
Pålitligheten under intervjuerna kan utvärderas mot huruvida dessa påverkats av
intervjuareffekter11. Som nämnts har vi inför intervjuerna informerat respondenten om
studiens syfte och vilket område vi avsett behandla i samband med intervjun. Genom valet av
semistrukturerade intervjuer har vi medvetet påverkat innehållet i svaren på vissa följdfrågor.
Det kan ha medfört att frågorna blivit ledande. Detta är dock en konsekvens av valet att inleda
med öppnare frågor för att därefter ställa mer slutna följdfrågor där ett större djup i svaren
eftersträvats. Studiens syfte har medfört att vi haft ett visst intresse av att gå från en bredare
referensram i respondentens svar, till att koncentrera svaren till smalare område i syfte att få
djupare information kring dessa. Vi har i våra tolkningar av den insamlade informationen
varit medvetna om den problematik som omgärdar ledande frågor och därmed försökt
kompensera detta genom ett öppet och kritiskt tolkningsförfarande. I situationer där
respondenten varit osäker på hur frågan ska tolkas har vi försökt höja abstraktionsnivån och
därmed minska förekomsten av svar till följd av direkt ledande frågor.

Vidare redogör Patel och Tebelius för att det inte finns ”absoluta kriterier” mot vilka man kan
utvärdera kvalitativ information, utan snarare är det viktigt att det råder noggrannhet i
bemärkelsen att hantering av material sker på ett ärligt sätt (Patel & Tebelius 1987: 78-81).

2.3.2 Primärdata

Primärdata är data som intervjuaren själv har samlat in (Lundahl & Skärvad 1992: 78). Våra
intervjuer genomfördes på ÖPwC:s kontor i Malmö. Därtill har kompletteringar genomförts
per telefon och e-post. Ett par intervjuer har gjorts enbart via telefon eller e-post.

Standardiseringsgraden i intervjusammanhang är ett sätt att särskilja olika intervjutekniker.
Intervjuer som präglas av en hög grad av standardisering karaktäriseras av att såväl
frågeställning som ordningsföljden på frågorna är förutbestämda. Även vid ett icke-
standardiserat intervjuförfarande kan förutbestämda frågor användas, men ordningsföljden är
friare. Ett mellanting mellan de två ytterligheterna är semistandardiserade intervjuer. Med
semistandardiserad menas att det på förhand fastställts vilka frågor som man har för avsikt att
ställa, men att respondentens svar kontinuerligt följts upp med följdfrågor (Lundahl &
Skärvad 1992: 91f.). I den empiriska undersökningen har semistandardiserade intervjuer
använts. Vi ansåg att dessa möjliggjorde mer nyansrika och uttömmande svar från
respondenterna, än vad som vore möjligt att uppnå genom andra former av intervjuer.

En standardiserad intervju är alltid strukturerad, medan en icke-standardiserad intervju kan
vara antingen strukturerad eller ostrukturerad. Den strukturerade intervjun är främst
informationsorienterad, medan den ostrukturerade intervjun även kan vara personorienterad
(Lundahl & Skärvad 1992: 92). I våra intervjuer arbetade vi med en klart definierad
målsättning, där frågor och uppföljningsfrågor var utformade i förväg för att säkerställa att

11 Med intervjuareffekt avses en negativ effekt av det samspel som uppstår mellan intervjuare och respondent
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997: 161). Patel och Tebelius menar vidare att denna effekt tar sig uttryck i att
en respondent uppträder på ett visst sätt till följd av intervjuarens påverkan (Patel & Tebelius 1987: 76).
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svaren i möjligaste mån skulle äga relevans för vår studie. Vi kan därför sägas ha tillämpat en
delvis strukturerad intervju såtillvida att vi varit klara över vilka områden våra frågor och
följdfrågor skulle behandla. Vad vi inte ansett lika viktigt är den ordningsföljd som frågorna
behandlats i.

Vid våra telefonintervjuer var frågorna mer standardiserade och intervjuerna därmed
strukturerade. Vi ansåg detta vara lämpligt eftersom vi strävade efter att samla in mer generell
information angående fusionsarbetet genom dessa intervjuer. Med andra ord ansåg vi det inte
vara av intresse att eftersöka de personliga åsikter som respondenterna eventuellt kunde
tänkas framföra i samband med telefonintervjuer.

Vid val av intervjuobjekt redogör Lundahl och Skärvad för att man kan välja att intervjua
experter och/eller intressenter. Experter utgörs av personer som har omfattande kunskap kring
det teoretiska område som är föremål för studien. Intressenterna är personer som varit
involverade i det specifika fall som undersökningen behandlar (Lundahl & Skärvad 1992: 92).
I vår undersökning har vi valt att intervjua intressenter, alltså personer som är anställda på
ÖPwC. Dessutom har de varit direkt involverade i, eller haft bred kunskap om, de frågor som
varit relevanta för vår studie. Vi har i vår undersökning valt att anonymisera de personer vi
har varit i kontakt med, eftersom deras namn inte är relevanta för uppsatsens syfte.

Efter att valet av fallföretag stod klart tog vi en inledande kontakt med en revisor på ÖPwC:s
malmökontor. Denna revisor utgjorde vår första access i företaget och användes för att
lokalisera personer som utgjorde relevanta intervjuobjekt. Genom revisorn blev vi hänvisade
till två yngre revisorer, en från vardera sidan i fusionen, som blev anställda något år innan
fusionen genomfördes. Vi blev också hänvisade till tre delägare, varav en vid
stockholmskontoret. Andra intervjuobjekt inom ÖPwC har bestått av personer som vi ansett
ha den specifika kunskapen om det förlopp vi varit intresserade av. Som exempel kan nämnas
att vi kontaktade en revisor med det enda syftet att få en klarhet i hur revisorerna använder sig
av IT-stöd i sitt arbete. Intervjuguiden i bilaga 1 kan ses som det diskussionsunderlag vi
använt oss av vid intervjuerna. Denna har tillrättalagts något inför de olika intervjuerna. Som
exempel på detta kan nämnas att vid intervjuer med revisorer i ledande befattning har större
fokus lagts på hur fusionen har behandlats ur ett ledningsperspektiv.

För att intervjuobjekten skulle få en god möjlighet att förbereda sig inför intervjun har vi
tydligt beskrivit syftet med vår uppsats. De huvudfrågor som ställts har varit processfrågor12.
Genom att använda denna typ av frågor har vi strävat efter att få respondenternas svar att bli
öppnare och mer innehållsrika.

I möjligaste mån har hela gruppen deltagit vid intervjuerna. Vid intervjuerna har rollerna
fördelats så att en person intervjuat och två tagit löpande anteckningar samt stöttat
intervjuaren med följdfrågor. En bandspelare har dessutom använts vid de flesta intervjuerna.
Genom att vara tre personer anser vi att risken för missuppfattningar minskat. Dessutom har
vi på så sätt försökt säkerställa att vi inte missat relevant information. Direkt i anslutning till
varje avslutad intervju har vi renskrivit anteckningar och diskuterat intervjun. Vi anser att

12 Frågor av processkaraktär är bredare formulerade, vilket ger ett större spelrum för respondenten att diskutera
vad vederbörande anser särskilt viktigt (Lundahl & Skärvad 1992: 96).
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detta har bidragit till att vi fått ett gemensamt intryck, samt snabbt identifierat de oklarheter
som uppkommit och fattat beslut angående hur dessa skulle hanteras.

2.3.3 Sekundärdata

Sekundärdata är data som redan är insamlad av andra (Lundahl & Skärvad 1992: 78). Vår
insamling av information i ämnet började med sökning i biblioteksdatabaser. Vi använde oss
av både löpande och retrospektiv sökning13. Den löpande sökningen baserades på en sökprofil
med kombinationer av olika nyckelord, såsom humankapital, strukturkapital, intellektuellt
kapital, socialt kapital, kunskapskapital, kunskapsföretag, fusion samt ÖPwC.
Rekommenderade författare användes som sökord i den retrospektiva sökningen.

2.3.4 Källkritik

Vi är medvetna om att den primärinformation som samlats in genom intervjuer med utvalda
personer på ÖPwC kan vara färgad av respondenternas partiskhet. Att intervjua direkta
intressenter är alltid känsligt eftersom dessa har intresse av att den information som lämnas ut
ger upphov till en fördelaktig granskning (Lundahl & Skärvad 1992: 94). Vi anser att
eftersom vårt primära syfte med genomförandet av intervjuerna inte har varit att kritisera
företagets agerande, och eftersom vi klart kommunicerat detta, har incitamenten till att
undanhålla eller förvränga information varit begränsade. Vi är därför av uppfattningen att den
information vi tagit del av genom intervjuerna är tillräckligt tillförlitlig och därmed användbar
för uppsatsens syfte.

I syfte att avgöra en källas sanningshalt kan man använda kriteriet närhet, vilket syftar på hur
nära i tid och rum källan befunnit sig det område som studeras (Lundahl & Skärvad 1992:
163). Eftersom fusionen genomfördes för endast tre år sedan, anser vi att respondenterna
fortfarande äger kunskap som är tillräcklig för att möta vårt informationsbehov. De personer
som intervjuats på ÖPwC var alla anställda under fusionen.

Lars Edgren påpekar vikten av att identifikationen av källmaterial från Internet går till på ett
korrekt sätt. Det är med andra ord viktigt att identifiera vem som författat ett material och i
vilket syfte det distribuerats (Edgren 1996). Vad gäller den information som ÖPwC lagt ut på
sin hemsida finns det viss risk för att detta utgör ett problem, främst med tanke på att det är
sannolikt att syftet med informationsspridningen är att föra fram företagets budskap till
hemsidornas besökare. Med andra ord är det viktigt att vara medveten om att informationens
primära syfte är att marknadsföra företaget.

Alvesson och Sköldberg påpekar att en grundläggande källkritisk prövning av det material
som insamlats underlättar för skapandet av en trovärdig och tillförlitlig uppsats. I syfte att
åstadkomma en god kvalitativ uppsats utifrån en hermeneutisk ansats bör författare därför
beakta informationens och tolkningarnas äkthet, tendens, samtidighet och beroende (Alvesson

13 Retrospektiv sökning är sökning på vad som publicerats inom ett ämne efter en viss tidpunkt (Eriksson &
Wiedersheim-Paul 1997: 81f.).
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& Sköldberg 1994: 129f.). Som en sammanfattande diskussion kring källkritiska aspekter på
denna uppsats kommer därför nämnda problem med insamling och tolkning av data att
kortfattat beröras här.

Bedömning av huruvida den information som använts i denna uppsats är äkta kan endast
genomföras av läsaren. Denne hänvisas därför till notapparat och källförteckning för vidare
efterforskning. I syfte att förekomma kritik angående tendensiösa tolkningar anser vi det av
vikt att redovisa att en av gruppmedlemmarna har en familjemedlem som är auktoriserad
revisor vid ÖPwC:s malmökontor. För att i möjligaste mån skapa ett neutralt förhållande till
fallföretaget samt för att undvika att bli påverkade och styrda av ÖPwC:s intressen har vi
emellertid valt att inte använda nämnda person i samband med vår initiala kontakt med
företaget. Vi har vidare valt att inte intervjua eller på annat sätt diskutera uppsatsens innehåll
eller upplägg med denne.

Med tanke på risker med samtidighet och beroende har vi valt att följa en tydlig struktur på
varje enskild intervju (se avsnitt 2.3.2). Kortfattat bör det nämnas att de två gruppmedlemmar
som fört anteckningar även ansvarat för att intervjuprotokoll sammanställts samma dag som
en intervju genomförts. Förhoppningen har varit att anteckningarna på så vis överförts till ett
relevant och begripligt dokument, samtidigt som intervjuns sammanhang fortfarande varit
tydligt för alla gruppmedlemmar. Vidare har detta förfaringssätt bidragit till att de olika
respondenternas utsagor kunnat hållas isär, med en minskad risk för s.k. narrativ smitta14 som
följd.

Vi är även medvetna om att vi inte kunnat ta del av intervjuobjektets kroppsspråk och
ansiktsuttryck vid telefon- och e-postintervjuer, även om detta förhoppningsvis inte utgjort
något större problem eftersom dessa intervjuer främst syftat till att klargöra generell
information angående fusionsarbetet.

14 Narrativ smitta innebär att information från olika källor rörs ihop, med följden att olika personers utsagor blir
svåra att särskilja.
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3 Teori

I detta kapitel kommer vi att presentera och diskutera de teorier och begrepp som utgör
uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur
strukturkapitalet påverkades i samband med fusionen mellan Öhrlings och Price. Följaktligen
kommer detta kapitel att fokusera på att definiera hur begreppet strukturkapital bör ses inom
ramen för denna uppsats. Därefter behandlas kortfattat fusionsteori, i syfte att klargöra i vilket
sammanhang som förändringarna i fråga om strukturkapital bör ses.

3.1 Begreppet strukturkapital som metafor

Initialt vill vi göra läsaren uppmärksam på att begreppet strukturkapital främst bör ses som en
metafor syftande till att beskriva viktiga aspekter av ett företag, aspekter som inte alltid
lämpar sig för kvantifiering i monetära termer. Detta innebär att då termen strukturkapital
används upplevs de delar som ingår i företagets struktur som tillgångar, även om de inte
nödvändigtvis kan redovisas som sådana. Det finns med andra ord aspekter av ett företag och
dess struktur som varken kan benämnas som tillgångar eller bär det värde som termen kapital
antyder.

Ett sätt att definiera kapital är som tillgångar15, vilket medför att metaforen strukturkapital
kan ge upphov till att företagets struktur upplevs som en tillgång. Metaforen strukturkapital
ger därmed bilden av något som är systematiskt organiserat och värdefullt. Huruvida så är
fallet kan man emellertid inte uttala sig om förrän man närmare studerat strukturkapitalet i
fråga. Genom ovanstående resonemang vill vi göra läsaren uppmärksam på metaforens
brister. Gareth Morgan (1997) påpekar att metaforen är delvis motsägelsefull. Den erbjuder en
stark bild samtidigt som den kan bli vilseledande, eftersom det finns risk för att då man ser ett
objekt i form av en metafor kan man på samma gång bli blind för vad som faktiskt studeras
(Morgan 1997: 5).

De Long och Fahey (2000) illustrerar ovanstående resonemang genom att definiera
strukturerad kunskap som den kunskap som återfinns i organisationens system, processer och
rutiner. Denna form av kunskap är organisationsbunden och självständig i förhållande till de
individer som använder sig av den. Den strukturerade kunskapen bör ses i förhållande till
humana och sociala former av kunskap, vilka härrör från enskilda individer och hur dessa
interagerar (De Long & Fahey 2000: 114). I enlighet med resonemanget ovan kan
strukturkapitalet sägas ge upphov till den strukturerade kunskapen, medan t.ex.
humankapitalet och företagskulturen främst utgör basen för de humana respektive sociala
formerna av kunskap.

15 SAOL (1986) definierar kapital som: pengar; förmögenhet; tillgångar.
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Edvinsson och Sullivan väljer i artikeln ”Developing a Model for Managing Intellectual
Capital” (1996) att se strukturkapital som den infrastruktur som kunskapsföretaget använder
för att kommersialisera sitt humankapital (Edvinsson & Sullivan 1996: 360). Edvinsson och
Sullivan gör med detta resonemang metaforen strukturkapital mer lättöverskådlig genom att
använda en annan metafor i ett förklarande syfte.

Poängen med detta resonemang är att illustrera strukturkapitalets förhållande till andra former
av kapital. Strukturkapitalet kan ses som ett viktigt stöd för företagets övriga tillgångar. Vid
stora personalavhopp från ett kunskapsföretag avgörs företagets förmåga att behålla kunskap
och kompetens samt att skapa kundvärde av strukturkapitalet.

3.2 Definitioner av strukturkapital

I syfte att skapa en arbetsdefinition av begreppet strukturkapital kommer olika teorier
angående hur kunskap organiseras i kunskapsföretag att diskuteras i denna avdelning. Bl.a.
kommer ett par perspektiv på strukturkapitalets förhållande till såväl humankapital som
kunskapsföretagets organisation att behandlas översiktligt. Först presenteras ett antal
forskares syn på vilka aspekter som utgör grunderna i en definition av begreppet
strukturkapital. Därefter diskuteras och definieras de aspekter som valts ut något mer
ingående. I avsnitt 3.4 presenteras slutligen en definition av strukturkapital, anpassad för att
uppsatsens problem i möjligaste mån ska kunna utredas.

Varje kunskapsföretags viktigaste förmågor är intimt sammankopplade med organisationens
individer. Därmed inte sagt att individerna ensamt gör kunskapsföretaget unikt. Snarare äger
den organisatoriska omgivning som individerna befinner sig i en avgörande betydelse för
kunskapsföretagets förmåga att skapa värde. Vilka egenskaper för hantering av kunskap som
bör tillskrivas individer respektive organisationer är emellertid långt ifrån självklart. Således
finns det olika syn på hur kunskapen är och bör vara organiserad i kunskapsföretag.

Sveiby (1990) delar in ett företags kunskapskapital i två övergripande grupper, nämligen
individ16- respektive strukturkapital. Individkapitalet är den kunskap som är direkt knuten till
enskilda individer i en organisation. Basen för individkapitalet utgörs av enskilda personers
formella utbildning, erfarenheter och färdigheter samt deras sociala kompetens. Dessutom bör
individer ha förmågan att kontinuerligt omsätta sina kunskaper i handling på ett sätt som
gynnar organisationen (Sveiby 1990: 81-83).

Pennings, Lee och van Witteloostuijn (1998) diskuterar hur branschspecifikt och
företagsspecifikt humankapital skiljer sig inom redovisningsbyråer. Det branschspecifika
humankapitalet utgörs bl.a. av kunskaper om komplicerade redovisningsrutiner och
rådgivning samt av kunskaper om de lagar och regler som omgärdar redovisningspraxis.
Företagsspecifikt humankapital är kunskaper som är av litet värde utanför det företag som
skapat kapitalet. I syfte att minska sårbarheten för personalavhopp är det viktigt för den

16 Inom ramen för denna uppsats tillskrivs begreppen individ- och humankapital samma betydelse.
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enskilda redovisningsbyrån att humankapitalet till stor del är företagsspecifikt (Pennings, m.fl.
1998: 426, 437-439).

Sveiby definierar strukturkapitalet som de organisatoriskt betingade förutsättningar och
processer som gör att kunskapskapitalet i en organisation blir mer värdefullt än summan av de
ingående humankapitalen. Vidare menar Sveiby att strukturkapitalet består av de tre
grundelementen: personal, problemlösningsförmåga och marknad. Personalelementet
karaktäriseras av att det i en organisation återfinns förutsättningar som bidrar till att de
anställda får en viss inställning till företaget. Denna inställning tar sig ofta uttryck i någon
form av organisationsanda eller företagskultur. Enligt Sveiby beror organisationens förmåga
att odla en positiv kultur till stor del på rekryteringspolicyn, vilken sätter ramarna för vilka
individer som får inträde i organisationen samt hur dessa sedermera förväntas bete sig (Sveiby
1990: 83-87).

I färdigt skick utgör ofta den organisatoriska problemlösningsförmågan den produkt som
kunskapsföretaget säljer. I syfte att öka kundvärdet krävs att individkapitalet kompletteras
med bl.a. arbetsmodeller, problemlösningsprocesser, datasystem och handböcker. Dessa utgör
tillsammans ett strukturkapital som skapar mervärde hos organisationens kunskapskapital.
Dessutom menar Sveiby att strukturkapitalet även utgörs av marknadens syn på företaget och
dess tjänster (Sveiby 1990: 87f.). Om strukturkapitalet hos ÖPwC skapade ett stort mervärde
för det totala kunskapsföretaget skulle marknaden, dvs. kunderna, välja att stanna kvar hos
ÖPwC även om revisorer bröt sig ur företaget och startade en ny revisionsbyrå.

Det finns emellertid andra forskare vars teorier om hur kunskap organiseras i kunskapsföretag
skiljer sig något från Sveibys. Nahapiet och Ghoshal (1998) menar att den interna
kunskapsöverföringen i ett företag kan bidra till skapandet av organisatoriska fördelar17. I
likhet med Sveiby menar författarna att det individkapital som återfinns i ett företag inte utgör
företagets totala kunskapsbas. Hänsyn måste även tas till organisationens sociala kapital. Dels
kan det sociala kapitalet definieras som det nätverk av relationer som återfinns i ett företags
interna och/eller externa miljö. Dels kan definitionen vidgas genom att innefatta de faktiska
och potentiella resurser som nätverket gör tillgängligt för individerna i organisationen
(Nahapiet & Ghoshal 1998: 242f.). Eftersom den senare definitionen används blir begreppet
”socialt kapital” väldigt likt Sveibys begrepp ”kunskapskapital”.

Nahapiet och Ghoshal diskuterar hur olika aspekter på kunskapskapitalet samverkar och
därmed genererar nytt kunskapskapital18. Med andra ord befinner sig ett företags
kunskapskapital i ständig förändring. Författarna menar att ett företags kunskapskapital bör

17 Begreppet organisatorisk fördel (organizational advantage) är jämförbart med vad Barney, Grant, m.fl. kallar
konkurrensfördel (competitive advantage). (Se Grant 1998 och Barney 1996 för utförligare diskussion.) Nahapiet
och Ghoshal menar emellertid att det inte finns någon klart definierad teori som förklarar hur företag organiserar
sitt kunskapskapital i syfte att nå fördelar gentemot konkurrenter.
18 Inom ramen för denna uppsats kommer begreppen socialt kapital, intellectual capital respektive
kunskapskapital att tillskrivas samma betydelse. Med kunskapskapital avses här därmed vad Nahapiet och
Ghoshal kallar intellectual capital. Begreppet definieras som den kunskapsförmåga som tillskrivs ett socialt
kollektiv, t.ex. en organisation eller en grupp av professionella utövare (Nahapiet & Ghoshal 1998: 245). Vidare
anser vi att begreppet intellectual capital är att betrakta som analogt med begreppet social capital, i den
bemärkelse att Nahapiet och Ghoshal använder intellectual capital som ett samlingsnamn för olika former av
social capital.
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betraktas utifrån tre dimensioner, nämligen en strukturell, en kognitiv och en
relationsdimension (Nahapiet & Ghoshal 1998: 242-256).

Den strukturella dimensionen innehåller formella och informella nätverk samt de källor till
värdefulla resurser som återfinns i organisationen. Således återfinns system för
kunskapsöverföring19 i denna dimension. Nätverken och systemen för kunskapsöverföring
bidrar till att individerna i organisationen vet hur och till vem de ska överföra viktiga
kunskaper. Detta medför även att det skapas en förväntan att mervärde kan genereras i
organisationen genom smidig kunskapsöverföring (Nahapiet & Ghoshal 1998: 251-253).

Den kognitiva dimensionen innehåller de aspekter på företagskulturen som härstammar från
det gemensamma språk och de myter som kan tänkas uppkomma i en organisation.
Grundtanken i detta resonemang är att individers bild av företagets verksamhet skapas och
strömlinjeformas genom att organisationen utvecklar ett delvis unikt språk. Förutom ökad
smidighet i kunskapsöverföringen medger det gemensamma språket att kunskapen görs
begriplig och därmed möjlig att överföra. I organisationen har det därmed skapats en förmåga
att utbyta kunskapskapital (Nahapiet & Ghoshal 1998: 251-254). Den kognitiva dimensionen
av det sociala kapitalet bör emellertid främst ses som tillhörande humankapitalet, och kommer
därför inte att diskuteras som del av strukturkapitalet. En anledning till detta är att språk och
myter bör hänföras till interaktionen mellan individer, snarare än till etablerade strukturer.

Relationsdimensionen innehåller formella och informella regler samt normer och värderingar.
Dessa skapar tydliga motiv till utbyten av kunskapskapital, t.ex. genom att regelverk ger
direktiv till anställda som säger hur och när kunskapsöverföring ska ske (Nahapiet & Ghoshal
1998: 251-256). Även relationsdimensionen är delvis att betrakta som en aspekt på
humankapital snarare än strukturkapital, eftersom t.ex. normer och värderingar inte är direkt
påverkbara delar av etablerade strukturer inom företaget. Däremot kan eventuella regelverk
och direktiv ses som delar av ett strukturkapital, i och med att dessa aktivt används i syfte att
skapa effektiva strukturer utifrån vilka företagets kunskapsutbyte och operativa arbete sker.

Nahapiet och Ghoshal argumenterar för att det sociala kapitalet, i samverkan med mekanismer
för utbyte av kunskapskapital mellan grupper och individer inom organisationen, medger
skapandet av nytt kunskapskapital. Vad som därmed illustreras är att det sätt på vilket
kunskapskapital är organiserat inom företaget har avgörande betydelse för hur organisationen
lyckas generera nytt kunskapskapital. Resonemanget äger intresse för denna uppsats eftersom
det tydligt illustrerar hur det sociala kapitalets olika delar påverkar kunskapsföretaget som
helhet. Dessutom utgör resonemanget en syn på vilka specifika betydelser enskilda delar av
kunskapskapitalet äger för kunskapsföretagets dynamik, i den bemärkelse att
förutsättningarna för skapandet av nytt, eller förbättrat, kunskapskapital illustreras.

I Balans (6-7/99) presenterar Peter Nyllinge en beskrivning av hur strukturkapitalet kan
definieras för att användas i syfte att analysera ett företags intjäningsförmåga. Även om vi inte
ämnar diskutera ÖPwC:s förmåga att omsätta strukturkapitalet i vinst anser vi att det trots allt
kan vara värt att kortfattat beröra en mer pragmatisk syn på strukturkapitalet och dess

19 Den strukturella dimensionen innefattar därmed även t.ex. arbetsmodeller och datasystem.
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betydelse. I likhet med Sveiby delar Nyllinge in ett företags intellektuella kapital i human-
respektive strukturkapital. Inom ramen för en analys av strukturkapitalet återfinns ett antal
bedömningskriterier, vilka översiktligt delas in i relationer, organisation och tillväxtkapacitet.
Till ett företags relationer räknas såväl kontakter med kunder och leverantörer som varumärke
och organisationens förhållande till kapitalmarknaden. Organisationsaspekten innefattar bl.a.
organisatoriska strukturer och processer, datasystem, företagskultur samt ledningens
sammansättning och styrfilosofi. Enligt Nyllinge beror ett företags tillväxtkapacitet på ett
antal olika faktorer, vilka inkluderar strategiska samarbeten, forskning och utveckling samt
strävanden att finna rationaliseringsvinster (Nyllinge 1999: 15f.).

3.3 Strukturkapitalets beståndsdelar

I avdelning 3.2 diskuterades olika övergripande förhållningssätt till begreppet strukturkapital
och dess beståndsdelar. I ett försök att sammanföra ovanstående definitioner kan vi notera att
teorierna har vissa gemensamma drag. Även om olika forskare använder olika begrepp går det
således att skapa övergripande kategorier som kan ligga till grund för en mer detaljerad
definition av begreppet strukturkapital.

För det första innehåller strukturkapitalet relativt konkreta aspekter, såsom diverse
arbetsmodeller, IT-system och arbetsprocedurer. För det andra råder relativ samstämmighet
kring det faktum att strukturkapitalet även innehåller företagets relationer till omvärlden,
bestående av kundrelationer, varumärke och image. För det tredje tillskrivs human resource
management (HRM) en påverkande betydelse för strukturkapitalet. Genom att koordinera de
anställdas individspecifika kompetenser med hjälp av bl.a. belöningssystem kan ett företag
skapa värdefulla strukturer för såväl kunskapsöverföring som ökat kundvärde, förmedlat via
ett tjänste- eller produktutbud. För det fjärde tillskrivs organisationens formella och
informella utformning stor betydelse för företagets strukturkapital. Det är emellertid inte
självklart att vare sig organisatoriska aspekter eller HRM nödvändigtvis måste ses som del av
strukturkapitalet, även om de kan vara intressanta att behandla eftersom de äger tydlig
påverkan på hur strukturkapitalet utvecklas. Denna sistnämnda invändning diskuteras vidare i
följande avsnitt 3.3.3 - 3.3.4.

I avsnitt 3.3.1 - 3.3.2 kommer vi att behandla de två övergripande kategorier som
sammanförts med utgångspunkt i definitionerna i avdelning 3.2. Därefter följer en kortfattad
diskussion kring hur vi ser på organisationsstrukturens, företagskulturens och HRM:s
förhållande till strukturkapitalet. Läsaren bör dock vara medveten om att de begrepp och
definitioner som presenteras nedan utgör några olika perspektiv i ämnesområden som vart och
ett avhandlats i åtskilliga spaltkilometer. Att återskapa en heltäckande bild av dessa begrepp
är av utrymmes- och tidsskäl inte rimligt, lika lite som det är relevant sett utifrån uppsatsens
syfte. Poängen med diskussionen kring strukturkapitalets delar är att bana väg för en rimlig
arbetsdefinition, lämpad att använda som grund för en undersökning av det fall som studeras.
Detta görs genom att vi först försöker skapa en begreppsförståelse och därefter presentera vår
syn på begreppens betydelse för strukturkapitalet i en revisionsbyrå.
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3.3.1 Arbetsmodeller och IT-system

Vi har valt att behandla arbetsmodeller och IT-system gemensamt. Dessa två områden är till
stor del integrerade i många kunskapsföretag, varför sammanhanget blir enklare att förstå om
de behandlas tillsammans.

Revisionsarbete utförs i projektgrupper med varierande antal medlemmar. Brainer m.fl.
(1999) delar in projektgrupper i tre olika typer: fasta, tillfälliga och öppna. Författarna
påpekar dock att det självfallet kan finnas grupper som äger drag av mer än en typ av
projektgrupp. De dimensioner som särskiljer de olika projekten är graden av tydlighet i
resultatet, tydlighet i fråga om struktur och formaliseringsgrad samt hur hög kunskapsnivå
projektgruppen besitter (Brainer, m.fl. 1999: 58f.).

Ett revisionsuppdrag karaktäriseras av att det har tydliga mål som formuleras utifrån både
redovisningspraxis och kundernas önskemål. Rollfördelningen i en grupp som ska genomföra
ett revisionsuppdrag är klar och det finns en tydlig hierarkisk uppdelning efter
arbetsfördelning och uppgiftstyper. Revisionsteamen besitter en hög formell kunskap,
samtidigt som de har en god vana av att utföra revisionsuppdrag. Behov av nya kunskaper
uppkommer främst inom klart definierade områden där specialister kan komma att tillfrågas.
Teamens arbetssätt kan således sägas vara av fast projekttyp.

Karaktäristiskt för denna projekttyp är att aktörerna i princip ägnar sig åt projektarbete på
heltid. Projektformen är väl beprövad och trots att uppgifterna kan skilja sig åt finns metoder
och arbetsformer som bygger på tidigare erfarenheter och som därmed med fördel kan
användas (Brainer, m.fl. 1999: 60f.).

Modeller används för att systematisera och förenkla komplicerade förhållanden. Bakka, m.fl.
(1993) redogör för modellanvändningens övergripande syften. Modeller kan ligga till grund
för att precisera drag i olika händelseförlopp för att utveckla teorier. Genom att modeller
ligger till grund för teoriprofilering kan en teori tillföras nya aspekter, vilket är en strävan i att
driva teorin framåt. I praktisk problemlösning kan en modell fungera som ett verktyg som
används för att analysera och studera ett specifikt problem. Modeller kan även användas i rent
pedagogiska syften eller som inslag i andra modeller (Bakka, m.fl. 1993: 28).

Inom ramen för vår definition av arbetsmodeller väljer vi att skilja mellan modeller och
verktyg. I sammanhanget är arbetsmodeller det sätt på vilket revisionsbyrån väljer att
strukturera sitt arbete. Ett exempel på detta kan vara hur arbetsgången ser ut från det att man
lämnar offert på ett uppdrag tills dess att revisionsberättelsen är underskriven. Under
arbetsgången ställs företaget nämligen inför olika val, t.ex. hur team ska sättas samman, i
vilken ordning olika moment ska utföras samt vem som ska ansvara för vad.

Med arbetsverktyg menar vi specifika mallar för hur man analyserar ett visst problem. Ett
exempel i en revisionsbyrå skulle kunna vara en mall för hur en revisor skall gå tillväga då
han tidsbestämmer klientens leverantörsfakturor. I revisionsbolag utgör redovisningsmallar
centrala verktyg för att hantera det arbete som revisionsteamen utför. Förmågan att utforma
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mallar som sedan sprids i organisationen och därmed blir tillämpliga för ett flertalet
revisionsuppdrag är viktig för att företaget ska uppnå effektivitet i sina arbetsprocesser.

IT20 har under de senaste fyrtio åren fått ett allt större inflytande på organisationers möjlighet
att utföra sitt arbete. Stora investeringar ligger bakom implementering av IT-system.
Investeringarna är dock ofta nödvändiga för att företag ska kunna ha möjlighet att
tillgodogöra sig de fördelar som en lyckad IT-implementering kan medföra (Appelgate, m.fl.
1996: 1). Vi kommer här att redogöra för de delar av IT-användning som är mest centrala för
revisionsbolagens möjlighet att dra nytta av IT och i förlängningen även förbättra sitt
strukturkapital.

Informationsteknologi kan förstärka och effektivisera företagets infrastruktur genom att stödja
funktioner i värdekedjan och tillhandahålla central information. Andra möjliga
användningsområden kan vara att ge stöd åt företagets styrsystem genom att bl.a. ta fram och
sammanställa ekonomisk information samt att koordinerar verksamheter internt. Även
rekrytering och personaladministration kan hanteras med hjälp av olika IT-funktioner. Företag
kan t.ex. utbilda och träna anställda samt skapa effektivare internkommunikation. Externt kan
IT fungera som en effektiv marknadsföringskanal, där nya kontaktmöjligheter med kunder
skapas (Appelgate, m.fl. 1996: 93-98).

Intranät samlar information centralt och gör den tillgänglig för anställda oavsett var de är
placerade geografisk. Behovet av centrala databaser varierar beroende på hur företagets
strategi och organisation ser ut. Ett konglomerat har ett mindre behov av en gemensam
databas än vad ett kunskapsintensivt enproduktsföretag har. Intranät hanteras ofta av en
central dataenhet bemannad av specialister. Genom att man har en central avdelning som
hanterar företagets informationsteknologi underlättas arbetet med att uppdatera systemet
(Appelgate, m.fl. 1996: 440-443).

Det är helt upp till organisationen att skapa innehållet på intranätet, vilket ofta görs bäst när
alla företagets avdelningar bidrar och dessutom tar del av intranätets innehåll.
Personalfunktionen i företag utnyttjar tidigt de fördelar som ett intranät medför. Information
kring regler, förmåner och organisationsstruktur kan därmed spridas och uppdateras effektivt.
Även för företagets kommunikationsavdelning finns det stora möjligheter att använda sig av
intranätet. Interna nyhetsbrev, mediasammanställningar och strategiska mål kan
kommuniceras och når därmed de anställda samtidigt (Koehler, m.fl. 1998: 25-27).

Ikujiro Nonaka (1994; 1996) inför en distinktion mellan implicit och explicit kunskap inom en
organisation, där den implicita kunskapen karaktäriseras av att den är bunden till vissa
individer och därmed svår att föra ut till andra personer i organisationen. Den explicita
kunskapen är formaliserad i organisationen och därmed tillgänglig för flertalet (Nonaka 1994:
18f.; Nonaka 1996: 21). Det bör poängteras att välfungerande IT–system kan ge värdefulla
bidrag till kunskapsöverföring och därmed förstärka strukturkapitalet, men att de inte är
tillräckliga om de inte är anpassade efter personalens förmågor. Vidare öppnar välfungerande

20 Med IT avser Appelgate, m.fl. (1996) data och telekommunikationsteknologi, vilket inbegriper: data, röst,
grafik och rörliga bilder (Appelgate, m.fl. 1996: 1).
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IT–system för möjligheten att på ett mer effektivt sätt göra organisationens implicita kunskap
tillgänglig för flertalet (Nonaka, m.fl. 2000: 91f., 108).

Hansen, Nohria och Tierney behandlar i artikeln ”What’s your strategy for managing
knowledge” (1999) olika strategier för hur kunskapsintensiva företag kan ta vara på och
sprida kunskap inom företaget. Artikeln behandlar främst konsultföretag, men resonemanget
kan även användas för att diskutera hur revisionsbolag arbetar med kunskapsöverföring.
Författarna tar upp det faktum att konsultbyråer var bland de första att uppmärksamma
problem med kunskapsspridning inom organisationer, något som kan förklaras med att
kunskap är en nyckelresurs för företag i konsultbranschen (Hansen, m.fl. 1999: 106f.).

Vidare beskriver Hansen m.fl. två olika strategier för tillvaratagande och överföring av
kunskap inom en organisation, nämligen kodifiering och personalisering21. Kodifiering går ut
på att all kunskap inom organisationen kodas och sparas i stora databaser. Information och
kunskap kan på så sätt enkelt och snabbt göras tillgänglig för anställda i organisationen.
Personaliseringsstrategin handlar om personlig kommunikation mellan anställda. I denna
strategi används datasystem i första hand för att hitta personer inom organisationen som
besitter relevant kunskap. Därefter fungerar datasystem främst som kommunikationsmedel.
Vilken strategi för tillvaratagande och överföring av kunskap ett företag väljer att använda
avspeglas i många andra aspekter av företagets agerande, t.ex. vid positionering på marknaden
och i samband med rekrytering (Hansen, m.fl. 1999: 106-112).22

De två strategierna är båda beroende av ett väl utbyggt intranät. För att kodifiering ska
fungera krävs att all information finns tillgänglig i intranätet. Personalisering förutsätter att
intranätet medger att personer med relevant kunskap kan identifieras vid rätt tillfälle samt att
intranätet underlättar för kommunikation med dessa.

Davenport och Prusak poängterar i Working Knowledge (2000) att informationsteknologi och
databaser endast fungerar som spridare och lagerplatser för kunskap, och inte som
kunskapsgeneratorer. Vidare menar de att organisationer inte skall förvänta sig att överföring
och spridning av kunskap kommer att ske endast genom att ett system för kunskapsspridning
inrättas. Davenport och Prusak menar att det är marknadskrafter som styr spridningen av
kunskap inom en organisation och att det gäller att förstå dessa marknadskrafter för att göra
kunskapsspridningen effektiv. De talar om köpare, säljare och mäklare av kunskap och menar
att det finns olika sätt att få betalt för kunskapsspridning inom en organisation. Betalningen
sker antingen genom att man kan förhandla sig till ett ömsesidigt utbyte, kanske vid ett senare
tillfälle, eller genom att köparen hjälper säljaren att bygga upp ett rykte om sig som väldigt

21 De engelska termerna är ”codification strategy” och ”personalization strategy”.
22 Hansen, m.fl. pekar på att de företag som använder sig av kodifiering räknas som återanvändare av kunskap
och levererar mer standardiserade lösningar än de som använder personalisering. Företag som använder en
kodifieringsstrategi fokuserar på att generera hög omsättning, medan företag som använder
personaliseringsstrategin snarare fokuserar på höga marginaler. Vidare menar de att företag som använder sig av
kodifieringsstrategi bör anställa personer som är redo att implementera mer standardiserade lösningar, medan
företag som använder personalisering bör anställa analytiska personer som kan hantera unika problem. Samtidigt
måste dessa individer kunna socialisera effektivt i de nätverk som finns på arbetsplatsen och som är viktiga för
kunskapsöverföringen. (Hansen, m.fl. 1999: 106-110).
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kunnig eller hjälpsam. För att kunskapsspridningen skall vara möjlig är det också viktigt att
det finns tillit mellan köparen och säljaren (Davenport & Prusak 2000: 18, 25-36).

3.3.2 Kundrelationer och varumärke

Ett varumärke utgörs av namn, symboler, tecken eller en kombination av dessa. Varumärket
identifierar vem som står som säljare av en vara eller tjänst. Genom varumärket kan företag
kommunicera sina värden och vilka fördelar företagets produkter eller tjänster har i
förhållande till andra produkter. Varumärket kan också skapa ett värde för kunden och bidra
till en förstärkt personlighet hos köparen (Kotler, m.fl. 1996: 571f.). Olika varumärken kan
sägas ha olika värde, beroende på hur starka de är på marknaden.

Almquist, m.fl. (1998) klargör att ett varumärke är att betraktas som en tillgång som är fullt
jämförbar med tillgångar som kapital och fabriker. Författarna redogör för tre frågor som
företaget måste kunna besvara för att kunna hantera sitt varumärke: Vad är det värt? Hur
skyddar man dess värde från att urholkas? Hur ska man öka värdet på företagets varumärke?
Det faktum att varumärken är svårgreppbara tillgångar, gör att dessa frågor ofta är svåra för
företagsledningen att besvara. Värdet i varumärket består i de symboliska värden som
kundernas upplevelser skapar (Almquist, m.fl. 1998: 27).

Brand equity används som ett samlingsbegrepp för de egenskaper hos ett varumärke som
förändrar värdet på ett företags produkter eller tjänster. Brand equity beror på bl.a.
kundlojaliteten, förväntad kvalitet och den kännedom som varumärket förknippas med hos
tilltänkta kunder. Ett värdefullt varumärke kan skapa möjligheter för ett företag att ta mer
betalt (Kumar, m.fl. 1999: 569-571). Almquist, m.fl. definierar brand equity som det totala
värde som varumärket medför i form av attribut som kunderna associerar med varumärket
eller företagsnamnet. Författarna anser att varumärke byggs genom en mängd olika
interaktioner som kunderna har med företagets tjänster. Den kommunikation som sker genom
reklam ska endast ses som en av de faktorer som påverkar företagets brand equity (Almquist,
m.fl. 1998: 27-31).

Mats Urde (1997) poängterar att det är viktigt för företag att förstå vad deras varumärke är.
Med detta menar han att det gäller att förstå var de centrala och unika kvaliteterna ligger i
varumärket. Ett företags märkesidentitet beror på företagets intention med varumärket. Urde
ser utvecklingen av diskussionen kring märkesidentitet som en följd av synen på varumärket
som en tillgång (Urde 1997: 102). De aspekter som ett varumärke associeras med bland
kunderna präglar såväl omvärldens syn på företaget som kundernas och omvärldens relationer
till företaget. För ett revisionsbolag är det viktigt med en bred kännedom och acceptans från
marknaden. Varumärket måste förknippas med trovärdighet och kompetens, vilka är de
primära värden som kunderna söker då de köper revisionstjänster.

Peter L. Phillips (1998) diskuterar hanteringen av varumärkesfrågor vid förvärv. Han
poängterar dock att resonemanget är användbart också vid andra företagssammanslagningar
som fusioner, allianser och partnerskap. Utgångspunkten för resonemanget är en
undersökning av vad som kan göras för att behålla och förbättra identitet, förväntningar och
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kundrelationer genom hantering av varumärket vid fusioner. Alla fusioner har finansiella
motiv, men företagsledningar måste ha förståelse för att de förändringar som fusioner och
förvärv medför inte uppskattas av alla. När starka varumärken förvärvas och fusioneras
skapas det en rädsla bland anställda för vad som kommer att hända med varumärket. Vidare
poängterar författaren att det kan finnas problem med de relationer som under lång tid
utvecklats mellan försäljare och kunder (Phillips 1998: 43-46).

Fredrik E. Webster Jr. (1992) redogör för en förändrad roll för den traditionella
marknadsföringen. Han hävdar att kundrelationerna kommer att ses som en allt viktigare
resurs för företag. Vidare sträcker han sig till att de kommer att bli företagens främsta
strategiska resurser. Webster delar upp kundrelationerna i sju olika typer23. Den enklaste
utgörs av ren transaktion, vilket är ett engångsutbyte mellan parter som inte tidigare haft
några förbindelser. Den mest komplexa kundrelationen utgörs av den vertikala integrationen,
där ett företag knyter resurser och kompetenser tätt till en annan organisation genom
omfattande avtal och/eller ägande (Webster 1992: 1-8).

Långsiktiga relationer innebär att köpare och säljare har omfattande relationer men på
armslängds avstånd. Relationerna ska hållas på en sådan kvalitativ nivå att företaget alltid är
intressant när kunderna ska genomföra upphandlingar (Webster 1992: 7). Revisionsbolagen
kan karaktäriseras av denna typ av relationer. Deras strävan är att agera som en långsiktig och
attraktiv partner till kunderna. De kan och ska dock inte sträva efter en mer ingående relation
med kunderna, eftersom det kan äventyra kravet på en oberoende ställning.

Hammarkvist, m.fl. (1982) erbjuder ett perspektiv på industriell marknadsföring där företag
ses som beroende av varandra i ett nätverk24. Genom att se företag som delar i ett nätverk blir
relationer till andra aktörer i nätverket centrala. En egenskap hos relationer är att de fungerar
som bindningar mellan aktörer i ett nätverk. Tidsmässiga bindningar innebär att företag i ett
nätverk anpassar sig för att tillfredsställa olika former av tidsmässiga krav. För revisionsbolag
kan detta innebära att man gör anpassningar för att kunderna ska kunna presentera
ekonomiska rapporter inom utsatt tid. Kunskapsmässiga bindningar kan innebära att parterna
lär sig varandras förmågor. T.ex. lär sig revisionsbolag hur kundernas ekonomistyrning
fungerar samtidigt som kunderna lär sig vilken kompetens som revisionsbolagen kan bidra
med (Hammarkvist, m.fl. 1982: 21-24).

De relationer som skapas mellan aktörer i ett nätverk kan ses som resurskanaler. För att ett
utbyte av resurser ska kunna ske mellan aktörer måste resurskanalerna fungera. Bl.a. skapas
sociala bindningar genom personliga kontakter, vilket underlättar för resursöverföring
(Hammarkvist, m.fl. 1982: 24). För att de långsiktiga relationer som är karaktäristiska för ett
revisionsbolags verksamhet ska fungera, krävs att man kontinuerligt vårdar och utvecklar de
sociala relationerna.

23 De sju typerna av kundrelationer är transaktion, relaterad transaktion, långsiktiga relationer, köpar-säljar
partnerskap, strategiska allianser, nätverk och vertikal integration. Här kommer endast de två ytterligheterna att
behandlas. Därefter kommer den relation som torde vara vanligast förekommande för revisionsbyråer att
behandlas.
24 Hammarkvists resonemang fokuserar på tillverkande företag. Vi anser dock att resonemanget kring bindningar
och relationer även går att applicera på tjänsteproducerande kunskapsföretag.
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Genom relationer skapas också närhet och säkerhet samt möjligheter att förmedla information
via nätverket (Hammarkvist, m.fl. 1982: 26). Gummesson (1998) redogör för 30 relationer
som är mer eller mindre viktiga för ett företag, beroende på vilken bransch som företaget är
verksamt i. Gummessons resonemang tar sin utgångspunkt i relationsmarknadsföring och ser
relationer, nätverk och interaktion som centrala delar för varje företag (Gummesson, 1998:
16). Relationssynsättet utgör en intressant utveckling av Hammarkvists nätverkssynsätt och
bidrar dessutom med ökade möjligheter att exemplifiera och förklara de relationer som berör
ÖPwC.

3.3.3 Organisationens och företagskulturens förhållande till strukturkapitalet

För att individers kunskap ska kunna skapa ett värde utöver dess egenvärde bör den
organiseras. Med andra ord blir kunskapsmassan mer betydelsefull när den sammanknippas
med specifika uppgifter och därmed organiseras. Oavsett storlek och styrning kommer varje
organisation att anta någon form av struktur. Enligt Bruzelius och Skärvad (1995) kan en
organisationsstruktur ses som det sätt på vilket ansvar, arbetsuppgifter, beslutsprocesser och
befogenheter fördelas mellan individerna i organisationen (Bruzelius & Skärvad 1995: 115,
210f.). Ken Starkey (1996) påpekar att organisationsstrukturen kan ses som byråkratisering,
koordinering, specialisering och ansvarsfördelning av och mellan individer och verksamheter
(Starkey 1996: 125-127).

Organisationen och organisationsstrukturen tar sig uttryck i ett antal aspekter som alla har
betydelse för vad som bör tillskrivas strukturkapitalet hos ett företag. Bl.a. återfinns sociala
nätverk som koordinerar individers verksamhet såväl horisontellt som vertikalt inom
organisationer. De sociala nätverk som återfinns inom en organisation kan sägas fylla ett antal
funktioner. Utöver att de sociala nätverken bidrar till intern koordination fungerar de genom
att påverka informationsutbytet, socialisera individer in i en kultur och skapa kollektiva
identiteter och värderingssystem. Dessutom kan de höja effektiviteten genom att möjliggöra
flexiblare organisationer genom att bidra till samarbete och förtroende mellan individer på
olika nivåer och i olika affärsområden (Hedin 2001: 60f.). Nätverkets utformning äger även
betydelse för de enskilda individernas maktpositioner inom en organisation. Med andra ord
påverkar olika mönster inom ett nätverk de informella maktstrukturer som återfinns
(Robertson & Swain 1998: 550). I en revisionsbyrå är det troligt att individens position i det
sociala nätverket spelar en betydande roll för dennes informella makt eller status. Ett tydligt
exempel på detta torde vara att olika kundkonton tillskrivs olika grad av prestige, varför det
kan vara fördelaktigare att arbeta mot vissa kunder. Däremot korresponderar en status- eller
maktposition i det sociala nätverket inte nödvändigtvis mot en maktposition i den mer
formella organisationsstrukturen.

Alla företag utvecklar en företagskultur. Kortfattat kan en kultur sägas bestå av de
värderingar, normer och övertygelser som delas av de individer som ingår i en viss
organisation. Kulturer är ofta stabila och därmed relativt trögföränderliga (Normann 1992:
196f.). En anledning till varför kulturer stundtals kan vara svåra att förändra presenteras av
Prahalad och Bettis (1996) som påpekar att det i organisationer ofta skapas en eller flera
dominanta logiker, vilka tar sig uttryck i olika former av problemlösningsbeteende (Prahalad
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& Bettis 1996: 107f.). En dominant logik kan därmed sägas äga egenskaper som påminner om
de som återfinns hos den kognitiva dimensionen. För att förstå hur dominanta logiker fungerar
anser von Krogh och Grand (2000) att vi måste skilja på explicit kunskap inom
organisationen, den bild av organisationens kunskap som återfinns hos de anställda samt på de
ideologiska värderingar som väver samman kunskapsmassan i företaget. Enligt författarna är
syftet med denna distinktion att skapa förståelse för vilka aspekter som måste beaktas i
samband med kunskapsgenerering (von Krogh & Grand 2000: 20-24).

En central del i företagskulturen är de begrepp och det gemensamma språk som utvecklas
internt. Anderson-Gough, m.fl. (1998) påpekar att revisionsbyråer tenderar utveckla ett
språkbruk som motiverar och påverkar personalen att arbeta hårt (Anderson-Gough, m.fl.
1998: 586-588).25

Resonemanget i detta avsnitt är avsett att fungera som en illustration av att såväl
organisationsstruktur som företagskultur äger stor betydelse för hur kunskap genereras i en
organisation. Många forskare och författare, bl.a. Nahapiet och Ghoshal, Sveiby och Nyllinge,
väljer att betrakta valda delar av organisations- respektive kulturbegreppen såsom varande
delar av strukturkapitalet.

Vi har emellertid valt att inte betrakta organisationen och kulturen som faktiska delar av
strukturkapitalet, utan snarare som påverkande faktorer för strukturkapitalets utveckling.
Grundtanken är att alla företag innehar både en organisationsstruktur och en företagskultur,
vilka därmed utgör förutsättningar för att strukturkapital överhuvudtaget ska kunna utvecklas.
Detta medför däremot inte att organisationsstrukturen och företagskulturen måste ses som
delar av företagets strukturkapital. Snarare kan fenomenet jämföras med hur humankapitalet
bör ses som en faktor som påverkar strukturkapitalet, utan att för den skull definitionsmässigt
tillhöra begreppet strukturkapital. Vidare anser vi att det ofta kan vara svårt att kartlägga de
kausalsamband som råder mellan företagskulturen och ett företags verksamhet. Problemet är
dessutom att begreppet är vagt och därmed svårt att definiera för både forskare och anställda i
ett företag, vilket riskerar medföra att en undersökning endast återskapar de schablonbilder
som återfinns i företaget.

Poängen med detta resonemang är att illustrera vilka delar av strukturkapitalet som är centrala
för att ÖPwC ska uppnå sitt syfte med fusionen. Således är det av intresse för oss att fokusera
på de aspekter som medför att kunderna fortfarande väljer att anlita ÖPwC, även om det
skulle vara så att de inte hade kontakt med samma individer inom företaget. Om alla anställda
slutade skulle t.ex. arbetsmodeller och varumärke fortfarande finnas kvar, samtidigt som
företagskulturen och organisationsstrukturen troligtvis skulle påverkas i stor utsträckning.
Följaktligen anser vi att det finns skäl att välja att inte behandla organisation och kultur inom
ramen för begreppet strukturkapital, eftersom dessa aspekter kan vara svåra att beskriva som
mer tydliga delar av ett strukturkapital.

25 Se Anderson-Gough m.fl. för en ingående fallstudie och diskussion angående hur språkbruket skapar kulturer
präglade av hårt arbete, såväl tidskrävande som intensivt, i två revisionsbyråer som ingick i ”Big Six”
(Anderson-Gough, m.fl. 1998).
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Sammanfattningsvis vill vi påpeka att vi valt att diskutera organisationsstruktur och
företagskultur för att tydligt kunna motivera varför de inom ramen för denna uppsats inte är
att betrakta som del i strukturkapitalet. Samtidigt har vi velat belysa att de äger betydelse för
strukturkapitalets faktiska utformning.

3.3.4 HRM:s påverkan på strukturkapitalet

Valet av vilka personer företaget vill ska inträda i organisationen tar sig till viss del uttryck i
företagets rekryteringspolicy. Rekryteringen utgör en central del i företagets syn på
medarbetarna. Det måste råda en god överensstämmelse mellan ett företags
personaladministrativa strategi och företagets övergripande affärsidé (Bruzelius & Skärvad
1995: 232-235). I enlighet med detta resonemang påpekar Bowen m.fl. vikten av att anställa
till organisationen, snarare än till den specifika tjänsten. Det viktigaste för företaget är att
individerna trivs med varandra och att de delar organisationens mål och visioner (Bowen,
m.fl. 1991: 35, 48f.).

Relationerna med kunderna, utformningen av företagskultur samt de relationer som kommer
att skapas i företaget är till stor del beroende av vilka individer som företaget rekryterar.
Därmed påverkar rekryteringen strukturkapitalet genom att rekryteringsprinciper ligger till
grund för vilka anställda som kommer att utveckla t.ex. klientrelationer och arbetsmodeller.

Bruzelius & Skärvad delar in ett företags utbildning i tre typer beroende på vilka färdigheter
man vill utveckla. Tekniska färdigheter utgörs exempelvis av hur de anställda ska genomföra
en revision av ett företags räkenskaper. Den interaktiva utbildningen strävar efter att lära
medarbetarna att samarbeta med olika aktörer. Detta kan t.ex. ta sig uttryck i hur man
genomför en presentation inför en kund. Den tredje typen av utbildning tillämpas av ett
företag när det ska överföra värderingar till de anställda (Bruzelius & Skärvad 1995: 237).

Utbildning för de anställda kan vara av stor betydelse för att företaget ska kunna leverera ett
tillfredsställande resultat till kunder samt för att företaget ska kunna kommunicera internt och
förmedla värderingar till de anställda. De interna utbildningssystemen kan sägas vara en
viktig del av den dimension som Nahapiet och Ghoshal kallar den strukturella och som tar
fasta på ett företags system för kunskapsöverföring.

För att motivera personer att utföra önskat arbete bör de belöningar som organisationen
tillhandahåller kopplas till individernas mål. Tichy m.fl. (1982) anser att monetära belöningar
måste kompletteras med sociala och statushöjande incitamentsstrukturer. Detta inkluderar
icke-finansiella belöningar och kan t.ex. bestå i beröm, karriärmöjligheter, utbildning och
ansvar. Bonusutbetalningar kan ge upphov till kortsiktiga beslut, varför icke-finansiella
belöningssystem bör utgöra en central del av företagets HRM (Tichy, m.fl. 1982: 53-55).
Vidare kan belöningar sägas vara antingen formella eller informella, där de informella
belöningarna är mer socialt betingade och rör t.ex. trivsel eller låg stress. Dessutom kan
belöningar antingen vara individuella eller kollektiva. Företag som lyckas kombinera dessa
olika former av belöningar har traditionellt varit framgångsrika (Blackburn & Rosen 1993:
57f.).
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Anthony och Govindarajan (2001) delar upp den kompensation som managers erhåller i fast
lön, förmåner och bonuspaket (Anthony & Govindarajan 2001: 506). Denna indelning kan
även vara relevant för medarbetare som inte sitter i en ledande position eller innehar
personalansvar. I revisionsbolag är det dessutom möjligt för den anställde att erhålla större
informell makt genom att inneha högre kompetens, snarare än att makt endast fördelas via
formellt personalansvar.

Utformningen av kompensationer till anställda kommer i allra högsta grad att påverka deras
inställning till företaget samt deras motivation att utföra sitt arbete. Det är även rimligt att
tänka sig att beslut som tas av aktörer i företaget kan påverkas av hur deras ekonomiska
kompensation förändras.

Bruzelius och Skärvad definierar ledarskap som ”den process genom vilken en person
influerar andra att nå uppställda mål” (Bruzelius & Skärvad 1995: 286). Vidare poängterar
författarna att man bör göra en distinktion mellan ”effektivt” och ”gott” ledarskap. Poängen är
att en ledare kan generera önskvärda resultat utan att för den skull vara respekterad eller
lyckas motivera de anställda. Viktiga uppgifter för en ledare inkluderar bl.a. att hantera
samordning och styrning av organisationen (Bruzelius & Skärvad 1995: 15, 286). Jeffrey
Pfeffer (1981) påpekar vikten av att ledarskapet aktivt försöker skapa organisatoriskt värde
genom att styra med hjälp av symboliska handlingar. De anställdas värderingar, arbetsmoral
och begreppsapparat kan således formas genom aktivt ledarskap (Pfeffer 1981: 4-9).

Det torde inte råda något tvivel om att ledarskap och styrfilosofi har en stor inverkan på det
resultat som organisationen uppnår. Ledarskapet påverkar bl.a. de formella regler som
återfinns i en organisation, de anställdas syn på sitt företag samt den företagskultur som
formas i företaget. Dessutom bör det noteras att strukturkapitalets värde och utformning
påverkas av hur ledarskap, belöningssystem, rekrytering och utbildningssystem fungerar,
eftersom alla dessa aspekter samverkar för att skapa de modeller och regler som sedermera
används av de anställda för att skapa värde för kunderna.

3.4 Arbetsdefinition av strukturkapital

I avdelning 3.2 presenterades tre modeller för hur kunskapskapital organiseras. I syfte att
underlätta för en undersökning av sammanslagningen av strukturkapital i samband med
fusionen mellan Öhrlings och Price, har vi valt att utarbeta en arbetsdefinition av begreppet
strukturkapital. Denna baseras på definitionerna av centrala begrepp i avsnitt 3.3.1 - 3.3.4
samt de modeller för hur kunskapskapital organiseras som presenterades i avdelning 3.2.

Strukturkapital bör inom ramen för denna uppsats ses som den infrastruktur företaget
använder för att öka utväxlingen på sitt humankapital. Vidare innebär denna övergripande
definition att strukturkapitalets beståndsdelar kommer att behandlas i enlighet med de
principer som redovisas nedan i detta avsnitt. Som utgångspunkt för vår arbetsdefinition väljer
vi att göra en tydlig distinktion mellan human- och strukturkapital. Summan av dessa anser vi
utgöra företagets totala kunskapskapital. Kunskapskapitalet utgör ett företags totala förmåga
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att genom en kombination av de anställdas kompetens och företagets tillgångar genomföra
uppgifter som organisationen åtagit sig.

I vår arbetsdefinition utgörs humankapitalet av den totala kunskap och kompetens som de
enskilda individerna i organisationen besitter. Här inkluderas emellertid inga arbetsredskap
genom vilka individerna omsätter sin kunskap i enlighet med organisationens riktlinjer.
Vidare anser vi att företagets kultur, organisationsstruktur samt HRM utgör element som bör
betraktas som påverkande på strukturkapitalets utveckling. Nämnda delar formas och
påverkas av humankapitalet i sådan utsträckning att vi, inom ramen för denna uppsats, valt att
inte behandla dem som tillhörande begreppet strukturkapital. Poängen är att strukturkapitalet
är hårdare knutet till organisationen, än t.ex. företagskulturen som är mer bunden till de
enskilda individerna.

I syfte att skapa en översiktlig bild av strukturkapitalets beståndsdelar väljer Sveiby att dela in
dessa i tre grundelement. Utifrån en bredare definition av socialt kapital landar Nahapiet och
Ghoshal i en definition som äger stora likheter med Sveibys definition av kunskapskapital.
Nyllinges definition kan sägas utgöra en kombination av Sveibys och Nahapiets och
Ghoshals, vilket torde vara ett resultat av att hans definition är anpassad för mer praktiska
ändamål.

För att ge läsaren en bild av vår syn på begreppet strukturkapital och dessutom skapa en
användbar analysmodell, väljer vi att avgränsa och dela upp de delar av strukturkapitalet som
vi studerar i två delar. Inom ramen för denna undersökning anses strukturkapital därmed bestå
av arbetsmodeller och informationsteknologi samt varumärke och kundrelationer. Som
komplement till diskussionen kring de aspekter vi definierat såsom varande faktiska delar av
strukturkapitalet kommer vi även att beröra faktorer som påverkat arbetet med
strukturkapitalet i samband med fusionen. De påverkande aspekterna utgörs av företagskultur,
organisationsstruktur och HRM. Avgränsningarna tar sina utgångspunkter i de
begreppsdefinitioner som gjorts i avsnitt 3.3.1-3.3.4. Definitionerna och de åtföljande
avgränsningarna ligger till grund för de betydelser vi har tillskrivit begreppen i uppsatsen, och
utgör därmed grunden för hur vi valt att resonera i vår undersökning. Vi är naturligtvis
medvetna att denna form av avgränsning medför att vissa delar av strukturkapitalet inte
kommer att behandlas. De delar som vi väljer att använda i vår modell över strukturkapital är
de som är mest relevanta för fallstudiens syfte. Kortfattat kommer vi här att presentera de
inbördes relationerna mellan de centrala begreppen.

Arbetssätt och arbetsmodeller samt informationsteknologi är verktyg som ett företag använder
för att skapa kundvärde via produkter och tjänster. Projektarbetsformen och de accepterade
och effektiva arbetsmodeller som återfinns i en organisation bör stödjas av att
informationsteknologins potential utnyttjas. Utformningen av strukturkapitalets delar påverkar
varandra och bör därför koordineras för att förväntat värde ska kunna levereras till kunderna.

Hur väl företaget lyckas utforma strukturkapitalet avspeglas i förlängningen i kundernas
uppfattningar om företaget. Dessa uppfattningar tar sig uttryck i varumärkets värde samt
kvaliteten på företagets kundrelationer. Vidare grundar sig företagets position i nätverket på i
vilken mån utomstående upplever att företaget lyckas leverera sina tjänster. Detta kan ses som
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ett resultat av hur väl utformningen av strukturkapitalet är anpassad efter individerna i
företaget, eftersom välfungerande strukturkapital utgör en förutsättning för att anställda ska
kunna prestera.

Företagskultur och organisationsstruktur är delar som är svåra att klart definiera och
specificera såsom varande strukturkapital. Således kommer de att behandlas som
organisatoriska stöd till strukturkapitalet. Personaladministration utgörs av bl.a. rekrytering,
utbildningsprogram och belöningssystem. Genom välfungerande HRM kan ett företag
ombesörja att individer som passar organisationen och tar till vara på strukturkapitalets
möjligheter anställs, utbildas och motiveras.

3.5 Fusioner

I denna avdelning diskuteras motiv och problem som vanligen förknippas med fusioner. I den
litteratur som behandlar fusioner utgör mergers och acquisitions26 centrala begrepp (Ross,
m.fl. 1999: 759). Eftersom ÖPwC skapats genom en fusion kommer denna avdelning att
fokusera på denna typ av företagssammanslagningar. Problem som kan uppstå i samband med
fusioner i kunskapsföretag kommer även att beröras.

3.5.1 Olika typer av fusioner

En fusion kan antingen vara horisontell, vertikal eller diversifierad. Den horisontella fusionen
genomförs mellan två företag som är verksamma i samma bransch. Motivet till denna typ av
fusion är vanligtvis att de ingående företagen strävar efter att uppnå stordriftsfördelar. En
vertikal fusion innebär att företag placerade i olika steg av värdekedjan27 fusioneras. Möjliga
motiv vid vertikala fusioner inkluderar att företag vill få tillgång till kritiska råvaror eller
upplever ett behov av att komma närmare slutkunden. Diversifierade fusioner i konglomerat
karaktäriseras av att företag i orelaterade branscher fusioneras. Konglomerat kontrollerar en
bred portfölj av verksamheter i olika branscher och diversifiering uppnås främst genom
externa förvärv och fusioner, snarare än genom intern tillväxt (Weston, m.fl. 1990: 82-85).

Genom en modell för branschens livscykel28 ges förståelse för vad som driver fusioner i olika
stadier. Eftersom Coopers & Lybrand och Pricewaterhouse fusionerades i en mogen bransch
kommer vi kortfattat att beskriva de motiv som driver fusioner i mogna branscher. En mogen
bransch karaktäriseras av att det finns ett fåtal större aktörer som främst konkurrerar genom
pris och produktkvalitet. Aktörerna strävar efter att uppnå stordriftsfördelar i t.ex. produktion
och marknadsföring, i syfte att möta konkurrenter och uppfylla kunders krav på lägre pris
(Weston, m.fl. 1990: 100-102).

26 Här kommer emellertid de svenska översättningarna fusioner och förvärv att användas.
27 En värdekedja delar in ett företags aktiviteter i olika funktioner med syftet att illustrera vilka aktiviteter som
skapar värde för kunden och som kunden kommer i direkt kontakt med (Grant 1998: 119-121). Den vertikala
fusionen kan ses som en fusion mellan två företags värdekedjor.
28 Här avses ”The Industry Life Cycle”, vilken diskuterar bl.a. konkurrenssituation, efterfrågan och teknologisk
utveckling utifrån branscher i ett lanserings-, tillväxt-, mognads- eller avmattningsstadium (Grant 1998: 242-
252).
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Företag som har ett behov av att växa kan välja mellan extern och intern tillväxt. Extern
tillväxt eftersträvas vid behov av snabb tillväxt, när kostnader för intern tillväxt är för höga
eller när två företags resurser kompletterar varandra väl. Fördelen med intern tillväxt är att
man undviker de risker och problem som är förenade med fusioner. Ett grundkriterium för
genomförandet av en fusion är att värdet av det sammanslagna företaget ska bli större än
värdet på de två separata företagen. Om en fusion ska vara aktuell bör det alltså finnas
synergieffekter att uppnå. Synergier kan sägas vara de effekter som uppnås då två plus två blir
fem (Weston, m.fl. 1990: 61, 74).

De synergieffekterna som eftersträvas vid fusioner kan vara av fyra olika typer (Ross, m.fl.
1999: 766). För det första kan vinstförbättring uppnås genom marknadsföringsfördelar, t.ex. i
form av förbättrat produktutbud och effektivare distributionskanaler. För det andra kan
fusioner också medföra strategiska fördelar genom att företaget når en attraktivare position på
marknaden. Eftersom det sammanslagna företaget är större ökar möjligheten till en bättre
marknadsposition.

För det tredje är kostnadsreduktion ett av de vanligaste motiven för fusioner. I en horisontell
fusion kan kostnadsbesparingar uppnås genom stordriftsfördelar, t.ex. via fördelade
administrativa kostnader. Den vertikala fusionen kan skapa kostnadsfördelar genom att
relaterade produktionsmoment koordineras effektivare. Kostnadsreduktion vid fusioner kan
också förklaras utifrån olika effektivitetsteorier29. Rörelsesynergi är en typ av synergi som kan
uppnås då det finns möjlighet att nå stordriftsfördelar i branschen. De enskilda företagen kan
ofta vara för små för att på egen hand ta vara på dessa synergieffekter, varför fusioner blir ett
naturligt alternativ (Weston, m.fl. 1990: 194). För det fjärde kan det finnas finansiella
fördelar med fusioner som uppkommer via skattefördelar eller minskade kapitalkostnader
(Ross, m.fl. 1999: 766-770).

Sveiby menar att ett kunskapsföretag begår ett allvarligt misstag om det försöker ta över
metoder och mål som är anpassade för traditionella industriföretag. Han diskuterar tre
tillväxtstrategier för kunskapsföretag, nämligen organisk tillväxt30, fusioner eller
företagsuppköp eller en kombination av kunskap och finansiellt kapital. Den sistnämnda
innebär kortfattat att en person som besitter kunskap samarbetar med en finansiär som är
intresserad av att kommersialisera den berörda kunskapen. Vad gäller fusioner och
företagsuppköp menar Sveiby att företagskulturen spelar en betydande roll. Kulturen är ett
centralt verktyg som håller ihop ett kunskapsföretag och om denna försvagas skulle företagets
prestationsförmåga komma att drabbas (Sveiby 1990: 128-141).

3.5.2 Fusionsproblem i kunskapsföretag

Många företagsfusioner når aldrig avsedd framgång. Ett antal forskare har försökt förklara
dessa misslyckanden och i huvudsak har besvärliga integrationsprocesser ofta omöjliggjort

29 Effektivitetsteorier förklarar fusionsmotiv med utgångspunkt i olika potentiella källor till synergier (Weston,
m.fl. 1990: 190).
30 Organisk tillväxt är att likställa med begreppet intern tillväxt.
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förverkligandet av de synergipotentialer som legat till grund för fusionen. I sin avhandling
Kultur och identitet vid företagsuppköp och fusioner talar Stein Kleppestö om detta som den
mänskliga sidan av uppköp och fusioner. I avhandlingen diskuterar Kleppestö ett antal
forskares förklaringar till varför det uppstår problem då de anställda i två företag ska
integreras. Revirtänkande, förlust av tillhörighet, oro och frustration samt ovilja till förändring
är några av de förklaringar som behandlas (Kleppestö 1993: 41-43). De integrationsproblem
Kleppestö behandlar är emellertid inte specifika för kunskapsföretag. Snarare presenterar
Kleppestö en allmän bild av de problem som kan uppkomma vid fusioner, oavsett företagens
branschtillhörighet.

Att integrera två organisationer i en horisontell fusion kan medföra svårigheter då företagen
ofta är konkurrenter. Företagen ska få respektive organisations kunskaper att integreras för att
stödja en ny gemensam strategi. Vidare ska nya chefer tillsättas samtidigt som ledarstilar och
företagskulturer ofta måste omformas. Detta är processer som självfallet tar olika lång tid,
men som måste utföras i takt med att det löpande arbetet fortgår (Kramer 1990: 26).

Åtgärder som genomförs på ett tidigt stadium i fusionsprocessen påverkar självfallet den
fortsatta händelseutvecklingen. Därför är det av intresse att beröra några av de möjligheter
som företag har för att på ett tidigt stadium i fusionsprocessen försöka lägga grunden till en
effektiv integrering. Rikard Larsson (1990) redogör för ett antal integreringsmekanismer som
kan användas då två företag ska sammanföras. Formell planering är den planering som de
enskilda företagen genomför i syfte att anpassa respektive verksamheter inför fusionen.
Ledningens informationssystem möjliggör att företagen kan utbyta information på ett tidigt
stadium. Informationen kan därefter spridas vidare i de enskilda organisationerna (Larsson
1990: 244).

Integrerare kan utses av respektive företag i syfte att fungera som informationsbärare mellan
företagen. I de fall där personal från båda företagen kan förmås att socialisera i ett tidigt
skede av fusionsarbetet skapas bättre möjligheter till en effektivare koordination, samtidigt
som risken för missnöje bland anställda minskar. Genom att använda personalåtgärdssystem
kan ledningen hantera eventuellt missnöje bland personal. Även strategier för
karriärplanering, arbetsbeskrivningar samt välgenomtänkta personalpolicys ökar företagens
möjligheter att få med sig de anställda (Larsson 1990: 243-246).

Som nämnts är personalen en kritisk resurs i varje kunskapsföretag. Det är därför angeläget att
företagsledningen i en tidig fas av fusionen beaktar personalfrågor. Michael Groves-Raines
och Edward Bryant (1988) pekar på ett antal kritiska faktorer som ledningen måste fokusera
på för att lyckas hantera personalaspekter vid en fusion. Bl.a. framhåller författarna vikten av
att information om likheter och skillnader i fråga om företagens personalpolitik och
personalstrukturer samlas in på ett tidigt stadium. En av de mest komplicerade, men även
viktigaste, delarna av en fusionsprocess är att förstå hur belöningssystem och lönestrukturer
skiljer sig åt mellan de företag som ska fusioneras (Groves-Raines & Bryant 1988: 37-43).
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4 Fallbeskrivning och fusionsmotiv

I föreliggande fallbeskrivning ämnar vi kort beskriva det företag som bildades genom
fusionen mellan Coopers & Lybrand och Pricewaterhouse. Först kommer det globala
företaget, PricewaterhouseCoopers, att beskrivas. Därefter kommer svenska delen av det
fusionerade bolaget, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, att behandlas. Eftersom den globala
utvecklingen påverkade utformningen av det svenska bolaget är en förståelse av de händelser
som omgärdade den internationella fusionen av betydelse. Fallbeskrivningen innehåller även
resonemang kring motiven bakom fusionen, baserade på den fusionsteori som behandlats i
avsnitt 3.5.1. Dessa motiv utgör en central del för en förståelse av den branschsituation som
berörs i denna undersökning. Fallbeskrivningen syftar till att ge läsaren en bild av det företag
och den fusionsprocess som är föremål för vår fallstudie.

4.1 PricewaterhouseCoopers

Det globala revisions- och konsultbolaget PricewaterhouseCoopers (PwC) bildades den 1 juli
1998, som ett resultat av fusionen mellan Pricewaterhouse och Coopers & Lybrand.
Fusionen, som inleddes i september 1997, innebar att världens största revisions- och
konsultbolag skapades.

Idag är PwC representerat i 152 länder och 1999 omsattes $17,3 mdr (Affärsvärlden 2000-10-
25: 96). Detta innebär att man idag är världens största integrerade tjänsteföretag, med en
position som nummer ett eller nummer två i de länder där man är verksam. Företaget leds av
styrelseordförande Nicholas G. Moore och koncernchef James J. Schiro. Företaget har inte
något formellt huvudkontor. Den globala styrningen av företaget sker istället från New York,
Frankfurt och London. Motivet till detta är företagets filosofi att huvudkontoret ska finnas där
kunderna befinner sig (PwC: 2001-04-24).

Coopers & Lybrand

Pricewaterhouse

PricewaterhouseCoopers

-omsätter $17,3 mdr
-160 000 anställda
-9 000 delägare
-representerat i 152 länder

Figur 4.1 Skapandet av PricewaterhouseCoopers
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PwC erbjuder ett brett tjänsteutbud bestående av bland annat Revision, Skatterådgivning,
Corporate Finance, Management Consulting och IT-relaterade kundlösningar. Företagets
kunder återfinns i ett flertal branscher och består av en blandning mellan stora, medelstora och
små företag (PwC: 2001-04-24).

Den horisontella fusionen mellan Pricewaterhouse och Coopers & Lybrand bör ses mot
bakgrund av rådande marknadsförhållanden på den amerikanska marknaden.
Revisionsbranschen befann sig i ett moget stadium och vid tiden för fusionen talade man om
revisionsbranschens ”Big Six”31. Big Six syftade på de sex största revisionsbolagen i världen.
Storleksmässigt rankades Coopers & Lybrand och Pricewaterhouse femma respektive sexa.
En delägare på ÖPwC i Malmö förklarade att de stora kunderna i första hand vänder sig till de
tre största aktörerna, vilket innebar att de två företagen ansågs för små för att effektivt kunna
konkurrera om dessa. Detta faktum utgjorde alltså en tydlig anledning till de båda
revisionsbyråernas val att försöka växa externt genom att fusioneras horisontellt.

Som ett resultat av fusionen kan PwC erbjuda större resurser globalt och dessutom stödja
kunder bättre med specialistkompetens på alla marknader. Vidare gav storleken på det
sammanslagna företaget möjligheter att utnyttja ett antal stordriftsfördelar, något som är
centralt för företag som är verksamma i mogna branscher (se Weston, m.fl. 1990: 100-102).
Stordriftsfördelarna bestod bl.a. i de synergieffekter som uppnåtts i samband med
marknadsföring och rekrytering. Dessutom såg företagen ökade möjligheter att nå en kritisk
massa på tillväxtmarknader. Vidare poängterade en revisor på ÖPwC att en viktig
synergikälla låg i att fusionen medförde möjligheter att öka investeringar i utveckling av
kunskap och teknologi. Detta kan sägas vara ett tydligt exempel på en kostnadsreducerande
synergieffekt som skapats genom fusionen.

4.2 Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Skapandet av det globala PwC innebar att delägarna i de svenska delarna av de två revisions-
och konsultföretagen tvingades ta ställning till huruvida man skulle genomföra en fusion
mellan Öhrlings Coopers & Lybrand och Pricewaterhouse. Resultatet blev en fusion på
nationell nivå och skapandet av Öhrlings PricewaterhouseCoopers. ÖPwC har idag 3000
anställda fördelade på 120 kontor i Sverige, vilket innebär att ÖPwC är det största revisions-
och konsultföretaget i Sverige (ÖPwC: 2001-04-24). En delägare på ÖPwC i Malmö
förklarade att de svenska delägarna motiverats av samma faktorer som låg bakom den
internationella fusionen.

31 Revisionsbranschens Bix Six bestod av Ernst & Young, KPMG, Deloitte & Touche, Arthur Andersen,
Coopers & Lybrand och Pricewaterhouse.
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1999 uppgick ÖPwC:s omsättning till SEK 2,1 mdr fördelat på sex affärsområden
(Affärsvärlden 2000-11-29: 68). ÖPwC:s affärsområde Revision och Redovisning inbegriper
ett antal redovisningstjänster samt tillhörande rådgivning. Man väljer därför att kalla
affärsområdet Assurance Business Advisory Services, vilket anses ge en mer heltäckande bild
av verksamheten. Revisionsdelen innefattar granskning och förslag till förbättring av företags
ekonomiska information och rapporteringssystem. Redovisningstjänsten består i att ÖPwC
tillhandahåller hjälp med löpande ekonomisk rapportering samt sammanställande av
räkenskapsmaterial. Rådgivning i redovisningsfrågor riktar sig främst till större företag och
omfattar bl.a. utlåtande angående koncernredovisning och finansiella instrument (ÖPwC:
2001-04-24).

Affärsområdet Global Risk Management Solution hjälper företag hantera riskexponering i
olika sammanhang. Affärsområdet Corporate Finance bistår företag med affärsrådgivning av
finansiell, ekonomisk och strategisk karaktär. Den svenska Management Consulting delen har
250 anställda och bistår företag med rådgivning i frågor som berör affärsstrategi,
effektivisering, implementering och e-commerce. ÖPwC har även 125 skattespecialister som
arbetar inom affärsområdet Skatterådgivning. Här vänder man sig mot stora och små företag i
frågor som berör bl.a. internationell beskattning såväl som mer landspecifika skattefrågor
(ÖPwC: 2001-04-24).

I Sverige har ÖPwC 40 000 klienter fördelade på stora, medelstora och mindre företag
(ÖPwC: 2001-04-24). I den svenska delen av fusionen var Öhrlings den större parten. Deras
kunder bestod både av stora och små företag, medan Price främst hade större företag som
kunder.

Svenska regler säger att svenska revisionsbolag måste ägas till 75 % av godkända eller
auktoriserade svenska revisorer (Affärsvärlden 1998-11-25b: 43). Detta omöjliggör
följaktligen ett globalt ägande på koncernnivå. ÖPwC är alltså inte något dotterbolag till PwC,
utan ett helt fristående bolag ägt av svenska delägare som arbetar i firman. ÖPwC betalar
årligen en avgift till PwC:s globala paraplyorganisation för att få tillgång till arbetsmodeller,
varumärke samt det globala nätverket.

Öhrlings
PricewaterhouseCoopers

-omsätter SEK 2,1 mdr
-ca 3000 anställda
-ca 200 delägare
-120 kontorPricewaterhouse

Öhrlings Coopers &
Lybrand

Figur 4.2 Skapandet av Öhrlings PricewaterhouseCoopers
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5 Analys

I detta kapitel avser vi att behandla, med stöd av teorin, den empiri som samlats in.
Utgångspunkt tas i den arbetsdefinition av strukturkapital som skapades i avdelning 3.4.
Därmed behandlas de olika delarna av strukturkapitalet var för sig.

5.1 Arbetsmodeller och IT-system

Ett intranät samlar information centralt och gör den tillgänglig för de anställda i hela
organisationen. Informationen kan bestå av ren branschkunskap, dvs. kunskap om hur
klientföretag fungerar och vad som styr olika branscher. Informationen kan också bestå av
mer specifik kunskap som t.ex. behandlar hur revision ska utföras och är då oftast uttryckt i
form av modeller.

Arbetsmodeller används som verktyg för problemlösning. Enligt Bakka (1993) kan
arbetsmodeller även användas i utbildningssyften (Bakka 1993: 28). När arbetsmodeller och
verktyg som används för att effektivisera och återanvända kunskap diskuteras kan det vara
fördelaktigt att använda en uppdelning mellan arbetsmodeller och arbetsverktyg. Vi har valt
att se på arbetsmodeller som de modeller ÖPwC använder när arbetsgången vid revisionen
struktureras. Arbetsverktyg bör ses som specifika mallar för klart definierade områden inom
revision.

När man studerar ÖPwC:s arbetsmodeller och verktyg närmare återfinns en tydlig koppling
till företagets IT-system. ÖPwC förfogar över en av världens största databaser och intranät. I
systemet ligger information från tidigare revisioner. Databassystemet har givits namnet Team
Asset, nedan benämnt TA, och innehåller verktyg och modeller som kan användas i
revisionsarbetet. TA är uppbyggt efter olika faser av revisionen. Varje kund blir tilldelad ett
klientnummer med vilket all information om klienten sparas i systemet. Under varje fas finns
också arbetsverktyg som kan användas för revisionsarbetet. Teammedlemmarna som arbetar
mot respektive klient får ta del av all information som finns löpande under hela revisionen.
Dessutom kan teammedlemmarna lägga in information som blir tillgänglig för de andra i
teamet då dessa loggar in med klientnumret. I denna bemärkelse fungerar TA som ett
kommunikationsforum.

Ett av målen med uppbyggnaden av TA var att all information om klienten ska kunna lagras i
systemet. På så sätt undviks överflödigt pappersarbete. Att all information om klienten finns i
TA innebär också att då en teammedlem hoppar av finns fortfarande hans/hennes kunskap till
stor del lagrad i databasen. Detta medför att företaget blir mindre sårbart för eventuella
avhopp, varför TA i detta sammanhang kan sägas fungera precis som strukturkapital ska
fungera i teorin. De revisorer vi talat med menar att TA är till stor nytta för alla anställda. De
menar dock att särskilt de nyanställda kan ha stor nytta av informationen i TA, då de t.ex. kan
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ta del av föregående års revision och läsa in sig på en specifik klient för att se hur bolaget
reviderades året innan.

5.1.1 Kodifierings- eller personaliseringsstrategi?

Om vi återknyter till Sveibys definition av kunskapsföretag och noterar att revisionsbolag
placeras in som ”servicesystem” i modell 1.4, kan vi dra intressanta paralleller. Att Sveiby
placerar revisionsbolaget under ”servicesystem” beror på att de tjänster revisionsbolagen
tillhandahåller till viss del är standardiserade (Sveiby 1990: 31f). Analogt med Sveibys
resonemang kan det noteras att revisionsbolag bör använda sig av kodifiering, snarare än
personalisering, i tillvaratagandet och spridningen av kunskap. Hansen, m.fl. menar nämligen
att kunskapsföretag som levererar semistandardiserade lösningar bör bygga sin strategi för
kunskapsspridning på kodifiering, vilket innebär att all information inom organisationen
kodas och lagras i databaser (Hansen, m.fl. 1999: 106-112).

Följaktligen anser vi att TA är ett tydligt exempel på en kodifieringsstrategi. Trots att
datasystemet även kan användas för kommunikation mellan teammedlemmar ligger fokus på
att sprida kunskap med hjälp av olika modeller och verktyg. Databasen används för att
effektivisera arbetet genom att revisonsteamen inte ska behöva arbeta fram egna modeller
inför varje ny revision. Arbetet effektiviseras ytterligare genom att man slipper pappersarkiv
och pärmar, vilket gör att det går snabbare och enklare att leta fram relevant information. Att
modeller och verktyg samlas i TA är också ett tydligt exempel på ett försök att omvandla
implicit kunskap till explicit kunskap, i enlighet med Nonakas resonemang.32

Det bör emellertid poängteras att fusionen i sig inte har påverkat valet av strategi när det
gäller kunskapsspridning. Uppbyggnad av databaser och intranät för intern
kunskapsöverföring mellan individer torde ha varit viktigt hos både Öhrlings och Price.
Däremot är det mycket sannolikt att fusionen bidragit till större resurser för intranätet, varför
utvecklingen av det mer avancerade TA möjliggjordes.

5.1.2 Team Asset som strukturkapital

Team Asset fungerar som en kunskapsbank där information och verktyg finns tillgängliga för
revisorerna. Team Asset kan ses som strukturkapital på några olika sätt. Enligt den definition
vi valt att använda ses strukturkapitalet som den infrastruktur som verkar för en ökad
utväxling av företagets humankapital. Alltså bygger företagen upp strukturkapital för att
kunna ta mer betalt för den kunskap som säljs genom humankapitalet. Strukturkapitalet, eller
infrastrukturen, används också för att binda kunskap i företaget. Som nämnts tidigare utgör
olika former av kunskap det som ÖPwC lever på att sälja. Om kunskapen skulle försvinna ur
företaget skulle kunderna inte längre vara villiga att betala för de tjänster ÖPwC erbjuder,
varför företaget därmed skulle upphöra.

32 Se Nonaka (1994; 1996) för mer ingående resonemang angående hur överföring från implicita kunskaper till
explicita kunskaper sker i en organisation.
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Enligt den definition vi valt på strukturkapital stämmer Team Asset alltså in i ett par
avseenden. Först och främst återfinns kunskap från individer som arbetat med specifika
uppdrag i databaserna. Denna kunskap kan efter behov hämtas ner av revisorer i ett senare
skede. På så sätt knyts alltså humankapitalet till företaget, vilket minskar sårbarheten ifall den
revisor som först lade in informationen och sin kunskap om ett visst projekt i databasen sedan
slutar. För det andra kan Team Asset, genom att databasen innehåller flera centralt utvecklade
modeller, på många sätt ge en hävstång till humankapitalet inom organisationen, eftersom
modellerna kan effektivisera varje enskild revisors insats i ett specifikt projekt.

För det tredje finns mycket information om klienter i Team Asset. Det faktum att mycket
information om ett visst företag finns i TA kan hjälpa ÖPwC i en situation där offert på
revisionstjänster lämnas till klienten. Företaget har en konkurrensfördel gentemot andra
revisorer genom att ÖPwC har kunskap om klientföretaget bundet i Team Asset. Denna
kunskap och information om klienten kan även leda till att man i vissa fall kan ge ett lägre
pris vid offerten, eftersom man då slipper lägga tid på att granska företagets historik innan
man påbörjar revisionsarbetet. Sammanfattningsvis kan det konstateras att TA klart och
tydligt stämmer in på den definition av strukturkapital som använts i arbetet med denna
uppsats.

5.1.3 Team Assets framväxt genom fusionen

Databaser och IT-support är förhållandevis nya fenomen inom revisionsbranschen. En av
delägarna vi talat med sätter 1994 som startåret då Öhrlings började implementera datasystem
i större utsträckning som en del av revisionsverktygen.

Inom Öhrlings arbetade man före fusionen med ett datasystem som kallades ”CLASS”
(Coopers & Lybrand Assurance Support System). CLASS var uppbyggt på Lotus Notes och
användes främst för dokumentation. Inom tidigare Price använde man sig av ett system som
kallades ”Team Mate”. Detta system var inte lika fokuserat på dokumentation, utan användes
snarare som hjälpmedel till teamet genom att det var fokuserat på arbetssättet. Skillnaderna
mellan systemen framkommer på ett tydligt sätt om man tittar på namnen de olika systemen
hade. CLASS var uppbyggt i syfte att tydligt kontrollera processer och se till att arbetet utförts
på ett korrekt sätt. En av delägarna talade om CLASS som ett ”kvalitetskontrollsystem”.
Team Mate var istället uppbyggt för att stötta team och effektivisera arbetet. Det handlade
mer om att arbeta på rätt sätt istället för att kontrollera att teamen gjort rätt i specifika
problem. Precis som namnet antyder byggde systemet på teamarbete och på att anställda satte
sig ner och diskuterade igenom hur en revision skulle kunna utföras så effektivt som möjligt,
snarare än att en granskning påbörjades utan någon direkt plan.

När nyheten om den globala fusionen kom sattes arbetet med att integrera de två systemen
omgående igång. Alla revisorer vi talade med vid ÖPwC nämnde att företagen hade som mål
att ”plocka det bästa från två världar”. I detta fall ansågs att Coopers & Lybrand hade kommit
längst med att implementera IT-systemet, varför CLASS användes som en bas i det nya
integrerade systemet. Med CLASS som grund lades delar av ”Team Mate” in i det nya
systemet i ett försök att kopiera den fokus Price lagt på arbetssättet i databasen. En av
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delägarna på ÖPwC menade att ”mjukvaran kom från Coopers & Lybrand medan arbetssättet
som det nya integrerade systemet bygger på kom från Price”.

Integreringen av de båda systemen för att ta fram det system som nu benämns Team Asset
skedde globalt. Arbetsgrupper bestående av anställda från olika delar av världen och från
olika skikt i organisationen upprättades. Dessa grupper träffades och arbetade fram det nya
systemet. När systemet slutligen var färdigt hölls workshops runt om i världen där s.k.
”champions” från olika länder samlades för att lära sig hur det nya systemet fungerade. Dessa
champions fick sedan i uppdrag att fortsätta implementeringen genom att dela med sig av sina
kunskaper på lokal nivå, dvs. på det kontor där de var anställda. Därmed var det revisorerna
själva som stod för utbildningen inom organisationen. Enligt en delägare var detta ett sätt att
”ytterligare integrera företagen och överbygga kulturskillnader”.

Fusionen kan alltså sägas ha påverkat framväxten av TA genom ökade resurser, eftersom den
större organisationen kunde lägga ner mer resurser på utvecklandet av den nya databasen.
Fusionen medförde kunskap och erfarenhet från två håll och därmed gavs möjligheten att
välja det bästa från respektive system. Hur väl företaget lyckades välja det bästa från de
ursprungliga systemen är svårt att säga. Däremot kan det konstateras att fusionen skapade
möjligheter att bygga ett bättre system med hjälp av den större summan av kunskaper och
erfarenheter som ställdes till förfogande.

5.1.4 Marknadskrafter för kunskapsspridning

Davenport och Prusak för i boken Working Knowledge (2000) ett resonemang kring hur en
organisation ska få de anställda att dela med sig av sin kunskap inom organisationen. De talar
om säljare, köpare och medlare av kunskap och nämner också olika betalningssätt som
förekommer vid den interna handeln med kunskap (Davenport & Prusak 2000: 18, 25-36).

Den kunskap som sprids genom de arbetsmodeller som arbetas fram globalt kommer från
olika delar av PwC och härstammar även från det sätt arbetsgrupper sattes ihop globalt vid
framtagning av instrumenten. Vi har vid våra besök på ÖPwC:s kontor fått känslan av att de
revisorer som får möjligheten att deltaga i en sådan arbetsgrupp ser detta som ett
hedersuppdrag. I stort sett alla revisorer vi talat med nämnde att en revisor från
malmökontoret i sommar skulle få åka till Dallas för att deltaga i en av dessa arbetsgrupper.
Känslan av att detta kan ses som ett hedersuppdrag blev tydlig genom att revisorerna, när de
talade om Dallas-resenären, framställde personen i fråga som en expert. I sammanhanget
förefaller en koppling till Davenports och Prusaks resonemang om betalningssätt vid
kunskapsspridning användbar. Författarna talar nämligen om uppskattning som ett effektivt
betalningssätt och pekar även på att det rykte som en individ kan få genom att dela med sig av
och sprida kunskap i organisationen fungerar som ett incitament till att arbeta med
kunskapsspridning internt. På samma sätt kan situationen med den revisor som i sommar får
chansen att deltaga i arbetsgruppen i Dallas tolkas. Denna person har redan, enligt vår
uppfattning, fått ett rykte om sig som ”expert” när det gäller de arbetsmodeller som skall tas
fram i sommar. Denna form av uppskattning torde fungera väldigt väl i ett företag som är
beroende av att kunskapsspridningen fungerar på ett tillfredsställande sätt.
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En delägare nämnde att ”uppskattning är den bästa betalningen”. Den kunskapsspridning som
just denna delägare arbetar med är inte så tätt förknippad med datasystemen eller
arbetsmodellerna. Kunskapsspridningen i dennes fall består snarare av den coachning och
hjälp som han erbjuder de yngre medarbetarna vid specifika problem i revisionsarbetet. Som
tidigare nämnts kan TA dock användas även vid denna form av kunskapsspridning genom att
fungera som ett kommunikationsforum för teammedlemmar vid specifika projekt. De yngre
medarbetarna kan lägga in kommentarer och frågor till äldre och mer erfarna revisorer.
Genom att svara bidrar de äldre därefter till spridandet av kunskap i organisationen. Och
precis som delägaren nämnde betalar de yngre medarbetarna för kunskapen genom att ge
uppskattning och ibland en ”klapp på axeln” till de mer erfarna revisorerna.

Marknadskrafterna för kunskapsspridning genom databaser och arbetsmodeller verkar fungera
tillfredsställande inom ÖPwC. Vad som är intressant är att när dessa marknadskrafter
undersöks uppkommer skilda meningar beträffande hur väl detta har fungerat i fusionen. En
av delägarna nekar bestämt till att några problem i marknaden för kunskap uppstod genom
fusionen och att det inte går att säga att anställda från de olika sidorna i fusionen inte var
positiva till att sprida kunskap till ”den andra sidan”. När vi talade med de yngre revisorerna
nämner de att många, även efter fusionen, fortfarande fortsatte att se på revisorerna från den
andra sidan i fusionen som ”de andra”. Detta sätt att se på revisorerna från motsatta sidan i
fusionen borde ha givit ett visst genomslag på marknaden för kunskapsspridning. Detta borde
alltså ha betytt att marknaden rubbades något och att de anställda kanske inte var lika villiga
att sprida kunskap till de som kom från motsatt sida. Å andra sidan är detta inget som kan
sägas med säkerhet. Teoretiskt sett skulle det enligt Davenports resonemang kunnat betyda
motsatsen. Kanske var det snarare så att revisorerna tidigt ville erhålla erkännande från den
”andra sidan” och därmed arbetade extra hårt med att sprida sin kunskap och med att vara
hjälpsamma mot revisorer från det andra företaget i fusionen. Vad som dock är troligast är att
fusionen borde ha rubbat marknadskrafterna åt endera hållet och att det borde ha lagts extra
kraft från ledningens sida på att stabilisera dessa. Ledningen borde dessutom ha skapat
ytterligare incitament till kunskapsspridning över gränserna.

Till en viss del kan ledningen sägas ha gjort detta genom utvecklandet av TA. TA kan
nämligen ha fungerat stabiliserande genom att det byggdes upp nya informationskanaler, vilka
på så sätt underlättade för kunskapsspridning i den nya organisationen. Detta medförde
dessutom att ingen anställd från endera sidan blev tvingad att använda en databas som var helt
och hållet framtagen av den andra sidan.

5.1.5 Sammanfattning IT och arbetsmodeller

Enligt vår definition av strukturkapital bör TA ses som en del av det strukturkapital som finns
inom ÖPwC. Detta eftersom TA binder mycket kunskap till företaget, kunskap som sedan
säljs genom de tjänster som ÖPwC erbjuder sina klienter. TA bidrar även till att omvandla
den implicita kunskapen inom organisationen till explicit kunskap. Därmed fungerar den som
utvecklande för humankapitalet, vilket möjliggör att företaget kan ta mer betalt för de
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anställdas arbete. Dessutom knyter TA kunskapen i humankapitalet till företaget genom att
den sitter kvar i databasen även i de fall då de anställda väljer att lämna byrån.

Fusionen har på ett omfattande sätt påverkat datasystemet inom organisationen. Genom
fusionen gavs möjligheten att välja det bästa från två världar och ÖPwC kunde på så sätt
bygga ett system som vida överträffade något av de enskilda systemen. Genom CLASS fick
företaget ett väl uppbyggt kontrollsystem för olika delar av revisionen samtidigt som Team
Mate bidrog till att arbetet kunde effektiviseras genom att ”rätt sätt” att arbeta på valdes.
ÖPwC valde helt enkelt att bygga Team Asset på den bas som CLASS utgjorde och att
därefter fylla på med de delar ur Team Mate som ansågs komplettera CLASS.

Arbetet med att bygga upp databaser med verktyg och modeller för revisionsarbete är
förknippat med stora kostnader. Detta är en av anledningarna, om än kanske inte den största,
till varför globaliseringen inom branschen varit så omfattande. Genom att bygga globala
nätverk av revisionsbyråer, såsom Coopers & Lybrand innan fusionen, kan kostnader slås ut
på ett större antal användare. Fusionen innebar därmed att ännu mer pengar kunde läggas på
att ytterligare utveckla dessa system. Alltså borde fusionen ha påverkat arbetet med IT och
arbetsmodeller såväl genom att kunskap från två läger integrerades som att mer resurser
frigjordes till att utveckla det integrerade systemet.

Finns det emellertid inga negativa bieffekter av denna ytterligare fokus på att bygga
datasystem för att utveckla strukturkapitalet? En risk är att datasystemen kan ge upphov till
falsk trygghet. Genom att i framtiden gå mot att mer och mer förlita sig på sina datasystem
som bindare av kunskap och kunskapsspridare riskerar företaget att komma ifrån den
personliga interaktionen och därmed glömma bort den viktiga roll som individen spelar i
organisationen. En del av integrationsarbetet inom ÖPwC har fokuserats kring TA. Genom att
fokusera på integrationen med utvecklande av ett nytt datasystem, uppbyggt enligt en
kodifieringsstrategi, finns risken att viktig kommunikation mellan de anställda går förlorad.

Hansen m.fl. pekar på att de kunskapsföretag som använder kunskapsspridning effektivt
använder en av strategierna i första hand, men att de trots detta inte helt bortser från den andra
strategin. Författarna talar om ett 80-20 förhållande, där 80 % fokuseras på en strategi och
resterande 20 % på den andra strategin (Hansen, m.fl. 1999: 112f.). En risk i fusionen är att
ÖPwC fokuserar för hårt på kodifieringsstrategin. Något som talar emot detta är att TA
faktiskt används som kommunikationsmedel parallellt med att systemet fungerar som en
kunskapsbas. Dessutom har det teamfokus som har sin grund i Price tidigare Team Mate-
system byggts in i TA.

Om man väljer att bortse från de möjliga negativa effekterna som utbyggnaden av
datasystemen skulle kunna föra med sig kan det sammanfattningsvis noteras att fusionen
påverkat datasystemen som strukturkapital positivt. Genom de ökade resurserna och
kunskaperna, samt erfarenheten från två företag, gavs möjlighet att bygga ett större och bättre
system än någon av de två delarna hade innan fusionen. Om ÖPwC fullt ut lyckades med att
ta det bästa från de båda världarna är svårt att exakt uttala sig om, dock anser vi att de lagt
fokus på rätt ställe och att de genom fusionen arbetat på ett tillfredsställande sätt med
integrationen av datasystemen. De problem företaget ställts inför har haft att göra med vilka
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delar av de olika datasystemen som skulle användas till vad. Dessutom har ledningen varit
tvungen att arbeta hårt för att undvika att någon del skulle bli dominerande i
integrationsarbetet.

5.2 Kundrelationer och varumärke

5.2.1 Varumärkets och kundrelationernas roll för strukturkapitalet

Syftet med att behandla kundrelationer och varumärke som separata delar av strukturkapitalet
är att göra analysen mer lättöverskådlig. Detta innebär däremot inte att delarna bör ses som
oberoende av varandra. För att illustrera hur varumärke och kundrelationer samverkar och
påverkar kundernas upplevelse av företagets tjänstekvalitet används ett resonemang från
Grönroos (1996) angående marknadsföring i tjänsteföretag.

Grönroos påpekar att den traditionella marknadsföringen enbart utgör en del av de resurser
med vilka ett tjänsteföretag påverkar kundernas uppfattning. För ett tjänsteföretag spelar
självfallet även tjänsteproduktionen en viktig roll. Detta eftersom t.ex. individer, dokument
och maskiner har en betydande påverkan på kundens upplevelser av tjänstens kvalitet.
Grönroos menar vidare att delar av tjänsteproduktionen är synlig, stödjande och osynlig för
kunden (Grönroos 1996: 40f.).

Hos ÖPwC utgörs den traditionella marknadsföringen av annonser, sponsring samt andra
försäljningsfrämjande åtgärder. Dessa delar kan sägas vara de som bygger upp den bild av
varumärket som företaget vill att kunderna ska ha efter att de fått erfarenhet av
tjänsteproduktionen. En delägare berättade att ÖPwC erbjuder företag och organisationer
utbildning i redovisning och ekonomistyrning. Detta kan ses som ett sätt för företaget att
marknadsföra sina tjänster genom att visa kunder en del av produktionsprocessen. Denna
synliga del av produktionsprocessen utgörs av kontakter och arbete med kunderna samt av de
produkter som levereras i form av t.ex. revision.

Som stödjande del i ÖPwC:s tjänsteproduktion äger Team Asset en viktig funktion. Denna del
av strukturkapitalet kan ses som en del som inte kunderna tydligt tar del av, men som trots allt
är uppbyggd av information som ÖPwC erhåller genom kundrelationerna. Den osynliga delen
av tjänsteproduktionen består bl.a. av de interna nätverk som beskrivs i Nahapiets och
Ghoshals modell för skapande av kunskapskapital. Med andra ord skapas grunden för
kunskapsöverföring genom relationer och strukturer, vilka samverkar med Team Asset och
därmed utgör grunden för ÖPwC:s förmåga att leverera ett bra resultat i den synliga delen av
tjänsteproduktionen.

Detta synsätt syftar till att ge en bakgrund till hur de olika delarna av strukturkapitalet
fungerar samt att förmedla en bild av vilka delar av strukturkapitalet som kunderna kommer i
kontakt med. Vidare ges en förståelse för att det råder ett starkt beroende mellan de olika
delarna av strukturkapitalet.
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5.2.2 Kundrelationer

Sveiby klargör att marknadens syn på företaget påverkar värdet av strukturkapitalet. Detta kan
beskrivas i att om ett företag har goda relationer med sina kunder ökar möjligheten att behålla
dessa, även om det skulle ske förändringar innebärande att nya personer fick ta hand om
relationerna. Hos revisionsbolag kan förmågan att vårda kundrelationer kopplas till det som
Pennings m.fl. benämner branschspecifikt humankapital. Detta innebär att den kunskap som
en enskild medarbetare har kring vad som krävs för att vårda en kundrelation i
revisionsbranschen relativt enkelt kan användas av den anställde om denne går till ett annat
företag. Följaktligen riskerar företaget vid en avslutad anställning att förlora kvalitet i de
kundrelationer som den anställde i fråga varit ansvarig för.

Relationerna kommer att utgöra ett stort värde för företaget när de är tillräckligt goda och
dessutom uppbyggda på ett sätt som innebär att företaget är mindre beroende av den individ
som handhar relationen. För att företaget i större utsträckning ska bli mindre beroende av de
personliga relationerna mellan kunderna och enskilda personer på ÖPwC gäller det att hitta
möjligheter att knyta kundrelationerna till strukturkapitalet. I fusionen var de externa
relationerna prioriterade, vilket påpekades av en revisor från tidigare Öhrlings som förklarade
att ”kundrelationerna alltid är viktigare än det interna arbetet”. Vidare redogjorde denne för
att integrationen vid fusionen var viktig, men att det viktigaste var att teamen fortsatte tjäna
pengar.

Efter fusionen behöll varje revisor sina tidigare kunder och det tog lång tid innan klienter
blandades. En revisor påpekade att många fortfarande arbetar med sina tidigare kollegor
eftersom de känner dessa väl och vet hur de arbetar. Ur kundrelationsperspektivet är det
naturligtvis bra att behålla sina befintliga kunder och arbeta i team som känner varandra väl.
Enligt Phillips resonemang om vikten av att förstå varumärkets betydelse för kundrelationerna
vid en fusion (Phillips 1998: 43-46), borde denna hantering av kundrelationerna medföra att
företaget i största möjliga mån försökte få kunderna att inte känna oro kring hur deras
situation påverkades av fusionen. Denna behandling av kundrelationerna medför också att
kunderna initialt märkte mindre av fusionen. En delägare påpekade också att ÖPwC självfallet
strävade efter att kunderna skulle märka så lite av det interna fusionsarbetet som möjligt.

Med tanke på integrationen vid fusionen kan denna arbetsform medföra problem. En av de
integreringsmekanismer som Larsson behandlar berör vikten av att tidigt umgås med personer
från den andra organisationen (se Larsson 1990: 243-246). Det arbetssätt som tillämpades vid
fusionen har förmodligen medfört att socialiseringen tagit längre tid. En avvägning mellan att
prioritera den interna integrationen respektive relationer till kunder har gjorts, med resultatet
att fokus hamnat på kundrelationerna. Att företaget valt att värna starkt om kundrelationerna
ter sig naturligt eftersom det är dessa som representerar företagets framtida intäkter. En
delägare poängterade att det kundkapital som kundrelationerna består i är en av de viktigaste
beståndsdelarna som företaget har. Således har företaget resonerat i termer av
relationsmarknadsföring. I enlighet med Gummeson har ÖPwC förstått vikten av att företaget,
i egenskap av leverantör av revisionstjänster, måste skapa värde för kunderna.
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En delägare på ÖPwC klargjorde att revisionsbolagens kunder är mycket trögrörliga och att
byten av revisorer sällan sker. Denne likställde relationen mellan revisor och kund med en
persons relation till sin husläkare och menade att det krävs speciella omständigheter för att ett
revisorsbyte ska ske, t.ex. att en kund är föremål för ägarförändringar. De eventuella
förändringar som vissa kunder föreställt sig att fusionen skulle medföra kunde möjligtvis ha
utgjort skäl för att byta revisor. Därför framstår valet att prioritera kundrelationerna som
mycket viktigt.

I Nahapiets och Ghoshals modell för hur skapandet av nytt kunskapskapital sker utgör, i den
strukturella dimensionen, de formella och informella nätverken de kanaler som gör resurser
tillgängliga i företaget. Relationsdimensionen reglerar på vilket sätt de anställda får utnyttja
nätverket genom att förmedla formella och informella regler. Nahapiet och Ghoshal resonerar
med utgångspunkt i interna organisatoriska förhållanden (Nahapiet & Ghoshal 1998: 251-
256). Om man beaktar det sätt som revisionsteamen arbetar kan författarnas resonemang
utvecklas till att inbegripa de personer som ett team har kontakt med hos kunden. I denna
kontakt bör det utvecklas nätverk som möjliggör formell och informell kunskapsöverföring.
Vidare bör dessa relationer präglas av regler för hur nätverken får utnyttjas. Det är därför
rimligt att se skapandet av nytt kunskapskapital även som ett resultat av konsult-
klientrelationen. Mot bakgrund av detta resonemang bör alltså inte kundrelationerna ses som
isolerade, utan snarare som delar av det relationsnätverk som revisionsbolagen verkar i.

Crosby, m.fl. gör i artikeln ”Relationship Quality in Services Selling: An interpersonal
Influence Percpective” (1990) en sammanställning av ett antal forskares syn på vad som är
karaktäristiskt för en tjänst där relationsaspekter är centrala vid försäljning. En sådan tjänst
karaktäriseras av att den är komplicerad, kundanpassad och levereras löpande genom flera
transaktioner. Vidare är köparna av tjänsterna ofta okunniga på området, samtidigt som miljön
är osäker vad gäller framtida behov och produktutbud. Författarna poängterar att dessa
aspekter är karaktäristiska för både redovisningstjänster och finansiella tjänster (Crosby m.fl.
1990: 69). Följaktligen bör revisionsbyråns ledning vara medveten om att de personliga
aspekterna i relationerna med kunderna bör utgöra ett betydande inslag vid
försäljningsarbetet. Vad gäller situationen hos ÖPwC torde detta inte utgöra ett problem med
tanke på att kundrelationerna ständigt sätts i fokus.

”Relationen med kunden finns på många plan” förklarade en delägare. ÖPwC:s team arbetar
alltså dels för VD:n och ekonomichefen och dels för företagets aktieägare genom
tillhandahållandet av olika tjänster. Poängen med detta är att företaget möter klienten på olika
nivåer inom dennes organisation. Vidare är revisionstjänsten idag inte att betrakta som en
separat händelse, utan den bör snarare ses som en ständigt pågående process. Om relationerna
ses ur det bindningsperspektiv som Hammarkvist diskuterar, tydliggörs de relationsaspekter
som kan tillskrivas human- respektive strukturkapital. Genom ÖPwC:s arbetssätt blir
kontakten med kunderna mer frekvent och de sociala bindningarna stärks troligtvis. Som
tidigare klargjorts kan detta till viss del utgöra ett problem eftersom de sociala bindningarna
är känsliga för eventuella personalavhopp. Genom att kontinuerligt arbeta med kunden gör
företaget de tidsmässiga bindningarna flytande. Detta borde medföra att möjligheten och
benägenheten att byta revisionsbolag minskar. Vidare medför det faktum att företaget arbetar
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mot flera enheter hos kunden förmodligen att de sociala bindningarna sprids ut, vilket också
borde innebära att beroendet av enskilda relationer minskar.

Gummesson redogör för att strukturkapitalet, ur ett relationsmarknadsföringsperspektiv,
utgörs av det nätverk av relationer som skapas mellan kunden och företaget. Företagets
förmåga att bygga in relationer i strukturen gör organisationen mindre beroende av de
enskilda medarbetarna (Gummesson, 1998: 248). Som ett resultat av fusionen fick ÖPwC
bättre möjligheter att erbjuda kunderna ett bredare utbud av tjänster och specialistkompetens.
Genom att företaget använt dessa resurser för att skapa fler bindningar och starkare relationer
till kunderna kan det till viss del sägas ha blivit mindre beroende av de enskilda sociala
bindningarna som kundrelationerna ger upphov till.

Förtroendekapital utgör en del av humankapitalet som är central för revisionsbolag
(Gummesson 1998: 248). Det är uppenbart att strukturkapitalet aldrig kan förse relationerna
till kunderna med det förtroende som de enskilda medarbetarna har möjlighet att göra. Det bör
klargöras att strukturkapitalets del i hanteringen av kundrelationerna inte bör leda till en
strävan efter att ta bort humankapitalets betydelse. Crosby, m.fl. poängterar att försäljarens, i
detta fall revisorns, förmåga att ha en god kvalitet i relationen med kunden är avgörande för
försäljning av komplexa tjänster som revision (Crosby, m.fl. 1990: 69). De faktorer som de
anser ligga till grund för en god kvalitet är bl.a. försäljarens förmåga att hjälpa kunden med
problemlösning samt att bidra med trygghet åt kunden. Ur ett relationsperspektiv bör
strukturkapitalet utformas så att de anställda kan bidra med dessa kvalitetsaspekter i
relationerna till kunderna. Detta kan ge en bra grund för att få kunderna att se ett värde i att
utveckla en långsiktig relation med ÖPwC.

5.2.3 Varumärket i kundrelationen

De revisorer vi talat med på ÖPwC delade uppfattningen att kundrelationernas uppbyggnad
varierar beroende på hur kunden ser ut. Hos de kunder som är ägarledda företag, och där
omsättning och antal anställda ofta är mindre än i stora företag, har relationerna en mer
personlig prägel. Företagsledaren och revisorn bygger här upp en personlig relation. För de
kundrelationer som företagen hade till större företag existerade ofta kundrelationerna på en
mindre personlig nivå. Det var främst fallet på Price där flera av de svenska kunderna var
dotterbolag till internationella koncerner. Detta medförde att de mindre kunderna i större
utsträckning kan sägas ha varit knutna till de två företagens humankapital, samtidigt som de
större kunderna varit knutna till strukturkapitalet, genom bl.a. varumärket. Varumärket har för
de större kunderna förmodligen fungerat som en garanti för att företaget ska kunna uppfylla
de krav som dessa bolag och dess intressenter ställer på sina revisorer. En delägare
sammanfattade situationen med uttalandet att ”ju större kunden är, desto viktigare är vårt
varumärke”.

Varumärket är ett viktigt redskap för att skapa en bindning mellan företaget och kunderna.
Genom detta ges en möjlighet att skapa en kundrelation som är mindre beroende av företagets
anställda. Både forskare och praktiker som redogör för strukturkapitalets delar inkluderar ofta
varumärket som en viktig del. För ett företag som säljer tjänster utgör företagsnamnet en
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viktig del av varumärket. Som Sveiby poängterar är marknadens syn på företaget en viktig del
av strukturkapitalet (Sveiby 1990: 87f.). Nyllinge menar vidare att kvaliteten på de relationer
som företaget har till sina kunder påverkar hur dessa uppfattar företagets varumärke (Nyllinge
1999: 15f.). Vid en fusion är det viktigt att både vårda och noga fundera över vilka värden
man vill att det nya företagsnamnet ska förknippas med. Detta ger en möjlighet för ett nytt
företag att kommunicera delvis nya värden som de vill att kunderna ska förknippa det nya
företaget med. I fusionen måste företaget fundera över hur det vill skapa och utveckla det nya
varumärkets brand equity. I enlighet med det resonemang Almquist m.fl. (1998) för innebär
detta att det är av vikt för tjänsteföretag att ha en förståelse för var det sker interaktion mellan
företaget och dess kunder. Interaktionen påverkar kundernas syn på företagets varumärke
(Almquist m.fl. 1998: 27-31). En delägare berättade att externa undersökningar genomfördes
på den amerikanska och den svenska marknaden som underlag för att skaffa en förståelse av
kundernas syn på företagens varumärke. Globalt visade det sig att Pricewaterhouse och
Coopers var väldigt starka namn medan Lybrand inte var lika betydelsefullt för kunderna. I
Sverige var Öhrlings och Coopers samt Pricewaterhouse starka företagsnamn, medan Lybrand
även här var svagare. Detta ledde som tidigare nämnts till att företaget globalt tog namnet
PricewaterhouseCoopers och att man i Sverige valde att ta namnet Öhrlings
PricewaterhouseCoopers.

Vidare har fusioner mellan kunskapsföretag ofta som motiv att det ska kunna attrahera nya
kunder och bredda sitt produktutbud, samtidigt som man vill behålla och öka värdet för
befintliga kunder. Därmed är det viktigt att det nya företagsnamnet förknippas med såväl
nyskapande som de värden befintliga kunder förknippat med de tidigare företagsnamnen.
Valet att ta delar av båda företagsnamnen vid fusionen mellan Coopers & Lybrand och
Pricewaterhouse grundades i att företaget inte ville förlora de värden som de enskilda
varumärkena utgjorde för företagens kunder. Den nya kombinationen av de två företagens
namn medförde att kunderna fortfarande hade kännedom om företaget samtidigt som det
kommunicerades att fusionen medfört att ett nytt företag bildats.

Under intervjuerna betonades ofta att Öhrlings och Price skiljde sig tydligt åt genom
företagens olika kundstrukturer. I Sverige hade Öhrlings 40 000 klienter bestående av en
blandning av större och mindre företag. Öhrlings andel av mindre företag var större än Price,
som främst hade större kunder. En revisor på ÖPwC poängterade att risken för att tappa
kunder i samband med fusionen för Öhrlings del låg i att många av deras mindre kunder
skulle känna sig främmande för att vara kund i en stor och internationell organisation. Vissa
av de mindre kunderna behärskade inte heller engelska i någon större utsträckning. Risken att
tappa kunder från tidigare Price låg i att dessa identifierat sig med en internationell
organisation som kunde ge global service. Vid framtagande av det nya varumärket var det
därför viktigt att det kommunicerades att det nya företaget fortfarande kunde tillfredsställa de
krav och förväntningar som båda deras kundkategorier hade.

En revisor påpekade att stora internationella kunder ofta är beroende av att revisionsbolag kan
erbjuda globala tjänster till dotterbolag runt om i världen, samt även av att de kan få tillgång
till vissa stödtjänster som t.ex. Corporate Finance och Skatterådgivning. Därför är det alltså
viktigt att det nya varumärket kommunicerar att företaget är en aktör som har kapacitet att
leverera internationella och varierade tjänster. Genom att ÖPwC behöll delar av de gamla
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företagsnamnen vid skapandet av det nya, bör det ha lyfts fram att det nya företaget i större
utsträckning skulle kunna erbjuda denna typ av tjänster. En delägare förklarade att eftersom
Öhrlings kombinerades med PricewaterhouseCoopers i det nya företagsnamnet
kommunicerades ett budskap till de mindre kunderna att företaget var en aktör som även var
kapabel att växa med kunderna vid en eventuell internationell expansion. Delägaren uttryckte
ÖPwC:s position på marknaden som ”glokal”. I syfte att informera och förbereda kunderna på
den nya organisationen och det nya företagsnamnet skickade de ansvariga revisorerna ut
information i samband med fusionen om motiven till fusionen och vad den skulle komma att
innebära, samtidigt som ÖPwC informerade marknaden i relevant affärspress.

Det rådde samstämmighet bland revisorerna på ÖPwC kring det faktum att kunderna överlag
reagerat på att det nya namnet var långt och krångligt att uttala. Den svenska ledningen gick
ut med interna direktiv för hur det nya företagsnamnet skulle användas. De anställda i det
sammanslagna bolaget kunde vid kontakten med kunder till det tidigare Öhrlings utelämna
Pricewaterhouse i det nya företagsnamnet. Vid kontakten med kunder till tidigare
Pricewaterhouse kunde de anställda utelämna Öhrlings. För nya kunder och i övriga kontakter
skulle de anställda dock presentera sig som anställda på Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Att företagsnamnet utgör en viktig del för kundernas uppfattning om företaget och därmed
påverkar de relationer som företaget har med sina kunder är tydligt. Eftersom vi studerat
hanteringen av strukturkapitalet vid fusionen, framstår vikten av att hantera varumärket som
betydande ur flera perspektiv. En grund för att varumärket ska uppfattas som värdefullt av
kunderna är att företaget kan leverera de värden som varumärket är förknippat med. En
delägare poängterade att varumärket utgörs av de värden som ligger i varumärket. Mer
specifikt lyfte delägaren fram de anställda som centrala för vilket värde kunderna skulle
förknippa med företagsnamnet. En rimlig tolkning av detta är att det är genom de anställdas
relation med kunderna som företagsnamnets värden skapas. De anställda revisorerna kan med
andra ord ses som marknadsförare på deltid33, i enlighet med Gummessons resonemang.
Marknadsförare på deltid är personer som inte direkt arbetar med marknadsföring, men som
ändå har en stor betydelse för den marknadsföringsbild som företaget kommer att ger
omvärlden (Gummesson, 1998: 72f.). Genom att använda uppdelningen av personer på
marknadsförare på hel- och deltid förstärks bilden av att varje anställd har möjlighet att
påverka kundrelationerna. Det är alltså inte enbart den traditionella
marknadsföringsfunktionen i ett företag som påverkar kundernas förväntningar och
upplevelser av företaget. En starkt påverkande faktor är också det arbete som företaget utför åt
kunderna och de möten med kunderna som uppdragen ger upphov till.

Denna uppfattning ligger i linje med en delägare vars uppfattning var att ”det bästa sättet att
skapa värde för kunden är att göra ett bra jobb”. Företaget behöver, innan företagsnamnet
presenteras för kunderna, vara överens om vilka värde som bör prägla det nya företagsnamnet.
Delägaren på ÖPwC ansåg att värdena i det nya företagsnamnet speglade de värden som den
nya organisationen skulle leverera till sina kunder. Detta bör innebära att ÖPwC på den
svenska marknaden ville kommunicera fortsatt svensk förankring samtidigt som företaget nu
hade tillgång till större internationella resurser i form av en sammanslagning av två

33 Gummesson använder denna term för att förklara de anställdas betydelse för skapandet av värde i företagets
relationer.
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internationella revisionsjättar. Detta ligger också i linje med hur ett par delägare i Malmö
hoppades att kunderna skulle uppfatta det nya varumärket.

Rikard Larsson behandlar ett antal integreringsmekanismer som kan användas i samband med
fusioner för att underlätta och effektivisera sammanslagningen av företagen (Larsson 1990:
244). Vi anser att företagsnamnet internt bör ses som en integreringsmekanism, eftersom det
gör det möjligt för det nya företaget att kommunicera de värden som man vill att det nya
företaget ska stå för. Genom att ÖPwC valde att behålla delar av båda företagsnamnen anser
vi att risken för att de anställda skulle mista sin tillhörighet till företaget minskade, vilket
Kleppestö lyfter fram som vanligt förekommande vid fusioner. Samtidigt reducerades
förmodligen den känsla av förändring som ett helt nytt namn skulle kunna ha medfört. Det
nya företagsnamnet kan alltså internt sägas ha fungerat som ett verktyg för att kommunicera
en ny organisation och samtidigt underlätta en integrering av de anställda. För att lyfta fram
och klart kommunicera till alla anställda att man tagit ett nytt företagsnamn arrangerades en
”namnbytardag”. En revisor berättade att denna dag kändes som en nystart. Det nya
företagsnamnet borde ha fungerat som ett medel för att bibehålla gamla värden från de två
organisationerna samtidigt som namnbytardagen verkar ha haft en integrerande effekt.

Ur ett strukturkapitalperspektiv har företagsnamnet fungerat som ett verktyg för att
kommunicera förändring och nyskapande till kunderna. Kunder från de två tidigare företagen
har haft möjlighet att känna igen sitt gamla revisionsbolag i det nya företaget. Genom att
namnen slagits samman klargjorde företaget för kunderna att det fortfarande kunde erbjuda
samma tjänsteutbud som före fusionen.

Hanteringen av varumärket har hjälpt till att kommunicera och integrera de anställda.
Eftersom det är de anställda som ska leverera tjänster till kunderna bör denna dimension
också beaktas. Att ledningen tillåtit en flexibel användning av varumärket bör inte enbart ses
som ett sätt att vårda kunderna, utan även som ett sätt att få de anställda att på ett bra sätt
acceptera fusionen. I detta fall används varumärket både i enlighet med teorin att varumärket
är en viktig del för företagets strukturkapital och påverkar dess intjäningsförmåga, samtidigt
som denna del av strukturkapitalet blir viktigt internt. Det talar för att en klar uppdelning i
internt och externt strukturkapital inte kan göras, utan att indelningen förmodligen bör göras
efter vilket syfte företaget har när det väljer att utforma strukturkapitalet. I detta fall skulle
strukturkapitalet kunna sägas ha både ett integreringssyfte och ett relationssyfte, där
kommunikationen i båda fall varit i fokus.

5.2.4 Sammanfattning kundrelationer och varumärke

De delar av ÖPwC:s strukturkapital som består av Öhrlings och Prices nätverk av relationer
har givetvis påverkats av fusionen. En delägare på ÖPwC klargjorde att förlusten av kunder
har varit i det närmaste obefintlig. Detta är förmodligen ett resultat av ett lyckat arbete med
kundrelationerna vid fusionen, men det faktum att kunderna i branschen är trögrörliga kan
också ha haft betydelse. Baserat på intervjuer med de anställda på ÖPwC är vår uppfattning
att kundrelationerna har varit väldigt högt prioriterade vid fusionen. Det faktum att ÖPwC inte
förändrat det kundansvar som personalen hade i de två företagen har förmodligen medfört att
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mindre kunder känt sig väl omhändertagna. För större kunder där relationernas personliga
inslag generellt sett har mindre betydelse, borde fusionen ha medfört att ÖPwC blivit en
intressantare aktör med möjlighet att erbjuda ett bredare produktutbud. Vidare borde
tillgången till mer resurser ha medfört att man skapat starkare bindningar genom att kunna
arbeta på fler nivåer hos de större kunderna.

Hanteringen av varumärket har skötts med stor försiktighet. Genom valet att behålla delar av
båda företagens namn har en bra balans mellan bibehållen kännedom och en anda av
nyskapande förmodligen nåtts. Samtidigt har arbetet med varumärket antagligen haft en
positiv effekt internt, eftersom inget av företagen försvunnit utan nu i stället verkar i en ny
skepnad. Att skapandet av företagsnamnet kan ge sken av ett kompromisstänkande är klart.
Samtidigt krävs kompromisser vid fusioner för att de initiala förutsättningarna ska bli så goda
som möjligt. En delägare påpekade att ÖPwC antagligen kommer att ”skapa ett mer
lätthanterligt företagsnamn i framtiden”.

Vad gäller kundrelationerna och varumärket bör det noteras att vi inte pratat med några
kunder som berördes av fusionen. Detta medför att vi inte fått deras syn på hur de upplevt
ÖPwC:s hantering av strukturkapitalet vid fusionen. Vi anser dock att det faktum att företaget
idag har en god kundtillströmning tyder på att arbetet med kundrelationerna och varumärket
har fungerat tillfredsställande och haft en positiv inverkan på företagets externa relationer.

5.3 Strukturkapitalets stödjande delar

5.3.1 Organisationsstruktur

Öhrlings Coopers & Lybrand och Pricewaterhouse var, precis som lagen kräver, ägda av
revisorer och konsulter på respektive företag före fusionen. Delägarskapet är inte bara något
som krävs enligt lagen, systemet används också hierarkiskt i företagen. De revisorer och
konsulter som gör bra ifrån sig i firman kan genom bolagsstämman erbjudas delägarskap.
Detta innebär att de får rösta i viktiga beslut samt vara med och utse den operativa ledningen.
Dessutom innebär delägarskapet att de revisorer och konsulter som äger en del av firman
också får vara med och dela på eventuell vinst.

Trots att företagen haft liknande system för delägarskap innan fusionen fanns också
skillnader. En stor skillnad var antalet delägare i respektive företag. Öhrlings, som var ca 10
gånger större än Price, hade nästan 200 delägare innan fusionen medan Price hade knappt 20.
En annan skillnad låg i systemet för vinstdelning. Price, som var hårdare knutet till sin
internationella organisation, hade ett system för vinstdelning som innebar att vinsten delades
över landgränserna. Inom Öhrlings delades istället vinsten mellan de svenska delägarna. I den
globala fusionen beslutades att använda ett internationellt vinstdelningssystem, liknande det
Price använt sig av. Den svenska firman bad dock om att undantas från detta beslut, eftersom
de svenska delägarna, med Öhrlings i spetsen, istället önskade behålla Öhrlings nationella
system för vinstdelning. Det bör emellertid påpekas att vinstdelningsprincipernas utformning
främst påverkar delägarskapet och delägarnas vinstuttag. Därmed är det tveksamt om beslutet
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att behålla svenska vinstdelningsprinciper kan sägas ha påverkat strukturkapitalet, bl.a.
eftersom varken organisationsstrukturen eller incitamenten för de övriga anställda kom att
beröras.

När det gäller organisationsstrukturen på nivåer under delägarskap var strukturen också något
annorlunda mellan företagen. Inom Price fanns fem karriärssteg, alla med amerikanska
benämningar, innan delägarskap kunde uppnås. Inom Öhrlings fanns färre steg och
benämningarna var på svenska. Efter fusionen valdes Prices struktur. Några revisorer vi talat
med från tidigare Öhrlings, hävdar dock att de nya karriärstegen inte ändrat något principiellt.
Att engelska benämningar numera används ses snarare som ett steg mot en
internationalisering av företaget. Följaktligen finns det goda skäl att anta att strukturkapitalet
inte påverkats i nämnvärd utsträckning som en följd av att den hierarkiska strukturen
förändrats, detta främst med tanke på att de initiala skillnaderna mellan Price och Öhrlings
förefaller ha varit relativt små.

Organisatoriskt fanns också en betydande skillnad i fråga om storlek mellan de två företagen.
Öhrlings kontor var som regel betydligt större och därmed anonymare såtillvida att alla inte
kände varandra, något som var fallet på Price. En revisor från tidigare Price pekar på det
faktum att Price kontor var mindre, vilket bidrog till en mer familjär känsla och till att de
informella kontaktvägarna var mycket effektiva. Öhrlings, vars kontor i storstäderna var
relativt stora, saknade denna familjekänsla. För att motarbeta detta var revisorerna indelade i
olika ”sociala grupper”, vilkas primära syfte var att skapa trivsel bland de anställda. Dessa
grupper bör således inte förväxlas med arbetsgrupper eller projektteam. Anställda träffades
regelbundet i grupperna för att lära känna varandra, men också för att diskutera olika problem
som kunde uppkomma. Grupperna behölls även efter fusionen, något som upplevs som
positivt eftersom det hjälpte till att integrera personal från de båda delarna. Öhrlings storlek
ledde emellertid till att de anställda från Price i många fall var i stort sett ensamma i grupper
med tidigare Öhrlingsanställda. En anställd påpekade att denne stundtals känt sig lite “vilsen”
i gruppen och att andra anställda uttryckt liknande känslor.

I enlighet med det resonemang som förs av Kleppestö bör det noteras att en initial oro och
vilsenhet är vanlig i samband med fusioner (Kleppestö 1993: 41-43). Två faktorer har
emellertid bidragit till att de negativa effekter som uppkommit p.g.a. de problem som
Kleppestö berör relativt fort kunnat arbetas bort. För det första sattes kunderna i fokus vid
fusionsarbetet. Följden av detta blev att gamla arbetsgrupper till stor del förblev intakta,
eftersom delägarna arbetade mot samma kunder som tidigare samtidigt som många revisorer
valde att arbeta med personer de kände sedan tidigare. För det andra skapades sociala grupper,
vilket i sig kan ha bidragit till en smidigare integration.

Skapandet av ett nytt och värdefullt strukturkapital är självfallet beroende av att personalen är
intresserad av att dela med sig av sina kunskaper till andra. Om det skapas två läger inom en
organisation blir det troligtvis svårare att uppnå de kunskapssynergier som en fusion kan ge
upphov till om ett flertal individer artikulerar sin implicita kunskap, t.ex. med hjälp av nya
arbetsmodeller eller databaser. Med andra ord har försöken att begränsa de negativa sociala
effekterna av fusionen haft betydelse för skapandet av det nya strukturkapitalet inom ÖPwC.
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Vad gäller organisationsstrukturen omedelbart efter fusionen, menar en anställd på tidigare
Price att det var väldigt svårt att förstå vilka beslutsvägar som skulle användas i olika
sammanhang. Tydliga problem uppstod vid löneförhandlingar och i lägen då de anställda hade
behov att ta upp problem med sina chefer, eftersom de i vissa fall tvingades förhandla med en
chef från det andra företaget som man kanske inte kände överhuvudtaget.

Sammantaget bör det dock påpekas att den nya organisationen inom ÖPwC inte förefaller
skilja sig särskilt mycket från vare sig Öhrlings eller Price. En anledning till detta är att
delägarskapet är lagstadgat för revisionsbyrån. Även om vissa problem uppstod till en början
verkar ÖPwC lyckats bibehålla en organisation där grupper av revisorer samarbetar inom
ramen för tydligt definierade projekt, något som torde inverka positivt på
kunskapsöverföringen inom företaget.

5.3.2 Företagskultur

Före sammanslagningen av Öhrlings och Prices svenska kontor uppfattade delar av de
anställda att de båda företagens kulturer skiljde sig åt i ganska stor utsträckning. Ett antal
anställda påpekade dock att dessa föreställningar visade sig vara delvis överdrivna eftersom
de faktiska skillnaderna i praktiken var ganska små.

Grundprincipen för skapandet av den nya organisationen var att ÖPwC skulle ges en unik
profil genom att de gamla kulturerna omarbetades i syfte att odla en helt ny företagskultur.
Poängen var att ledningen ville undvika att skapa en ”öhrlingskultur” med små inslag av
”priceanda”. Snarare var ambitionen att undvika att det ena företagets kultur blev den nya
kulturen på bekostnad av det andra företaget och dess anställda. De ville helt enkelt ta ”det
bästa av två världar” och skapa ett effektivt och trivsamt arbetsklimat. Ett troligt skäl till detta
var att ÖPwC dels ville åstadkomma en nystart och dels undvika massiva personalavhopp från
något av företagen. Huruvida de lyckades skapa en ny kultur är emellertid svårt att säga.
Däremot är det intressant att se hur de anställda uppfattade företagskulturen i det fusionerade
företaget och huruvida de anser att ledningen lyckats integrera de två skilda kulturerna.

Anställda från Öhrlings har sagt att de föreställde sig Price som ett väldigt amerikanskt
företag, dvs. med en hård styrning uppifrån och med en strikt hierarki. Det påpekas dock att
denna föreställning i efterhand visat sig vara helt fel och att Price troligtvis varit mindre
hierarkiskt än Öhrlings.

Vad gäller den nya kultur som en revisor talade om att företaget försökte skapa vid fusionen
känner vissa revisorer inte riktigt igen sig. En anställd talar om ÖPwC som ett företag med
många olika kulturer. Denne uppfattade att varje delägare kan ses som ett litet dotterföretag,
med sin egen klientstock, inom ÖPwC. Respektive delägare sätter själv ihop team för att
arbeta med specifika klienter och inom dessa team är det delägaren som till viss del
bestämmer kulturen. Kulturen i varje team påverkas också av vilken typ av klient revisorerna
arbetar mot.
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Detta sätt att se företagskulturen inom ÖPwC talar mot den nya kultur en annan anställd talar
om. I och med att ÖPwC består av delägare från båda företagen borde det innebära att
kulturen blandats snarare än att den stöpts i en ny form. Vilken påverkan en relativt splittrad
företagskultur kan tänkas ha på organisationens förmåga att knyta kunskap och kompetens till
företaget snarare än till enskilda individer är svårt att säga. Klart är i varje fall att kulturella
skillnader hade kunnat utgöra problem i samband med en fusion om missnöje hade
uppkommit bland anställda, med ett stort antal avhopp som följd. Som nämnts hade emellertid
inte ett begränsat antal personalavhopp haft stor inverkan på förmågan att generera intäkter,
eftersom många av de stora kunderna är knutna till ÖPwC genom att de har PwC som revisor
globalt.

5.3.3 Utbildning och rekrytering

Fusionen ansågs medföra ett antal fördelar i fråga om arbetet med personalaspekter. Efter
fusionen ökades möjligheterna att bedriva en lyckosam rekryteringspolitik. Den massmediala
exponeringen samt ÖPwC:s ökade storlek bidrog till att göra företaget till en attraktivare
arbetsgivare. Dessutom kunde synergieffekter uppnås vid marknadsföring gentemot
potentiella arbetssökande. Genom att organisationen blev marknadsledare såväl internationellt
som i Sverige kunde ÖPwC locka till sig fler stora och attraktiva kunder. Ett par revisorer
påpekade att möjligheten för anställda att få arbeta med spännande projekt till följd av att
stora kunder knutits till företaget också har bidragit till att göra ÖPwC till en populärare
arbetsgivare. Vidare skapades möjligheten att erbjuda alla nyanställda en internationellt
gångbar internutbildning i PwC:s arbetsmodeller. Ett antal anställda betonar att
internutbildningen i princip verkar ha förblivit oförändrad och att den till stor del sköts av
äldre revisorer.

Förhoppningen är att de nya och, enligt ÖPwC, förbättrade möjligheterna till internutbildning
har gjort företaget till en intressantare och populärare arbetsgivare. Huruvida detta stämmer är
emellertid tveksamt. För det första tillskrivs företagets ökade storlek fördelar i samband med
marknadsföring riktad mot blivande revisorer. Det tycks helt enkelt lättare att locka
kompetenta sökande till den nya, större byrån. För det andra upplevde varken Price eller
Öhrlings tidigare problem att nå potentiella rekryter, varför utbildningssatsningens påverkan
på möjligheterna att rekrytera är svår att utläsa. Det är med andra ord svårt att veta i vilken
utsträckning den nya internutbildningen påverkat företagets rekrytering. Klart är emellertid att
det nya systemet för internutbildning och internationella utbyten skapat ytterligare möjligheter
till vidareutveckling för personalen.

Vidare påpekade före detta Priceanställda att i stort sett alla på kontoret var involverade i
rekryteringen på Price. Alla var mycket måna om att de nyanställda skulle passa in, något som
till stor del berodde på att företaget var relativt litet och arbetsklimatet intimt. Däremot är
rekryteringsrutinerna på ÖPwC annorlunda i och med att intervjuer och tester sker enligt mer
standardiserade mallar, och att rekryternas personlighet inte tillskrivs samma betydelse. I
enlighet med det resonemang Bowen m.fl. (1991) framhåller verkar Price således ha använt
principen att rekrytera till organisationen snarare än till specifika arbetsuppgifter, åtminstone i
något större utsträckning än ÖPwC. Vi bör dock vara medvetna om att varje anställd trots allt
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förutsätts ha mycket specifika kompetenser och kunskaper i redovisning. Huruvida ÖPwC:s
rekryteringsprinciper utgör en förbättring eller försämring är svårt att veta, men sannolikt är
de relativt små förändringarna främst tecken på en övergång från den lilla organisation med
familjekänsla som Price utgjorde, till ett större företag med andra rekryteringsbehov.

Det nya utbildningssystemet används delvis i syfte att skapa en enhetlig begreppsapparat
inom hela den globala organisationen. Med tanke på att många storkunder anlitar PwC
globalt, uppkommer situationer där revisorer samarbetar inom organisationen med kollegor
från andra länder. En följd av detta är att alla revisorer inom PwC måste förstå de begrepp
som används på samma sätt. Cook och Brown poängterar att kunskap kan genereras genom att
individer med olika begreppsmässiga utgångspunkter möts och utbyter såväl praktiska som
teoretiska idéer. Interna utbildningsprogram bör försöka ge upphov till mer än endast
överföring av kunskap mellan grupper och individer, utan även bidra till utveckling av nya
och användbara teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter (Cook & Brown 1999: 386-
388, 398).

Ambitionen att skapa en gemensam global begreppsapparat genom ett internationellt
utbildningssystem kan emellertid vara fullt tillräcklig för att PwC:s behov ska tillgodoses. I
och med att redovisningspraxis skiljer sig åt mellan enskilda länder förefaller det viktigare att
behålla och vidareutveckla specifika redovisningskunskaper inom ÖPwC. Däremot för den
gemensamma begreppsapparaten troligtvis med sig positiva effekter, eftersom den bidrar till
att minska missförstånd mellan internationellt samarbetande revisorer.

Sammantaget kan vi konstatera att utbildningssystemet inte verkar ha förändrats i någon
större utsträckning. PwC har skapat en internationell utbildning för nyblivna revisorer, men
liknande möjligheter fanns även tidigare. Försöken att skapa en global begreppsapparat
behöver inte nödvändigtvis tillskrivas något annat faktum än försöken att skapa gemensamma
begrepp för PwC. Med andra ord kan syftet med den nya internationella utbildningen
möjligtvis spåras till ett försök att sammanföra de två företagen, snarare än till försök att
genomföra en anpassning till en internationaliserad marknad. Resultatet av den internationella
utbildningen blir emellertid detsamma, oavsett vilket det initiala syftet kan tänkas ha varit.
Vad gäller rekryteringen har vissa anpassningar skett i samband med fusionen. Främst verkar
ÖPwC:s rekryteringsarbete bära drag från hur rekryteringen skedde på Öhrlings. Den tid då
alla på kontoret var involverade i rekrytering av nya revisorer förefaller vara förbi, något som
främst beror på att Prices litenhet gått förlorad. De eventuella storleksfördelarna i fråga om
möjligheterna att rekrytera är svåra att utläsa, vilket till stor del beror på att varken Price eller
Öhrlings traditionellt har haft problem att locka till sig blivande revisorer. Däremot har vissa
synergier uppnåtts i form av minskade kostnader för marknadsföring i rekryteringssyfte.

Såväl utbildningssystemet som rekryteringsarbetet påverkar ÖPwC:s strukturkapital i och med
att de utgör viktiga element i skapandet och utvecklingen av företagets humankapital. Vidare
kan utbildningen ses som en viktig del av ett kunskapsföretags infrastruktur, eftersom den är
en förutsättning för att revisorerna ska kunna utvecklas samtidigt som den möjliggör
effektivare kunskapsöverföring. Däremot bör det konstateras att det är tveksamt om fusionen
påverkat utbildningssystem och rekrytering i nämnvärd utsträckning, något som troligtvis kan
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tillskrivas det faktum att både Öhrlings och Price verkade ha haft välfungerande rutiner redan
innan fusionen. Några genomgripande förändringar var således inte nödvändiga.

5.3.4 Belöningssystem

Lönestrukturen skiljde sig något mellan Öhrlings och Price, där anställda på Price generellt
hade något bättre betalt. Dessutom löneförhandlade anställda på Price två gånger årligen,
vilket var att jämföra med en löneförhandling per år inom Öhrlings. I samband med fusionen
uppstod emellertid problem på grund av lönefrågan. Många Priceanställda upplevde att deras
löner inte utvecklades i den takt de hade förväntat sig. Dessutom tvingades många anställda
att löneförhandla med personer som de inte kände särskilt väl, vilket gav upphov till
långdragna diskussioner och ett visst mått av dålig stämning. Efter att mycket tid och resurser
förbrukats på att förhandla om löneanspråk i storleksordningen 3-500 kr per person och
månad, tvingades ledningen successivt anpassa Öhrlingsanställdas löner till den struktur som
tidigare gällt på Price. En revisor pekar på det ironiska i att ”delägarna förmodligen tjänat på
att höja lönenivån med en gång eftersom det kostat firman mer med allt tjafs”. Revisorn
menade att det lades ner många timmar på att diskutera löneanspråk, timmar som företaget
istället skulle kunna debitera.

Vid en granskning av ledningens hantering av lönefrågan i samband med fusionen kan vi
konstatera att agerandet äger drag av vad Henry Mintzberg kallar ”the fallacy of prediction”.
Risken är att den strategiska planeringen förutsätter att det kommande händelseförloppet ska
följa den plan som lagts upp. Om en förutbestämd strategi följs alltför konsekvent kan en
situation där betingelserna ändras skapa risk för alltför sena reaktioner eller dålig förmåga att
situationsanpassa den förutbestämda planen, vilket kan medföra att de problem som
uppkommer förstärks (Mintzberg 1994: 110f.).

I sammanhanget kan det därmed vara värt att notera att fusionsarbetet hade kunnat
genomföras smidigare om ledningen förutspått de problem som löneskillnaderna kom att
medföra. Alternativt hade problemen kunnat avvärjas tidigt om man hade varit snabbare med
att ändra den förutbestämda lönepolicyn då problem faktiskt uppstod. En möjlig förklaring till
den initiala oviljan att genomföra generella lönehöjningar kan tänkas finnas i det faktum att
företagets kostnader äger direkt påverkan på delägarnas vinstuttag. En delägare förklarade ”att
Price var så små innebar att de kunde tillämpa en friare lönesättning”. Delägaren menade att
ÖPwC:s storlek påverkade företagets möjligheter att sätta högre löner då detta skulle påverka
lönestrukturen inom branschen allt för mycket. Med andra ord kan således ett branschansvar
ha påverkat möjligheterna att skapa en snabb och smidig lösning i lönefrågan.

Bland de revisorer vi talat med verkar den allmänna bilden vara att ÖPwC är väldigt mån om
personalen och att belöningssystemet överlag verkar ha förblivit oförändrat efter fusionen.
”Gratis sjukvård och liknande förmåner har alltid funnits” hävdade en tidigare Priceanställd.
Även en tidigare Öhrlingsanställd nämnde samma sak, varför inga större förändringar var
nödvändiga.
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En delägare berättade att uppskattning från kollegor var den kanske viktigaste anledningen att
utföra arbete som inte enbart gagnar de egna kundrelationerna. Vidare påpekade ett par
revisorer att företaget kunde ha arbetat tydligare mot skapandet av en ”vi-känsla” och därmed
bättre integrera de anställda. Arbetsmoralen påverkas således inte bara av löner och
bonusutbetalningar, utan även av sociala och informella belöningar.

För att få anställda att dela med sig av sin kunskap krävs att belöningssystemet fungerar.
Anställda som inte ges incitament i form av t.ex. monetära belöningar eller beröm och
uppskattning kommer inte att vara benägna att utnyttja företagets databaser i syfte att göra sin
egen kunskap explicit och därmed tillgänglig för den övriga organisationen. Därmed kan
belöningssystemet sägas påverka strukturkapitalet eftersom dess utveckling är beroende av de
anställdas vilja att överföra sin kunskap till organisationen. I samband med fusionen var det
viktigt att skapa incitament för de anställda att dela med sig av sin kunskap till hela
organisationen, snarare än endast till de individer som var knutna till den delen av
organisationen de själva kom ifrån. Om belöningssystemet hade gett upphov till ännu större
slitningar hade detta kanske kunnat bli ett problem. Så var emellertid inte fallet.

5.3.5 Ledarskap och styrning

William G. Ouchi redogör för hur normer och regler kan fungera som kontrollverktyg för att
styra en organisation mot sina övergripande mål.34 Regler utgör standards mot vilka
jämförelser ska var möjliga. De sociala krav som måste vara uppfyllda för att en organisation
ska kunna styras med regler är att det finns en ömsesidig norm där alla parter strävar efter att
följa uppsatta regler. Individer är alltså villiga att ge upp ett visst mått av sin frihet i utbyte
mot att få betalt för sitt arbete. Det krävs också en ömsesidig förståelse för att det finns
aktörer som har legitim makt och som därmed kan tala om för andra vad de ska göra (Ouchi
1979: 837-840).

Av ovanstående resonemang framgår att regler och normer existerar i de flesta organisationer,
även om de är av varierande betydelse beroende på hur hård styrning som ledningen utövar.
Beroende på hur regler och normer används och tolkas kommer organisationens förmåga att
vara kreativ och nå önskade resultat att påverkas i olika utsträckning. En revisor påpekade att
”styrningen på Öhrlings verkar ha varit hårdare än på Price”, men att detta kan ha berott på att
Price var mindre och att den informella och sociala kontrollen därför fungerade mer effektivt.

Med tanke på att arbetet på ÖPwC är uppdelat i team, ofta med en delägare som projektledare,
förefaller det sannolikt att det finns i princip lika många ledarstilar och styrfilosofier som det
finns delägare. Sammantaget kan ledarskapets påverkan på strukturkapitalet sägas vara svår
att definiera, i den bemärkelsen att det är svårt att utläsa tydliga mönster för hur ledningen styr
kunskapsöverföringen inom företaget. Det bör dock påpekas att det finns vissa gemensamma

34 Ouchis resonemang bygger på de tre kontrollmekanismerna marknad, byråkrati och klan. Valet av
kontrollmekanism baseras på graden av sociala krav och informationskrav som organisationen uppfyller.
Författarens resonemang kommer inte att återges i helhet här. Syftet är snarare att försöka ge läsaren en
förståelse för hur normer och regler blir centrala för ett företag sett ur ett praktiskt perspektiv.
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regler och normer som t.ex. styr hur överföringen av kunskap mellan de anställda och Team
Asset skall gå till.

5.3.6 Stödjande delars påverkan på strukturkapitalet

Hunsaker och Coombs påpekar att välfungerande HRM kan utgöra skillnaden mellan en
lyckad och en misslyckad fusion. Personalproblem medför att mellan en tredjedel och hälften
av alla fusioner misslyckas med att uppnå de finansiella mål som satts upp. Det viktigaste
receptet mot problem är att ledningen tidigt identifierar problemområden och har ständig
handlingsberedskap (Hunsaker & Coombs 1988: 56-58).

Med undantag för de problem som uppkom i samband med skapandet av den nya
lönestrukturen verkar HRM-aspekterna i fusionsarbetet inte vållat några större besvär. Vidare
verkar man inte upplevt några problem med skapandet av incitament för överföring av
kunskap mellan anställda från Price och Öhrlings. Trots att vi, sett ur en HRM-synvinkel, inte
lyckats påvisa några större fusionsproblem och alltså inte kunnat påvisa någon direkt negativ
påverkan på det strukturkapital ÖPwC byggde genom fusionen, kan vi slå fast att HRM-
aspekter tydligt kan påverka byggandet av strukturkapital vid en fusion. HRM-aspekter kan
påverka strukturkapitalet vid en fusion genom att rubba de förutsättningar som finns för ett
effektivt utnyttjande av ett strukturkapital. Ett logiskt exempel skulle kunna vara att föreställa
sig hur marknadskrafterna för kunskapsspridning genom TA skulle kunna ha rubbats vid en
total kulturkrock.
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6 Slutsats

I föreliggande kapitel har vi för avsikt att dra slutsatser om hur strukturkapitalet påverkats till
följd av fusionen mellan Öhrlings och Price. Vidare kommer vi att lyfta fram ett antal mer
generella påpekande angående hur strukturkapital påverkas vid fusioner mellan
kunskapsföretag. Dessutom diskuterar vi strukturkapitalets generella betydelse för
kunskapsföretag. I avdelning 6.2 behandlas avslutningsvis hur strukturkapitalhanteringen kan
påverka en fusionsprocess. Denna del mynnar sedan ut i uppslag till framtida studier inom
ramen för uppsatsens intresseområde.

Utvecklingen av Team Asset (TA) genomfördes efter att fusionen mellan Öhrlings och Price
var ett faktum. Som ett resultat av fusionen fick ÖPwC möjlighet att utveckla
datasystemanvändandet i en takt som annars inte varit möjlig. Ledningen var införstådd med
risken att man kunde mista viktiga delar av humankapitalet i samband med fusionen.
Framtagandet av TA kan därför sägas ha utgjort ett sätt att binda och integrera kunskap från
båda företagen, kunskap som ÖPwC annars skulle riskerat att gå miste om. Genom att
utvecklingsarbetet genomfördes av personer från båda företagen fungerade det samtidigt som
ett medel att integrera anställda från de två organisationerna.

Genom utvecklingen av TA tog PwC vara på de ökade resurser som fusionen frigjorde.
Skalfördelar uppnåddes med avseende på utvecklings- och implementeringskostnader,
samtidigt som man kunde bygga det nya systemet utifrån bredare erfarenhetsmässiga och
kunskapsmässiga resurser från de två företagen. Som ett resultat av fusionen utvecklades den
del av strukturkapitalet som består av TA effektivt, samtidigt som det fick en central roll för
interna delar av fusionsarbetet.

Vid fusioner mellan kunskapsföretag utgör gemensamma utvecklingsprojekt, som t.ex.
utvecklingen av TA, viktiga delar i integreringen av företagen. Med hjälp av denna typ av
projekt skapar företaget en möjlighet att binda humankapitalet närmare företaget under den
kritiska fusionsperioden. Genom att fokusera på tydliga projekt ges också möjligheter att
plocka delar av de separata företagen och dessutom att försöka säkerställa att man inte kör
över endera parten i fusionsarbetet. Således bidrog utvecklingen av TA även till skapandet av
en ny överbyggande infrastruktur mellan de inblandade företagen.

Det står klart att marknadskrafterna för kunskapsspridning påverkades vid fusionen mellan
Öhrlings och Price. Därmed visade sig behovet av infrastruktur som möjliggjorde nya kanaler
för kunskapsöverföring vara väldigt stort. TA har förmodligen fungerat som ett redskap för att
bygga ett nytt nätverk och har därmed bidragit till att anställda utvecklat nya kanaler för
kunskapsöverföring. Vidare har incitamenten att dela med sig av kunskap förmodligen ökat i
och med att utvecklingen av TA var ett projekt som direkt skulle komma att beröra de
anställdas framtida möjligheter att utföra ett bra arbete.
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Vid fusioner mellan kunskapsföretag är det viktigt att ledningarna har förståelse för och
dessutom inte underskattar den betydelse som kanaler för kunskapsöverföring har. Vidare är
det viktigt att vara medveten om att det sker förändringar av infrastrukturen vid fusioner. En
förståelse för hur den egna infrastrukturen fungerar samt för vilken typ av strukturkapital
denna skulle passa ihop med är nödvändig. Fokus bör också ligga på att utvecklingen av den
nya infrastrukturen passar det sätt som marknadskrafterna för kunskapsöverföring fungerat i
de två organisationerna. Det nya företagets incitamentsstruktur måste alltså utformas på ett
sådant sätt att anställda från de två fusionerande företagen blir benägna att dela med sig av sin
kunskap.

Hanteringen av kundrelationerna var en viktig fråga i fusionsarbetet och ÖPwC:s ledning
insåg tidigt vikten av att vårda dessa. Kundrelationerna var betydelsefulla ur såväl kund- som
medarbetarperspektiv. Sett ur ett internt perspektiv var kundrelationerna en betydande del av
revisionsbolagens nätverk. Genom att ÖPwC inte förändrat deras struktur i samband med
fusionen har förmodligen både den interna och den externa stabiliteten ökat. Det faktum att
man valde att bibehålla de personliga relationerna mellan revisorerna och kunderna anser vi
medförde att företaget lyckades bibehålla de marknadsföringskanaler genom vilka det hade
den bästa möjligheten att sälja in fusionens fördelar till kunderna. Detta åstadkoms samtidigt
som TA utvecklades, vilket delvis gjordes i syfte att underlätta för ett effektivare arbete mot
klienterna. Sammantaget verkar kundrelationernas styrka inte ha minskat som ett resultat av
fusionen.

I likhet med hanteringen av kundrelationerna är vi av uppfattningen att varumärket spelade en
viktig roll såväl i det externa som i det interna fusionsarbetet. Hanteringen och utvecklingen
av det nya företagsnamnet behandlades med stor försiktighet. Internt påverkades
fusionsarbetet kontinuerligt av det faktum att det rådde betydande storleksskillnader mellan
Öhrlings och Price, där Öhrlings var den större parten. Revisorer från Öhrlings förklarade att
företagsledningen såg det som mycket viktigt att ingen part kände sig överkörd i
fusionsarbetet. Valet av varumärke var förmodligen en av de aspekter som kunnat ha negativ
inverkan på de anställdas syn på fusionen. Men genom den valda utformningen, dvs.
kombinationen av de båda företagsnamnen, möjliggjordes att anställda från de olika sidorna i
fusionen fortfarande kunde känna en tillhörighet till det nya företaget. Genom att de anställda
kunde behålla ansvaret för samma klientrelationer som före fusionen, underlättades därmed
för kunderna att känna igen sitt gamla revisionsbolag i det nya företaget. De två bindningarna,
varumärket och de sociala kontakterna, behölls alltså av det nya företaget även efter fusionen.

I en fusion är det således angeläget att förstå vilka bindningar som företaget har till sina
kunder. Samtidigt är det av vikt att förstå hur dessa påverkar företaget internt. För ett
kunskapsföretag blir bindningarna än mer centrala, eftersom de till stor del reglerar vilket
förtroende kunderna har för företaget. De starka bindningar som finns bör därför vårdas noga i
fusionsarbetet för att säkerställa att inga klienter lämnar företaget. Som tidigare konstaterats är
dessa bindningar emellertid även viktiga för den interna integrationen. Det gäller med andra
ord att företaget förstår och beaktar att de relationer som har en hög kvalitet, och de
bindningar som är starka, förmodligen utgör viktiga anledningar till varför de anställda väljer
att arbeta i företaget. Omvänt kan de viktiga bindningarna även ses som ett resultat av ett gott
arbete från de anställdas sida.
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De delar som vi lyft fram som stödjande för strukturkapitalet måste hanteras på ett sätt som
accepteras av båda sidor i fusionsarbetet. Det förekom givetvis kulturkrockar vid fusionen,
vilka bl.a. var ett resultat av skillnader i fråga om kundstrukturer samt hur starkt det
internationella inflytandet varit på de svenska delarna av de två företagen. Eftersom det
förelegat olikheter inom dessa områden var det nödvändigt att strukturkapitlet i det nya
företaget utformades så att det accepterades av de olika kulturerna. Denna aspekt bör gälla
generellt för fusioner inom kunskapsföretag. Inga kunskapsföretag har identiska kulturer,
varför det vid en fusion därmed alltid blir viktigt att se till att det nya strukturkapitalet erhåller
godkännande från båda sidorna. Strukturkapitalet bör samtidigt ligga till grund för skapandet
av en gemensam kultur. I ÖPwC:s fall kan arbetet med TA ses som ett exempel på att det
funnits en acceptans för olikheter mellan företagen, varför ledningen utan större problem
kunnat plocka delar från båda företagen.

Även aspekter som rekrytering och utformning av karriärvägar måste anpassas för att
accepteras av de anställda i de fusionerande företagen. Eftersom ÖPwC valde att i det
närmaste behålla de befintliga karriärstegen torde de anställdas känsla av att den egna
karriären hämmades som ett resultat av fusionen minskat. I och med att den informella
strukturen förändrades vid fusionen var det antagligen viktigt att bibehålla den formella, vilket
åstadkoms genom att den hierarkiska strukturen i princip förblev oförändrad. I ÖPwC:s fall
förefaller arbetet med strukturkapitalets stödjande delar ha fungerat väl genom fusionen.
Personalavhoppen har varit få, samtidigt som ÖPwC efter fusionen vuxit väsentligt snabbare
än övriga delar av den svenska revisionsbranschen.

Hanteringen av kundrelationer och varumärke samt utvecklingen av TA och arbetsmodeller
var och är naturligtvis väldigt viktiga för att ÖPwC ska kunna nå de effekter som eftersträvats
med fusionen. Men, i syfte att lyfta fram de stödjande delarnas betydelse i arbetet med att
utforma nytt strukturkapital kan ett exempel vara på sin plats. Om företaget t.ex. inte lyckats
sammanföra de två skilda företagskulturerna till en ny, accepterad av flertalet anställda, skulle
hanteringen av strukturkapitalet förefalla föga meningsfull. Generellt sett bör även de
stödjande delarna av strukturkapitalet behandlas med stor varsamhet och skärpa vid fusioner i
kunskapsföretag, annars riskerar utformningen av det nya strukturkapitalet tappa effekt. Som
tidigare klargjorts är strukturkapitalet en viktig del i en lyckad fusion mellan två
kunskapsföretag, då det i hög grad påverkar företagets förmåga att kommersialisera sitt
humankapital.

6.1 Strukturkapitalets betydelse för kunskapsföretag

I denna fallstudie har vi visat att strukturkapitalet är av vikt för att de anställda ska kunna
utföra ett bra arbete samt för att ett nyskapat företag ska kunna bibehålla bra relationer till
sina intressenter. Strukturkapitalet utgörs till stor del av de resurser i kunskapsföretaget som
skapas av de individer som verkar i organisationen. Resurserna ligger till grund för att skapa
den långsiktiga stabilitet och det förtroende för företaget som de anställda inte kan bidra med,
eftersom de är att betrakta som alltför lättrörliga resurser. För ett företag som lever på att sälja
kunskap utgör strukturkapitalet organisationens garanti för möjligheten till fortsatt
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kunskapsförsäljning, trots eventuella förluster eller förändringar på personalsidan. Rent
generellt talar mycket för att företag är beroende av att de har kapacitet att uppfylla kundernas
krav på längre sikt, i syfte att kunna attrahera nya kunder såväl som nya medarbetare. När
strukturkapitalet är utformat på ett sådant sätt att det bidrar till att fylla denna funktion utgör
det en synnerligen viktig del av kunskapsföretagets resurser.

Hur strukturkapitalet är utformat och hur det hanteras är viktigt, inte bara eftersom det bidrar
till en förbättrad kommersialisering av humankapitalet och en ökad stabilitet åt företaget. I vår
fallstudie lyftes strukturkapitalets betydelse som integreringsmekanism fram. Den roll och den
utformning som ett strukturkapital ges kan alltså påverka humankapitalet och företaget på fler
sätt än genom ökade möjligheter att binda resurser till organisationen. Särskilt i en
fusionsprocess kan arbetet med strukturkapitalet t.ex. bidra till att svetsa samman personal
eller vidareutveckla kunskapsöverföring.

Av ovanstående resonemang står det klart att vi anser att ett fungerande strukturkapital är
betydelsefullt för kunskapsföretag. Det är emellertid viktigt att poängtera att om
strukturkapitalet ska bidra med ett ökat värde för organisationen krävs att de delar som stödjer
strukturkapitalet hanteras på ett tillfredsställande sätt. Strukturkapitalet i sig utgör ingen
garanti för att företaget ska lyckas, utan det är först i samverkan med organisationen,
företagskulturen, humankapitalet och välfungerande system för HRM som det kan bidra till
att utveckla företagets intellektuella kapital.

6.2 Avslutande diskussion med uppslag för vidare forskning

De problem angående sammanförandet av två organisationer som Kleppestö tar upp i Kultur
och identitet vid företagsuppköp och fusioner (1993) torde påverka en fusion mellan två
kunskapsföretag i större utsträckning än vid en fusion mellan två tillverkande företag. Faktum
är att en fusion mellan två tillverkande företag handlar om så mycket mer än integration av de
anställda. Integrationen av tillverkningsanläggningar, logistik och försäljningsorganisationer
utgör viktiga delar av en fusion mellan två tillverkande företag. Vid en sammanslagning av
kunskapsföretag handlar dock fusionen nästintill uteslutande om en integration av de
anställda. Följaktligen är integrationen av de anställda, och därmed de företagskulturer inom
vilka dessa verkar, av ännu större vikt vid en fusion mellan två kunskapsföretag.

En av de mer generella slutsatser som lyfts fram i denna uppsats är att strukturkapitalet äger
en stor betydelse för kunskapsföretag. Dessutom har vi pekat på att kunskapsföretag även bör
lägga vikt vid hantering av företagskultur, organisationsstruktur och HRM vid utformning av
ett nytt, eller sammanslagning av två tidigare, strukturkapital. En annan, och för oss kanske
mer överraskande slutsats, har att göra med strukturkapitalets del i den integrering som måste
ske mellan två kunskapsföretag i samband med en fusion. I vår studie har det framkommit att
ÖPwC i syfte att främja en smidig integration använt många av de delar som vi anser tillhöra
strukturkapitalet. Vi har bl.a. pekat på Team Assets viktiga roll i integrationen. Dels
utvecklades systemet av individer från båda sidor, och dels har användningen av systemet
möjliggjort en snabb integrering av de anställda. Genom att utveckla ett nytt datasystem som
relativt snabbt användes av alla anställda, oavsett vilken sida de kom från i fusionen, lyckades
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ÖPwC troligtvis stabilisera marknadskrafterna för kunskapsspridning inom organisationen.
Fusionen kan alltså sägas ha påverkat utvecklingen av datasystemet genom att ökade resurser
och kunskaper gjordes tillgängliga. Samtidigt kan utvecklingen av TA tillskrivas en påverkan
på fusionsarbetet genom att den fungerat som integreringsmekanism.

Ett liknande resonemang kan föras angående hanteringen av kundrelationerna och varumärket
i fusionen. Genom att använda delar av båda namnen i det nya företagsnamnet lyckades
ÖPwC inte bara behålla gamla kundrelationer, utan även bygga nya då det nya
företagsnamnet kommunicerade att tjänsteutbudet utökats samtidigt som att det nya företaget
är en betydande internationell aktör. Dessutom fungerade det nya företagsnamnet som en
sammansvetsande faktor, eftersom ingen kände sig ovälkommen eller bortglömd i det nya
namnet. Även här återfinner vi således en växelverkan där fusionen påverkat strukturkapitalet
med positivt resultat, samtidigt som arbetet med strukturkapitalet varit av betydelse för
fusionsprocessen.

Den tanke som slagit oss under arbetet med denna studie är alltså möjligheten att se på hur
strukturkapitalet påverkade fusionen och inte bara tvärtom. Frågan är om strukturkapitalet i
sig erbjuder en modell, eller åtminstone en utgångspunkt, för hur integrationsarbetet bör gå till
vid en fusion mellan två kunskapsföretag. Det finns alltså anledning att beakta huruvida en
hantering av strukturkapitalet kan fungera som integreringsmekanism. Således hade det varit
intressant att undersöka detta, eftersom en sådan studie möjligtvis kan bidra till en ökad
förståelse för hur arbetet vid en fusion mellan kunskapsföretag kan genomföras i syfte att
underlätta för en smidig integration.



Strukturkapital vid fusioner mellan kunskapsföretag FEK 581
- en fallstudie på ÖPwC VT 2001

65

7 Referenser

Artiklar

Affärsvärlden 1998-11-25a. “Jättarna stärker greppet”, nr. 48, s 46-49

Affärsvärlden 1998-11-25b. ”Revisorer blir konsulter”, nr. 48, s 42-46

Affärsvärlden 2000-10-25. ”Konsultjätten demonteras”, nr.43, s 94-99

Affärsvärlden 2000-11-29. ”Stökigt revisionsår”, nr. 48, s 66-68

Almquist, E., Turvill, I. & Roberts, K., 1998. “Making Symbols Make Money: Managing
Brands as Strategic Assets”, Design Management Journal, vol. 9 nr. 1, s 26-31

Anderson-Gough, F., Grey, C. & Robson, K., 1998. ”´Work Hard, Play Hard´: An Analysis of
Organizational Cliché in Two Accountancy Practices”, Organization, vol. 5 nr. 4, s 565-592

Barney, Jay B., 1996. ”Bringing Managers Back In: A resource-based analysis of the role of
managers in creating and sustaining competitive advantages for firms”, Texas A&M
University

Blackburn, R. & Rosen, B., 1993. “Total quality and human resource management: lessons
learned from Baldrige Award-winning companies”, Academy of Management Executive, vol.
7 nr. 3, s 49-65

Bowen, D. E., Ledford, G. E. & Nathan, B. R., 1991. “Hiring for the organization, not the
job”, Academy of Management Executive, vol. 5 nr. 4, s 35-51

Cook, S. D. N. & Brown, J. S., 1999. “Bridging Epistemologies: The Generative Dance
Between Organizational Knowledge and Organizational Knowing”, Organization Science,
vol. 10 nr. 4, s 381-400

Crosby, L.A., Evans, K.R. & Cowles D., 1990. “Relationship Quality in Services Selling: An
Interpersonal Influence Perspective”, Journal of Marketing, vol. 54, July, s 68-81

De Long, D. W. & Fahey, L., 2000. “Diagnosing cultural barriers to knowledge
management”, Academy of Management Executive, vol. 14 nr. 4, s 113-127

Edvinsson, L & Sullivan, P., 1996. ”Developing a Model for Managing Intellectual Capital”,
European Management Journal, vol. 14 nr. 4 augusti, s 356-364



Strukturkapital vid fusioner mellan kunskapsföretag FEK 581
- en fallstudie på ÖPwC VT 2001

66

Groves-Raines, M. & Bryant, E., 1988. ”Better Human Resource Planning Means Better
Acquisitions”, European Mergers & Acquisitions, vol. 1 nr. 1, s 37-43

Hansen, M. T., Nohria, N. & Tierney, T., 1999. ”What is your strategy for managing
knowledge?”, Harvard Business Review, March – April, s 106-116

Hunsaker, P. L. & Coombs, M. W., 1988. “Mergers and Acquisitions: Managing the
Emotional Issues”, Personnel, March, s 56-63

Kramer, Robert J., 1990 ”Organizational Aspects of Postmerger Integration”, European
Mergers & Acquisitions, vol. 2 nr. 4, s 25-32

Von Krogh, G. & Grand, S., 2000. ”Justification in Knowledge Creation: Dominant Logic in
Management Discourses”, s 13-35 i von Krogh, Nonaka & Nishiguchi (red.). London:
Macmillan Press

Mintzberg, Henry, 1994. “The Fall and Rise of Strategic Planning”, Harvard Business
Review, January – February, s 107-114

Nahapiet, J. & Ghoshal, S., 1998. ”Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational
Advantage”, Academy of Management Review, vol. 23 nr. 2, s 242-266

Nonaka, Ikujiro, 1994. “A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation”,
Organization Science, vol. 5 nr. 1 s 14-37

Nonaka, Ikujiro, 1996. “The knowledge-creating company”, s 18-31 i Starkey (red.). London:
International Thomson Business Press

Nonaka, I., Reinmoeller, P. & Senoo, D., 2000. ”Integrated IT Systems to Capitalize on
Market Knowledge”, s 89-109 i von Krogh, Nonaka & Nishiguchi (red.). London: Macmillan
Press

Nyllinge, Peter, 1999. ”Analys av kunskapsföretag”, Balans, nr. 6-7, s 11-17

Ouchi, William G., 1979. “A conceptual framework for the design of organization control
mechanisms”, Management Science, vol. 25 nr. 9, s 833-848

Patel, R. & Tebelius, U., 1987. “Om säkerhet vid insamlande av information”, s 68-83 i Patel
& Tebelius (red.). Lund: Studentlitteratur

Pennings, J. M., Lee, K. & van Witteloostuijn, A., 1998. ”Human Capital, Social Capital, and
Firm Dissolution”, Academy of Management Journal, vol. 41 nr. 4, s 425-440

Pfeffer, Jeffrey, 1981. “Management as Symbolic Action: The Creation and Maintenance of
Organizational Paradigms”, Research in Organizational Behavior, vol. 3, s 1-52



Strukturkapital vid fusioner mellan kunskapsföretag FEK 581
- en fallstudie på ÖPwC VT 2001

67

Phillips, Peter L., 1998. “Buying a Brand: What You Can’t See Can Hurt You”, Design
Management Journal, vol. 9 nr. 1, s 43-46

Prahalad, C. K. & Bettis, R., 1996. “The dominant logic – A new linkage between diversity
and performance”, s 100-122 i Starkey (red.). London: International Thomson Business Press

Robertson, M. & Swain, J., 1998. “Modes of Organizing in an Expert Consultancy: A Case
Study of Knowledge, Power and Egos”, Organization, vol. 5 nr. 4, s 543-564

Tebelius, Ulla, 1987. “Kvalitativ analys”, s 122-134 i Patel & Tebelius (red.). Lund:
Studentlitteratur

Tichy, N. M., Fombrun, C. J. & Devanna, M. A., 1982. “Strategic Human Resource
Management”, Sloan Management Review, s 47-61

Webster, Frederick. E. Jr 1992 “The Changing Role of Marketing in the Corporation”,
Journal of Marketing, vol. 56, s 1-17

Böcker

Alvesson, M. & Sköldberg, K., 1994. Tolkning och reflektion. Lund: Studentlitteratur

Anthony, R. N. & Govindarajan, V., 2001. Management Control Systems 10th ed. Singapore:
McGraw-Hill

Appelgate, L. M., McFarlan, F. W. & McKenny, J. L., 1996. Corporate Information Systems
Management: Text and Cases 4th ed. USA: Irwin

Bakka, J. F., Fivelsdalm, E. & Lindkvist, L., 1993. Organisationsteori. Malmö: Liber-
Hermods AB

Bjereld, U., Demker, M., & Hinnfors, J., 1999. Varför vetenskap? – Om vikten av problem
och teori i forskningsprocessen. Lund: Studentlitteratur

Brainer, W., Geddas, M. & Hastings, C., 1999. Projektledaren. Stockholm: Svenska Förlaget

Bruzelius, L. & Skärvad, P-H., 1995. Integrerad organisationslära. Lund: Studentlitteratur

Davenport, T. H. & Prusak, L., 2000. Working Knowledge: how organizations manage what
they know. USA: Harvard Business School Press

Eriksson, L. T. & Weidersheim-Paul, F., 1997. Att utreda forska och rapportera. Malmö:
Liber Ekonomi



Strukturkapital vid fusioner mellan kunskapsföretag FEK 581
- en fallstudie på ÖPwC VT 2001

68

Grant, Robert M., 1998. Contemporary strategy analysis: concepts, techniques, applications
3rd ed. Oxford: Blackwell Publishers Ltd

Grönroos, Christian, 1996. Marknadsföring i tjänsteföretag. Malmö: Liber Ekonomi

Gummesson, Evert, 1998. Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R. Malmö: Liber
Ekonomi

Hammarkvist, K-O., Håkansson, H. & Mattson, L-G., 1982. Marknadsföring för
konkurrenskraft. Malmö: Liber Förlag

Hedin, Astrid, 2001. The Politics of Social Networks – Interpersonal Trust and Institutional
Change in Post-Communist East Germany. Lund: Lund Political Studies

Kleppestö, Stein, 1993. Kultur och identitet vid företagsuppköp och fusioner. Stockholm:
Nerenius & Santérus

Koehler, J. W., m.fl., 1998. The human side of intranets: content, style and politics. Boca
Raton, Florida: St. Lucie Press

Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J. & Wong, V., 1996. Principles of marketing. New
Jersey: Prentice Hall Europe

Von Krogh, G., Nonaka, I. & Nishiguchi, T. (red.), 2000. Knowledge Creation: A source of
value. London: Macmillan Press

Kumar, V., Aaker, D. A. & Day, G. S., 1999. Essentials of Marketing Research. New York:
Wiley

Larsson, Rickard, 1990. Coordination of Action in Mergers and Acquisitions (Interpretative
and Systems Approaches towards Synergy). Lund: Studentlitteratur

Lundahl, U. & Skärvad, P-H., 1992. Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer.
Lund: Studentlitteratur

Lundquist, Lennart, 1993. Det vetenskapliga studiet av politik. Lund: Studentlitteratur

Morgan, Gareth, 1997. Images of Organization 2nd ed. Thousand Oaks, California: Sage
Publications

Normann, Richard, 1992. Service Management – ledning och strategi i tjänsteproduktionen.
Malmö: Liber Ekonomi

Patel, R. & Tebelius, U. (red.), 1987. Grundbok i forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur



Strukturkapital vid fusioner mellan kunskapsföretag FEK 581
- en fallstudie på ÖPwC VT 2001

69

Ross, F. A., Westerfield, R. W. & Jaffe, J., 1999. Corporate Finance. Singapore: McGraw-
Hill International Editions

SAOL = Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, 1986, elfte uppl. Stockholm:
Nordstedts Förlag

Starkey, Ken (red.), 1996. How organizations learn. London: International Thomson Business
Press

Sveiby, Karl Erik, 1990. Kunskapsledning – 101 råd till ledare i kunskapsintensiva
organisationer. Visby: Affärsvärldens förlag AB

Urde, Mats, 1997. Märkesorientering: Utveckling av varumärken som strategiska resurser
och skydd mot varumärkesdegeneration. Lund: Lund University Press

Weston, J. F., Chung, K. S. & Hoag, S. E., 1990. Mergers, Restructuring, and Corporate
control. Engelwood Cliffs: Prentice Hall

Yin, Robert K., 1994. Case study research: design and methods 2nd ed. USA: Sage
Publications

Elektroniska källor

AFV:s konsultguide på nätet, 2000. www.konsultguiden.se/analyser.html. 24 april 2001

Edgren, Lars, 1996. “Källkritik och Internet”. www.hist.lu.se. 11 december 2000 (även
publicerad i Historiska Nyheter, nr. 60 1996.)

Hammarström, Martin, 2000-08-24. ”Förlust för Framfab”, Dagens Industri.
http://di.se/noflash.asp, 2001-04-10

PwC = PricewaterhouseCoopers hemsida, www.pwcglobal.com. 24 April 2001

ÖPwC = Öhrlings PricewaterhouseCoopers hemsida, www.pwcglobal.com/se. 24 April 2001



Strukturkapital vid fusioner mellan kunskapsföretag FEK 581
- en fallstudie på ÖPwC VT 2001

70

Bilaga 1

INTERVJUGUIDE

• Presentation av ämne samt diskussion angående definitionen på metaforen
strukturkapital.

• Diskussion kring respondentens roll i fusionen och arbetet med att utforma
strukturkapitalet i det fusionerade företaget.

• Diskussion kring:

1. Arbetsmodeller och IT-system
2. Kundrelationer och varumärkets roll i dessa
3. HRM

• Allmän diskussion kring fusionen och dess resultat.


