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”Det har ju varit många
som har varit här väldigt
länge, som sett sina
roller förändras och
kraven på sina arbeten
förändras och det har väl
varit en viss frustration.
Nu börjar man på nåt vis
gilla läget och se
möjligheterna istället.

”Det känns olika från dag till
dag. Jag är positiv. I stort hade
Carta nått sin limit, Booz-Allen
ger mer möjligheter, ett större
nätverk.”

”Några främst
äldre, valde att sluta
då de kände att den
nya verksamheten

"[…]från början var det meningen med en integrationsplan på fem år,
men den är redan uppfylld, på två år så att…vi är redan i land med
det…så att det har gått väldigt bra, integrationen…väldigt, väldigt
bra...jag är helt övertygad att det beror på att kulturen är så lika.”
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Problemområde: Vi kan idag se en tydlig tendens att många företag går samman i
nära samarbete eller fusioneras. Det är också många av dessa
fusioner som misslyckas. Ett vanligt argument för att förklara ett
misslyckande är den integrationsproblematik som uppstår efter en
fusion. Vi har intresserat oss för vad som döljer sig bakom denna
problematik och hur man på ett bättre sätt ska kunna förstå
integrationen mellan två kunskapsföretag.

Syfte: Hur tar sig identitetsskapande hos medarbetarna i
CBAH i uttryck vid integrationsprocessen med
BAH?

Metod: Vi har utgått från ett uttolkande paradigm där forskningsdesignen
varit kvalitativ med ett aktörs- och förståelseinriktat synsätt. För
att uppnå vårt syfte har en fallstudie gjorts där semistrukturerade
intervjuer med medarbetare i CBAH varit den främsta empiriska
källan.

Bidrag: Uppsatsen bidrar med en ökad förståelse för vikten av
identitetssskapande processer vid förändringsarbeten i allmänhet
och integration mellan CBAH och BAH i synnerhet. I vår studie
har vi erhållit en fragmenterad syn på de identitetsskapande
processer som pågår i CBAH, vilket innebär att de enskilda
individerna, beroende på frågeställning, uppvisar olika
identitetstillhörigheter. Ur detta mönster har tre typer eller grupper
av medarbetare lyfts fram vilka får känneteckna olika tillhörigheter
i integrationsprocessen.
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1 Inledning

1.1 Problematisering

Vi kan idag se en tydlig tendens att många företag går samman i nära
samarbete eller fusioneras. Antalet företagsförvärv är numer 15 gånger fler
jämfört med senare delen av 80-talet (Smale, 1999). Motiven till fusioner och
förvärv är många, vilket sammanfattas av följande citat: ”No simple summary
can do justice to the question of mergers effect and motives. One can, if he
looks hard enough, find almost any hypothesis” (Sherers i Larsson, 1993). En
förklaring till den markanta ökningen är det stora antalet mogna branscher som
tvingar fram strukturomvandlingar samtidigt som framväxten av internationella
marknader, den s k globaliseringen, ställer ökade krav på storlek och stordrift.
En annan förklaring kan vara att en del företag blivit tvingade att köpa upp
andra företag för att skydda det egna företaget mot uppköp (Kleppestø, 1993).
Modenycker och trender är också bidragande orsaker till att företag fusioneras.
Då företagets konkurrenter tagit steget ut på den internationella marknaden
ligger det nära till hands att tänka i samma banor.

Kleppestø (1993) hänvisar till Larssons systematisering av olika motiv för
uppköp och fusioner och finner tre övergripande:
• Ekonomiska - skalfördelar, erfarenhetsöverföring och marknadsandelar
• Organisatoriska - överlevnadsskäl och riskspridning
• Personliga - belöningar i termer av högre omsättning och bättre löner

Kleppestø (1993) menar också att oavsett vilka faktiska motiv som ligger
bakom uppköp och fusioner så kommer dessa ofta officiellt motiveras av de
ekonomiska. Denna motivering är lätt att göra och på motsvarande sätt svår för
marknaden att genomskåda. Fusioner och företagsuppköp är i regel mycket
stora och komplexa affärer, men ekonomiska rationella argument finns alltid i
botten då affären åtminstone på det retoriska planet, måste löna sig rent
företagsekonomiskt.

Med fusion avses inom affärslivet ett samgående mellan två eller flera företag
(Holmström, 1997). Förvärv är en vanlig metod för företagsexpansion. Genom
att köpa en rörelse eller aktier i ett bolag åstadkommer man en språngvis
tillväxt. Motsatsen är organisk tillväxt som innebär en successiv expansion
med hjälp av de resurser som genereras i den egna rörelsen (Laurelli, Ångström
& Örtengren, 1990).
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Fusioner och samarbeten finns också representerade i konsultbranschen och vid
en intervju med Carsten Dahlman i konsultföretaget Carta, Booz Allen &
Hamilton (CBAH) framkom följande tankar kring internationalisering: ”För
10-15 år sedan gick det an för ett nordiskt konsultföretag att själva bli
internationella genom att bygga upp ett litet kontor i exempelvis Paris. Det gör
det inte längre, den metoden är inte gångbar längre…”. Starka
samarbetspartners ses här som mycket betydelsefullt för att kunna konkurrera
internationellt. Efter en tids samarbete valde också tidigare nordiska Carta
Corporate Advisors (idag CBAH) att fusioneras med det globala Booz Allen &
Hamilton (BAH).

Enligt Hunsaker & Coombs (1988) fäster de flesta företag liten vikt vid de
kostnader som uppstår efter att fusionen är i hamn. Det glöms lätt bort att en
sammanslagning är en fortlöpande process som tar tid och resurser i anspråk.
Vi menar att det finns behov av en ökad förståelse för den problematik som kan
uppstå i samband med en fusion för att på så sätt kunna verka proaktivt och
vidta rätt sorts åtgärder inför framtiden.

Många analytiker är oense om huruvida fusioner överlag kan sägas vara
lyckade eller misslyckade. Kleppestø (1993) menar att frågan om hur lyckade
uppköp är måste ställas i relation till vad syftet med uppköpet är. Det är i
sammanhanget också intressant att veta vem som ska göra bedömningen samt
hur och när den skall göras. Med tanke på antalet intressenter involverade i
processen kan synen på fusion och uppköp vara mycket olika. Det finns dock
en allmän uppfattning att fusioner oftare tenderar att misslyckas (ibid).

Ett vanligt argument för att förklara en fusions misslyckande är den
integrationsproblematik som uppstår efter en fusion. Problematiken som
uppstår när två företag assimileras grundas bland annat i att dessa inte har
någon gemensam historia. Grundläggande värderingar som exempelvis synen
på företagande och human relations kan vara konfliktskapande och medföra
känslor av underlägsenhet, skapa hotbilder och resultera i försvar hos
individerna i de bägge företagen (Schein, 1999). Rollof (1999) menar att större
förändringar generellt alltid möts av motstånd i någon form. En viktig orsak till
detta är den otrygghet som förändring ger upphov till, en annan den
ansträngning som förändring innebär.

Integrationsproblem är givetvis inte enbart förknippat med fusioner utan är ett
ständigt mer eller mindre förekommande fenomen. Nya medarbetare införlivas
kontinuerligt i organisationer, omorganisationer sker och nya möten försiggår
oavbrutet både externt som internt. Detta gör integrationsprocesser till fenomen
som kan belysas ur många perspektiv. Att studera en fusionsprocess tror vi
dock kan renodla och förtydliga aspekter i integrationsproblematiken då den
rör hela organisationen och inte enbart ett fåtal individer i den.

Vi anser att företagskulturen är en process under ständig förändring och
konstruktion, bestående av enskilda individers yrkesidentiteter och förståelse
av den specifika miljö och kontext de befinner sig i. För att bättre förstå
integration har vi valt att se denna ur ett individuellt perspektiv där
identifikationsprocessen står i centrum för förståelsen. Utgångspunkten är inte
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att en integration äger rum mellan två kulturer, utan att den äger rum mellan
två grupper eller kollektiv i deras försök att forma, förmedla och försvara sina
yrkesidentiteter (Kleppestø, 1993).

Genom att studera CBAH har vi sökt skapa en utökad förståelse för betydelsen
av identitetsarbete vid en integrationsprocess. Hur fungerar egentligen
identitetsskapande processer och vad kännetecknar de yrkesidentiteter som vi
funnit i CBAH?

1.2 Syfte

Hur tar sig identitetsskapande hos medarbetarna i CBAH i uttryck vid
integrationsprocessen med BAH?
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2 Övergripande och praktisk metod

2.1 Utgångspunkter för studien

”Varför påstår varenda människa att ett fickur är runt, vilket är
bevisligen falskt, alldenstund den sett i profil bildar en smal, elliptisk
rektangel, och varför i h-vete har man lagt märke till formen bara det
ögonblick urtavlan var intressant?”
(Alfred Jarry, citerad av J. Asplund, 1970)

En studie kan ha sin utgångspunkt i ett eller flera paradigm. Alvesson (1997)
menar att även om forskaren bör ha ett flertal utgångspunkter i sina studier för
att nå en så fruktbar tolkning som möjligt, bör denne ändå hålla sig inom
samma paradigm. Detta innebär på det konkreta planet att teorier som används
i studien bör befinna sig inom samma paradigm även om teorierna sinsemellan
kan verka både befruktande, samarbetande, friktionsalstrande och
konkurrerande. Texterna som används bör komplettera varandra så att
fenomenet som undersöks belyses på ett rikhaltigt sätt samtidigt som
auktoriteten hos utsagor baserade på olika teorier kan ifrågasättas. En fråga
som naturligt ställs i samband med detta är vad som menas med paradigm och
vilka valmöjligheter eller utgångspunkter som forskaren har i realiteten.

Paradigm är inte helt oproblematiskt att definiera och beskriva men tanken är
inte att här göra en uttömmande redogörelse för begreppet, utan att mer i korta
ordalag beskriva hur paradigm kan användas för att strukturera upp forskning
och underliggande tankemönster. Morgan (1980) likställer paradigm med olika
världsbilder eller sätt att förstå verkligheten som inrymmer olika
föreställningar om bland annat vetenskapens natur, den subjektiva- objektiva
dimensionen, samhällets natur och reglering eller radikal förändring. Han tar
upp det funktionalistiska, det uttolkande, det radikal-humanistiska och det
radikal-strukturalistiska perspektivet. Under varje paradigm placerar han i sin
tur olika skolbildningar som har samma världsbild, men baserar sig på olika
metaforer.

I vår syn på paradigm utgår vi från det uttolkande paradigmet, eftersom det
enligt Morgan (1980) innebär att vi förstår den sociala verkligheten som ett
socialt konstruerat fenomen samt att vi som författare bör inse att vi omedvetet
i våra tolkningar använder oss utav myter och olika ideologier. Han menar
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också att den verklighet vi studerar innehåller en sammansättning av många
verkligheter samt att vi ska förstå våra organisationer som kulturella fenomen
rika på pluralistiska tolkningar och meningar. De författare och teorier som vi
betonat mest i vår uppsats har det gemensamt att de inte ser verkligheten som
given utan som ett socialt konstruerat system av meningar och innebörder.

På ett paradigmliknande sätt talar Abnor och Bjerke (1977) om tre olika
övergripande metodsynsätt, när det gäller företagsekonomiska studier och
forskning, vilka gör olika antaganden om verklighetens beskaffenhet.
Metodsynsätten utgörs av aktörs-, system- och analytiskt synsätt. Medan
aktörssynsättet antar att verkligheten är socialt konstruerad, antar
systemsynsättet och det analytiska synsättet att verkligheten är objektiv.
Författarna menar vidare att valet av metodsynsätt till stor del påverkar hur
forskaren observerar och vilka förklaringar denne finner. Detta innebär att
forskaren noga bör reflektera över och vara medveten om den metodsyn som
väljs och att denna sätter spår i forskningen. Forskaren bör även beakta att de
utgångspunkter vi anammar ofta har sin grund i de värderingar och normer som
finns hos oss själva eller i den miljö vi befinner oss. Även efter gjorda
metodval bör forskaren ständigt vara kritisk till sitt val. En alltför strikt
hållning till metodvalet kan medföra att forskaren inte ser intressanta och för
forskningen relevanta fenomen.

Vår primära avsikt har varit att tolka Carta Corporate Advisors’ och Booz-
Allen & Hamilton’s fusion och samgående för att försöka förklara och belysa
identitetsskapandet i den efterföljande integrationsprocessen. För att
möjliggöra studien och söka besvara vår frågeställning har vi ett
förståelsebaserat synsätt och som forskningsdesign (se Bryman, 1989) har vi
valt den kvalitativa. Detta val gjorde vi eftersom vi menar att verkligheten är
komplex och socialt konstruerad, vilket ger upphov till en mångfald olika
tolkningar. Vi tillämpar således ett aktörssynsätt och föredrar i detta fall den
kvalitativa metoden framför den kvantitativa.

2.1.1 Kvalitativ metod och aktörssynsätt

Det finns enligt Alvesson & Sköldberg (1994) ingen självklar skiljelinje mellan
kvalitativ och kvantitativ metod. En del forskare inom kvalitativ metod
använder sig av kategorisering, vilket torde leda tankarna till kvantitativ metod.
Ett exempel på detta är Sandberg & Targamas (1998) indelning av förståelse i
olika nivåer. Två centrala aspekter inom kvalitativ metod är dock fokusering på
öppen och mångtydig empiri samt att forskaren utgår från studiesubjektens
perspektiv (Alvesson & Sköldberg, 1994).

Aktörssynsättet introducerades av David Silverman 1970 och fick svensk
managementforskning att uppmärksamma människorna i organisationen och se
dem som aktörer. För att förstå vad som händer i en organisation måste man
enligt detta synsätt tränga in i aktörens föreställningsvärld, förstå motiv och
vilken mening handlandet har i aktörens perspektiv (Sandberg & Targama,
1998). Samtidigt som människan skapar verkligheten skapar också
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verkligheten människan, vilket torde innebära att man inte kan studera dem
skilda från varandra.

Även Bryman (1994) menar att det i den kvalitativa forskningsdesignen är
aktörernas tolkningar som dominerar. Den kvalitativa designen tar även hänsyn
till kontexten, vilket innebär att ett fenomen är avhängigt en specifik situation
och är unik för varje tillfälle. Vidare ger den kvalitativa forskningen en stark
känsla för den verklighet som studeras samt en närhet till fenomenet.
Ytterligare kännetecken för den kvalitativa forskningen är att det ofta är en
process som studeras samt att forskningen är hypotesfri, flexibel och
förståelseinriktad. Ovanstående ger att kontrollen finns hos aktören och det är
”det beforskade” som har tolkningsföreträde. I vår studie är det således våra
intervjupersoners tolkningar som dominerar, vilka dock blir tolkade av oss.

När det gäller frågan om eventuell generaliserbarhet av våra tolkningar är vår
ståndpunkt den att ”alla fenomen är unika men har också saker gemensamt
med andra fall” (Alvesson, 1994). Således är tolkningarna hårt knutna till vårt
fall, men vi utesluter inte att dessa tolkningar även kan vara applicerbara på
liknande fall.

2.1.2 Alternativa metodval

Nedan diskuterar vi med hjälp av Bryman (1989) olika, för oss alternativa,
forskningsdesigner samt förklarar varför vi inte ansåg dem vara lämpliga för
vår studie. Detta syftar även till att ge läsaren en kortfattad metodologisk
överblick, för att på så sätt ge möjligheter till en kritiskt granskning av vårt
tillvägagångssätt.

Experiment, är en forskningsdesign som av många uppfattas som en ideal
design bl a därför att den ger möjligheter att fastställa orsakssamband
(kausalitet). Dock finner vi det svårt att med vår frågeställning säkra den
interna validiteten, eftersom det är näst intill omöjligt att utesluta att det kan
vara någon annan variabel vi ”mäter” än den avsedda. Således fann vi inte
experiment som forskningsdesign lämplig för vår studie. En annan
forskningsdesign, aktionsforskning, är lämplig när man vill lösa ett synligt och
konkret problem i en organisation. Då detta inte stämmer överens med vårt
syfte valde vi bort även denna design. Survey som forskningsdesign, fokuserar
mer på att ge kvantifierbara data vid en viss enhet inom en organisation.
Eftersom vi är intresserade av att titta på fenomen som är kopplade till enskilda
individer vid olika enheter inom en organisation, anser vi inte att dessa ”data”
går att kvantifiera. Vi valde således bort även denna design.
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2.2 Praktiskt tillvägagångssätt

2.2.1 Val av företag samt avgränsningar

Valet av fallföretag gjordes dels utifrån kriteriet att det skulle ha en intressant
och aktuell problematik att studera och dels från företagets intresse av att ta
emot oss. Då vi båda tidigare har studerat kunskapsföretag och intresserat oss
för denna typ av organisation tog vi kontakt med CBAH. Att vi under vår
magisterkurs läst och diskuterat ett case om just BAH bidrog till vår
bakgrundsförståelse.

Carta bestod innan samgåendet med BAH av kontor i Oslo, Helsingfors,
Köpenhamn, Malmö, Göteborg samt Stockholm och dessa kontor finns än så
länge kvar men nu under namnet CBAH. Vi har i huvudsak haft ett fokus på de
svenska kontoren och det är också där som intervjuerna ägt rum. Undantag från
detta är en intervju som är gjord med HR- ansvarig på Helsingforskontoret i
syfte att ta fram strategier för HR i CBAH. Länderspecifika skillnader
behandlas inte i uppsatsen eftersom empirin är hämtad från Sverige. När vi
skriver Carta görs detta i sammanhang där företagets ursprungliga kännetecken
lyfts fram. BAH´s identitet och kännetecken beskrivs utifrån
identitetsskapandet i CBAH.

2.2.2 Intervjuer

För att besvara vår frågeställning faller det sig lämpligt att göra fallstudier för
att kunna tolka och försöka förstå hur det förhåller sig i praktiken. Då vi vill
skapa förståelse för begreppet identitet krävs det att vi går på djupet snarare än
på bredden. Vi har funnit det relevant att göra längre intervjuer med
medarbetare på CBAH’s tre kontor i Sverige, delvis personliga och delvis via
telefon. Intervjuer med anställda på olika håll i landet samt med olika
befattningar menar vi ger en bättre bild av företagskultur, värderingar och
integrationsproblem. För att fånga upp de delar som tenderar att falla bort i en
(alltför) strukturerad intervju har vi valt ett semistrukturerat tillvägagångssätt
för våra intervjuer. Då ingen av oss har någon stor erfarenhet i intervjuteknik,
anser vi att helt ostrukturerade intervjuer vore att försvåra vårt arbete.

Vid semistrukturerade intervjuer används enligt Bryman (1989) en
intervjumall, men intervjuaren är beredd att lämna mallen då respondenten
avviker från ämnet för att exempelvis förklara sin syn på ”verkligheten”.
Intentionen med semistrukturerade intervjuer är att få intervjun att mer likna ett
ömsesidigt samtal än en formell intervju enbart bestående av frågor och svar.
Till en början har vi ställt frågor av mer generell karaktär till respondenterna
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för att på så sätt öppna upp till ett mer djupgående samtal. Ett mönster vi
kunnat urskilja är att de personliga intervjuerna mer haft karaktären av ett
samtal, medan telefonintervjuerna i större utsträckning följt diskussions-
underlaget (se bilaga 1).

De personliga intervjuerna är gjorda med bandupptagning och vi ser fördelarna
med detta tillvägagångssätt, eftersom vi utan bandspelare skulle ha varit mer
koncentrerade på att anteckna vad som sades än att lyssna och följa med i
diskussionerna. Ytterligare fördelar med bandupptagning är att vi kunnat få
korrekta citat och på ett, enligt oss, mer riktigt sätt återge intervjuutsagor. Att
kunna spela tillbaka bandupptagningen och återigen lyssna på vad som
egentligen sades, har varit mycket värdefullt. En negativ effekt av
bandinspelningar kan vara att intervjupersonerna påverkas på så sätt att de blir
försiktigare i sina uttalanden eller väljer att inte ta upp känslig information. Vid
telefonintervjuerna har bandupptagning inte varit möjlig, då vi inte haft tillgång
till högtalartelefon. Vi tycker, trots tidsaspekten, att de mer flexibla
semistrukturerade intervjuerna är en bra form för vårt val av studie. Vi har
skickat tillbaka samtliga intervjuutskrifter till våra intervjupersoner så att de
alla har haft möjlighet att komma med feedback och ändringar.

2.2.3 Intervjupersoner

Av de åtta medarbetarna i CBAH vilka vi gjort djupintervjuer med, finns
individer som har varit med alltsedan Cartas grundande till nyanställda i
organisationen. Medarbetarna har olika positioner i företaget och intervjuer har
genomförts på samtliga kontor i Sverige. Vi menar att ovanstående faktorer
tillsammans med det faktum att vi funnit olika tillhörigheter hos medarbetarna i
CBAH gör dessa till ett lämpligt urval. En intervju som genomförts har varit
med en medarbetare som ursprungligen kommer från BAH, men som numer
arbetar minst en dag i veckan på CBAH. Denna medarbetare ser vi på ett
konkret och intressant sätt spegla integration mellan CBAH och BAH.
Samtidigt har vi fått en annan synvinkel, nämligen integrationen ur ett BAH-
perspektiv, vilken varit betydelsefull för vår helhetsförståelse. Vår avsikt är
dock att studera integrationen ur ett CBAH-perspektiv.

Alla intervjupersoner betecknas i uppsatsen som konsulter alternativt
medarbetare på grund av anonymitetsskäl.

2.2.4 Observationer

Enligt Bryman (1989) är det sällan så att en forskare enbart fokuserar på och
använder intervjuer vid en kvalitativ undersökning, utan intervjuer
kompletteras förslagsvis med deltagande observationer och tvärtom. I en s k
fullständig observation vet alla om att forskaren befinner sig i organisationen
för att iaktta och reflektera. Denna typ av deltagande observation har vi i viss
mån använt oss av vid våra besök hos CBAH. Då har dock det primära syftet
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varit att genomföra intervjuer och observationerna har givits ett mer sekundärt
fokus. På vår förfrågan om att få göra mer utförliga deltagande observationer
blev svaren nekande med hänsyftning till den strikta kundsekretess som råder.
Detta har vi förståelse för då i princip allt arbete och alla möten rör nuvarande
och potentiella kunder hos CBAH.

2.2.5 Dokumentstudier

I denna uppsats har vi till viss del använt oss av dokumentstudier, som ofta är
en del av kvalitativ forskning, för att kunna utforska och använda oss av vad
som tidigare skrivits inom områden som fusioner, förändringsarbeten,
företagskultur, identiteter och integration. Fördelarna med dokumentstudier är
bland annat att de kan sträcka sig över längre tidsperioder till skillnad från vad
många övriga metoder för datainsamling gör. Dessutom är dokumentstudier
ofta ett billigt sätt att erhålla kunskap. Ytterligare en positiv aspekt med denna
metod är tillgängligheten till viss information som annars kan vara svår att få
tag på (Bryman, 1989).

Det är tydligt att det även finns nackdelar med detta sätt att samla information,
vilket noga bör beaktas. En viktig aspekt är att dokumentstudier ofta ger en bild
av ”den formella organisationen”. Olika tolkningar bör givetvis även här, som i
så många andra fall, kritiskt beaktas. Det är inte heller alltid som informationen
i en dokumentstudie är aktuell efter en längre tidsperiod. När en jämförelse
mellan olika data ska ske är det viktigt att ta hänsyn till om de jämförda
enheterna är identiska och om de använda definitionerna eventuellt har ändrats,
t ex över tiden (Bryman, 1989).
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3 Referensram

3.1 Teoretiskt angreppssätt

Morgan (1996) skriver om de möjligheter och begränsningar som metaforer ger
i beskrivandet av olika sociala fenomen. De teorier som används i uppsatsen
kan ses som metaforer för att se något ur ett visst perspektiv. Det samma gäller
språk och uttryck som används i den löpande texten. Samtidigt som metaforer
visualiserar och synliggör så döljer och avgränsar de seendet i samma stund.

Vi har i föreliggande arbete valt att utgå från ett kulturperspektiv eftersom vi
anser att organisationer kan ses som kulturella uttryck. Kultur står för ett
grundläggande teoretiskt perspektiv och är något som genomsyrar hela
organisationen och de händelser som utspelas. De som tillhör en viss kultur har
i viktiga avseenden en likartad förståelse av verkligheten. Det är utifrån detta
perspektiv som vi sätter individens förståelse av fusionen i centrum, vilket vi
anser belyser fusion och integration på ett empirinära sätt.

Modellen nedan får illustrera hur referensramen är uppbyggd och en kortfattad
förklaring till respektive område följer. Därefter går vi närmre in på dessa
områden under respektive avsnitt.

Fig 1: Referensramens innehåll och samband

Identitet Integration
Värderingar & Normer

KommunikationYrkesidentitet

Social identitet

Fusion
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Fusionen utgör det första momentet när två företag träffar en överenskommelse
om sammanslagning vilket ofta resulterar i att olika grupptillhörigheter och
identiteter möts. Genom att bl a undersöka de identitetsskapande processerna i
ett av de fusionerade företagen försöker vi förstå och skapa en bild av den
påföljande integrationen. Integration, som sägs stå för den mänskliga sidan av
uppköp och fusioner, är ofta anledningen till att fusioner misslyckas
(Kleppestø, 1993). Motsättningar mellan olika grupper kan ses som
konkurrerande identiteter och värdesystem vilket försvårar
integrationsprocessen. Fusionen kan liknas vid ett samtal mellan två individer,
där kommunikationen bidrar till att skapa en gemensam kultur och därmed ses
som ett integrationsbefrämjande verktyg. Som vi har valt att se det, bidrar
ovanstående kulturella begrepp till en utökad förståelse för fusionen mellan
Carta och BAH.

3.2 Företag som kulturella uttryck

Forskning uppvisar historiskt två extremer beträffande synen på
företagskultur1. Det ena synsättet är att betrakta kulturen som en variabel som
möjligen kan justeras utifrån önskade effekter. På så sätt kan ledningen i ett
företag arbeta strategiskt med kulturen som i slutändan kan utgöra en
svårkopierad konkurrensfördel. Kulturen är då något som företaget ”har” i
likhet med andra subsystem (Alvesson, 2000). Kleppestø (1993) diskuterar
ingående hur kulturen vetenskapligt och traditionellt i företag mer eller mindre
betraktats som en struktur, vilket vi anser motsvara variabelsynsättet. Han
diskuterar också hur den traditionella synen verkar konservativt och bevarande.
Orsaken står i mångt och mycket att finna i de rationalistiska och
funktionalistiska paradigm som så länge haft inflytande inom
kulturforskningen.

Det andra sättet att betrakta företagskultur är utifrån ett metaforperspektiv.
Kultur blir utifrån detta perspektiv ett levande ting och något som företaget är.
Kulturen kännetecknas i metaforsynen bland annat av symbolik, mening och
medvetande som genomsyrar olika sociala handlingar och institutioner
(Alvesson, 2000). Kleppestø (1993) menar att process, vilket vi anser motsvara
metaforsynsättet, står i motsatsförhållande till struktur och funktionalism till
symbolism. Kleppestø menar att kulturbegreppet är mer fruktbart om man tar
fasta på att bytet från maskin- och organismmetafor till kulturmetafor innebär
ett byte av fokus från organisation till att organisera.

Alvesson (2000) anser att det finns goda skäl att skilja mellan
organisationskultur och klimatansatser. Kultur växer fram över tiden och är
mer beständigt, djupare och omfångsrikt än klimatet som inte har samma
utsträckning i tid, djup och omfång. En drastisk förändring kan återverka

1 De två idealtyperna är givetvis renodlade och gränsdragningen mellan dem otydliga även om teoretiker ofta
förmedlar ett klart ställningstagande.
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tämligen direkt på klimatet men endast indirekt och långsamt på kulturen. Att
vara positiv kan vara en värdering eller norm och ingår som sådan i kulturen.
Det kan också vara en beteckning på klimatet (andan).

Att anta ett variabel/struktur synsätt på kulturen borde, åtminstone ur ett
strategiskt ledningsperspektiv, vara problemfyllt. Detta hindrar givetvis inte att
man från ledningshåll försöker att arbeta strategiskt med kulturella frågor. Det
är en sak att på ett distinkt och målmedvetet sätt uttala en önskan om hur man
vill att kulturen skall utvecklas i företaget, en annan hur utfallet blir i
verkligheten. En möjlighet som finns är den att ”meningsstrukturer [i detta
sammanhang kultur] genomsyras av privilegierade intressen…och att
värderingar, innebörder och symboler kan gynna vissa grupper och missgynna
andra” (Alvesson, 2000). Att kulturen skulle följa ett linjärt mönster grundat
på strategier kan följaktligen vara en fallgrop då organisationer ofta är
sammansatta av individer med olika bakgrund, sociala tillhörigheter etc2. Det
kan därför vara svårt att med denna utgångspunkt tala om en unik gemensam
företagskultur.

Att utgå från ett konsensusperspektiv, att en gemensam kultur förknippas med
enighet och harmoni, tror vi kan vara problematiskt av samma anledning som
ovan. Vi har valt att se på organisationen ur ett metafor-/processperspektiv
eftersom vi anser att det speglar företagskulturens komplexitet på ett djupare
plan än variabel-/struktursynsättet.

Någon snäv och precis definition av företagskultur behöver inte vara
nödvändig. Eftersom begreppet är så omfattande kan det många gånger räcka
med att använda andra begrepp som värderingar, medvetandeformer och
symbolik. Kulturteori fungerar då främst som en allmän referensram medan de
andra begreppen används för att fånga in konkreta fenomen (Alvesson, 2000).
Det är i enlighet med ovan förda resonemang som vi valt att hantera begreppet
företagskultur i uppsatsen.

3.2.1 Kultur och förändring

Alvesson & Berg (1992) definierar kulturperspektivet som: ”att man fokuserar
på vad som är gemensamt för en viss grupp: den förståelse, de tolknings- och
tydningsmönster som gör att individer relaterar sig till en intersubjektiv värld,
d v s en social verklighet som upplevs i väsentliga avseenden likartad. Viktigt
här är gemensamma symboler: materiella ting, handlingsmönster, specifika
händelser och språkbruk som markerar särskilda föreställningar och
innebörder och ger riktmärken för orientering i tillvaron”.

Kultur kan ses som ett samlingsnamn för gemensamma värderingar och
föreställningar om verkligheten, vilka yttrar sig i likartade tolkningar av

2 Alvesson (2000) föreslår själv homogenitet (exv. ålder, utbildning och personlighet) ifråga om grundläggande
sociala bakgrundsförhållanden och tät koppling mellan olika organisatoriska delar för att en distinkt
företagskultur skall kunna bildas. Kultur kräver också en utvecklingshistoria och ett djup hos ett kollektiv mot
vilken den svarar.
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handlingar och utsagor. De som kan sägas tillhöra en viss kultur har utvecklat
en i viktiga avseenden likartad förståelse av verkligheten och denna förståelse
underlättar kommunikation och kollektivt agerande. En kultur växer fram som
ett resultat av praxisutveckling (utveckling inom ramen för existerande
förståelse samt tonvikt på implicit lärande) och tillhörande meningsskapande
processer. Delvis gemensamma erfarenheter leder tillsammans med
tankeutbyte och gemensamma reflektioner fram till ett mönster av praktiskt
handlande och gemensamma förställningar om vad som är rätt och fel och vad
som leder till framgång i verksamheten etc. Eftersom kulturmönster utvecklas
via sådana processer kan de också förändras via samma typ av processer.
Praxisutveckling och meningsskapande processer som formar kulturen löper
normalt långsamt och gradvis. Ibland går processerna snabbare, vilket
uppfattas av individer som kulturförändring, d v s förändring av förståelse samt
betoning på implicit lärande (Sandberg & Targama, 1998).

Salzer-Möhrling (1998) skriver att en förändring vanligen framställs som en
tydlig övergång från ett stadium till ett annat, det vill säga från det gamla till
det nya. I målformuleringar och visioner om framtiden beskriver
företagsledningar vad företaget ska bli, samtidigt som det som företaget är eller
har varit lämnas därhän. Ofta framtonas till och med en bild av det gamla som
något förlegat och fult samt något som måste kastas ut för att nå det nya.
Förändring kan ses som ett byte av identitet – att gå från det gamla till det nya.
När organiserande förstås som ett pågående kulturskapande blir denna ”ideala
form” av förändring snarast en abstraktion som bortser från att nya meningar
endast kan förstås i skenet av gamla. Istället för att se förändringar som ett
linjärt hopp från det gamla till det nya, ser det kulturskapande perspektivet det
som en kontinuerlig konstruktion och dekonstruktion av meningar i ett samspel
mellan uppfattningar om det gamla och det nya. Det är ett pågående
identitetsskapande. Att kasta ut gamla symboler genom att bränna regelböcker
eller trampa på traditioner kan i och för sig vara kraftiga symbolhandlingar,
men även gamla symboler kan ges nya innebörder i det pågående
kulturskapandet. Länken mellan dåtid och framtid konstrueras i nutid och
gamla meningar försvinner inte bara för att nya presenteras. Snarare bygger det
nya på det gamla. Plötsligt framstår därmed inte bara det nya som intressant,
utan att söka skapa det nya handlar lika mycket om att förstå det gamla.
Förändring bygger på det som är.

3.3 Identiteter

Identitet är ett begrepp som innebär en ständigt pågående process (Watson,
1994). Uppfattningen om vår identitet är inte förutbestämd när vi föds, det är
inte heller så att den bestäms under vår uppväxt. Identiteten är en del av den
pågående process i vilken vi finner oss i vår föränderliga omvärld genom att vi
i processen skapar oss själva. Talandets process är högst väsentligt för hur vi
gör detta. Hur en individ uppfattar betydelsen av sitt arbete, påverkar starkt
utförandet av detta. Vi ser här en koppling till Sandberg och Targamas (1998)
förståelseresonemang, vilket innebär att tolkningar och förståelse inför våra
arbetsuppgifter till stor del påverkar utförandet.
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Winroth (1999) skriver att individens uppfattning om sig själv kan ses ur ett
social-konstruktivistiskt perspektiv som konstruerat genom en social process.
Självet är då inte något som en individ har, utan uppfattningen om självet
skapas istället av individen i samspel med andra individer. Då identitet inte
uppfattas som något en individ har, blir det mer intressant att fråga sig hur
identiteter konstrueras. Begreppet identitet är egentligen en reifikation, ett
förtingligande, av denna identifikationsprocess. Det kan ses som en kvarleva
från de teorier som såg identiteten som ett objekt snarare än en process.
Winroth själv uppfattar identifikation som en process vilken stabiliseras under
socialisation och även om den ständigt modifieras förblir den vanligen relativt
stabil hos en vuxen individ. Den kan emellertid påverkas under starkt
förändrade förhållanden (jmfr kulturförändring vilken enligt Sandberg &
Targama (1998) medför ny förståelse).

Identiteter förstås här som en symbolisk gränsdragning mellan vi och dom där
skillnader tydliggörs. Förändring och stabilitet kan på så sätt ses som en
konstruktion och en rekonstruktion av identiteter. Att förstå förändring blir en
fråga om att uppmärksamma hur identiteter iscensätts och nedmonteras.
Identiteten kan ses som en förutsättning för både stabilitet och förändring. Å
ena sidan upprättas gränser för att skydda organisationen och skapa stabilitet. I
definitioner av vilka vi är och vad vi står för, fastslås vad vi kan och inte kan
göra. Men å andra sidan kan dessa definitioner utmanas och ersättas av andra
varigenom identiteten förändras. Att dra gränser innebär således att företaget
sluter sig kring sig själv i syfte att upprätthålla en stabil gräns. Samtidigt
förutsätter denna slutenhet också en öppenhet, eftersom varje definition som
fastställs av vi och dom bygger på en spegling mellan in- och omvärld. På
samma gång som identiteten handlar om slutenhet och stabilitet, är
gränsdragningen en fråga om öppenhet och flexibilitet i och med att in- och
omvärld samspelar i konstruerandet av identiteten. I en s k sluten identitet
fruktar man för förändring; ”så kan vi inte göra, det är inte i linje med vår
identitet”. I dessa självbilder avgränsas då vad organisationen kan och inte kan
göra. Identiteten framstår härmed som ett hinder för förändring (Winroth,
1999).

3.3.1 Social identitet

Aktörernas strävan efter tillhörighet med olika kollektiv eller deras behov av
att etablera en social identitet kan vara en förklaring till fenomenet
kulturkrockar. En fusion gör att individens behov av tillhörighet och identitet
ökar därför att deras gamla tillhörighet hotas. Tillhörigheten till en grupp är en
fråga om socialt relevanta kategoriseringar och identifieringar. Dessa
förhandlas i den kontext aktörerna befinner sig. Orsakerna till individers
grupptillhörighet kan vara många, en anledning kan vara socialisering, en
annan strategiskt intresse eller en tredje social identitet (Kleppestø, 1993). Det
är dock inte givet att den sociala identiteten är likvärdig med gruppidentiteten
på arbetsplatsen, det vill säga identitetsbasen kan ligga utanför arbetet
(Lindgren & Wåhlin, 1998). Alvesson (2000) menar att ”en tät anda” kan ses
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som en kulturgenererande mekanism. Detta innebär att sammanhållningen är
god och att medarbetarna umgås mycket med arbetskamraterna. Gränsen
mellan arbetsliv och familjeliv suddas då ut, vilket gör att företaget blir en
viktig del av den sociala identiteten. En nyckel till att förstå grupper är
aktörernas behov av att kategorisera sig själv och andra aktörer, och tillmäta
den egna gruppen en självbild och en särart relativt andra närvarande eller
synligt grupper. En grupps identitet kan komma att variera efterhand som
gruppen träffar på andra grupper. Essensen av ens sociala identitet kan sägas
vara kontextuell (Kleppestø, 1993). Omgivningen och vår plats i denna är
ofantligt mångfacetterad. Vi människor kan inte hantera allt detta utan måste
samla ihop våra observationer och tolkningar för att få en överblick. Den
självbild som härleds ur grupptillhörigheten är individens sociala identitet. Det
finns ett starkt behov av social identitet och att tilldela andra en sådan. Social
identitet kräver särprägel, gruppen kan inte vara som andra grupper i dess
närhet. I så fall skulle gruppen förlora sin identitetsgivande kraft. En viktig del
av gruppens existens består därför i att bevaka sin särprägel. Det handlar också
om status eftersom individer tenderar att vilja värderas positivt. ”Tajfels Law”
säger att när en utegrupp blir synligare ökar behovet av gränser (Kleppestø,
1993).

3.3.2 Skapande av yrkesidentitet

Winroth (1999) vill förtydliga hur organisering (av ett företags varor eller
tjänster) leder till att olika yrkesidentiteter skapas parallellt med de
arbetsuppgifter som utförs. Genom att beskriva eller illustrera
organiseringsprocessen så förtydligas hur olika arbetsuppgifter och händelser
medverkar till ett visst syfte. Vid konstruktion av yrkesidentiteter pekar
författaren på två aspekter. Den ena är att en arbetsuppgift formar hur en
person förväntas agera, det vill säga de handlingar som personen ska utföra styr
hur yrkesidentiteten uppfattas. Den andra aspekten är en eventuell social roll.
En konsult ska exempelvis inte bara kunna lösa ett problem, denne måste även
kunna agera socialt för att utföra sin uppgift. Man kan således här skilja mellan
fackkompetens och social kompetens för en yrkesidentitet.

Att beskriva uppfattningen om oss själva som en social process medför att
andra personer blir väsentliga för hur en individ uppfattar sig själv, eftersom
det är genom andra som uppfattningen om den egna identiteten bekräftas.
Identifikation med andra personer och försök att likna dem blir en viktig
byggsten för hur individen vill se sig själv och därför strävar efter att bli.
Förebilder utnyttjas bland annat vid socialisationen in i ett yrke, där någon
förväntas identifiera sig med den professionella uppgiften. Det blir genom
förebilder som kunskap förmedlas om hur en medlem i yrket bör och kan
agera. Även om personer inom yrket uppfattar sig som olika, anser man att det
finns viss karakteristika förknippade med det. När någon presenterar sig själv
refereras ofta till grupper som denne anser sig tillhöra. Inom
organisationsteorin har detta uppmärksammats eftersom det får konsekvenser
för hur personer agerar. Ofta beskrivs det som att man inom yrket är medveten
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om den gemensamma identifikationen och att medlemmarna är bundna till
varandra genom just yrkesidentiteten (Winroth, 1999).

I diskussioner om yrkesidentitet brukar man enligt Winroth (1999) skilja
mellan en gemensam identitet och de olika roller som en medlem av den
professionella gruppen måste kunna spela. Yrkesidentiteten är hur gruppen
uppfattar sig själv. Det innebär inte att alla uppfattas som likadana, men att det
finns vissa karaktärsdrag som krävs för att tillhöra gruppen. Dessutom finns
olika roller vilka utnyttjas som arbetskoder för hur en professionell kan och bör
agera i olika situationer. Det beskrivs som att dessa roller spelas på något
varierande sätt gentemot olika intressenter. En medlem i professionen måste
vara medveten om att olika beteenden förväntas i möten med de olika
intressenterna. De olika rollerna blir till en repertoar, som kan utnyttjas och
spelas allt eftersom behov uppkommer. Ett likartat resonemang förs av Jackall
(1989) som menar att företag ibland medvetet väljer olika sidor att visa upp för
marknaden. De enskilda individerna kan på motsvarande sätt handla i enighet
med vad som förväntas av dem och inte alltid efter det som är etiskt riktigt eller
stämmer överens med de privata värderingarna. Både företag och enskilda
spelar på så sätt ibland med ”den magiska lanternan” (Jackall, 1989).

Rollerna är bundna till yrkesidentiteten genom att det bara finns en begränsad
repertoar i rollförrådet. Repertoaren måste harmonisera med hur de
professionella definierar sin yrkesidentitet, d v s att de karakteristika som
beskrivs för identiteten blir begränsade för hur de olika rollerna kan utvecklas.
I samband med att yrkesidentiteten begränsar rollförrådet, begränsas också de
handlingar som en professionell kan tillåta sig själv. Detta utnyttjas t ex för att
skapa etiska begränsningar för hur en professionell får utnyttja sin
expertsituation, men det ger också restriktion för hur organisering kan utformas
inom en verksamhet (Winroth, 1999).

3.4 Integration

Salzer-Möhrling (1998) argumenterar för att organiserande kan förstås som en
process av att dra gränser. De symboliskt upprättade gränserna ringar in både
vad organisationen är och inte är. Processen att upprätta en känsla av
organisation handlar på så sätt om att dra gränser mellan vi och dom.
Organiserande framstår därmed som en process av att skapa en skiljelinje
mellan invärld och omvärld, mellan organisation och icke-organisation. Vilka
vi är definieras i förhållande till, och i samspel med, de andra. Vanligen är det
också de andra som ska förändras genom olika förändringsprogram.
Organisationens identitet ses i detta perspektiv som en pågående positionering
där organisationen som enhet upprättas i gränsdragningen mellan invärld och
omvärld.

Kulturkrockar är utifrån Kleppestøs (1993) syn ”en kollision mellan två eller
flera, i den specifika situationen, uppkomna organisatoriska (kollektiva)
självbilder eller tolkningsmönster”. Dessa självbilder uppkommer och
förstärks i interna och externa kollektiva samtal. Kulturkrock i bemärkelsen att
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enbart två norm- eller värdesystem kolliderar existerar inte. Kulturkrockar
uppstår inte för att företag har olika kulturer utan för att aktörerna behöver en
social identitet. Ju större behov av en social identitet som finns hos den
enskilda aktören desto större homogenitet förefaller också att uppvisas i
tolkningsmönstren och de kollektiva föreställningarna.

Den ibland ganska kraftiga markering av särart och olikhet som präglar
uppköp och fusioner är ett uttryck för individernas behov av en social identitet.
Det behöver alltså inte vara så att två företag som till synes har kulturellt stora
likheter har lättare att integreras. Tvärtom kan man tänka sig att ju mer lika de
är desto viktigare är det för aktörernas självbild att föra fram olikheter. Det
handlar om aktörernas tillhörighet och identiteter. Individernas identiteter
formas i ett samspel. Två företag som slås samman beskrivs av Kleppestø
(1993) som ”fångade i en pardans”. Den ena gruppens självbild måste därför
ses i ljuset av den andras.

Vare sig en förändring är planerad eller inte, menar Salzer-Möhrling (1998) att
företagets förändring sällan är en kontrollerad process som i den rationella
planeringsmodellen. Mycket av det vi kallar förändring är förmodligen mer
eller mindre oplanerade händelser som i efterhand rekonstrueras till ett logiskt
förlopp. Hon ser inte heller förändring som en naturlig process som orsakas av
olika förändringstryck inför vilka organisationen måste anpassas. Med
kulturperspektivet vill författaren lyfta fram hur historiska meningar formar
den pågående definitionen av organisationen. Gamla meningar både begränsar
och möjliggör nya. Detta innebär att förändring ses som ett pluralistiskt och
mångfasetterat samspel mellan planer och händelser, invanda mönster och
utmanande tankesätt, gamla lärdomar och nya erfarenheter; ett samspel där
olika individer och grupper konstruerar och dekonstruerar mening. Stabilitet
och förändring kan här ses som ett vidmakthållande och en rekonstruktion av
identiteter.

3.4.1 Värderingar och Normer

Kultur som begrepp operationaliseras oftast med system av normer och
värderingar (Kleppestø, 1993). I en organisation kan det finnas olika och
konkurrerande värdesystem som skapar en mosaik av organisatoriska
verkligheter istället för en uniform företagskultur. Grundläggande värderingar
förändras normalt sett långsamt, vilket kan försvåra integrationsprocessen då
olika värdesystem möts. Aspekter som kön, ras, språk, etnicitet, religion,
socioekonomi, vänskap och professionella grupper kan ha stort inflytande på
den kulturella mosaiken. Som ny medlem i en organisation är det av stor vikt
att hitta ”insiders” som kan förklara det gällande värdesystemet.

Hatch (1997) menar att: ”Värderingar är de sociala principerna, målen och
standarden i en kultur som har det egentliga reella värdet”. Värderingarna
definierar vad medlemmarna i en organisation bryr sig om, frihet, demokrati,
traditioner, rikedom eller lojalitet. Värderingar konstituerar basen för
bedömningar om vad som är rätt och vad som är fel (Hatch, 1997; Watson,
1994). De kan också refereras till som moraliska eller etiska koder.
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Värderingar är hos individen mer medvetna än basala ”assumptions” men är
ofta inte tagna för givna. Medlemmarna har möjligheter att ganska lätt
identifiera sina värderingar (Hatch, 1997). Alvesson (2000) menar att de
värderingar som man är mindre medveten om är sådana som internaliserats och
som är en del av världsbilden. Avvikelser från dessa betraktas inte som andra
värderingar som man respekterar utan snarare som direkt förkastligt eller till
och med vansinnigt. När värderingar utmanas görs det ofta av perifera
medlemmar som nykomlingar eller revolutionärer (Hatch, 1997).

Normer är nära associerat till värderingar. De är oskrivna regler som berättar
för medlemmarna i en kultur vad som förväntas av dem i olika situationer.
Värderingar specificerar vad som är viktigt för medlemmarna i en kultur
medan normer etablerar vilken sorts uppträdande och handlande som förväntas
av varandra. Värderingar definierar vad som värdesätts, normer vad som är att
betrakta som normalt eller onormalt. Om det är norm att ta emot studenter på
ett företag indikerar eller speglar detta kanske en djupare värdering om
öppenhet.

3.4.1.2 Klankontroll

Alla organisationer innehåller olika typer av styrmekanismer, men enligt Ouchi
(Ouchi, 1979 i Hatch, 1998) är en ofta överordnad de andra. Kulturella
värderingar, normer och förväntningar utgör den primära mekanismen för
styrning med hjälp av klankontroll. Den implicita förståelsen hjälper till att
koordinera och samordna aktiviteterna i organisationen. Normerna och
värderingarna definierar gränser för beteende och legaliserar sanktioner mot
avvikande beteende. Organisationer med en hög andel professionella är ofta
bra exempel på klanstyrning eftersom dessa i hög grad är socialiserade i de
normer och förväntningar som är knutna till deras profession och deras
professionella inställning, drivkraft och intresse för att bevara ett gott rykte
hjälper till för att kontrollera deras beteende.

Klankontrollerade organisationer har ofta en utvecklad strategi för urval och
karriärutveckling av individer vars värderingar har en tendens att reflektera de
etablerade värderingarna hos ledningen. När detta väl är gjort, behövs ingen
styrning eftersom de personliga värderingarna kommer att leda individen i
riktning mot de mål och visioner som man vill nå i företaget. De enskilda
aktörernas egna meningar kan bli undanträngda till fördel för den gemensamma
ideologi som ska råda. Denna gagnar ofta toppskiktet i organisationen och
klankontroll blir ur detta perspektiv en fråga om makt och dominans.

3.4.2 Kommunikationens betydelse

”När två företag möts i en fusion är det inte två organisationer som slåss
samman, det är två organiserade samtal…” (Kleppestø, 1993).
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3.4.2.1 Språket som riktvisare

Watson (1994) menar att den största bäraren av värderingar och principer, vilka
är en del av kärnan i kulturen, är språket. Det är primärt genom språket som vi
lär känna en kultur. Att vara medlem i en kultur innebär bland annat att man
behärskar det språk eller dialekt som samtalet förs på (Kleppestø, 1993). I en
viss utsträckning kommer det alltid att finnas en mängd olika språk som talas i
en organisation, men om olikheterna blir alltför stora kan det skada den
effektiva kommunikationen (Watson, 1994). För att ett produktivt samarbete
mot samma mål ska kunna äga rum i en organisation, krävs det ett visst mått av
gemensamt språk samt antaganden och relationer vilka baseras på
gemensamma värderingar. Det bör finnas en medveten strategi, en retorik eller
en diskurs, som är tänkt att stimulera och säkra en gemensam kulturell bas i
företaget. I bästa fall skapar denna diskurs ”the moral community”, det vill
säga en tradition av rätt handlande i organisationen (Watson, 1994).

Kulturen blir till på så sätt att den är de berättelser kollektivet återberättar för
sig själva och andra för att ge och upprätthålla en mening med verkligheten.
Kulturen kan liknas vid ett samtal där aktörerna kollektivt producerar och
reproducerar gemensamma föreställningar - en diskurs. Denna är inte
homogen, harmonisk, entydig eller väl strukturerad (Kleppestø, 1993). I
organisationer finns det alltid inslag av olika diskurser och det kan, i synnerhet
om ingen formell etablerad existerar, bli konkurrerande diskurser eller ett
pluralistiskt sätt att betrakta och definiera världen. Ett flertal referensramar och
därmed också en mångfald orienteringar mot handling i organisationen blir
effekten (Watson, 1994).

3.4.2.2 Språkets möjligheter

Språket innehåller enligt Winroth (1999) en unik abstraktionsmöjlighet, då
man kan tala om objekt och föreställningar som inte är påtagliga annat än just i
språket. Språket blir centralt för hur olika fenomen förstås. Exempelvis
diskuteras organisationer trots att ingen någonsin har sett en. Men om man
förutsätter att organisationer finns blir det mycket lättare att förklara det som
sker omkring oss. Språket ger oss således möjligheten att kunna kommunicera
sådant som inte är påtagligt utan som relateras till ett idémässigt plan, där
abstrakta fenomen ges uttryck som får konsekvenser för hur människor
upplever vardagen.

Språket gör det också möjligt att kommunicera händelser som inte sker här och
nu. Språket kan sägas skapa en brygga över tiden, vilken gör det möjligt att tala
om det som har hänt lång tid tillbaka eller det som ska hända i framtiden. Att
förlägga mening och orsaker framåt eller bakåt i tiden hjälper till att förklara
och förstå mycket av det som händer idag (Winroth, 1999). Enligt Kleppestø
(1993) bidrar samtalet till sin egen kontext, och det som talas om nu måste ses i
ljuset av vad som sagts tidigare. När människor förklarar och förstår situationer
förhåller de sig ofta till just tidsdimensionen. Tack vare språket kan vi också
förstå berättelser och historier genom att leka med tid, rum och symbolik. När
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en organisation studeras blir det därför naturligt att lyssna till de berättelser
som återges.

3.4.3 Konflikter vid integration

Tre distinkta faser i förändringsprocessen kan utmålas; då, nu och sedan.
Själva tanken att dela in tiden i det gamla och det nya kan ses som ett sätt att
försöka skapa mening kring det förvirrande nuet. Periodiseringen skapar, i
enighet med vårt linjära tänkande, en riktning och mening över tiden. Det
skapar en indelning av tiden i olika faser och ger därmed en inramning åt det
som händer just nu. Samtidigt finns det inga tydliga gränser mellan det gamla
och det nya. Vi lever alltid i en brytningstid. Ändå blir kulturskapandets
sekventiella historier ett försök att i denna förändring uttrycka en början och ett
slut.

Figur 2: Förändring som ett pågående identitetsskapande
–ett samspel mellan det gamla och det nya. Efter Salzer-Mörling (1998).

Ofta ses ledningen i företaget som en representant för det nya, för
framtidsfrågor och förändring. Men när förändringar förs ut i företaget, då en
sfär av mening möter en annan, talas inte bara ofta olika språk utan meningarna
ges också olika innebörd med olika tolkningar av det gamla och nya. Det talas
ibland om förändringsmotstånd, fastän det kanske snarare handlar om tvetydiga
meningar som i sig ger upphov till mer kulturskapande. Nya meningar skapas i
skenet av de gamla. Kulturskapandet som pågår just nu handlar mycket om vad
som tidigare hänt. Förändring ses som ett pågående identitetsskapande – ett
samspel mellan det gamla och det nya (Winroth, 1999).

När inte samma värderingar är gällande mellan två grupper, kan en konflikt
utbryta som går ut på att klargöra vem som ingår i vilken grupp, vad varje
grupp står för och vilken status varje grupp (ingrupp eller utgrupp) eftersträvar.
Konflikten brukar följa ett givet mönster (Turner & Brown, 1978 i Kleppestø,
1993).
• stereotypisering av den egna och andra gruppen
• ökad tendens till att stanna kvar i gruppen
• ökad tendens till att marginella medlemmar klart väljer sida

Ingruppens antipati mot utgruppen sägs öka proportionellt till det hot mot
ingruppens självbild som utgruppen förmedlar. Antipatin behöver inte vara lika
stark åt bägge hållen. I en situation där ena parten tillmäter den andra en låg
status (konkurrens ses som meningslöst eller otänkbart) kan det vara så att
högstatusgruppen inte uppfattar den andra gruppen som tydlig eller hotfull.
Därför finns det ingen anledning att ha en uppfattning om lågstatusgruppen.

Då Nu Sedan
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Däremot kan lågstatusgruppen uppleva högstatusgruppen som stark och
hotfull, antipatin riktas åt ett håll.

Tänkbara förlopp som kan användas för att kategorisera gruppens relation till
andra grupper är social mobilitet, social konkurrens och social kreativitet.
Social mobilitet innebär att enskilda individer eller hela gruppen ansluter sig
till högstatusgruppen (HSG). Det förutsätter att det inte finns hinder för detta,
d v s att HSG accepterar det och att lågstatusgruppen (LSG) inte utmäter
sanktioner för bytet. Social konkurrens innebär att LSG tar upp konkurrensen
med HSG för att i egna och andras ögon ta sig bäst ut i de socialt relevanta
dimensionerna. Social kreativitet innebär att LSG formulerar andra betingelser
för jämförelsen grupperna emellan. Detta kan gå till på flera sätt:
• genom att gruppen hittar nya dimensioner att bygga jämförelserna på
• genom att skapa nya värderingar i befintliga dimensioner
• genom att hitta andra grupper att jämföra sig med

3.4.4 Reaktioner vid förändring

Författarna Hunsaker & Coombs (1988) hävdar att företagsfusioner och
förvärv kan innebära en hög stressfaktor och skapa oro hos medarbetarna. Så
snart alla avtal är undertecknade, tar beslutfattarna ofta ingen eller endast liten
hänsyn till de individer som förväntas få fusionen att fungera rent praktiskt.
Detta leder enligt författarna till att personalproblem tenderar att påverka
resultatet negativt på lång sikt om ingenting görs. En fusion kan dessutom
fokusera statusskillnaderna mellan de anställda då den nya
organisationsstrukturen tenderar att peka ut vinnare och förlorare.

Författarna menar vidare att organisationens HR-funktion har ett ytterst viktigt
ansvar att försöka förstå de känslor som uppkommer när två företag slås
samman. Omedelbart efter samgåendet är många av de anställda mer
fokuserade på hur de ska kunna förbättra eller behålla sin position inom
företaget, än vad de är på att faktiskt göra ett bra arbete. Genom att skapa en
förståelse för de känslor som uppstår under en fusionsprocess, kan man hantera
konsekvenserna på ett bättre sätt. Merparten av de anställda i ett uppköpt
företag brukar uppleva en sekvens av känslor, vilka till en början är negativa
och som senare följs av mer positiva tankar och känslor. De rådande känslorna
visar vilken grad av individuella och organisatoriska framsteg som gjorts i
förändringsarbetet. Känslor som upplevs av de flesta anställda under en
integrationsprocess kan representeras av följande stadier:
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Fig 3: Olika reaktionsfaser vid förändring.
Källa: Hunsaker & Coombs, 1988

Att på ett tidigt stadium förneka förvärvet genom att t ex bortförklara det som
ett rykte kan vara en första reaktion. När så förvärvet blir verklighet kan
individen känna sig hotad och rädd. Känslor av frustration och ilska kan uppstå
på grund av oförmågan att förebygga och påverka det oundvikliga. Om en
individ varken kan mildra eller ge uttryck för sin frustration och ilska blir
denne ofta ledsen och sorgsen. En allmän känsla av brist på energi och
delaktighet infinner sig. Efter en tid inser många medarbetare att det inte längre
är fruktbart att kämpa emot den befintliga situationen. Man kan då acceptera
förvärvet och känslor av lugn infinner sig. I detta stadium börjar sakta positiva
känslor inför förvärvet att ta form. En del gamla arbetskamrater finns
fortfarande kvar och de nya arbetskamraterna är trevligare än de hade trott. I
allmänhet känner sig många lättade och tycker det är skönt att slippa de
negativa känslorna. Den nya situationen börjar skapa intresse och blir till en
utmaning där individen produktivt deltar. När individen har anpassat sig,
infinner sig känslor av gillande, främst tack vare de nya möjligheter denne inte
kunde förutspå innan förvärvet. I det sista stadiet upplever många känslor av
glädje och menar att man har lärt sig nya metoder och att samarbeta.

Givetvis kommer inte alla att befinna sig på samma känslomässiga stadium vid
givna tidpunkter, menar författarna. Individuella skillnader, vilka baseras på
individuella människors känsloliv, är framträdande. Hunsaker och Coombs
beskriver vidare att ledningen ofta kan sägas ha positiva attityder och känslor i
samband med fusionen, till skillnad från sina medarbetare. Författarna menar
att det finns en risk att individer i ledande position tenderar att inte lyssna på de
negativa känslor och påståenden som kommer från medarbetarna. I
förlängningen skulle det kunna leda till att kompetenta medarbetare, som
känner sig missnöjda, presterar långt under sin kapacitet eller i värsta fall
lämnar organisationen.

Förnekande Glädje
Rädsla Gillande

Ilska Intresse
Sorg Lättnad

Acceptans

Engagemang
inför ny situation

Nyhet om
fusionen
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3.4.5 Uppsummering

Vi har i referensramen, inom ramen för ett kulturperspektiv, tagit upp
förändringsprocesser där dessa ses som konstruktioner och dekonstruktioner av
identiteter i ett samspel mellan gamla och nya uppfattningar. Individuell
identitet har avhandlats där dessa ses som en ständigt pågående process.
Processen styrs i mångt och mycket av kommunikativa och språkliga aspekter
där tolkningar och förståelse av individens kontext och uppgifter utgör grunden
för identitetsskapandet. Språket ses som den största bäraren av värderingar och
normer och vi liknar företagskulturen vid ett samtal där aktörerna kollektivt
producerar och reproducerar gemensamma föreställningar. Det är också i
samklang med andra individer, i möten, som uppfattningen om självet skapas.
Identiteter kan också iakttas på grupp- och företagsnivå. I dessa sammanhang
talar vi om gränsdragningar mellan vi och dom där skillnader definieras och
tydliggörs. Vidare menar vi att kulturkrockar bör ses som aktörernas strävan
efter tillhörighet där deras gamla tillhörighet blir förstärkt och visualiserad då
denna hotas av den nya. Yrkesidentitet är en del av den sociala identiteten och
utgör en viss gemensam tolkning som binder medlemmar i organisationen till
varandra. Yrkesidentitet är hur gruppen uppfattar sig själva och de
karaktärsdrag som krävs för att tillhöra gruppen.
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4 Carta Booz-Allen & Hamilton AB

”[…] consultants are men and women who borrow one’s watch and then
charge for telling the time.” (Jackall, 1989)

För att ge en djupare bild och synliggöra några viktiga aspekter som gäller den
typ av företag vi studerat, har vi valt att i detta kapitel inledningsvis beskriva
det som vi anser utmärka ett kunskapsföretag. Därefter följer en presentation av
vårt fallföretag CBAH.

4.1 CBAH som kunskapsföretag

Den företagstyp vi intresserar oss för i denna uppsats är kunskapsföretaget.
Kunskapsföretag eller kunskapsintensiva företag är begrepp som inte är helt
oproblematiskt att definiera. En svårighet ligger i att ordet är behäftat med en
betydande prestige. Detta märks inte minst då allt fler företag i
årsredovisningar och andra sammanhang vill beteckna sig själva som
kunskapsföretag. Det kan anas att begreppet används snarare därför att det har
en bra klang än för att det på ett tillfredsställande sätt beskriver ett viktigt
fenomen (Alvesson, 2000). En annan aspekt är den politiska implikationen som
ligger i att beteckna vissa företag som kunskapsföretag och därmed antyda att
andra företag och dess medarbetare inte har samma kunskapsprägel.

Generellt sett ligger tyngdpunkten i kunskapsföretag på kunskapsintensiva
processer i motsats till kapitalintensiva eller arbetsintensiva. Humankapitalet är
nyckelfaktorn i ett kunskapsföretag. Begreppet kunskapsföretag definieras
olika i litteraturen och ett sätt att hantera detta definitionsproblem är att låta
kunskapsföretagande vara ett övergripande begrepp och därefter dra en gräns
mellan renodlade kunskapsföretag och högteknologiföretag. Båda kategorierna
karaktäriseras av hög kompetensnivå hos de anställda, men i
högteknologiföretag är kunskapen och innovationerna materialiserade i
produkter och teknologi som inkorporerar och överför kunskapen i fråga. I de
renodlade kunskapsföretagen är individerna de huvudsakliga kunskapsbärarna
även om kunskapen till en del kan vara institutionaliserad och buren av
gemensamma referensramar, kultur och systematiserade arbetsmetoder
(Alvesson, 2000).

Vi menar att CBAH besitter många karakteristika som Alvesson (2000) och
även Löwendahl (1997) anser vara specifika för ett professionellt
kunskapsföretag. Den generella utbildningsnivån inom företaget är hög,
problemlösningen är komplex och de anställda har en central roll då individens
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kunskap och erfarenheter utgör den tjänst som företaget kan erbjuda kunden.
CBAH strävar efter att kodifiera kunskap för att på så sätt kunna behålla denna
inom organisationen samt öka möjligheten till spridning. Medvetenheten om
kunskapens värde är något som ytterligare kännetecknar det professionella
kunskapsföretaget.

4.2 CBAH

Det är nu ungefär två år sedan det nordiska managementkonsultföretaget Carta
Corporate Advisors tog steget in i det internationella teknologi- och
managementkonsultföretaget Booz-Allen & Hamilton Inc. För Cartas del var
tanken med samgåendet att BAH’s globala resurser, med omkring 10 000
konsulter och specialister i 75 länder spridda världen över, skulle komplettera
Cartas nordiska kunnande och möjliggöra en god utveckling på den
internationella arenan. Carta, som grundades 1988, hade redan före samgåendet
tre kontor i Sverige och ett vardera i Finland, Norge samt Danmark med
sammanlagt ca 150 anställda. En avgränsning har här gjorts då empiri enbart
har insamlats på CBAH’s tre svenska kontor.

Samgåendet för BAH’s räkning skulle innebära en starkare position i Europa
genom etableringen i de nordiska länderna och samtidigt en tillgång till viktiga
lokala resurser. ”We expect Europe to continue to be our strongest growth
market worldwide. In Carta we have found a partner that will fundamentally
enhance our position in the European market and that shares our values of
excellence and client service”, säger William Staisor, styrelseordförande för
BAH Inc (www.carta.com).

Carta menade att de tack vare BAH kunnat inta en stark position när det gäller
att hjälpa sina kunder dra fördelar av den s k nya ekonomin. BAH’s
teknologiska expertis, koncernens starka IT-strategiverksamhet och en mycket
stark position inom telekommunikation har bidragit till att Carta fått tillgång
till ett brett och djupt kunnande om hur digitala medier kan förändra olika
branscher och dess företag. BAH har dessutom ett mycket väl utvecklat
Knowledge Management-system, vilket innebär att Carta tar del av detta
intellektuella kapital. CBAH kan ses som en del i ett globalt kunskapsnätverk.

Under år 2000 växte CBAH med 15 personer. Fr o m 1 juni 2000 t o m maj
2001 tillkom 52 medarbetare samtidigt som 48 slutade, varav 20 i Helsingfors.
Vid tiden för sammanslagningen var det runt tio personer som slutade. Dessa
var främst äldre och med kommunikatörsbakgrund och deras arbetsuppgifter
skulle inte längre finnas kvar. I Sverige finns idag 54 anställda från gamla
Carta kvar av totalt 107. I Helsingfors 5/14, Oslo 16/21 och Köpenhamn 3/8.
Utav alla anställda är 52% från gamla Carta.

CBAH’s mål är att fortsätta den årliga tillväxten på 30% som de haft sedan
Carta grundades. Företaget räknar med att anställa fler konsulter och
specialister på den nordiska marknaden, vilka alla har tillgång till
expertkunnande och globala resurser.
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CBAH’s verksamhet riktar sig till ledning och ägare i företag, organisationer
och myndigheter (Företagsbarometern) och utvecklar dessa med hjälp av sina
specialistkunskaper. Tidigare bestod Cartas strategiska affärsområden av tre
olika delar, medan CBAH nu har anammat BAH’s mer omfattande matris (se
bilaga 2). Bytet av affärsmodell skedde i september 2000 och så här säger en
medarbetare om anpassningen till BAH: ”Ja, vi standardiseras in i BAH`s
processer. Fakturerings- och rapportrutiner slogs samman redan efter några
månader”. Dock kan inte allt standardiseras enligt BAH’s normer och bör inte
alltid göras heller. En konsult som tidigare arbetat i det amerikanska BAH
uttrycker sina tankar kring integrationen med CBAH på följande vis: ”It´s
different this time, because of the acquisition. In other parts of the world we´ve
built our own offices. We have to make an exception for the Nordic Region”.
Det framkommer tydligt att det inte är lika lätt för BAH att forma ett 12 år
gammalt företag som att bygga upp egna kontor på utvalda platser runt om i
världen.

En kort presentation av ledningens sammansättning är: Kenny Palmberg, VD,
anställd 1998, har arbetat i Deloitte & Touche i 20 år med uppköp, försäljning
av företag, affärsutveckling och utveckling av stora konsultföretag. Sören
Belin, anställd 1998, har mångårig erfarenhet från ledande positioner i SAS och
transportföretaget ASG. Specialisering: tjänsteföretag, IT, strategi och stora
förändringsprocesser i stora organisationer. Henrik Östberg, anställd 1997, har
arbetat fem år hos konsultbolaget Mckinsey. Specialisering: IT, organisatorisk
kommunikation, förändringsarbete, ledarskapsutveckling.

4.2.1 Strategier och policys för personalen

Inom CBAH finns det en HR-ansvarig som arbetar strategiskt med
personalfrågor. I nuläget arbetar man aktivt med att absorbera den HR-strategi
som sedan tidigare funnits i Europa.

Akademisk utbildning är ett gemensamt krav i urvalsprocessen för hela
CBAH-koncernen. I ursprungliga BAH förefaller det dock räcka med att ha en
akademisk utbildning med toppbetyg från en av de ”etablerade” skolorna. I
CBAH är också inriktning på utbildningen av stor vikt då i huvudsak
civilekonomer och/eller civilingenjörer anställs, samtidigt som CBAH numer
anställer de flesta av juniorkonsulterna från Handelshögskolan i Stockholm.
CBAH har först på senare tid börjat anställa nyexaminerade då företaget
tidigare främst riktat sig mot erfarenhetstunga seniorkonsulter vid
rekryteringen. Seniorer bedöms utifrån arbetslivserfarenhet medan juniorer
väljs utifrån betyg. Andra mer subjektiva aspekter som ödmjukhet,
ansvarskänsla, vilja att lära samt framåtanda ses också som viktiga kriterier i
urvalsprocessen.

Den spontana anställningsprocedur via kontakter som tidigare funnits i Carta är
numera borta. Ledningen har ett övergripande ansvar när det gäller
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anställningar på de högra nivåerna. Vid anställning på de lägre nivåerna i
karriärtrappan sköts denna lokalt.

På lokal nivå skiljer sig introduktionen av anställda från land till land. Sverige
sägs ha ett mer omfattande introduktionsprogram än de andra nordiska
länderna. BAH har sedan tidigare en introduktionskurs på fem dagar som kallas
New Hire Orientation. Ett viktigt inslag i denna kurs är att de nyanställda får ta
del av företagets historia, filosofi samt lära sig arbetssätt och rapportering.

Bonussystemet i CBAH baseras på s k appraisals (utvärderingar) och projekt.
Beträffande de appraisals som görs en gång om året utvärderas bland annat
fakturerings- och beläggningsgrad samt social kompetens hos konsulten. Varje
projekt utvärderas var för sig, s k job end appraisal, av en job manager (för
närmre beskrivning av ett projekts struktur se bilaga 3). Efter en
sammanvägning delas bonusen därefter ut till konsulterna.

I CBAH har alla anställda individuell lönesättning. Denna varierar vanligen
inom ett visst spann som blir större ju högre upp i karriärtrappan du kommer.
På de lägre nivåerna är lönerna numer enhetliga. I BAH har en viss trappa
alltid en viss lön. Det finns rollbeskrivningar för varje nivå i karriärtrappan (se
bilaga 3) som definierar vad konsulten ska, eller förväntas, kunna.
Karriärklättringen är tidskrävande. Efter sex månader görs en pulscheck, vilket
innebär råd och tips för det fortsatta arbetet. Appraisals sker en gång per år och
då bestäms huruvida konsulten ska klättra en position i trappan eller inte. Dessa
är väldigt omfattande och baseras på flertalet intervjuer med den utvärderades
kollegor. Appraisorn, den som ansvarar för utvärderingen, rekommenderar en
konsults eventuella befordran. Därefter går alla rekommendationer till en
appraisal community där ett formellt beslutet tas.

Karriärtrappan i CBAH är inte tidsbestämd, men om en konsult inte klättrar ges
råd om lämplig utbildning. I BAH finns det en strikt up or-out filosofi och en
medarbetare har vanligtvis tre år på sig att nå nästa nivå i karriärtrappan. I regel
har yngre medarbetare två mentorer, en juniormentor för det praktiska arbetet
och en seniormentor vars uppgift är vägledning och karriärplanering.
Seniormentorn är vanligen medarbetarens chef. Kurser och utbildningar för
konsulterna sköts internt inom CBAH och det är mest partners och principals
som anordnar utbildningar.
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5 Tolkning

Vi har i följande kapitel valt att integrera empiri, teori samt våra egna
tolkningar. Ett resonemang förs kring hur identitetsarbetet på olika sätt tar sig i
uttryck i CBAH. Därefter diskuteras hur språk, kommunikation och HRM kan
ge upphov till integration respektive konflikt i företaget.

5.1 Identitetsarbete i CBAH

Att få ett helhetsperspektiv, att kartlägga skillnader och likheter mellan Carta
och BAH har inte varit vår huvudsakliga avsikt eftersom vi menar att detta inte
behöver vara det bästa sättet att förstå en integration. De skillnader och likheter
som framkommer i våra tolkningar ser vi som gränsdragningar vilka är en del i
skapandet av sociala identiteter. Utgångspunkten för våra tolkningar är således
de intervjuade i CBAH och därmed deras förståelse för fusionen och
integrationen. I och med att identitetsprocessen är ett ständigt pågående
fenomen ger nedanstående tolkningar enbart en ögonblicksbild av en komplex
situation. När vi skriver CBAH avser vi det nuvarande företaget. När
uppdelning sker i Carta respektive BAH görs denna för att tydliggöra
skillnader och likheter mellan företagens kulturer i dess ursprungliga form.

Vi söker här påvisa medarbetarnas yrkesidentitet, d v s det är frågor som rör
deras arbete och inte deras personliga förhållanden som ställts. Därmed inte
sagt att den personliga identiteten inte är av betydelse, den förefaller dock att
vara av mindre vikt för att belysa integrationsprocessen. Vid en integration
tenderar grupptillhörigheten att förstärkas (Kleppestø, 1993) vilket kan
innebära att den personliga identiteten inte tydliggörs i samma omfattning som
yrkesidentiteten.

Värderingar och normer knutna till arbetet i CBAH är intressant att studera
eftersom de är viktiga delar av individens identitet. Empirin nedan visar på
tydliga exempel som är av vikt för att lyfta fram de värderings- och
normsystem som gäller i CBAH.

5.1.1 Akademisk utbildning

Det finns en uttalad identifiering med gruppen framgångsrika akademiker i
CBAH. Dels genom företagets rekryteringspolicy som innebär att enbart
individer med ”outstanding academic records and achievements” anställs. Dels
genom hur de anställda beskriver sig själva, sina kollegor och företaget. En
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medarbetare säger så här: ”Jag satt i ett projekt en sen kväll, satt och chabba
med några kompisar, vi var väl fyra stycken, vi hade ingen aning direkt om
varandras bakgrunder, satt i lite olika projekt. Så visade det sig att den ene
killen hade doktorerat om klimatet på Mars i USA och varit med och satt upp
den här marsgrejen, så han var en av de absoluta experterna på klimatet på
mars. Liknande, en annan kille som var där, han var doktor i matematik från
Oxford och den andre killen som satt mittemot, han var doktor i juridik, från
Oxford […] och själv har jag doktorerat i Lund i ekonomi då och jobbar
liksom då som managementkonsult.” Uppfattningen om oss själva beskrivs ofta
som en social process, vilken medför att andra personer blir väsentliga för hur
en individ uppfattar sig själv eftersom det är genom andra som uppfattningen
om den egna identiteten bekräftas (Winroth, 1999). Denne medarbetare
beskriver att han i sitt vardagliga arbete träffar kollegor som är mycket
framgångsrika och högutbildade. Då han är ”en av dem”, blir också hans egen
tillhörighet och yrkesidentitet förknippad med hög akademisk utbildning och
framgång.

Den höga akademiska utbildningen gäller alla medarbetare i CBAH vars
arbetsuppgifter är konsultation. Utåt, mot marknaden, dras gränser för att
signalera tillhörigheten till ett kunskapsföretag med högkvalificerade och
kunniga medarbetare. Detta i sin tur inger förtroende och möjligheterna för
konsulterna att ta hem uppdrag ökar. Samma uppfattning förstärks inifrån
CBAH genom att akademisk utbildning är ett minimikrav för att bli anställd.
Företagets rekryteringspolicy verkar på så sätt att de nya medarbetarna hjälper
till att stärka och bibehålla den akademiska identiteten.

I ovanstående citat, som gäller ett samtal i London, ser vi en
integrationsfrämjande aspekt, nämligen den att det finns en viss homogenitet
vad gäller social bakgrund hos konsulterna i CBAH och i BAH. Högre
akademisk utbildning i de bägge företagen torde åtminstone delvis underlätta
förståelsen inför varandra och sättet att arbeta. Ytterligare en
integrationsfrämjande aspekt kan vara den att merparten av medarbetarna,
såväl i CBAH som i BAH, utför någon form av konsultarbete och således
identifierar sig med rollen som konsult. Även detta ger homogenitet samt en
gemensam förståelse för yrket som helhet. Här kan vi se en skillnad hos
exempelvis tillverkande företag som ofta har en större spridning av yrkesroller
inom en och samma organisation. Dock behöver inte alla konsulter ha en
likartad förståelse för det praktiska arbetet bara för att de har samma yrke
(Sandberg & Targama, 1998). Vad den enskilde konsulten finner vara mest
centralt i sitt arbetet styr dennes förståelse och handlande i en viss situation.

5.1.2 CBAH´s identitetsarbete gentemot företag i branschen

Identitetsskapandet gentemot andra företag förklarar hur medarbetarna i CBAH
uppfattar den egna organisationen och även hur de vill bli uppfattade.
Gränsdragningar sker för att skapa en identitet gentemot andra organisationer
och ofta handlar det om att skapa gränser mot företag i samma eller
närliggande bransch. Detta eftersom identitetsskapande mellan likartade
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företag troligtvis är av större angelägenhet, än mellan de som uppenbart har
olika identiteter (Kleppestø, 1993). En viktig del av företagets existens består
ju av att bevaka sin särprägel.

Ett citat för att exemplifiera identifikationsprocessen gentemot andra företag i
branschen är: ”…alltså du jobbar hellre i en organisation […] där det är den
här vänliga atmosfären, än en där det är otroligt vassa armbågar där man
trampar och stampar på varandra och så fort man har en möjlighet så är det
ett knivhugg i ryggen, så är det faktiskt på många konsultorganisationer. Det
är det inte här, i alla fall har jag aldrig upplevt det, får inte alls den känslan.”
Ur detta får vi reda på att CBAH skiljer sig, eller vill skilja sig, från andra
konsultfirmor när det gäller attityd och synen på sina kollegor. Genom att
exemplifiera hur det ser ut i andra företag inom branschen och sedan tala om
”att så fungerar det inte här”, distanserar man sig från dessa samtidigt som det
egna företaget identifieras.

På frågan om det finns en up-or out filosofi i företaget säger en konsult
följande: ”Nej, så illa är det inte, det finns ju andra konsultföretag…där man
vet att 60-70% [av personalen] ska inte finnas kvar om två år, den modellen
har vi inte alls utan vi är väldigt omsorgsfulla när vi tar in folk och vi räknar
med att de vi tar in, de kommer att stanna hos oss.” Uttalandet förstärker
ytterligare tidigare nämnda resonemang om gränsdragning för att på så vis
positionera och identifiera CBAH. CBAH är inte som ”de andra”
konsultföretagen, vilka enligt denne medarbetare har en påtaglig up- or out
filosofi, utan identifieras här med att vara ett omsorgsfullt och tryggt företag.
Intressant att notera är att BAH har en uttalad up- or out filosofi: ”If you don´t
make in three years you´re out […] we have no problem firing people”. Vi ser
att CBAH allteftersom anammar BAH´s policys som en del i
integrationsarbetet och kommer troligtvis inom en snar framtid att få en högre
personalomsättningshastighet än tidigare.

Följande sa en konsult om det egna och andra företag inom samma bransch:
”Atmosfären, den platta organisationen, upplever jag som mycket plattare än
på McKinsey och de andra konsultbolagen. [Här är] laidback, lugnt. Det är
liksom smart causal, det är liksom kontorsetiken, inga vassa armbågar”. Här
dras gränser upp gentemot McKinsey och andra företag i branschen samtidigt
som det egna företagets specifika identitet lyfts fram. Denna gränsdragning
innebär å ena sidan att man sluter sig kring sig själv i syfte att skydda sig,
upprätthålla en stabil gräns och därmed identitet. Men å andra sidan kan dessa
definitioner, av vilka vi är och vad vi står för, utmanas och ersättas av andra
vilket leder till att identiteten förändras (Winroth, 1999). För att ytterligare
förstärka företagets identitet gör denne konsult en jämförelse med ett annat
konsultbolag: ”Kommer du in på Bain då, där är det som att komma in på en
riktig investmentbank, mörka kostymer och det är strikt och man kan känna
atmosfären. I Booz sitter folk lite såhär [”tillbakalutade”], jag skojar, men
väldigt högproduktivt, väldigt bra performance”. Ur detta citat kan vi utläsa att
han jämför konsultbolaget med en investmentbank och att de senare
identifieras med en strikt miljö och en något kylig atmosfär. Detta skulle då stå
i motsatsförhållande till CBAH där stämningen beskrivs som avslappnad utan
att man för den skull tummar på produktiviteten. I självbilderna avgränsas vad
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organisationen kan och inte kan göra (Winroth, 1999) och här förstås att
stämningen i CBAH är mer avspänd.

Det förefaller över lag vara så att man genom att lyfta fram mer eller mindre
negativa aspekter hos andra företag i branschen, särskiljer sig från dessa och på
så vis belyser de mer positiva aspekterna i det egna företaget. Det är intressant
att de konsulter vi talat med gör gränsdragningar gentemot andra företag i
branschen genom att främst beskriva atmosfären. Vi menar att detta kan
förklaras med att konsultbranschen i övrigt är relativt likartad.

5.1.3 Identitetsarbete mellan CBAH & BAH

CBAH’s identitet ses här i ljuset av BAH’s eftersom identiteter formas i ett
samspel (Kleppestø, 1993).

En konsult upplever sig själv som en brygga mellan två världar då han arbetat
både i London som Stockholm: den gamla Carta-världen och den nya BAH-
världen. Han identifierar dessutom personer som han anser tillhöra de
respektive världarna. De gränser han drar mellan dessa världar kan ses som ett
sätt att skapa mening kring och förståelse för nuet (Salzer-Mörling, 1998). Ur
en tidsaspekt ses Carta som då, CBAH ses som nu och BAH som sedan, det
som komma ska. Intressant är att han nämner enskilda individer som får
identifiera de bägge organisationerna samtidigt som han själv är både och. I
denna gränsdragning omdefinierar han på så sätt sin egen identitet i mötet
mellan de två världarna.

Ett flertal konsulter talar i intervjuerna om att det finns skillnader i hur de
bägge företagen är och har varit organiserade. Det talas om Cartas informella
och platta organisation i kontrast till BAH:s formella och hierarkiska. En
konsult menar att det i Carta inte fanns någon officiell gradering men väl en
kunskapshierarki där den som hade mest erfarenhet och var framgångsrik fick
högre status. Idag har CBAH en formell och hierarkisk organisation, men
enligt en konsult är den: ”…på pappret, men ej i praktiken. Det är inte något
högtidligt. Man kan gå till högsta chefen. I resten av Booz-Allen är det inte
så.” Detta styrks också av en annan medarbetare som säger: ”Vi [Carta]
lyssnar på individen, det finns rum för diskussion. De yngre konsulterna
kommer snabbt i kontakt med kunderna, vi har inte kommit så långt i
amerikaniseringen där.” Detta sägs också vara en av anledningarna till att man
stannar kvar som konsult i företaget.

En konsult tar fram skillnader i arbetstider och talar om balansen mellan arbete
och fritid: ”Den kulturen finns inte i Carta att man jobbar så mycket, men den
finns däremot i BAH, likadant på Mckinsey om du kikar på dom, det finns en
väldigt starkt driven kultur och det handlar, tror jag, mycket om en
karriärkultur”. Det verkar dock som om det efter fusionen blivit en förändring,
då andra konsulter uttalat motsatta påståenden om arbetstiderna i det nuvarande
CBAH. Det förefaller som om Carta stegvis har anammat BAH’s arbetskultur.
Ytterligare en förklaring kan vara att det alltid varit långa arbetsdagar för
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konsulter: ”Om du är smart nog att välja konsultyrket som karriär så gör du
det med vetskap och medvetenhet om vad som krävs…karriär är vanligtvis
viktigare för de som väljer konsultyrket”. Fusionen kan ha medfört att
arbetstiderna har tydliggjorts eftersom behovet att tydliggöra gruppens identitet
vid en fusion är stor för att klargöra olika roller och tillhörighet (Kleppestø,
1993).

Kundrelationerna i Carta har av tradition kännetecknats av att
seniorkonsulterna varit den främsta länken till kunden och beskrivs av en
konsult som: “den enda som räknas och man investerar mycket tid i den
individuella klienten”. Vi förstår detta som att det inte är enbart den
affärsmässiga relationen som räknas, utan man ser också klienten som en
enskild individ, man ser personen bakom. Att inte bara ha en affärsmässig
relation till kunden speglas också av att man umgås med dem vid sidan av
arbetet samt att gamla kunder ibland benämns som ”kompisar”. En möjlig
förklaring till viljan att vara mer än enbart en leverantör till kunden är att
marknaden i Norden är relativt liten. Personliga kontakter med kunderna är av
stor vikt för att dessa skall återkomma. Det finns också många konsulter som
tror att de starka relationerna till kunden är det som varit framgångskonceptet i
Carta. En konsult säger: ’ja, man tror att det är kundrelationer, senioriteten,
faktumet att många kommer från linjen, dom vet hur det fungerar, dom kan ta
en VD och säga: ”du, jag förstår dina problem”. Jag menar i Booz-Allen så
har du nästan inga från linjen’. Detta innebär att det i Carta funnits många
äldre konsulter med linjeerfarenhet. På motsvarande sätt finns det i BAH en hel
del yngre konsulter med samma uppgifter men som aldrig varit ute i linjen och
arbetat. Kunderna verkar åtminstone i CBAH ha fått ett stort förtroende för
sättet att arbete och det är enligt en konsult också många kunder som kommer
tillbaka, vilket man inte har i BAH i samma utsträckning.

Följande citat säger oss något om CBAH’s bakomliggande värderingar: ”vi
hänger inte banderoller på parkeringshusen. Vi gör inte stort väsen av oss.” Vi
förstår att CBAH inte marknadsför sig nämnvärt externt, utan satsar istället på
att upparbeta goda kundrelationer. Ur ett företags kundrelationer kan utläsas
hur man värderar och ser på kunden. Är verkligen klyschan ”kunden i
centrum” företagsetiken eller används uttrycket enbart i marknadsföringssyfte?
En konsult sa: ”man pratar väldigt mycket om kund och leverera till kund…och
sen så det andra [lönsamhet] kanske kommer på köpet liksom, men fokus är
inte det och man pratar om annat.” En annan konsult sa: ´de stora
belöningarna för konsulter tror jag kommer från nöjda kunder, att kunden
säger: ”jag satt verkligen i ett skruvstäd och ni har levererat ett bra resultat”.
Väldigt viktigt för de flesta konsulter. Att man uppskattas som en god
problemlösare och att man verkligen levererar något som kunden vill ha.´
Även yngre nyanställda får i ett tidigt skede kundkontakter och det förefaller
som att denna värdering förmedlas så snart som möjligt. I Carta har man
traditionellt sett kunden som en individ medan medarbetarna i BAH ser på
kunden på ett mer problemfokuserat sätt. I Carta har en kund oavsett storlek
medfört lönsamhet på lång sikt om man sköter kundrelationen på ett bra sätt. I
BAH medför en stor kund lönsamhet om man löser problemet.
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Carta har av tradition varit bemannat av personer som byggt mycket av sin
framgång på kunskap och erfarenhet. BAH framställs i intervjuerna som ett
företag som är mer teoribaserat: ”Man kan säga att Booz-Allen, alltså
metodiken, är ju säkert en exakt kopia av den som Mckinsey använder, man
går ut, man samlar massor med information och sen trattar men ner det i sin
analys. Medan man inom Carta inte har samlat in all den här informationen,
för man visste ju redan det, det kan man ju redan, mer short-cut liksom.” Även
om erfarenheten har sina begränsningar så har konsulterna genom den kunnat
förstå de problem som kunden haft: ´…om någon av våra kunder hade frågat
oss om vi kunde hjälpa dem med att utveckla en Internetbank hade vi[Carta]
sagt: ”javisst kan vi det!” Och sedan hade vi gått hem och sagt: -hur f-n ska vi
göra det här? Och så hade vi liksom fått lära oss väldigt, väldigt snabbt och så
hade det gått bra i slutet. I Booz-Allen strukturen kan vi ställa frågan: Vem har
gjort det här och så ser vi då [genom databasen Knowledge- Online] att det
här har vi gjort 28 gånger tidigare och sista gången var det i Tokyo och det
var de här och de här konsulterna som gjorde det, vad det är för typ av analys
som man måste göra och vad det är för key-success factors för att kunna
etablera in den tanken.´ Troligtvis kommer CBAH i framtiden att bli mer
teoribaserade än vad de är idag, men ledningens intentioner är att i möjligaste
mån behålla Cartas erfarenhetsbaserade arbetssätt då det visat sig vara lönsamt.

När det gäller praktiskt projektarbete är det intressant att se närmre på hur
medarbetarna i CBAH ser på det nya teoribaserade verktyget Knowledge-
Online. En seniorkonsult uttrycker inte någon större rädsla för att det skall bli
standardiserade kundlösningar då ”…rapporteringen i den här databasen inte
är så fyrkantig som den kunde ha varit.” Vidare menar han att det i slutändan
är den enskilde konsulten som bestämmer om han/hon vill följa en mall eller
inte. ”…det är nog mycket en läggningssak”. Intressant att notera är att han ser
en skillnad i värderingar som knutet till olika miljöer. Han säger: ”vi som är
uppväxta [syftar på seniorkonsulter] i en helt annan miljö har kanske lättare
för att göra oss fria från de mallar som vi hittar. De som har växt in i det här,
det märker vi ju, de har en väldig styrka och stöd i att det finns vissa fastlagda
former. Sen kan man tro att när de blir äldre så vågar de vara lite friare.” Då
företaget befinner sig i ett generationsskifte samtidigt som det rekryteras
många nyexaminerade, kan en förskjutning komma att ske av CBAH’s
erfarenhetsbaserade arbetssätt till ett arbete med fler teoribaserade lösningar.

En annan gränsdragning mellan CBAH och BAH gäller synen på individen i
organisationen: ”Sättet att tänka…man är mer jämlika, Norden som samhälle
är mer jämlikt. I Helsingfors hade vi en kille från [BAH i] Australien som
berättade att vid julfester sitter inte konsulter och administrativ personal vid
samma bord. Tack o god natt! Ingen skulle komma på den tanken här, det är
förankrat i Norden. [Jag] skulle ”flyga i taket” av Booz-Allens kultur. BA är
imponerade av vår nivåindifferens.” Detta förstärks också av en annan
medarbetare som menar att: ”Carta är mycket mjukare än Booz-Allen, vi
värnar om individen och är inte lika rigida.” Samma konsult menar att:
”Carta är mindre hierarkiska och partners är mer lättillgängliga, det skulle
inte fungera i BAH.” Den grundläggande synen på medarbetaren i BAH verkar
vara att denne är utbytbar och endast en bricka i spelet. Vid en jämförelse
förefaller det nordiska CBAH ha en mer humanitär och jämlik syn på sina
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medarbetare. I det här fallet överensstämmer inte CBAH’s identitet med
BAH’s vilket enligt Kleppestø (1993) kan leda till att antipatin mot BAH
växer. I förlängningen kan detta utgöra ett hot mot en framtida gynnsam
integration för bägge parter. Hur detta utvecklas är till stor del beroende på hur
ledningen väljer att hantera frågan. Vi ser en möjlighet och en stor utmaning
för BAH, som uppenbarligen är imponerade av CBAH’s nivåindifferens, att
inte tvinga fram ett homogent synsätt utan att låta förändringarna ske i dialog.
Det förefaller inte finnas sociala aktiviteter i samma utsträckning i Carta som i
BAH. En konsult menar att det beror på den höga medelåldern i företaget och
att de hellre är hemma med familjen. Är man lite yngre tycker man det är kul
“med lite rock´n roll” som en konsult uttrycker det. Sociala aktiviteter kan leda
till att en omdefiniering av tidigare uppfattningar och tillhörigheter sker, vilket
i sin tur har en integrationsbefrämjande funktion.

5.1.4 Yrkesidentiteter i CBAH

Utifrån intervjusvaren har vi kunnat utläsa ett spektrum av tillhörigheter där
medarbetarna identifierar sig mer eller mindre med Carta och/eller BAH. Det
förefaller vara så att de olika citaten speglar vilken organisation medarbetarna
främst identifierar sig med samt var i integrationsprocessen de befinner sig.

Figur 3: Förändring som ett pågående identitetsskapande – ett samspel mellan det gamla och
det nya. Efter Salzer-Mörling (1998)

De olika uttalandena speglar olika tillhörigheter och yrkesidentiteter till Carta
och/eller BAH enligt modellen: då, nu och sedan. Modellen visar
identitetsskapande och förändring över tiden där framtiden (BAH?) är oviss
eftersom den är under konstruktion. Carta har anammat BAH´s policys i stort
men det är fortfarande mycket som skiljer de bägge företagen åt vad gäller
exempelvis arbetssätt och grundläggande värderingar. Hur långt CBAH’s
amerikanisering kommer att gå är än så länge svårt att veta. Ramarna för
identitetsskapandet utgörs av det som varje enskild medarbetare förknippar
med Carta respektive BAH. Vi menar att de personer vi intervjuat befinner sig i
gränssnittet CBAH, där de olika tillhörigheterna kommuniceras och förhandlas.
Det sker ett samspel mellan det gamla och det nya. Medarbetarna tenderar att
mer eller mindre dras mot och på så sätt identifiera sig med antingen Carta eller
BAH.

I följande uttalanden ger de anställda liv åt sin yrkesidentitet och tillhörighet.
Vi har här inte för avsikt att placera in individer i olika fack, utan vill snarare
påvisa identitetsarbetet som en fortlöpande process och en ögonblicksbild.
Tillhörigheten till en viss grupp är inte statisk utan är i ständig utveckling och

Carta CBAH BAH?
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process (Kleppestø, 1993). Själva tillhörigheten är här inte det intressanta utan
det är spektrumet av yrkesidentiteter och tillhörigheter som vi vill lyfta fram.
Vi har kunnat urskilja mönster i identifikationsprocessen där medarbetarna mer
eller mindre identifierar sig med Carta och/eller BAH. När en medarbetare
identifierar sig med Carta i en fråga behöver detta dock inte vara
överensstämmande för andra frågeställningar. Vi menar att de medarbetare
som har samma uppfattning i en viss fråga identifierar sig på ett likartat sätt.

Nedan följer ett axplock av röster som får spegla tre olika typer av
tillhörigheter som finns i CBAH.

5.1.4.1 Utmärkande drag för identitetstyp Carta

En konsult säger följande: ”Så att jag träffade exempelvis Adam då, som är
otroligt mycket Carta, som har varit här sen Carta bildades i princip och som
inte är så mycket ute i det nya Booz-Allen.” Adam är en av de konsulter som
förknippas starkt med Carta. Identifikation är enligt Winroth (1999) en process
vilken stabiliseras under socialisation. En lång tid i företaget kan därför ses
som en bidragande orsak till att en grupp av konsulter identifierar sig med
Carta. Vi kan å ena sidan tolka ett visst avståndstagande från det nya BAH, å
andra sidan finns uttalanden som vittnar om styrkan i att ha en internationell
partner och att BAH verkar ha ett någorlunda liknande synsätt som Carta. Det
finns dock en viss oro över samgåendet, samtidigt som vissa konsulter är
mycket försiktiga med att överhuvudtaget uttala sig om fusionen då den inte är
klar och de inte vet vad den innebär. Vi tolkar det som att ett utmärkande drag
är att sammanslagningen ses som nödvändig, där vikten av ett internationellt
perspektiv och kunnande lyfts fram. Konsulterna inser att inflytandet över
verksamheten minskar och att större förändringar av företagets inre funktioner
måste ske. En betydelsefull skillnad är att många nya och unga medarbetare har
tillkommit under den senaste tiden, vilket har lett till att medelåldern i CBAH
har sjunkit med omkring 10 år. En konsult säger att det är positivt att så många
nya unga människor kommer in i organisationen samtidigt som han menar att
”vi som inte lever i det som ni [unga] gör, kan bara studera det unga livet lite
akademiskt. Vi vet inte riktigt vad som rör sig i hjärnorna på dem”. Här dras
gränser upp mellan unga och gamla och ett visst distanstagande mot ett
tänkande som finns i den yngre generationen framträder. Vi tolkar detta som en
viss oro inför framtiden och vad samgåendet med BAH kan innebära, då nya
yngre medarbetare med nytt tänkande och moderna arbetsmetoder rekryteras
till organisationen.

Synen på kundrelationer och problemlösning är, som tidigare nämnts, ett sätt
att förstå och utläsa bakomliggande identiteter. En konsult berättar följande:
´Jag ringde en gammal kund förra veckan och tog kontakt med honom på nytt.
Kroken jag trodde jag hade då var Booz-Allen och att nu fanns det mer
resurser. Då sa han: ”det låter intressant, men jag bryr mig inte om var du
jobbar utan jag vill jobba med dig”. Det är den typen av relation, förtroende´.
Denna identitetstyp kännetecknas av en långsiktig nära kundrelation som
bygger på förtroende, vilket varit normen i Carta. Relationen till den enskilde
kunden är det mest centrala för den här typen av konsulter. Organisationen står
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i detta fall bakom de enskilda konsulterna och medför att dessa kan få en
förstärkt ställning i kundens ögon. Ett annat uttalande är: ”för mig är det
verkligen klyschan kunden i centrum. Kunden är viktigast, att överträffa
kundens förväntningar. Vi jobbar ju mycket med projekt hos återkommande
kunder som är vår viktigaste kundmassa. Att verkligen sköta kunden och
överträffa dennes förväntningar…det är oerhört viktigt.” Det individuella
bonussystemet som tidigare funnits i Carta är troligtvis en bidragande orsak till
de starkt individbaserade kundrelationerna, vilket för tankarna till konsulter
med egna kundkretsar.

Ovanstående utsagor är enligt oss kännetecknande för Carta och säger oss
något om denna tillhörighet. Vi urskiljer ett starkt individuellt fokus på
kundrelationen där mycket av arbetet läggs ner på att få kunden nöjd. En av
anledningarna till att denna typ av medarbetare väljer att arbeta i företaget är
att erfarenheter premieras och att det ger fördelar för den enskilde konsulten
som är större än om de drivit verksamheter själva. Organisationen kan därför
ses som ett medel för att nå individuellt satta mål. Man ser det teoribaserade
arbetssättet som välkommet då det innebär att de kan utöka och fördjupa
utbudet av tjänster till kunden. Hos vissa konsulter kan vi dock notera en viss
försiktighet och ett avståndstagande inför den nya generationens tänkande.

5.1.4.2 Diffusa/Flytande/Rörliga yrkesidentiteter

På frågan om varför man stannar som konsult i CBAH säger en medarbetare:
”För min egen del är det att, i och med att Carta-influenserna finns kvar så
premieras erfarenheten”. En grupp konsulter har anställts i organisationen tack
vare sina erfarenheter från industrin och känner därför störst tillhörighet till
Carta. Den självbild som härleds ur grupptillhörigheten kan också ses som
medarbetarnas sociala identitet (Kleppestø, 1993). Denna typ av konsulter har
kanske inte haft de betyg som krävs för att komma in i CBAH på det första
trappsteget, d v s som consultant, utan det är erfarenheterna som gjort att de
kommit in i organisationen i mitten av karriärtrappan. En gränsdragning som
denna typ av konsulter gör i skapandet av yrkesidentitet uttrycks av en konsult
som: ”vi med erfarenhet” och ”de s k A-barn broilers” (vilka har toppbetyg
och som gått på de ”rätta skolorna”). Tillhörigheten till Carta handlar om att
skapa socialt relevanta kategoriseringar och identifieringar (Kleppestø, 1993).
Eftersom Carta å ena sidan traditionellt anställt seniorkonsulter genom
kontakter och BAH å andra sidan har en mer omfattande juniorrekrytering,
tolkar vi dessa konsulters identiteter som att vara mer lika de i Carta än i BAH.
De uttrycker också styrkan i att kunna ta del av BAH’s kunskaper och resurser,
möjligheter som man inte haft i ett mindre konsult företag. Inställningen till
fusionen kan beskrivas på följande sätt: ”…så att jag tror att man ska plocka
det bästa av alla världar, så kan det här bli precis hur bra som helst.”

Följande tankar om fusionen uttrycks av en medarbetare: ”Det är kul, roligt
med internationellt samarbete. Det negativa är att känslan av ett litet företag
är borta. Vi vill försöka hålla kvar den känslan och inte bli för stora, så att
man känner varandra inom företaget. Vi är som en stor familj.” Känslorna för
fusionen verkar vara delade och både positiva som negativa framkommer. Den
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identitet som många medarbetare tidigare byggt upp i ”det lilla företaget” är
under omvandling. Skillnaden från att vara ett nordiskt konsultföretag med
ca 150 anställda till att vara ett globalt företag med ca 10 000 anställda är stor.
Att se företaget som en stor familj kan vara ett uttryck för att förstärka den
gamla tillhörigheten när denna hotas. Detta gör att gränserna klargörs vilket ger
en inramning och förståelse för det som händer nu (Salzer-Mörling, 1998).

På frågan om man kan identifiera sig med BAH svarar en medarbetare
följande: ”jag har en stor kontaktyta. Har man inte det så kanske… Jag känner
mig dock annorlunda [än en BA-medarbetare].” Identifikationsprocessen
kräver interaktion för att kunna fortgå (Watson, 1994) vilket gör att de
medarbetare som har haft stor kontakt med BAH, har ökat sin förståelse för
fusionen. Därmed kan det också bli lättare att identifiera sig med förändringen
än för andra medarbetare i CBAH. Identifieringen med BAH kan också ses i
användandet av amerikanska uttryck. Många medarbetare verkar dock inte
identifiera sig fullt ut med BAH utan identifierar sig fortfarande med Carta på
det känslomässiga planet.

Uttryck om samhörighet med Carta samtidigt som man vill plocka det bästa av
bägge av världar menar vi är relativt vanliga. Man identifierar sig således med
både Carta som med BAH. Ovanstående uttalanden är träffande för att beskriva
hur medarbetare som varit en längre tid i företaget ser både hot och möjligheter
i fusionen. En aktiv medverkan i fusionsarbetet har i vissa fall påskyndat
identifieringsprocessen som medfört en större tillhörighet med BAH än om
interaktionen varit mindre. Kännetecknande för dessa medarbetare är att de har
delade uppfattningar i en och samma fråga och att yrkesidentiteten därför kan
sägas vara rörlig eller diffus.

5.1.4.3 Utmärkande drag för identitetstyper i BAH

En annan medarbetare utrycker sig så här: ”…C:et va, Carta, det är liksom på
nåt sätt ingen issue längre va, det är bara en tidsfråga innan det droppas. Det
är ingen hemlighet, vi använder inte det längre…Så vi pratar aldrig om oss
som Carta Booz Allen, utan som Booz-Allen. Är det internt, så är det Booz
Allen Nordic.” Detta visar på ett tydligt gränsdragande mellan Carta och BAH
vilket på så sätt skapar en identitet. Att inte använda sig av namnet Carta vid
företagsbenämningen längre tyder på tillhörighet till BAH. Carta hör för denna
grupp av konsluter det förflutna till och det förefaller som de tycker fusionen är
ett avslutat kapitel. En förklaring till denna identitetstyp kan vara att dessa
konsulter kom in i CBAH när fusionen redan var genomförd. En annan
anledning kan vara att de har sökt tjänster i CBAH utifrån vetskapen om att
BAH har köpt upp Carta: ”Ett krav när jag sökte jobb var att det skulle vara
internationellt, ett globalt bolag”, säger en konsult. Detta krav uppfylls av
BAH och hade inte kunnat uppfyllas av ett självständigt Carta. Som tidigare
nämnts kan synen på kundrelationer och problemlösning bidra med att förstå
bakomliggande identiteter. En syn på problemlösning som kan sägas
karaktärisera denna identitetstyp kan utläsas i följande citat: ”…jag säljer inte
mina kunskaper till kund, jag säljer institutionens, Booz-Allen, våra kunskaper,
det är det folk betalar för, firmor betalar för. De skulle aldrig betala våra
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arvoden om det var för mina kunskaper…det är liksom firmans samlade
kompetens de betalar för.” Organisationen står här framför konsulterna och det
är inte den enskilda konsulten som fokuseras. Även detta talar för en
identifiering med BAH där bonussystemet till stor del baseras på teamens
prestationer. En medarbetare säger på tal om vad som är det mest centrala i en
kundsituation följande: ”att lyssna, aktivt lyssna, att inte köra ditt race, [att
inte] sälja en lösning till kund, utan att lyssna väldigt noga på vad kunden har
att säga och förstå kundens problemsituation, det är A och O.” I detta
uttalande beskrivs hur problem identifieras och står i fokus i kundrelationen. I
BAH arbetar team i projekt för att leverera lösningar och därför förekommer
långsiktiga individuella kundrelationer i mindre utsträckning från deras sida.
Bonussystemet i BAH innebär dessutom att enskilda kundrelationer inte är
något som premieras.

Följande uttalande markerar en tydlig gränsdragning gentemot Carta och andra
företag, samtidigt som vi får reda på att det finns en identitet som personifierar
BAH: ”I’m a Booz-Allen person.” Denna yrkesidentitet ser vi som starkt
knuten till BAH, vilken känner av de skillnader i arbetssätt som det innebär att
arbeta i Norden. ”The Nordic staff are less interested in working together as a
team - this is completely counter to the BA culture”. Att inte kunna identifiera
sig med den kultur och de värderingar som finns gör att känslor av ensamhet
och av att inte tillhöra CBAH infinner sig. I synen på kund är följande
uppfattning vanlig: ”The client is not an individual– it’s an institutional
relationship and we deliver the best Booz-Allen team to the effort.” Även detta
uttrycker en tydlig identifiering med BAH, där det istället är en institutionell
relation gentemot kunden och där teamet som helhet levererar en lösning på
problemet. Institutionen, BAH, står som tidigare nämnts framför de enskilda
konsulterna.

En viss identitetstyp finner vi vara kopplad till BAH då en del konsulter i olika
frågeställningar identifierar sig med ett kollektivt sätt att arbeta och lösa
problem eller ser kundrelationen som institutionell. Dessutom verkar man inte
tycka att Carta är av betydelse längre och ser enbart det nya och BAH. Det
faktum att några inte använder sig av namnet Carta, vilket ses som ett
symboliskt uttryck för detta företag och allt vad det står för, understryker vårt
påstående. Den identitetstyp som arbetat för BAH ett flertal år, lyfter fram en
institutionell kundrelation och teamarbete där konsulterna belönas efter hur
lyckat det genomförda projektet blev.

Spektrumet av identiteter utökar vår förståelse för vad integrationen innebär för
medarbetarna i CBAH. Vi kan påvisa den dynamik och komplexitet som finns i
identitetsskapandet vid en viss tidpunkt i integrationsprocessen. Vi anser att det
är i medarbetarnas tankar och identitetsskapande som integrationen sker och
därigenom bör förstås. Vi vill även lyfta fram frekvensen av att medarbetarna i
många frågor identifierar sig både med Carta och med BAH samt att denna
splittrade eller diffusa yrkesidentitet är en viktig och naturlig del av
integrationsarbetet.
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5.2 Integration eller konflikt

Fusionen för två år sedan har lett till att BAH har påverkat CBAH på en mängd
olika sätt, uppskattningsvis i betydligt större utsträckning än vad CBAH har
påverkat BAH. Som tidigare nämnts kan en liknelse göras med att det vid en
fusion är två organiserade samtal som slås samman (Kleppestø, 1993).

5.2.1 Språklig integration

BAH’s influenser har vi kunnat se i språket, vilket ju är en förmedlare av
kulturella aspekter som värderingar och normer. På tal om värderingar menar
en medarbetare att det är genom att lära känna andra människor som
gemensamma värderingar skapas, detta ”trots språkskillnader, som kan vara
ett hinder”. Vi tolkar citatet som att det finns vissa hinder i skapandet av
gemensamma värderingar och att det är främst språkskillnader som står i vägen
för detta. En amerikansk konsult i Stockholm uttalar sig bl a så här om
integrationen: ”what’s left is a common dialogue”, vilket tyder på ett bristande
gemensamt språk. Många olika språk talas ofta i en och samma organisation,
men då olikheterna blir för stora kan den effektiva kommunikationen skadas
och en pluralistisk världsbild uppstå (Salzer-Mörling, 1998). Samma konsult
menar vidare att: ”Through joint-staffed projects we can build a common
dialogue and common understanding.” Genom att skapa rum för dialog i bl a
internationella projekt kan man således förhindra att en pluralistisk världssyn
uppkommer. Ett visst mått av gemensamt språk som baseras på ömsesidiga
värderingar, är här av stor vikt för att integrationen ska uppfattas som gynnsam
(Watson, 1994).

En konsult säger så här om språket i BAH: ”The language is very direct. There
is a Booz-Allen language. We use a lot of abbreviations.” Vår tolkning av detta
uttalande är att språket i BAH är öppet och rakt på sak samt att det uttalat finns
ett särskilt språk som talas inom BAH, vilket till stor del består av en mängd
förkortningar. En medarbetare i CBAH menar: ”Vi har adopterat Booz-Allen’s
språk, vi kan inte prata finska eller svenska längre utan att blanda in engelska
ord och uttryck. För utomstående är det hopplöst. Det är väldigt påtagligt i
början. Det finns förkortningar för nästan allt”, vilket förstärker det tidigare
sagda. Det framkommer även att språket är så pass främmande att det för den
oinvigde knappt går att förstå. Detta har medarbetaren troligtvis själv fått erfara
i ett tidigt skede av integrationsprocessen. En annan konsult säger så här vid ett
samtal: ”Det här är ju verkligen bolaget med de här trestavelse-
förkortningarna; MFT:s och CMT:s och allt vad det heter och det får man ju
lära sig.” Dessa förkortningar är uppenbarligen vedertagna och vill man förstå
språket som talas är det bara till att lära sig dem. Det är som tidigare nämnts
med hjälp av språket som gemensamma värderingar och på så vis en kultur kan
skapas, något som borde ses som önskvärt vid en integration mellan två olika
företag. Samma konsult säger vid ett annat tillfälle: ”Till exempel IPC, det är
såna här…jag vet faktiskt inte vad de står för, alla de här förkortningarna
[…].” Detta nya språk har för många verkat förvirrande och det är frustrerande
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att inte kunna de rätta ”koderna” vid socialisation. Denne nyss citerade konsult
har jobbat i CBAH omkring ett halvår och är fortfarande i färd med att lära sig
det nya språket.

Varje organisation har ju sina termer och uttryck, men förutom detta har det
amerikanska språket blivit påtagligt i CBAH. Ett exempel på detta är följande
citat: ”Yes, efter varje projekt gör man en job end appraisal, det innebär då att
job managern utvärderar hela teamet, vad de har gjort etc och ger feedback
på det.” Vi tolkar det som att det nya språket i CBAH präglas av den s k
”svengelskan”. En annan medarbetare kommenterar: ”Jag tycker att man har
ganska civiliserade samtal.” Detta kan tolkas som att vederbörande fullt ut har
accepterat det nya språket och gjort det till sitt. Vi kan även tolka uttalandet
som att ”svengelskan” inte alls är så utbredd, utan att de samtal som förs på
kontoren i Sverige huvudsakligen sker på svenska. På frågan om vad ett ”deck”
är för något svarar samma konsult: ”Efter deck då, alltså på engelska deck. Det
kallas för deck, fråga mig inte varför, det bara kallas för det[…].” Detta
uttalande stödjer argumentet att engelska/amerikanska inslag i språket är
accepterade även då ordets betydelse inte är fullständig.

5.2.2 Branschspråk

Användandet av ”konsultiska” som är ”ett antal engelska fackuttryck
egentligen, som man använder sig av” inom hela branschen gör att det finns ett
annat gemensamt språk som är kopplat till konsultyrket som sådant.
Inställningen till konsultiskan och BAH-språket hos en medarbetare är att:
”Man gör det mest på skoj.” Detta kan tolkas på så sätt att det inte tas så
allvarligt, men kan även ses som ett uttryck för att man vill skämta om sina
färdigheter i språket eftersom man som bäst håller på att lära sig det. Hur
mycket av språket i CBAH som är konsultiska, d v s branschspecifikt, och hur
stor del som har sitt ursprung i BAH kan vi ej uttala oss om, men den mer
allmänna konsultiskan ser vi som en positiv aspekt i integrationsprocessen. Då
engelska fackuttryck redan innan fusionen användes i de båda företagen har de
från början åtminstone haft ett visst mått av gemensamt språk.

5.2.3 Språket i praktiken

”Ju fler Booz-Allen-människor det kommer in ju mer präglas man ju av
Booz-Allen.” Så säger en medarbetare och vi menar att det är främst i
interaktionen mellan BAH- och CBAH-individer som det gemensamma språket
kan läras och accentueras. Detta sker främst i de internationella team som sätts
samman där man arbetar ihop i projekt. Det är i dessa internationella team som
betydelsen av ett gemensamt språk blir uppenbar. Just internationella team ser
en amerikansk medarbetare som en viktig pusselbit i integrationen: ”The
Nordic parts have to interact with more international projects [...] they must
open up and come out!” We’ve just started to integrate on specific
assignments.” Medarbetarna på de nordiska kontoren har inte till fullo tagit
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steget ut i en internationell och global omvärld och språkskillnader kan både
ses som orsak till att de bägge företagen inte talar ett gemensamt språk och som
förklaring till att individer drar sig för att arbeta i projekt utomlands. Nu har
konsulterna i CBAH en hög utbildning bakom sig, men språket kan ändå
upplevas som en osäkerhetsfaktor för många. Steget från språk i teorin till i
praktiken kan vara långt och det gäller att göra internationella kontakter till en
vana och inte gömma sig bakom exempelvis emailkorrespondens och lokala
uppdrag. Den försiktighet vi kunnat skönja skulle kunna förklaras av den
ålderspuckel som finns inom CBAH.

På frågan om man pratar med varandra på ett visst sätt inom CBAH fick vi
följande svar: ”Det är möjligt, du och jag är inte vi och ni och det finns ingen
sån, det är som jag säger, även om vi har en hierarkisk organisation på
pappret så i praktiken när du jobbar så är den väldigt platt. Jag jobbar
jättenära partnern, det är väldigt platt.” Här kan vi uttolka att
kommunikationen medarbetarna emellan sker på ett avslappnat sätt trots den på
pappret hierarkiska strukturen. Inom företaget kan vi således tyda en familjär
stämning. Men detta kan också vara en bild som denne konsult vill föra fram
utåt eller en verklighet som han vill ska finnas och därmed försöker skapa.

5.2.4 Kommunikation av fusion och integration

Innan, under och omedelbart efter en fusion uppstår ofta ett tomrum, där
bristen på information tydliggörs. En förklaring till detta kan vara att ledningen
är upptagen med att planera och samordna den nya verksamheten (Hunsaker &
Coombs, 1988). Angående informationsspridningen vid fusionen betecknas
den av en medarbetare som att: ”Det var lite luddigt, de [ledningen] var väl
upptagna på sitt håll. Det blev mycket ryktesspridning och mun mot mun-
information”. Spekulationer och knapphändig information blir ofta följden av
att ledningen är strängt upptagen och lämnar medarbetarna i ovisshet och
osäkerhet. Dock säger samma medarbetare följande på frågan om hon kände
sig säker i sin anställning eller om hon var orolig för att få en sämre position:
”Jag var aldrig rädd. Ingen var det. Ledningen var noga med att tala om att
alla som var anställda skulle bli Booz-Allen.” Vi tolkar detta som att den
information som trots allt kom från ledningens sida betonade att alla som ville
skulle få en plats i den nya organisationen.

En medarbetare berättar följande om när hon fick den första informationen om
fusionen: ”[Det var] i ett tidigt skede, innan beslutet p g a att jag arbetade på
ekonomiavdelningen och det innebar mycket förarbete…det var en massa
revisorer och jurister på ekonomiavdelningen…det var allmänt känt att det var
en hemlighet på gång. Det talades om ett samarbetsavtal, inte försäljning.”
Denne medarbetare fick tack vare sin befattning på ekonomiavdelningen del av
vad som höll på att hända på ett tidigt stadium. Att något var på gång visste
tydligen alla, frågan var bara vad. En form utav informationsasymmetri verkar
ha förekommit då medarbetare på ekonomiavdelningen av rent praktiska skäl
erhöll mer information än andra medarbetare.
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Påståenden om att det var ett samarbetsavtal på gång kan tolkas som att
ledningen fann det mindre hotfullt att sprida ut planer på ett sådant, än på en
försäljning och på så sätt bibehålla ett lugn hos medarbetarna. Detta påstående
kan dock ses som motstridigt då en medarbetare säger: ”Deras [ledningens]
första initiativ var att hitta en internationell samarbetspartner – att det skulle
bli en fusion var inte något de hade tänkt sig. Fast en samarbetspartner är ju
ganska löst.” Så kan mycket väl vara fallet och det förstärks av citatet från en
annan konsult som uttalar sig i frågan om CBAH har blivit mer internationella:
”Javisst, det var ju skälet till att vi tog kontakt med Booz-Allen. Vi hade då
kommit att arbeta internationellt en del framförallt genom att följa med våra
skandinaviska kunder utomlands. Men vi såg rätt snart att om vi skulle komma
vidare på den vägen så fick vi ha en stark internationell partner. Och vi såg
efter vilka möjliga som fanns och fann rätt så snart Booz-Allen som verkade ha
någorlunda samma synsätt som oss och vi tog kontakt med dem och förde ett
samarbete så gav det ena det andra.” Här får vi reda på att det var ett befintligt
samarbete som ledde fram till fusionen och att det var Carta som tog initiativet.

I våra samtal med medarbetarna i CBAH har det inte framkommit en helt
entydig bild av vad det var som egentligen hände; vem som tog initiativet,
samarbete eller inte etc. Det kan tänkas att man väljer att använda det begrepp
som låter bäst i sammanhanget där det från Cartas sida hellre talas om
exempelvis fusion medan det från BAH’s sida uppenbart var tal om uppköp.
Ovanstående resonemang skulle kunna speglas i följande citat: ”För då blev
det ju, då köpte…då blev det ju Carta Booz-Allen” Vi kan här tyda en viss
osäkerhet antingen vad gäller fakta eller också gällande sättet att uttrycka sig
om företaget. Som svar på frågan vem som tog initiativet till fusionen sa en
medarbetare detta: ”Cartas ledning, tror jag.” Detta ”tror jag” tolkas återigen
som en viss osäkerhet i frågan. Uttalandet kan även förklaras med att denne
medarbetare bara funnits i organisationen omkring ett halvår, men det kan
förefalla lite konstigt att vederbörande inte säkert vet hur det ligger till.
Ordvalet ”luddigt” (se ovan) får på nytt beskriva kommunikationen kring
fusionen.

En medarbetare beskriver kommunikationen kring fusionen på följande sätt:
”Sen var det information på respektive kontor. Det var den dåvarande svenska
chefen som informerade i Norden. Dessutom kom några från Booz-Allen hit.
Sen skålade vi och drack champagne.” Kommunikationen skedde genom att
den dåvarande svenska chefen samt ett par BAH-medarbetare reste runt till alla
kontor i Norden. Kommunikationen av ett dylikt budskap personligen är
naturligtvis av stor vikt, men den informationsasymmetri som uppstod i
företaget kan vara en negativ sida av saken. Mer optimalt hade kanske varit att
samla alla medarbetarna på en plats och där kommunicera ut budskapet till alla
samtidigt. Negativa känslor kan förvärras av bristfällig information då de
anställda misstänker att förändringen kommer att påverka just dem (Hunsaker
& Coombs, 1988). Att få ta del av information på ett tidigt stadium gör att de
anställda känner sig respekterade och orosmomenten minskar.

Ur en BAH-synvinkel får vi ett annat perspektiv på fusionen: “I got the
information after the decision. It was not a big announcement, I mean, we’re
10.000 people in Booz-Allen over the world, the Nordic offices are a small
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part.” Från BAH’s sida var naturligtvis fusionen en viktig strategisk del i
arbetet med att stärka sina marknadsandelar på den europeiska marknaden. Här
kan vi dock skönja en skillnad i intresse när det gäller ledningen och övriga
medarbetare i BAH. För den enskilde konsulten i BAH spelar 150 nya
medarbetare i Norden inte så stor roll i det dagliga arbetet när man redan är
10.000 världen över.

Ledningen i CBAH kan ses som en representant för det nya, förändringar och
framtidsfrågor (Winroth, 1998). Att ledningen sägs stå för nya tankebanor kan
på ett symboliskt plan förstärkas av dess sammansättning (se ftgs-presentation).
Ledningen byttes ut 1999, samma år som fusionen genomfördes, och de är alla
tre relativt nytillkomna i organisationen. Detta tolkar vi som ett strategiskt
sammansatt team för att fusionen och allt vad den innebär ska fungera så
smärtfritt som möjligt. De tre individernas erfarenheter av uppköp,
företagsutveckling och –försäljning samt förändringsprocesser ses som viktiga
verktyg i fusionsarbetet. Det faktum att ingen i ledningen har några starka band
till Carta, då de anställdes strax före fusionens genomförande, gör att
förändringsbenägenheten och –hastigheten kan vara större och snabbare.

En utomstående konsult har ofta möjlighet att vid en fusion se bägge parter på
ett objektivt sätt och i ett bredare perspektiv (Hunsaker & Coombs, 1988).
Angående en sådan hjälp uttrycker sig en konsult i CBAH så här: ”Nej, som
managementkonsultbolag ska man väl kunna sånt själv. Fast det skulle kanske
inte skada.” Vi tolkar detta som att ett konsultbolag inte behöver anlita fler
konsulter än man redan har och att ”det ska man väl klara själva”. En annan
åsikt vi har fått gäller insynen som en eventuell utomstående konsult skulle få i
företaget. Ur konkurrenssynpunkt skulle detta vara förödande menar denne.
Angående förändringsarbeten och att kommunicera en fusion säger dock en
annan konsult så här: ”Även om vi jobbar med förändringskommunikation mot
våra kunder, så är det ju inte övertygat att vi är de bästa på att göra det
själva.” Något som ytterligare förstärks av en annan konsult: ”Alltså det här
med skomakarbarn har ofta de sämsta skorna, det gäller även i andra
sammanhang.” Trots dessa insikter har CBAH valt att inte ta in konsultation
utifrån. Detta kan dels bero på trycket att de som konsulter i området ska klara
av en sådan process på egen hand och dels på rädslan att ett konkurrerande
konsultbolag skulle få en inblick i arbetet och kundrelationerna.

På tal om man talar mycket om skillnader och likheter mellan CBAH och BAH
sägs följande: ”Ne…nu har vi gjort det i och med att vi precis varit iväg på
konferens […] post merger integration kan man väl kalla det för, jag […] kom
ju in i en period precis när man har lämnat det bakom sig. Nu betraktar man
nog det som historia, jag tror att det har pratats mycket om det, om man tänker
som förra året, då pratades det väldigt mycket om det. Nu är det mer liksom att
nu är det klart, nu är integrationen klar, nu kör vi.” Denne konsult berättar om
en konferens till Malta som gjordes i början av maj 2001, där alla medarbetare
från CBAH i Norden deltog. Konferensen benämns vara en ”post merger
integration” och den kan ses som en symbolisk handling för en början på något
nytt, en ritual inför ett nytt liv som Carta Booz-Allen & Hamilton. Det
förefaller som ledningen under konferensen har kommunicerat ett budskap om
att fusionen är historia och att integrationen nu är över. Det är dags att se
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framåt. En förklaring till detta är att ledningen i begreppet integration endast
innefattar omstrukturering av ekonomi- och redovisningssystem,
kompensations- och bonussystem samt att projektens bemanning och att allt
material är enligt BAH’s standard. Under Maltavistelsen kommunicerades även
följande: ´[…] att CBAH ska ses som ”A Nordic Heritage with a Global
Reach”, d v s vi ska inte vara helt amerikanska.´

I den nytryckta företagsbroschyren som gavs ut på Malta i maj 2001
kommunicerades att företagsnamnet även i framtiden skall vara CBAH, vilket
stärks av citatet: ”Det är ju fortfarande Carta Booz-Allen, som det heter då.”
Dock skall namnet Carta inte längre finnas med på företagets visitkort, utan där
ska enbart stå BAH. Det är osäkert exakt när detta namnbyte kommer att ske,
men troligtvis inom några månader. Vi tolkar det som något inkonsekvent att
kommunicera två företagsnamn. En förklaring till de nya visitkorten skulle
kunna vara att man gentemot kund nu enbart kan kommunicera namnet BAH,
då kunden haft tid på sig att uppfatta samgåendet. Internt, genom
företagsbroschyren, vill man kanske fortfarande kommunicera en känsla av
ursprunget i det tidigare Carta samt att man inte är helt amerikaniserade.
Istället målas CBAH upp som en del av någonting större, men ändå med en
särprägel, d v s att man skiljer sig från mängden.

Språket i CBAH präglas idag av en mängd förkortningar, engelska uttryck och
branschspråket ”konsultiska”. Vi vill belysa vikten av att skapa möjligheter till
dialog då kommunicerandet är en mycket viktig del av identitetsarbetet och kan
ge klarhet åt samt påskynda integrationsprocessen. Bortsett från ”konsultiska”
och engelska förkortningar finns än så länge inte något gemensamt språk
mellan CABH och BAH. Den gemensamma dialogen är något som krävs för
att skapa integration, men här är språkskillnader ett hinder. Medarbetarna i
CBAH arbetar ännu inte internationellt i full skala, vilket kan bero på den
osäkerhetsfaktor som ligger i hanteringen av ett nytt språk. Att arbetsstrukturen
i CBAH är platt, trots den i teorin hierarkiska strukturen, ser vi som positivt ur
kommunikationssynpunkt. Vidare anser vi att ledningens beslut att behålla
Carta i den interna företagsbenämningen, kan spegla samt bekräfta de diffusa
och rörliga yrkesidentiteter som finns i företaget.

5.2.5 HRM som integrationsverktyg

Nedan beskriver och diskuterar vi hur organiserandet av personalen fungerar i
CBAH samt vilken inverkan detta har på integrationen. Vi ser m a o HR-
systemet som ett viktigt verktyg för att främja och förstå integrationen mellan
CBAH och BAH.

Vi menar att CBAH har styrmekanismer som för tankarna till klankontroll och
vi vill med hjälp av denna metafor bidra till en förståelse för på vilket sätt
företaget styrs. I CBAH finns en klar strategi för urval och karriärutveckling
(karriärtrappa) och i utförliga arbetsbeskrivningar tydliggörs vad som förväntas
av medarbetarna på varje nivå. Med hjälp av dessa förväntningar och tydliga
roller styrs medarbetarnas agerande i företaget. I BAH, dock ej ännu i CBAH,
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finns en policy som undertecknas vid anställning där den nyanställda
accepterar de normer, värderingar och förväntningar som finns i företaget.
Dessa i sin tur speglar ledningens intentioner och fungerar som styrmekanism.

Värderingar i CBAH sägs av en konsult speglas av företagets
rekryteringsfilosofi. I Carta har det inte funnits någon formell filosofi för
rekrytering, utan konsulter med stor yrkeslivserfarenhet har anställts främst
genom kontakter. Det nuvarande mer teoribaserade arbetssättet har påverkat
rekryteringen i termer av fler nyexaminerade akademiker. En konsult uttryckte
följande: ”Vi har nu en mera systematisk rekryteringsverksamhet och börjar få
rätt bra styrsel på den. När det gäller de yngre medarbetarna så finns det en
bättre fungerande rekryteringsprocedur. Naturligtvis är det så att de äldre
erfarnare konsulterna de hittar man ofta så [genom kontakter]”. Den nya
strategin för rekrytering av nyexaminerade förklaras av citatet: ”Man
profilerar sig mot Handels i Stockholm endast och bara, det ska vara
outstanding academic records, som det heter då, outstanding achievements”.
Denna information kan tyckas strida mot den policy som CBAH har gällande
mångfald, diversity. Förvisso uttrycker en konsult att företaget försöker
rekrytera från fler skolor för att motverka ”inavel”, men i praktiken visar det
sig att de som nyligen rekryterats kommer från Handelshögskolan i Stockholm.
Vi menar att den mångfald som eftersträvas hämmas av denna
rekryteringsstrategi. Å ena sidan kan nyexaminerade konsulter generellt sett
vara mer formbara och anpassningsbara vilket skulle gynna integration. Å
andra sidan kan två läger skapas där gränser mellan nyexaminerade och
seniorkonsulter tydliggörs. Det senare kan skapa hinder i
integrationsprocessen, men kan även ses som en naturlig del av
integrationsarbetet då gränserna tydliggörs och utrymme för dialog skapas.

En viss branschspecifik likhet möjliggör att konsulter i allmänhet kan byta
organisation utan större svårigheter. Detta kan leda till utökade gränser vid
skapandet av yrkesidentiteter, där fler organisationer än CBAH inkluderas.
CBAH´s likheter med andra företag i branschen är något som utökats allt mer
efter fusionen med BAH i och med de nya strukturer och system som förts in i
företaget. Vi menar att de konsulter som tidigare varit anställda i Carta har en
unik yrkesidentitet som de värnar om. Samtidigt som ledningen vill bevara
Cartas särart standardiseras CBAH i mångt och mycket till hur BAH är
organiserat. Sett utifrån kan tyckas att det till stor del är en röst, BAH’s, som
hörs i den integrationsskapande dialogen.

Vi ser en risk med sättet att regelbundet utvärdera individer där rangordningen
av konsulter markerar både hierarki och kompetensskillnader. Risken ligger i
en eventuell likriktning och homogenisering av rådande värdesystem.
Samtidigt som utvärderingen tillrättavisar konsulterna, belönar den även i form
av feedback på utfört arbete och utvecklingsmöjligheter. Utvärderingen visar
också på önskvärt beteende i organisationen och verkar på så sätt i
reproducerande riktning för de värdesystem som skapas i realiteten. De
faktorer som tas upp i utvärderingssammanhang kommer också att vara de som
varje enskild konsult aktivt arbetar med, vilket i sin tur kan verka hämmande
på kreativiteten.
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Nätverksbyggande förefaller att vara en viktig strategi för konsulternas
utveckling och karriärklättring, något som tydliggörs i följande citat: ”Den som
inte bygger nätverk, spelar ingen roll hur duktig den personen är, kommer
aldrig att göra karriär, jag menar aldrig… du måste bygga nätverk externt
också.” En annan konsult säger: ”Snabbaste vägen uppåt är att alla supportar
varandra. Samarbeta, att alliera dig med duktiga konsulter[…] bli kompis med
alla partners, gör ett skitbra jobb… gör dig synlig i organisationen så kommer
du att promotas.” Vi menar att nätverksbyggande främjar integration då
konsulterna av överlevnadsskäl tvingas till aktiv medverkan i de
identitetsskapande processerna.

Mentorskapet, som är under utveckling i CBAH, fungerar som stöd och
rådgivare för konsulten. En tanke kring detta är: ”…man ska kunna gå till
mentorn och fråga [...] vad är det för människor jag ska ta kontakt med? Vad
är det för människor jag ska akta mig för? Och man ska kunna få lite allmänna
professionella råd hur man ska bete sig i en viss professionell situation.” Vi
ser mentorskapet som ett integrationsverktyg där rådande värderingar och
normer kan reproduceras i dialog. Samtidigt som mentorskapet är till för att
utveckla och vägleda de enskilda konsulterna kan det dock vara ett sätt att styra
och forma dem. Det är därför viktigt att mentorn tar sig tid att aktivt lyssna på
adepten för att dialogen ska verka i integrationsfrämjande syfte.

Vi ser de tidigare Carta-anställda, som varit vana vid ett mer informellt sätt att
arbeta, nu möta en betydligt mer strukturerad och välregisserad miljö. I och
med fusionen har de förts in i en mer uttalad struktur, där konsulternas
värderingar bör vara ”inom ramarna” för den nya strukturen, annars kan deras
position i organisationen försämras. Då ramarna verkar för att föra en
medarbetare uppåt i hierarkin kan de också medverka till en spelad kreativitet
hos medarbetaren. Det kan vara så att man lär sig koderna, d v s vad som
behövs för att avancera i systemet.

Skillnader i värderingar kring utvärdering och karriärutveckling kan bemötas
på olika sätt. I och med att BAH-systemet inte fått fotfäste i CBAH vet inte
medarbetarna vad det kommer att innebära på längre sikt. De kan välkomna det
strikta synsättet eftersom det blir ordning och klarhet i de krav som gäller för
varje enskild individ. En konsult sa: ”Jag har börjat lära mig det här
appraisalsystemet. Tycker att det är ett riktigt bra system. Vi är ovana i Sverige
att vara tydliga i betygsättningen annat än möjligen när du får sparken. Under
löpande arbete tar man inte i det, det är obehagligt […] men tar man det på
rätt sätt är det bra.” Andra kan reagera negativt med oro över hur just de ska
klara av de ökade krav som ställs. Att ”ribban har höjts ett snäpp” är den
allmänna uppfattningen idag.
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6 Avslutande diskussion

I diskussionen nedan tar vi upp exempel på vad våra inhämtade kunskaper,
vilka vi givit uttryck för i denna uppsats, har bidragit till. Vi påvisar de
identitetsskapande processernas betydelse för integration samt för ett
resonemang om de hot och möjligheter som vi menar kännetecknar
integrationen mellan CBAH och BAH. Dessutom sammanfattar vi de tre
identitetstyper som vi funnit hos medarbetarna och belyser hur dessa kan
förstås i ett vidare sammanhang.

6.1 Uppsatsens bidrag

Vår uppsats praktiska bidrag handlar bl a om att vi lyft fram olika
identitetsskapande processer i en organisation, vilka i samband med en fusion
blir särskilt viktiga att studera för att bättre kunna förstå och hantera det
påföljande integrationsarbetet. Vi vill även betona den utökade förståelse som
vi bidragit med då vi påvisat betydelsen av identitetsskapande processer vid
integrationsarbete.

Identitetsskapande blir mycket påtagligt och väsentligt vid alla typer av
förändringsarbeten, i vårt fall en fusion mellan två konsultbolag. Den ständigt
pågående identitetsprocessen handlar i mångt och mycket om att upprätta
gränser och skapa tillhörighet. Kommunicerande, språk och HRM ser vi som
centrala verktyg vilka kan främja integration då de hanteras på rätt sätt.

Vi har erhållit en fragmenterad syn på de identitetsskapande processer som
pågår i CBAH, vilket innebär att de enskilda individerna har kommit olika
långt i sitt identitetsarbete. Dessa olikheter är inte generella utan i vissa frågor
ser vi en överensstämmelse. Både likheter och skillnader tydliggörs i och med
att gränser upprättas som en del av integrationsarbetet.

6.2 Integration

En förståelse för vad individerna i organisationen anser vara viktigt och
centralt utgör en viktig byggsten för att förstå integrationsprocesser i
allmänhet. Integration förutsätter att identiteter samt system av värderingar och
normer möts. När dessa möten inte äger rum på det konkreta planet är det svårt
att tala om integration. Om CBAH i stor utsträckning får sköta sig själv och bli
en ”ö” i BAH’s ”hav”, blir en integrationsdiskussion tämligen lokal och
koncentrerad till värdesystemen inom CBAH. Detta ser vi som otillräckligt för
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att befrämja integration. Nu sker förvisso möten mellan CBAH och BAH, dels
i olika internationella projekt och dels genom dagliga kontakter medarbetare
emellan. Frekvensen i dessa möten är dock svårare att uttala sig om. En uppgift
pekar på att CBAH måste agera mer internationellt än vad de hittills gjort,
medan en annan talar för att de verkligen arbetar internationellt. Bilden av
CBAH’s internationella samarbete och interaktion är därför inte helt klar, men
troligtvis tar det tid att lära sig och vänja sig vid ett mer internationellt
arbetssätt. Vikten av att skapa utrymme för dialog mellan medarbetarna i
CBAH och BAH kan inte nog betonas för att identiteter ska kunna omskapas
och integration ske. Ett sätt att skapa utrymme för dialog är genom sociala
aktiviteter, vilka kan leda till omdefiniering av tidigare uppfattningar och
tillhörigheter.

CBAH har anammat mycket av BAH´s policys och strukturer men fortfarande
skiljer sig företagen åt i exempelvis arbetssätt och grundläggande värderingar.
Många gånger kan vi dock vid en första anblick se stora skillnader i policys
mellan CBAH och BAH, men när vi tittar närmare består en del skillnader i
själva tydliggörandet av policys. Det som många gånger funnits informellt och
outtalat i Carta har nu uttalats och tydliggjorts av BAH. Följande citat, som
handlar om karriärutveckling och hierarki i Carta, utgör ett exempel på detta:
”Även om det inte fanns någon formell karriärtrappa så fanns det en slags
informell. Det var mer en typ av kunskapshierarki, en sån som helst ska finnas i
ett professionellt företag, än en annan formell byråkrati”. Även om liknande
policys och strukturer funnits i Carta behöver det inte innebära att
medarbetarna accepterar och kan identifiera sig med BAH’s mer strikta och
uttalade principer för organisering. Att det är mer klarhet och ordning i BAH-
strukturen där alla vet vad som gäller är en positiv aspekt, medan en negativ
reaktion kan vara oro och olust inför de uttalade kraven som kan hämma
kreativt tänkande och handlande.

Fusionen med BAH har bl a inneburit en mer omfattande byråkrati än vad man
tidigare varit van vid. I vilken omfattning CBAH kommer att anpassas till det
amerikanska BAH är ännu svårt att veta, men troligen stegvis allteftersom tiden
går och äldre medarbetare lämnar företaget. Denna acklimatisering kan dock
inte ske utan friktion eftersom många medarbetare i CBAH har svårt att
identifiera sig med vissa av de grundläggande värderingar som BAH står för.
BAH’s tydliga up-or out filosofi motsvaras av ett annat synsätt i Carta: ”Vissa
andra konsultföretag har haft en extrem up-or out filsofi. Inte i Carta, här var
det mer som en livslång karriär”. En övergång till BAH’s up-or out filosofi
kan komma att påverka CBAH’s klimat och på lång sikt även kultur. Som en
följd av att CBAH blir mer lik en BAH-organisation kommer troligtvis
personalomsättningshastigheten att öka ytterligare framöver.
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6.3 Tre identitetstyper

Det spektrum av identiteter som påvisats hos medarbetarna i CBAH har utökat
vår förståelse för vad integrationen innebär. Vi har konstaterat en dynamik och
en komplexitet i identitetsskapandet vid en viss tidpunkt i
integrationsprocessen mellan CBAH och BAH. Det är i medarbetarnas tankar
och identitetsskapande som integrationen sker och därigenom bör förstås. Vi
har påvisat mönster i identifikationsprocessen där medarbetarna i olika frågor
mer eller mindre identifierar sig med Carta och/eller BAH. Ur detta mönster
har tre typer eller grupper av medarbetare lyfts fram vilka får känneteckna
olika tillhörigheter i integrationsprocessen.

En lång anställning i Carta ses som bidragande orsak till att vissa konsulter
identifierar sig med Carta, då identifikation är en process som stabiliseras
under socialisation (Winroth, 1999). Vi urskiljer starka individuella
kundrelationer och att konsulter med erfarenhet premieras. Organisationen ses
som ett medel för att nå individuellt satta mål. Det teoribaserade arbetssättet
ses som välkommet då det kan utöka och fördjupa tjänsterna till kund. Hos en
del konsulter finns dock en viss försiktighet och ett avståndstagande inför den
nya generationens tänkande.

Många identifierar sig fortfarande med Carta på det känslomässiga planet
samtidigt som de vill försöka ta det bästa av bägge av världar. Identifieringen
sker således med både Carta som med BAH och kan förklaras av att
medarbetarna ser både hot och möjligheter i fusionen. En aktiv medverkan i
fusionsarbetet kan dock påskynda identifieringsprocessen och tillhörigheten till
BAH. Kännetecknande för denna grupp av medarbetare är att de ofta har
delade uppfattningar i en och samma fråga och att yrkesidentiteten därför kan
sägas vara rörlig eller diffus.

Den identitetstyp som vi kopplar till BAH fås genom att en del konsulter
identifierar sig med en institutionell kundrelation samt ett kollektivt sätt att
arbeta och lösa problem. Dessutom finns en uppfattning att Carta inte är av
betydelse längre, utan det är enbart ”det nya” och BAH som fokuseras. Att inte
använda sig av företagsnamnet Carta längre understryker detta.

Hur kan vi då använda oss av dessa identitetstyper? Förutom att de ger oss en
ökad förståelse och en innebörd till begrepp som kulturkrockar och
integrationsproblem, kan vi också se en mer praktisk dimension.
Förtydligandet av olika identitetstyper kan ha en avdramatiserande effekt och
bringa klarhet i en annars komplex situation. Att skapa möjligheter till dialog
och på ett uttalat sätt föra fram de olika identitetstyper som finns gällande en
viss fråga är av stor vikt för att underlätta integrationsprocessen. Genom
bekräftande av de identiteter som finns kan processen påskyndas, eftersom det
är först när tillhörigheterna tydliggjorts som utvecklandet av en ny och
gemensam identitet kan ske.
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6.4 Samhörighet och konflikt

Med hjälp av företagshistorik och en aktuell bild av det pågående
identitetsarbetet i CBAH tycker vi oss kunna se hot och möjligheter inför den
fortsatta integrationen med BAH.

Cartas framgångar sägs främst bero på de starka kundrelationerna och de
erfarenhetstunga konsulterna. Medan medarbetarna i Carta traditionellt sett
kunden som en individ ser man i BAH kunden på ett mer problemfokuserat
sätt. Vi ser ett hot i att BAH eventuellt försöker föra över sin kundsyn till
CBAH, vilket troligtvis skulle skapa stort motstånd då många medarbetare inte
identifierar sig med BAH´s kundsyn. Då CBAH’s ledning säger sig vara
medvetna om företagets styrka i sina kundrelationer kommer de troligtvis
bevara denna kundsyn så länge det är möjligt. Ett stundande generationsskifte
kan trots allt leda till att BAH’s kundsynsätt anammas. Av samma anledning
kommer CBAH framöver troligtvis använda sig av mer teoribaserade metoder
än det erfarenhetsbaserade arbetssätt som väger tungt idag. Detta kommer
sannolikt också stöta på motstånd i CBAH eftersom det hotar många konsulters
identitet. Ytterligare ett hot mot en gynnsam integration är de olika sätt på vilka
man identifierar sig när det gäller den grundläggande synen på individen i
organisationen. Här överensstämmer inte CBAH’s och BAH’s identiteter vilket
kan leda till frustration och antipati från CBAH’s sida exempelvis när det gäller
BAH’s nivådifferens, hierarki och mer rationalistiska människosyn. Den numer
formella hierarkin i CBAH kan betraktas som ett sätt att upprätta gränser, där
varje individ har sin position med medföljande arbetsuppgifter. I synnerhet är
numer de lägre positionerna inte beroende av en specifik individ utan
konsulterna kan ses som utbytbara brickor i ett spel, vilket många kan ha svårt
att identifiera sig med.

Den homogenitet som verkar finnas hos konsulterna i de bägge företagen vad
gäller social bakgrund och akademisk utbildning torde underlätta
identitetsarbetet och därmed också integrationen. Dessutom identifierar sig
merparten av medarbetarna i CBAH och BAH med yrkesrollen konsult, vilket
kan skapa en gemensam tillhörighet och identitet som i sin tur verkar
integrationsfrämjande. En möjlighet ur integrationssynpunkt är användandet av
det gemensamma språket, konsultiskan. Dessa engelska fackuttryck gör att
CBAH och BAH redan innan fusionen haft ett visst gemensamt språk. Detta
språk är inte komplett på något sätt, utan enbart en grund att bygga vidare på
vid interaktionen mellan de båda företagens medarbetare. Idag arbetar
konsulterna i team och vi ser en integrationsfrämjande aspekt i det att
medarbetarna tvingas till dialog och interaktion i denna arbetsform. I detta
möte kan en grupps gemensamma yrkesidentitet formas och de enskilda
konsulternas tidigare uppfattningar omdefinieras.

Vi menar att identifikationsprocessen fortgår i CBAH och att denna måste få
utrymme för att integrationen skall kunna lyckas och ett nytt "vi" konstrueras.
Vi tror inte att det är ett framgångsrikt koncept att tvinga fram en gemensam
identitet och värdesystem utan dessa bör skapas i dialog, i samtal mellan
CBAH och BAH. Om en öppen dialog förs på ett fruktbart sätt där olika
identiteter accepteras, kommer kompromisser att göras för att de bägge
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företagen ska få ut så mycket som möjligt av fusionen. En konsult uttrycker
detta i följande citat: ”A normal BAH system will not work here, and a normal
Carta system won´t work here. There has to be a compromise system.”

6.5 Förslag till fortsatt forskning

Medelåldern i nordiska CBAH har fallit med ca 10 tio år efter samgåendet och
denna förändrade åldersstruktur ser vi som mycket intressant att i ett fortsatt
skede studera. Vad händer med de etablerade värdesystemen i företaget och hur
sker identifieringsprocesserna med detta i beaktande?

En annan aspekt är frånvaron av kvinnliga konsulter. Av alla konsulter är
endast tio kvinnor och sammanlagt finns det 44 kvinnor av totalt ca 150
anställda i Norden. Av dessa har majoriteten administrativt arbete. Vårt förslag
till fortsatt forskning är att studera bakgrunden till detta. Är det en ren
tillfällighet eller finns det andra mer djupgående och eventuellt generella
förklaringar hos andra konsultföretag till detta fenomen?
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Bilaga 1

Diskussionsunderlag

Inledande frågor så som tid i företaget, utbildning, arbetstider, -uppgifter etc.

FUSION & FÖRÄNDRING

När fick Du den första informationen om en eventuell fusion, innan eller efter fusionsbeslut?
Hur fick Du veta om fusionen?
Förekom rykten?
Hur kände Du när du fick informationen?

Är Du nöjd med informationsspridningen kring fusionen?
Gav informationen tillräcklig förståelse för vad som skulle hända?
Kände Du dig säker i din anställning?
Hur känner Du nu i integrationsprocessen?

Har Du varit delaktig i förändringsarbetet? Från och med när?
Tycker Du att du tillför någonting positivt till förändringsarbetet?
Vem tog initiativet till fusionen?
Känner Du förtroende för de fusionsansvariga?

Har Ni i samband med fusionen tagit hjälp av en utomstående konsult?
Upplever Du att förändringsarbetet att bli mer likt BAH’s system har gått olika fort på de
olika skandinaviska kontoren?
Vilket mål har den nya organisationen?
Egna kommentarer till sammanslagningen?

KULTUR

Vad kommunicerades på Malta (konferensresa i maj 2001)?
Vilken bild har Du av Carta resp BAH?
Hur många från gamla Carta finns kvar på de svenska kontoren?
Vad präglar den nya företagskulturen?

Skiljer sig den nya kulturen från den i Carta (klädsel, sociala aktiviteter, förhållande till
närmsta chef, lokaler etc)?
Tas det hänsyn till Cartas företagskultur när den nya utformas?
Kan Du identifiera dig med BAH? Känner du tillhörighet?
Farhågor?

Förväntningar?
Tycker Du att det finns en speciell jargong eller ”språk” inom CBAH?
Förgrundsfigurer i företaget? (förebilder?)
Upplever Du att CBAH har en stark organisationskultur?
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På vilket sätt arbetar man för att förmedla värderingar i företaget?
Märker Du av några kulturella skillnader mellan Carta och BAH i övrigt?
Kulturkrockar?
Hur är könsfördelningen?

HR OCH REKRYTERING

Hur blir en ny konsult omhändertagen? (introduktionsprogram?)
Vilken är Er rekryteringspolicy?
Vilka aspekter tar man hänsyn till vid rekrytering? (värderingar etc)
Görs det något för att tillvarata olika intressen/oliktänkande? I så fall vad?

Varför stannar man kvar som konsult hos CBAH?
Finns gemensamma aktiviteter kontors-/koncernvis?
Har dessa ökat/minskat över tiden?
Hur ser Ni på balansen mellan arbete och fritid på företaget?

Hur fungerar belöningssystemet?
Har alla på samma nivå i karriärtrappan lika lön eller är den individuell?
Anser Du att CBAH är hierarkiskt uppbyggt?

Hur går kompetensutveckling till för övrig personal i företaget?
Vem ordnar kurser och utbildningar för konsulterna?
Vad tycker Du görs för att de anställda ska ha en hög motivation?
Upplever Du en uttalad eller outtalad inbördes tävlan mellan konsulterna?

På vilket sätt sköts administrationen, individuellt eller m h a sekreterare?
Personalomsättning? Hot eller möjlighet?
Vilken är Er HR-strategi?
Upplever Du en skillnad mellan hårda och mjuka HR-frågor?

Vem tar initiativ vid förändring eller utveckling av HR-strategin?
Hur går en sådan förändring till?
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Bilaga 2

Figuren föreställer Cartas tre tidigare verksamhetsområden: Strategy & Organization,
Communications och Corporate Finance.

Källa: Cartas årsredovisning 1998.
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Bilaga 3

Ett vanligt projekts uppbyggnad:

Q Partner

Job Manager

(A A)

SC C C

Karriärtrappan:

Q: Kvalitetssäkrare
A: Associate
SC: Senior Consultant
C: Consultant

C

SC

A

SA

Pr

C: Consultant
SC: Senior Consultant
A: Associate
SA: Senior Associate
Pr: Principal
Pa: Partner

Pa
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