
 

Inputstyrning av konsulter 
Företags användande av rekrytering, träning och 

socialisering i styrsyfte 

 

Erika Nilsson 
& 

Marie Strandberg 



 

 



 

 
 

 

 

Avdelning, Institution 
Division, Department 
 
  
Ekonomiska institutionen 
581 83 LINKÖPING 

  

Datum 
Date 
2005-01-20 

 

 
Språk 
Language 

  
Rapporttyp 
Report category 

  
ISBN 
 

X Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

  Licentiatavhandling 
 Examensarbete 

  
ISRN   LIU-EKI/IEP-D--05/012--SE    

 
     

  C-uppsats 
X D-uppsats 

  
Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 

 
ISSN 
 

    Övrig rapport 
 ____ 
 

  
 

   
 
URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2005/iep/012/ 

  

 
 

 
Titel 
Title 
 

 
Inputstyrning av konsulter - Företags användande av rekrytering, träning och socialisering i styrsyfte   
 

Input control of consultants - Companies’ use of selection, training and socialization for control purposes  
 
Författare 
 Author 

 
Erika Nilsson & Marie Strandberg 
 

 
 
Sammanfattning / Abstract 
Bakgrund: Företagens jakt på flexibilitet har under de senaste årtiondena lett till en förändring av medarbetarstrukturen 
och idag är det vanligt att företag i större utsträckning använder sig av konsulter som hjälp i det vardagliga arbetet, 
istället för att anställa personal. Av denna anledning blir det viktigt för företagen att konsulterna styrs på ett bra och 
genomtänkt sätt för att säkerställa att de arbetar för att uppnå företagens mål, eftersom kostnaderna för dem annars 
snabbt kan överstiga nyttan med att ha dem i organisationen. 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur inputstyrning, i form av rekrytering, träning och 
socialisering, används för att styra teknikkonsulter som befinner sig länge på samma företag, samt att påvisa hur dessa 
tre styrmekanismer hänger samman. 
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andra två och detta kan ses som att företagen har en relativt stor frihet att själva välja på vilken styrmekanism de vill 
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1 INLEDNING 
 
I detta inledande kapitel kommer vi att presentera bakgrunden till denna 
uppsats samt den problematik som ligger till grund för ämnet. Dessa 
resonemang kommer att leda fram till uppsatsens syfte. Slutligen kommer 
uppsatsens disposition att presenteras. 
 

1.1 Bakgrund 
Företagens jakt på flexibilitet har under de senaste årtiondena lett till en 
förändring av medarbetarstrukturen (Ahrnborg Swenson, 1997) och idag är 
det vanligt att företag i större utsträckning använder sig av konsulter som 
hjälp i det vardagliga arbetet istället för att anställa personal (Lindberg, 
1998). Det befinner sig idag följaktligen en grupp personer i företagen som 
formellt sett inte tillhör organisationerna, men som trots detta arbetar som 
integrerade delar av dem.  
 
Det finns flera anledningar till det ökade användandet av konsulter. En av 
de vanligaste är att det är kostsamt för företagen att reglera personalstyrkan 
med hjälp av rekryteringar och avskedanden när personalbehovet växlar. 
Användandet av konsulter gör denna kapacitetsreglering lättare samtidigt 
som den leder till att en större del av personalkostnaderna blir rörlig, vilket 
bland annat gör det lättare att snabbt skära ner på kostnaderna i sämre tider. 
Andra anledningar är att det är dyrt att uppehålla en hög permanent kompe-
tens inom alla företagets områden (Czerniawska, 1999) och att kompetens-
behovet i dagens samhälle förändras allt snabbare (Andersson, 2001). 
Ytterligare en anledning är att personer med stor kompetens och hög utbild-
ning själva i större utsträckning har möjlighet att välja om de vill arbeta 
som fast anställda eller som konsulter (Perrow, 1972; Rankin, 1998) och att 
det därför inte alltid är möjligt för företagen att anställa de personer de vill. 
 
Som nämnts ovan kan användandet av konsulter ha en positiv effekt på 
företagens kostnader genom att en större andel av kostnaderna blir rörlig, 
men det kan även ha en negativ effekt i och med att timkostnaden för att 
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anlita en konsult oftast är högre än den för att ha en person anställd. Av 
denna anledning blir det viktigt för företagen att konsulterna styrs på ett bra 
och genomtänkt sätt för att säkerställa att de arbetar för att uppnå före-
tagens mål, eftersom kostnaderna för dem annars snabbt kan överstiga 
nyttan med att ha dem i organisationen. Vad begreppet styrning innebär 
finns det många definitioner på, men i denna uppsats kommer vi att utgå 
ifrån Tannenbaums (1968) definition, eftersom den är den dominerande 
(Ouchi, 1979). Denna definition på styrning lyder: 
 

”…any process in which a person or group of persons or 
organization of persons determines, that is, intentionally 
affects, the behavior of another person, group, or 
organization.” 

Tannenbaum (1968:5) 
 
En av de konsultgrupper som växer snabbast är teknikkonsulter som arbetar 
med den dagliga verksamheten i företagens linjeorganisation (Dagens 
Industri, 2004-11-10). Denna grupp vistas långa perioder på företagen och 
har många gånger arbetsuppgifter med nära koppling till företagens kärn-
verksamhet och framtida lönsamhet, men de är trots detta anställda av en 
extern part. Det faktum att kostnaderna ackumuleras med tiden gör styr-
ningen av denna grupp viktig, eftersom de stannar länge på företagen. 

1.2 Problemdiskussion 
De ovan nämnda teknikkonsulterna utgör en relativt nyetablerad men 
snabbt växande grupp (Dagens Industri, 2004-11-10) och forskningen kring 
styrningen av dem är, enligt Andersson (2001), fortfarande begränsad. 
Detta trots att dessa konsulters agerande kan ha en betydande inverkan på 
företags resultat i och med att de innehar viktiga positioner och vistas på 
företagen en längre tid och därmed kan ses som nyckelpersoner. Något som 
fångat vårt intresse är det faktum att det ökade användandet av denna grupp 
inte verkar ha åtföljts av en motsvarande ökning i mängden forskning om 
styrningen av den. Vi frågar oss därför om den knapphändiga litteratur som 
finns verkligen fyller det behov som borde ha uppstått på företagen i och 
med att denna yrkesgrupp (som hädanefter enbart kommer att kallas 
konsulter) vuxit sig allt större. 
 
Forskningssamhällets relativt sett svala intresse för styrningen av dessa 
konsulter (Andersson, 2001) står i skarp kontrast till det stora intresse som 
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forskningen om styrning av fast anställda åtnjuter. Detta kan ses genom att 
de flesta teorier som behandlar styrning fortfarande är baserade på att de 
som ska styras är fast anställda (se till exempel Snell, 1992; Macintosh, 
1995; Merchant & Van der Stede, 2003). Betyder detta att det inte behövs 
teorier som behandlar styrning av just konsulter? Vi tvivlar på det. Något 
som vi tror skulle kunna skapa problem är om det finns skillnader i de olika 
gruppernas situationer som gör att förutsättningarna förändras och detta 
skulle kunna leda till att nya teorier behöver utvecklas. 
 
Motsvaras då forskningsvärldens relativa ointresse av ett lika stort ointresse 
bland företagen? Vi tror inte det, eftersom vi anser att styrningens kvalitet 
och effektivitet bland annat kan påverka hur mycket företagen får ut av de 
konsulter som de köper in, samt hur stora kostnaderna för dessa blir. Borde 
inte detta innebära att det ligger i företagens intresse att se till att styrningen 
av dem fungerar tillfredsställande? Vi tror att det gör det och detta stödjer 
vi på Linders (1995) resonemang om att många företag anser att det är 
komplicerat att anlita konsulter, eftersom det krävs styrningsrelaterad kun-
skap från det egna företagets sida. Att det upplevs som komplicerat skulle 
kunna bero på att litteraturen inom området ännu inte är tillräckligt utförlig 
(Andersson, 2001). Vi menar därför att en fallstudie av hur ett antal företag 
i dagsläget löser den styrningsproblematik som är kopplad till inköpandet 
av teknikkonsulter skulle kunna hjälpa andra företag att se vilka faktorer 
som de själva bör tänka på samt ge dem något att jämföra sitt eget agerande 
med. Utifrån ovanstående resonemang finner vi det därför relevant att 
försöka besvara frågan hur företag ägnar sig åt styrning av de inköpta 
konsulter som befunnit sig inom organisationen en längre tid.  
 
Enligt vår mening är det troligt att styrningen förändras beroende på vilken 
typ av konsulter den är inriktad på. De konsulter som behandlas i denna 
studie är främst ingenjörer och vi anser oss kunna karaktärisera dem som 
välutbildade personer som arbetar med icke-standardiserade arbetsuppgifter 
i innovativa miljöer. I dessa miljöer gör det faktum att verksamheten är in-
riktad på utveckling det omöjligt att precisera detaljerade mål i förväg samt 
att specificera exakt vilket agerande som är önskvärt. Detta eftersom det 
ligger i sakens natur att innovationer inte är kända i förväg. I fall som dessa 
rekommenderar Snell (1992) och Snell & Youndt (1995) att en hög grad av 
inputstyrning används och en definition på denna styrform lyder: 
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”Input control regulates the conditions of performance – the 
knowledge, skills, abilities, values, and motives of 
employees.”  

Snell (1992:297) 
 
Tanken med inputstyrning, det vill säga att organisationen istället för att 
styra medarbetarnas agerande eller utfallet kan styra individerna så att de 
blir självgående, återfinns i ett flertal forskningsartiklar (till exempel 
Etzioni, 1975; Ouchi, 1979; Jaeger & Baliga, 1985; Snell, 1992). Problemet 
är dock, enligt Snell & Youndt (1995), att denna styrform har fått relativt 
sett mindre utrymme i forskningen om styrning. Enligt vår mening skulle 
detta kunna medföra att företagen inte är medvetna om denna styrforms 
fulla potential, vilket borde innebära att det finns behov av att genomföra 
ytterligare studier i ämnet. Ännu ett tecken på att det behöver forskas mer 
på detta område är att det ännu inte står klart vad denna styrform ska kallas. 
Det existerar följaktligen ett flertal benämningar och exempel på sådana 
som vi funnit är klanstyrning, inputstyrning och kulturstyrning (Ouchi, 
1979; Jaeger & Baliga, 1985; Snell, 1992). För att underlätta för läsarna har 
vi dock i denna uppsats valt att benämna denna styrform inputstyrning.  
 
Inputstyrningen består, enligt Snell (1992), av tre styrmekanismer, nämli-
gen rekrytering, träning och socialisering. Dessa mekanismer återfinns 
även i ett flertal andra forskningsartiklar om inputstyrning (till exempel 
Etzioni, 1975; Ouchi, 1979; Jaeger & Baliga, 1985) och detta anser vi vara 
ett tecken på att de är relevanta att studera. Problemet är dock att det inte 
närmare utreds vad dessa styrmekanismer innehåller eller hur de hänger 
samman och denna brist på studier om kopplingarna mellan styrmekanis-
merna är något som Snell (1992) pekar ut som negativt. Han konstaterar att 
forskningen om denna typ av faktorer har tenderat att behandla varje faktor 
för sig och han efterlyser därför studier där sambanden utreds. Vi instäm-
mer i Snells (1992) konstaterande och vi finner det troligt att en bättre kun-
skap om hur dessa styrmekanismer används och hänger samman skulle 
kunna hjälpa företag som köper in teknikkonsulter för längre perioder. Vi 
avser därför undersöka inputstyrningens delar och dessas inbördes 
kopplingar närmare, med avsikt att sprida ljus över hur företag har utformat 
den inputstyrning de använder sig av idag. Anledningen till detta är att vi är 
av åsikten att ett styrsystem där alla tre delarna är uppmärksammade och 
ses som integrerade delar av en helhet borde vara mer effektivt än ett 
system där de utgör okoordinerade punktinsatser. Detta resonemang leder 
fram till följande syfte. 
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1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur inputstyrning, i 
form av rekrytering, träning och socialisering, används för att styra teknik-
konsulter som befinner sig länge på samma företag, samt att påvisa hur 
dessa tre styrmekanismer hänger samman.   

1.4 Disposition 
 

 
Figur 1: Disposition 
Källa: Egen illustration 

I detta kapitel, kapitel ett, har vi redogjort för 
uppsatsens syfte, bakgrunden till studien samt 
för vilka problem vi ser kring ämnet. 
 
I kapitel två beskriver vi hur vi har gått 
tillväga vid genomförandet av studien, varför 
vi har valt dessa tillvägagångssätt samt vilka 
konsekvenser de kan ha fått. 
  
I det tredje kapitlet belyser vi de teorier som 
vi funnit relevanta för uppsatsen samt skapar 
en egen modell för hur vi ser att input-
styrningens tre delar är sammankopplade. 
 
I det fjärde kapitlet presenterar vi de empi-
riska data som vi har genererat i denna studie. 
 
Kapitel fem benämner vi empirisk analys och 
i detta kapitel försöker vi urskilja mönster i de 
data vi har genererat och analysera dessa 
empiriskt. 
 
I kapitel sex analyserar vi det empiriska 
materialet och sätter det i relation till teorin 
från referensramen.  
 
I kapitel sju, uppsatsens avslutande kapitel, 
presenterar vi de slutsatser som vi har kommit 
fram till.  
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2 METOD 
 
Den metodologiska process som ligger till grund för denna uppsats kan i 
mångt och mycket liknas vid en resa1 som på grund av de val vi har gjort 
har tagit oss till många olika geografiska, teoretiska och empiriska platser. 
De följder som dessa val har fått har påverkat utfallet och vi anser det 
därför vara viktigt att läsarna får ta del av dessa för att själva kunna bilda 
sig en uppfattning om vilken tilltro de vill sätta till studiens resultat.  
 

2.1 Vetenskap 
Innan avresan fann vi det nödvändigt att stanna upp och fundera lite över 
vad den här resan syftar till och vad begreppet vetenskap står för i det här 
samanhanget. Trots att detta ord funnits med i våra ordförråd i flera år är 
det främst under den senare delen av våra universitetsstudier som vi på 
allvar börjat fundera över dess djupare innebörd.  
 
Det första vi frågade oss var vad vetenskap egentligen är och för att bringa 
klarhet i detta vände vi oss till Arbnor & Bjerke (1994). Enligt dem finns 
det många olika uppfattningar om vad detta begrepp egentligen innefattar 
och detta tyder, enligt vår mening, på att begreppet inte är helt lätt att förstå. 
Samma författare hävdar dock att det trots denna oenighet om begreppets 
innebörd råder en relativ enighet om vetenskapandets huvudsakliga 
karaktärsdrag och de nämner även ett antal sådana karaktärsdrag. Det första 
de nämner är att vetenskapande bygger på: 
 

”…en explicit relation mellan idéer och empiriska 
observationer…”  

Arbnor & Bjerke (1994:38) 
 
                                           
1 Idén till denna liknelse härstammar från Kvale (1997) som inleder sin bok, ”Den 
kvalitativa forskningsintervjun”, med att presentera två olika metaforer för forskare, 
metaforen om forskaren som malmletare och metaforen om forskaren som resenär.  
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Detta ansåg även vi vara viktigt och det är följaktligen något som vi efter-
strävade under studien, vilket bland annat kan ses genom att vi hela tiden 
försökte belägga våra resultat med empiri. Ett annat karaktärsdrag som 
Arbnor & Bjerke (1994) nämner är att studieämnet måste ha relevans och 
även detta kriterium ansåg vi att denna studie uppfyllde eftersom forskning 
av denna typ har efterfrågats, vilket beskrivits i uppsatsens första kapitel. 
En annan anledning till att vi ansåg denna studies resultat vara relevanta 
var att de, enligt vår åsikt, kan vara av intresse för företag som ägnar sig åt 
styrning av konsulter som befinner sig länge i deras organisationer, samt 
för andra som forskar i ämnet inputstyrning eller styrning av konsulter.  
 
Något som är nära besläktat med diskussionen om vad som är vetenskapligt 
är begreppet vetenskapsfilosofi, vilket Gilje & Grimen (2000), beskriver 
som att forskaren försöker tränga bakom vetenskapliga teorier, begrepp och 
förklaringar för att på detta sätt kartlägga och analysera vilka förutsätt-
ningar som dessa är baserade på. Detta gjorde vi genom att kritiskt reflek-
tera över det vi läste och följa upp teoribildarnas resonemang, för att på så 
vis utvärdera deras förklaringar. Utifrån vad vi läste gjorde vi sedan egna 
tolkningar, ibland medvetet och ibland omedvetet och detta är, enligt 
Alvesson & Sköldberg (1994), en avgörande del av forskningen. Vi har 
hela tiden försökt reflektera över och skriva ner hur vi har gått tillväga och 
detta stämmer överens med det Gilje & Grimen (2000) skriver om att även 
förutsättningarna bakom själva forskningen måste undersökas för att det 
ska vara möjligt att se vad den baserar sig på. Även Arbnor & Bjerke (1994) 
hävdar att varje vetenskapare stöter på problemet att denne måste övertyga 
omvärlden om att resultaten bekräftas av verkligheten och därför kommer 
vi nu att gå in närmare på vilka metoder vi valde att använda oss av och hur 
vi rent praktiskt gick tillväga. 

2.2 Undersökningsplan 
Efter att ha reflekterat över begreppet vetenskap och innan det var dags att 
ge oss ut på resan kände vi att vi behövde sätta oss ner och fundera över 
vilken undersökningsstrategi som skulle leda oss fram till vårt resmål på 
bästa sätt. Det finns olika strategier för hur en studie bör genomföras (se till 
exempel Jacobsen, 2002) och nedan presenterar vi de val vi gjorde och de 
konsekvenser dessa har fått. 



Metod 

8 

2.2.1 Förhållande mellan teori och empiri 
En av de frågor som Kvale (1997) tar upp i sin metafor om forskaren som 
resenär är huruvida forskaren använder sig av en karta eller om han strövar 
omkring fritt och planlöst. Eftersom det redan fanns teoretiska konstruk-
tioner om styrning som låg tillräckligt nära för att vi trodde att de skulle 
vara applicerbara även på konsulter, valde vi att använda oss av en karta i 
form av en referensram (Eisenhardt, 1989). Den var inte fullständig men 
den gav oss vägledning under vår kommande empiriinsamling och den 
påverkade därför vad vi sökte och fann. Detta tillvägagångssätt kan sägas 
vara deduktivt, eftersom den empiriska datainsamlingen skedde med 
utgångspunkt i den teoretiska referensramen (Halvorsen 1992). Nedan-
stående citat tydliggör ytterligare det deduktiva arbetssättet. 
 

”No matter how small our sample or what our interest, we 
have always tried to go into organizations with a well 
defined focus – to collect specific kinds of data 
systematically.” 

Mintzberg (1979:585) 
 
Det finns dock nackdelar med den deduktiva datainsamlingsmetoden, vilket 
vi var medvetna om och som ett exempel nämner Jacobsen (2002) att den 
får till följd att forskarna endast finner det de söker och att annan relevant 
information därmed inte samlas in och beaktas. För att undvika detta 
problem valde vi, i enlighet med Holme & Solvangs (1997) rekommenda-
tioner, att komplettera vårt deduktiva förfarandesätt med ett induktivt in-
slag. Detta gjorde vi genom att inte följa kartan slaviskt utan vid inter-
vjuerna uppmuntrade vi intervjupersonerna att tala fritt och därigenom leda 
oss ut på, för oss, okända områden. Detta gav oss möjligheten att även upp-
täcka nya områden och finna data som vi inte skulle ha hittat om vi själva 
fullt ut hade bestämt över resrutten.  
 
Enligt Alvesson & Sköldberg (1994) utgår forskarna vid en induktiv ansats 
från ett flertal enskilda observationer och utifrån dessa försöker de finna 
samband och öppna möjligheter till förståelse istället för att begränsa 
undersökningen till att bara bekräfta redan kända sanningar. Detta stämmer 
överens med vårt förfarandesätt, men eftersom vi trots allt använde oss av 
vår karta, det vill säga vår referensram, i relativt stor omfattning anser vi 
oss huvudsakligen ha använt oss av ett deduktivt förfarandesätt.  
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Att kombinera det deduktiva och det induktiva angreppssättet är något som, 
enligt Holme & Solvang (1997), är vanligt förekommande i samhällsveten-
skaplig forskning och de är av åsikten att det ofta är just när angreppssätten 
kombineras som spännande kunskap skapas. Med anledning av ovan-
stående resonemang ansåg vi att ett deduktivt angreppssätt med ett mindre 
induktivt inslag var lämpligt för denna studie. 

2.2.2 Flerfallstudier  
När vi hade fastslagit att vi ville utforska verkligheten med hjälp av en 
karta ställde vi oss frågan vilken del av verkligheten vi ville utforska. Mot 
bakgrund av att vi ville studera hur företag styr sina teknikkonsulter ansåg 
vi det lämpligt att vända oss till ett flertal teknikföretag där denna grupp var 
representerad. Detta då vi ansåg att dessa företag skulle kunna ge oss det vi 
sökte. Enligt Berg (1967, i Gummesson, 1977) bereder detta arbetssätt 
möjligheter till en studie av ett stort antal variabler, vilka kan ge en 
sammanhängande och realistisk bild av en situation eller en process. Detta 
förfarande stämmer väl överens med vad Eisenhardt (1989) kallar flerfall-
studier, vilket hon definierar enligt följande: 
 

”The case study is a research strategy which focuses on 
understanding the dynamics present within single settings.” 

 Eisenhardt (1989:534) 
 
Anledningen till att vi valde att använda oss av en flerfallstudie var att vi 
var intresserade av att skapa en större förståelse för vårt studerade ämne. 
Utifrån Eisenhardts (1989) resonemang om att det är lagom att studera 
mellan fyra och tio fallföretag bestämde vi oss för att studera fem företag, 
detta för att kunna gå på djupet. Enligt Merriam (1994) kan en fallstudie 
användas för att uppmärksamma nya begrepp och samband och ge ny 
förståelse inom ett ämne och denna metod används ofta när problem-
området är relativt obearbetat eller okänt. Eftersom vårt ämne var relativt 
outforskat (Andersson, 2001) och vi var intresserade av att även finna 
information som vi i förväg inte var medvetna om att den fanns var vi av 
åsikten att fallstudiemetoden var lämplig.  

2.2.3 Informationens natur 
Vad som kvarstod efter att vi bestämt oss för att genomföra en flerfallstudie 
samt att ta vår utgångspunkt i teorin var att bestämma om vi främst var 
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intresserade av att få fram kvantitativ eller kvalitativ data. Både de kvanti-
tativa och de kvalitativa datainsamlingsmetoderna syftar, enligt Holme & 
Solvang (1997), till att skapa en bättre förståelse för det som studeras, men 
det finns skillnader i sättet på vilket detta ämnas uppnås. Det huvudsakliga 
kännetecknet för den kvantitativa metodriktningen är, enligt samma förfat-
tare, att den omvandlar data till siffror. Till skillnad från detta använder sig 
de som arbetar utifrån en kvalitativ metod av ord för att förklara vad det är 
de ser och de arbetar på ett mindre formaliserat och strukturerat sätt. De 
lägger även större vikt vid flexibilitet och sina egna uppfattningar och tolk-
ningar.  
 
En kvalitativ studie går, enligt Patton (2002), på djupet och studerar ingå-
ende ett relativt litet och avsiktligt urval av enheter, vilket vi ansåg 
överensstämma med vårt val att använda oss av en flerfallstudie. Kvali-
tativa studier är även, enligt Holme & Solvang (1997), positiva i det 
avseendet att de för med sig en större öppenhet för faktorer som författarna 
inte hade tänkt på innan datainsamlingen påbörjades. Då vi inte riktigt 
visste vad som skulle visa sig vara av betydelse när vi började vår studie 
ansåg vi det vara relevant att bära med oss denna öppenhet, varför vi valde 
en kvalitativ metod.  
 
Alvesson & Sköldberg (1994) skriver om kategoriseringar som en del i den 
kvalitativa metoden och detta fångade vårt intresse eftersom vi genom att 
fokusera på tre styrmekanismer gör en kategorisering. Bryman (2002) är av 
åsikten att kategoriseringar kan medföra en risk för att studien påverkas av 
undersökarnas idéer i för stor utsträckning men vi ansåg dock inte att det 
faktum att vi gjorde en kategorisering påverkade denna studies resultat 
negativt. Anledningen till detta är att de personer som vi intervjuade själva 
nämnde dessa tre styrmekanismer när vi i början av respektive intervju 
förde en inledande öppen diskussion kring inputstyrning. Med anledning av 
detta ansåg vi det vara troligt att dessa styrmekanismer skulle ha tagits upp 
även om vi inte hade förberett frågor om dem. 
 
Kritik som ofta riktas mot kvalitativa studier är att det är svårt att 
generalisera deras resultat till hela populationen (Bryman, 2002). Syftet 
med denna uppsats innefattade dock ingen önskan att få fram en 
fullständigt generaliserbar bild, varför vi ansåg oss kunna använda oss av 
en kvalitativ studie. Under studiens gång såg vi dock liknande drag mellan 
fallföretagen och detta ansåg vi tyda på att våra slutsatser skulle kunna 
gälla även för andra företag än de vi studerade.   
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2.3 Praktiskt tillvägagångssätt 
Efter att planeringsfasen var avslutad var det äntligen dags för oss att ge oss 
iväg ut på vår undersökningsresa. Förberedelserna var klara och tack vare 
att vi hade definierat ett ämne och bestämt oss för hur vi skulle lägga upp 
vår studie kände vi att vi hade en ledstjärna att följa. Nedan beskrivs 
närmare de val vi gjorde under resans gång.  

2.3.1 Referensramens uppbyggnad 
Uppbyggnaden av referensramen inleddes med att vi sökte relevant littera-
tur och läste in oss på vad inputstyrning innebär, vilka denna styrforms 
styrkor och svagheter var, samt vilka delar den bestod av. Det vill säga vi 
skapade en bas som vi kunde stå på. Vi fann ett antal verk som refererades 
flitigt och utifrån detta drog vi slutsatsen att de var viktiga forskningsrön 
som skulle kunna utgöra en bra grund för vår studie. Med denna litteratur i 
ryggen sökte vi sedan vidare efter ytterligare material, eftersom vi, i enlig-
het med Eisenhardts (1989) resonemang, ville ha en bred informationsin-
samling med forskningsrön från många olika källor och därmed skapa en 
mer välgrundad bas för vår studie. Syftet med vår referensram var dock inte 
att ge en fullständig bild av hur företag styr sina konsulter, utan det var att 
ge en övergripande uppfattning om vilka områden som var relevanta att 
uppmärksamma.  
 
Den litteratur som vi använde oss av kunde delas in i två kategorier, dels en 
teoretisk del som diskuterade inputstyrning, dess kopplingar samt nytta och 
dels en mer praktisk del som kompletterade med redogörelser för hur 
tillämpningen av detta område ter sig i praktiken. Ytterligare en indelning 
av litteraturen som vi kunde göra var i styrning av anställda och styrning av 
konsulter. Anledningen till att inte hela referensramen behandlade styrning 
av konsulter var att denna litteratur var begränsad och att vi därför tvinga-
des vända oss till litteratur som behandlade styrning av anställda för att 
kunna fylla igen luckor. 
 
Utifrån den litteratur som vi fann om ämnet valde vi att sammanställa de 
kopplingar vi ansåg oss se mellan de tre styrmekanismerna i en modell, 
eftersom de flesta av dessa kopplingar inte framgick direkt i litteraturen, 
utan vi var tvungna att söka upp dem själva. Anledningen till att vi valde 
detta tillvägagångssätt var att vi ville se hur de tre styrmekanismerna 
hängde samman med varandra teoretiskt. 
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2.3.2 Urval av företag och intervjupersoner 
Parallellt med arbetet med referensramen pågick processen med att välja ut 
vilka företag vi ville använda som fallföretag. Urvalet av fallföretag är, 
enligt Eisenhardt (1989), en viktig del av undersökningsprocessen eftersom 
det påverkar utfallet av studien. Pettigrew (1988) påpekar att det är viktigt 
att söka upp företag som har stor erfarenhet av det studerade fenomenet, 
vilket vi anser oss ha gjort eftersom vi valde att studera innovativa teknik-
företag där en stor del av arbetskraften utgörs av teknikkonsulter. Vi upp-
täckte snabbt att det fanns ett stort intresse hos företagen att medverka i vår 
undersökning, vilket gladde oss, och samtliga företag som vi kontaktade 
och som hade den typ av konsulter som studien behandlar ställde upp på en 
intervju. Ett av företagen bad om att få förbli anonymt, vilket vi tillät, i 
enlighet med Arbnor & Bjerkes (1994) resonemang om att det till ett veten-
skapligt angreppssätt hör att respektera rätten till skydd mot insyn. De 
övriga fyra kände inte att de behövde vara anonyma och dessa var Scania 
Technical Center, Ericsson, Saab Training Systems samt Volvo Person-
vagnar.  
 
Det räcker dock inte att hitta rätt företag att undersöka, utan det är även 
viktigt att hitta rätt person att intervjua. Enligt Patton (2002) finns det flera 
kriterier som en intervjuperson kan väljas utifrån. Vi ansåg det mest rele-
vant att intervjua de personer som ansågs ha mest information inom ämnet 
och detta är vad Patton (2002) kallar ”intensity sampling”. För att finna 
dessa personer utgick vi från personalchefen och blev därifrån slussade 
vidare till personer som ansågs mer lämpliga att svara på våra frågor och 
detta anser vi kunna klassificeras som ett rekommendationsurval (Arbnor & 
Bjerke, 1994). Vi var medvetna om att detta medförde en risk, eftersom vi 
gav upp möjligheten att själva välja vilka individer vi ville intervjua, men 
vi ansåg att det var ett riktigt val att låta företagen guida oss till lämpliga 
intervjupersoner, eftersom de, enligt vår åsikt, borde ha större möjligheter 
att hitta rätt personer i organisationen. De personer vi intervjuade innehade 
olika arbetsuppgifter och olika positioner inom sina företag. Bland annat 
intervjuade vi gruppchefer och konsultinköpare. Anledningen till denna 
variation var att företagen hade olika uppfattningar om var i organisationen 
den för oss relevanta kunskapen fanns och de personer vi intervjuade var 
därmed de som företagen ansåg besitta mest kunskap inom området. Av de 
fem intervjupersonerna valde tre att vara anonyma och i empirin använde vi 
därmed fiktiva namn för dessa.  
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2.3.3 Genomförande av intervjuerna 
Efter att all planering och alla urvalsprocesser var slutförda var det dags för 
oss att ge oss ut och besöka den verklighet vi ville studera. Vid första 
kontakten med intervjupersonerna berättade vi vårt syfte med intervjun och 
vilken typ av frågor vi skulle komma att ställa, vilket överensstämmer med 
en av de etiska forskningsprinciper som Bryman (2002) benämner informa-
tionskrav. Vi informerade dem även om att de själva och företagen som de 
representerade kunde vara anonyma om den önskan fanns. Fördelen med 
anonymitet är, enligt Kvale (1997), att intervjupersonerna kan våga öppna 
sig mer och inte känner att de behöver vara rädda för att det de säger kan 
användas emot dem vid ett senare tillfälle. Vi genomförde totalt fem inter-
vjuer och dessa varade i mellan 45 och 80 minuter. Samtliga intervjuer 
genomfördes på respektive företag och vi var närvarande båda två, vilket, 
enligt Pettigrew (1990), är positivt då det skapar möjligheter för att studera 
undersökningsobjektet ur två perspektiv, vilket kan leda till bättre resultat.  
 
Vad gällde uppdelningen av roller under intervjuerna följde vi samma 
metod som Eisenhardt & Bourgeoise (1988), vilket innebar att en av oss 
ställde de förberedda intervjufrågorna (se bilaga) och den andra tog anteck-
ningar och fyllde i med ytterligare frågor vid behov. Fördelen med denna 
rollfördelning är, enligt Eisenhardt (1989), att den part som ställer frågorna 
kan delta i en personlig interaktion med intervjupersonerna medan den 
andra parten kan förhålla sig mer distanserad till densamma. Samtliga inter-
vjuer bandades, efter intervjupersonernas tillåtelse, för att säkerställa att 
ingen information gick förlorad.  
 
Vi hade förberett en intervjumall med frågor som vi ville ha besvarade, 
men beroende på att flera av de personer som vi intervjuade var väldigt 
insatta i ämnet och därför pratade fritt, frångick vi vid flera tillfällen 
intervjumallen och lät bitvis intervjupersonerna själva styra intervjun. 
Eftersom vi valde att inte slaviskt följa den intervjumall som vi förberett 
med avseende på frågor och frågeordning karaktäriserar vi våra intervjuer, 
efter Lundahl & Skärvads (1999) begrepp, som semistrukturerade och 
semistandardiserade. Vi såg dock till att få svar på alla frågorna utifall 
intervjupersonen inte tog upp dem själv.  
 
Den första intervjun blev något mer styrd av oss än de övriga intervjuerna. 
Detta på grund av att vår kunskap om ämnet ökade med tiden och att vi 
därför kunde släppa intervjupersonerna mer fria i de senare intervjuerna. På 
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grund av intervjupersonernas och företagens olikheter anpassade vi även 
intervjuerna till respektive företag med hjälp av följdfrågor, något som 
enligt Kvale (1997) är naturligt vid en semistandardiserad intervju. Att 
intervjuerna förändrades under undersökningens gång behöver dock inte 
ses som något negativt, utan Eisenhardt (1989) hävdar tvärt om att möjlig-
heten att anpassa datainsamlingen under undersökningens gång är en av 
fördelarna med fallstudiemetoden.  
 
Vid samtliga intervjuer frågade vi om det fanns policybeslut eller andra 
dokument om ämnet som vi skulle kunna få ta del av. Detta eftersom vi 
ansåg att en komplettering med sekundärdata skulle stärka och öka 
trovärdigheten i vår empiri och flera forskare, däribland Eisenhardt (1989), 
förespråkar en så bred empiriinsamling som möjligt för att skapa så starka 
empiriska bevis som möjligt. I vårt fall var det var dock endast Volvo 
Personvagnar som uppgav sig ha dylika dokument och därför byggdes all 
empiri förutom den om Volvo Personvagnar endast på den information som 
vi erhöll under intervjuerna. Detta kan ses som en svaghet, men eftersom 
företagen i fråga inte hade några policydokument eller dylikt så gick det 
inte att undvika. 
 
I och med att vi lovade intervjupersonerna möjlighet att vara anonyma var 
det, enligt Bryman (2002), viktigt att även respektera detta och behandla 
den information vi fått på ett korrekt och tillförlitligt sätt. Det var även, 
enligt Kvale (1997), viktigt att det ur de använda data inte gick att identi-
fiera det anonymiserade. För att försäkra oss om att det vi skrivit i företags-
beskrivningarna och om intervjupersonerna inte skulle uppfattas som avslö-
jande lät vi alla, även de som inte valt att få förbli anonyma, läsa igenom 
sina delar i empirin för att godkänna dem. Genom att de fick möjlighet att 
läsa igenom empirin kunde vi samtidigt försäkra oss om att vi uppfattat det 
som sagts under intervjuerna korrekt. 

2.3.4 Analys av det empiriska materialet 
Analyserandet av det empiriska materialet är en viktig men svårbemästrad 
del av resan, vilket framgår i nedanstående citat. 
 

”Analyzing data is the heart of building theory from case 
studies, but it is both the most difficult and the least codified 
part of the process.” 

 Eisenhardt (1989:539) 
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Enligt Eisenhardt (1989) är det en fördel om undersökarna träffas och 
diskuterar sina tankar och idéer löpande under datainsamlingen och analy-
sen och detta har vi tagit fasta på. Efter varje intervju reflekterade vi över 
de nya data vi genererat och vad de sa oss om vårt ämne. Fördelar som 
Eisenhardt (1989) nämner med denna överlappning av datainsamling och 
analys är att den ger forskarna ett försprång med analysen och att den ger 
dem möjlighet att anpassa datainsamlingen under undersökningens gång, 
vilket vi redan diskuterat ovan. Pettigrew (1988) nämner som ytterligare en 
fördel att denna diskussion hjälper forskarna att hålla en distans till ämnet 
de studerar och hjälper till att minska risken för att de identifierar sig för 
mycket med ett visst intresse eller en viss tolkning. 
 
Efter varje intervju skrev vi ner den för att lättare kunna arbeta med den 
och därefter strukturerade och sammanställde vi varje intervju för sig för 
presentation i uppsatsen. Anledningen till att vi valde att presentera varje 
företag för sig bygger på Pettigrews (1988) åsikt om att detta möjliggör en 
beskrivning och intern analys av varje enskilt företag, vilken kan hjälpa 
forskarna att hantera datamängderna på ett bättre sätt. Detta genom att fors-
karna kan skapa sig en tydlig bild att varje enskilt fall (Eisenhardt, 1989).  
 
Då vi valde att beskriva varje företags empiri för sig ansåg vi det behövligt 
att förtydliga fallföretagens likheter och skillnader i ett separat kapitel 
innan vi började med den teoretiska analysen. Detta kapitel blev en bland-
ning av sammanfattning och analys, då vi drog det empiriska materialet lite 
längre och påvisade mönster som vi tyckte oss kunna urskilja och eftersom 
det inte enbart var ett sammanfattningskapitel valde vi att kalla det 
för ”empirisk analys”. De områden, vilka vi delade in den empiriska analy-
sen i, använde vi oss sedan även av i den teoretiska analysen. I denna del 
analyserade vi kring hur fallföretagen använde sig av de tre styrmekanis-
merna rekrytering, träning och socialisering för att styra konsulterna, samt 
vilka kopplingar som fanns dem emellan. 

2.4 Trovärdighet 
Efter att vi nått resans mål ansåg vi det vara viktigt att föra en diskussion 
om vår studies trovärdighet, eftersom denna, enligt Arbnor & Bjerke 
(1994), påverkar studiens användbarhet. Vi genomförde en kvalitativ studie 
och dessa brukar, enligt Bryman (2002), ifrågasättas för att deras resultat 
kan vara svåra att bevisa, vilket kan anses sänka trovärdigheten. Arbnor & 
Bjerke (1994) menar dock att detta inte behöver vara fallet och att det finns 
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flera tillvägagångssätt för att undersöka en kvalitativ studies trovärdighet. 
Ett sätt är att granska andra studier om inputstyrning och jämföra dem med 
vårt material. Ett annat sätt är att kontrollera materialet gentemot andra 
dokument, men författarna medger att detta inte alltid är möjligt. Den teore-
tiska litteratur som vi använde oss av i denna uppsats ansåg vi vara relativt 
lättillgänglig och vi ansåg det därför inte vara några problem för läsarna att 
själva söka upp den för att undersöka trovärdigheten utifrån denna. Enligt 
Arbnor & Bjerke (1994) kan en studies trovärdighet även undersökas 
utifrån om den är baserad på första- eller andrahandskällor. I denna studie 
använde vi oss huvudsakligen av förstahandskällor, men även en handfull 
andrahandskällor användes och detta skulle kunna ses som negativt. Vi 
försökte dock kompensera detta genom att i källförteckningen tydligt redo-
visa de andrahandskällor som användes.  
 
Resultatets trovärdighet beror, enligt Arbnor & Bjerke (1994), även på 
vilket material det baserats på och för att ge ökad trovärdighet använde vi 
litteratur som publicerats i eller av välkända och beryktade tidskrifter och 
förlag. Vid några tillfällen valde vi att komplettera vårt material med 
artiklar från tidskrifter av mer icke-teoretisk karaktär, men vi försökte även 
i dess fall att använda kända tidskrifter och tidningar, samt försökte styrka 
resonemanget med flera källor. Vi ansåg därmed inte att detta borde utgöra 
något hot mot trovärdigheten. Det problematiska i vårt fall skulle istället 
kunna vara att delar av det empiriska materialet byggde på intervjuer med 
anonyma personer, vilket gör det omöjligt för läsarna att identifiera dem 
och bedöma deras trovärdighet. Detta är dock, som kan utläsas ur Arbnor & 
Bjerke (1994), ett av grundproblemen med all kvalitativ forskning. 
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3 REFERENSRAM 
 
Syftet med denna referensram är att inviga läsarna i de teoretiska 
konstruktioner som ligger till grund för denna uppsats. Detta för att skapa 
en större förståelse för ämnet och visa vad det är som studeras.  
 
Kapitlet kommer att inledas med att begreppet inputstyrning och dess för- 
och nackdelar diskuteras. Detta för att skapa en grundförståelse för vad 
denna styrform innebär samt vilka styrkor, svagheter och användnings-
områden som förknippas med den. Därefter kommer vi att gå närmare in på 
inputstyrningens delar och det egentliga studieämnet, det vill säga rekryte-
ring, träning och socialisering. Dessa styrmekanismer kommer att presente-
ras var och en för sig för att ge en så tydlig bild som möjligt av vad dessa 
begrepp kan innehålla. Eftersom användandet av dem skiljer sig åt från 
företag till företag kan dessa genomgångar inte anses vara fullständiga, 
men de kan utgöra en grund för vad vi letar efter när vi söker svaret på 
första delen av vårt syfte, det vill säga hur de tre mekanismerna används för 
att styra teknikkonsulter som befinner sig länge på samma företag.  
 
Efter detta kommer vi att redogöra för hur ett antal forskare ser på sam-
banden mellan rekrytering, träning och socialisering. Anledningen till detta 
är att vi, utifrån denna redogörelse och de ovannämnda genomgångarna av 
de respektive styrmekanismerna, ska kunna skapa en egen modell över hur 
vi anser att kopplingarna mellan begreppen rekrytering, träning och 
socialisering ser ut. Referensramen kommer följaktligen att avslutas med 
en modell som sammanfattar hur vi anser att dessa tre styrmekanismer 
hänger ihop och denna kommer att ligga till grund för våra försök att svara 
på andra delen av vårt syfte, det vill säga hur de tre styrmekanismerna 
hänger samman.   

3.1 Inputstyrning 
Inputstyrning innebär, enligt Snell (1992), att ett företag försöker styra 
medarbetarna så att deras potential och intressen sammanfaller med före-
tagets intressen och mål. Detta sker genom att noga rekrytera, träna och 
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socialisera dem. Företagen försöker genom inputstyrning påverka medar-
betarnas färdigheter, värderingar, motiv med mera och skulle de lyckas 
med detta menar Snell & Youndt (1995) att gruppen anställda blir en mer 
homogen grupp som arbetar mot företagens mål. Inputstyrningen karaktäri-
seras på ett liknande sätt av Jaeger & Baliga (1985), som menar att det är 
en relativt informell och implicit styrform som förlitar sig på ett moraliskt 
engagemang och en känsla av förpliktelse till företaget. Eisenhardt 
(1985:135) sammanfattar inputstyrning med citatet: 
 

”Control can be achieved by minimizing the divergence of 
preferences among organizational members. That is, 
members cooperate in the achievement of organizational 
goals because the members understand and have 
internalized these goals. This strategy emphasizes people 
policies such as selection, training and socialization 
(emphasis added).” 

Eisenhardt (1985:135, i Snell & Youndt 1995:716) 
 
Som med alla styrformer finns det för- och nackdelar även med input-
styrning och vi kommer nu kort att gå igenom några av dessa. En av de 
främsta fördelarna är att de som styrs ofta inte är medvetna om att de blir 
styrda eftersom rekrytering, träning och socialisering, enligt Merchant & 
Van der Stede (2003), är integrerade delar av arbetet. En annan fördel med 
inputstyrning är, enligt samma författare, att den är mindre kostsam än 
många andra alternativ, då den i jämförelse kräver mindre omfattande 
uppföljning och kontroll från chefsnivå. Detta gör inputstyrningen lättare 
att göra kostnadseffektiv, vilket enligt samma författare, är en förutsättning 
vid användandet av styrning. Istället förlitar företagen sig på att personerna 
styr sig själva eller att de närmaste medarbetarna påtalar ett mer önskvärt 
beteende om det skulle behövas (Abernethy & Stoelwinder, 1995). För att 
inputstyrning i form av rekrytering, träning och socialisering ska fungera är 
det följaktligen, enligt Jaeger & Baliga (1985) nödvändigt att de värde-
ringar och normer som finns i organisationen delas av de enskilda indivi-
derna.  
 
En nackdel med inputstyrning är att den är relativt instabil. Merchant & 
Van der Stede (2003) menar att den här styrformen kan urholkas om indivi-
dernas behov, vilja och möjligheter förändras. Inträffar detta kan de frångå 
det önskade beteendet och inputstyrningens styrfunktion sätts ur spel. Snell 
(1992) ser ett liknande problem och menar att ett system som varit effektivt 
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i flera år snabbt kan bli ineffektivt och att det kan vara svårt att upptäcka 
när inputstyrningen inte fungerar. Han menar att det inte finns några garan-
tier för att utfallet med inputstyrning blir bra, bara förhoppningar. För att 
minska risken för dessa nackdelar kan det därför, enligt flera forskare 
(Ouchi, 1979; Pascale, 1985; Snell, 1992), vara klokt att inte enbart 
använda inputstyrning utan att kombinera den med andra styrformer.  
 
Inputstyrning är en lämplig styrform när vetskapen om orsak/verkan-
relationen är bristfällig, samt när möjligheten till mätning av resultatet är 
begränsad (Ouchi, 1977). Detta resonemang stöds även av Snell & Youndt 
(1995), som menar att inputstyrning har en positiv inverkan på företag och 
att den kan förväntas ha högst värde när ledningen inte kan förlita sig på att 
styra genom att sätta upp mål och specificera aktiviteter. Perrow (1972) 
menar att även hög utbildningsnivå och specialkunskaper kan medföra att 
inputstyrning kan användas i större utsträckning. Detta eftersom dessa 
faktorer, enligt samme författare, ofta är associerade med högre moral och 
större engagemang gentemot företagets mål. Vi anser att de konsulter som 
behandlas i denna uppsats kan räknas till gruppen av välutbildade och 
specialister och att de företag där de är aktiva därför kan använda sig av en 
hög grad av inputstyrning.  

3.2 De tre styrmekanismerna 
I det följande kommer, som beskrivits ovan, de tre styrmekanismerna 
rekrytering, träning och socialisering att behandlas mer ingående var och en 
för sig för att tydliggöra vilka komponenter som kan innefattas i dessa 
mekanismer. Ibland råder det tveksamheter om vad som bör ligga under 
respektive styrmekanism och ett exempel på ett sådant fall är huruvida 
användandet av mentorskap ska placeras under styrmekanismen träning 
eller under socialisering. Charlos & O’Connor (2004) skriver till exempel 
att mentorskap är en del av socialisering medan bland annat Lindberg 
(1998) ser mentorskap som en form av träning och dessa författare har 
därmed olika syn på vad mekanismerna innefattar. I detta specifika fall 
anser vi att mentorskap kan passa in under båda två, men vi anser ändå att 
det har störst samhörighet med träning och har därför valt att lägga det 
under just denna styrmekanism.  
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3.2.1 Rekrytering 
Den första styrmekanismen som vi kommer att diskutera är rekrytering och 
enligt Ahrnborg Swenson (1997) är det flera som ställer sig frågande till 
huruvida rekrytering är en styrmekanism eller ej. Hon menar dock att 
rekryteringen är en viktigare mekanism än vad många tror och påpekar att: 
 

”Förutseende personalstrategi och omsorgsfull 
rekryteringspolicy borgar för en god framtidsprognos för 
hela verksamheten” 

Ahrnborg Swenson (1997:67) 
 
Vi ser likheter mellan detta citat och Snells (1992) åsikt att styrning i form 
av rekrytering kan bidra till att medarbetarna klarar av att prestera det som 
krävs av dem. Detta eftersom Snell (1992) anser att företag genom att vara 
noggranna i rekryteringsprocessen kan undvika att brister uppstår, vilka 
kan leda till prestationsproblem. Genom ett omsorgsfullt urvalsförfarande 
vid nyanställningar kan företag, enligt Jaeger & Baliga (1985), försäkra sig 
om att endast de individer som de tror kommer att agera, eller kan styras så 
att de agerar, i enlighet med företagets önskemål släpps in i organisationen. 
Ahrnborg Swenson (1997) menar dock att det inte är oproblematiskt att 
rekrytera ”rätt” människor, då det trots en noggrann rekryteringsprocess 
kan vara svårt att ”läsa av” personen i fråga och försäkra sig om att just 
denne är rätt person för företaget och kommer att passa in på ett bra sätt. 
 
En anledning till varför rekrytering är en viktig styrmekanism är, enligt 
McQuaig et al (1991), att felrekryteringar kan medföra att de personer som 
tas in inte passar in i företaget. En felrekrytering kan vara svår och kostsam 
att rätta till och företag gör det därmed lättare för sig om de är noggranna 
vid rekryteringen. Rekryteringsprocessen är viktig även vid inköp av 
konsulter, eftersom att köpa in en konsult i många fall, enligt Linder (1995), 
kan likställas med att rekrytera en ny medarbetare. Båda dessa grupper 
arbetar i företag och kan bidra till att göra verksamheten lönsam och när de 
väl rekryterats kan det vara svårt att göra sig av med dem på grund av olika 
lagstiftningar och kontrakt. 
 
För att hjälpa till vid rekrytering av personal och göra processen mer effek-
tiv, finns det idag rekryteringsföretag (Lundèn, 2001) som kan bistå företag 
med kunskap och erfarenhet inom området. Vid inköpandet av konsulter 
vänder sig företag till konsultbolag för att komma i kontakt med lämpliga 
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individer (Lindberg, 1998). Här ser vi en likhet och konsultbolagen skulle 
därmed, enligt vår mening, kunna liknas vid rekryteringsföretag. Fördelen 
med att anlita rekryteringsföretag är, enligt Lundèn (2001), att det 
inköpande företaget kan spara tid och att rekryteringsföretagen antagligen 
har bättre kompetens vad gäller rekryteringsarbetet. Nackdelarna är dock 
att det kostar pengar samt att det alltid finns en risk att rekryteringsföre-
taget inte vet exakt vilken typ av konsult som efterfrågas.  
 
För att underlätta rekryteringsprocessen är det viktigt med en bra relation 
mellan det köpande och det säljande företaget, både före och efter själva 
inköpet, vilket är något som Gummesson (1977) påpekar. Han menar att en 
god relation kan påverka rekryteringsprocessen positivt och gynna båda 
parter i längden. Finns en god relation menar Dekker (2004) att det inte 
behövs samma grad av formell styrning utan att en hög grad av informell 
styrning, i form av till exempel tillit, kan räcka långt. Tillit, menar samme 
författare, är dock något som tar tid att skapa och något som, enligt Cooper 
& Slagmulder (2004), kan vara svårt att upprätthålla med alltför många 
företag. Detta har lett till att det idag blir vanligare att företag tecknar ram-
avtal och därmed använder sig av färre och klarare definierade konsult-
bolag vid rekryteringsprocessen (Dagens Industri, 2004-08-12; Dagens 
industri, 2004-09-07). Linder (1995) framhäver dock betydelsen av att 
upprätthålla en konkurrenssituation och anser att det inköpande företaget 
inte ska begränsa sig eller helt fjärma sig från konkurrens, då resultatet kan 
bli en sämre förhandlingsposition och ett ökat beroende av konsultbolagen i 
framtiden. 
  
Rekryteringsprocessens betydelse och dess konsekvenser varierar, enligt 
Ouchi (1982), beroende på hur länge de rekryterade individerna ska stanna 
i företaget, något som kan vara svårt att avgöra när rekryteringsprocessen 
av en konsult inleds. Enligt Jaeger & Baliga (1985) blir rekryteringsför-
farandet viktigare ju längre det är tänkt att personerna ska stanna i företaget 
och ju svårare det är att avskeda dem. Vid längre anställningsperioder 
satsar företag mer tid och resurser på att välja ut de personer som de tror 
kan formas efter företagets mall, medan det vid kortare anställnings-
perioder läggs relativt sett mindre vikt vid rekryteringen. Detta skulle, 
enligt vår mening, kunna ses som att rekryteringen får mindre vikt när det 
handlar om konsulter. Hur väl en rekryteringsprocess genomförts kan, 
enligt Harrison & Carroll (1991), mätas till exempel i termer av hur väl de 
nyanställda passar in i organisationens nuvarande eller önskade kultur.  
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För att åstadkomma en lyckad rekrytering bör det första steget, enligt 
Lundèn (2001), vara att noga tänka över vad företagen söker samt att skapa 
en kravprofil där de önskade egenskaperna specificeras. Lindberg (1998) 
anser även att företagen i ett tidigt skede bör begära att få komma i kontakt 
med de konsulter som är tänkta att utföra uppdrag, för att utvärdera deras 
kompetens och erfarenhet. Förutom att ha rätt kompetens och erfarenhet för 
arbetsuppgifterna har även betydelsen av social kompetens, enligt 
Ahrnborg Swenson (1997), blivit allt mer viktig de senaste åren. Enligt 
McQuaig et al (1991) bör det vid rekrytering tas stor hänsyn till om perso-
nerna i fråga socialt passar ihop med de övriga på företagen och känner sig 
bekväma med företagens kultur och delar deras grundläggande värderingar. 
Gör de detta, menar samma författare, ökar chanserna till ett lyckat utfall. 
Det blir då, enligt Merchant & Van der Stede (2003), lättare att styra via 
inputstyrning, då konsulterna i dessa fall ofta känner starkare emotionella 
band till medarbetarna och företagen.  
 
Enligt Lindberg (1998) är det vanligt att företag vid rekrytering försöker få 
konsulter som de redan tidigare har haft erfarenhet av att arbeta tillsam-
mans med eller som de på något annat sätt har kommit i kontakt med tidi-
gare. Anledningen till detta, menar samma författare, är att dessa personer 
har en grundläggande kännedom om företaget, dess kultur och verksamhet 
och att de följaktligen inte behöver någon längre inarbetningsperiod utan 
kan börja arbeta effektivt direkt. Det finns, enligt Linder (1995), företag 
som ser återrekrytering som så pass viktigt att de utvecklat konsultregister, 
för att på så vis kunna följa upp vilka konsulter som tidigare anlitats, hur 
ofta dessa har anlitats samt vem som kan ge ytterligare information om 
konsulten. Detta har gjorts för att förbättra chanserna för att den konsult 
som rekryteras kommer att passa in i företaget. Samma författare påpekar 
dock även att det är viktigt att företag inte blir för beroende av en viss 
konsult, eftersom de då riskerar att gå miste om viktig kunskap och kom-
petens om denne inte går att anlita igen.  

3.2.2 Träning 
Den andra styrmekanismen som ingår i inputstyrning är träning och detta 
begrepp innefattar, enligt Gibb & Megginson (2001), träning på jobbet, 
träning för jobbet samt yrkesanknuten utbildning och utveckling såväl på 
som utanför arbetsplatsen. Detta innehåll liknar, enligt vår mening, det som 
Jaeger & Baliga (1985) lägger i sitt begrepp färdighetsträning, varför vi 
anser att även detta begrepp kan användas. Ordet träning är en översättning 
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av det engelska begreppet ”training” och vi är medvetna om att det 
engelska begreppet inte har exakt samma betydelse som det svenska. Trots 
detta har vi valt att översätta det med träning, då det är det svenska ord som 
vi finner mest passande.  
 
Med Jaeger & Baligas (1985) begrepp färdighetsträning menas träning som 
har för avsikt att ge en ökad kompetens vad gäller kunskap. Förutom detta 
begrepp använder författarna även begreppet värdeträning, vilket innebär 
träning som har som syfte att lära ut företags- och yrkesanknutna värde-
ringar och normer. Värdeträningen placerar Jaeger & Baliga (1985) dock 
under socialisering, vilket även vi har valt att göra och vi kommer därmed 
att återkomma till denna senare i uppsatsen. På vissa ställen är dock 
gränsen mellan träning och socialisering otydlig, varför det förekommer att 
en del aspekter som vi egentligen har placerat under socialisering tas upp 
redan i träningskapitlet.  
 
För inte så länge sedan, menar Ahrnborg Swenson (1997), räknades 
humankapitalet inte som en investering utan snarare som en utgift. Nu 
menar hon dock att företagen upplever det som att deras anställda är deras 
största tillgång och de investerar därmed mer i humankapitalet. Detta görs 
bland annat genom att träna personerna i fråga. Träningen är dock inte ett 
självändamål utan den är ett styrmedel som ledningen använder sig av för 
att uppnå sina mål, vilket påpekas av såväl Jaeger & Baliga (1985), 
Robinson & Robinson (1989) som Gibb & Megginson (2001). Detta genom 
att träningen, enligt samma författare, ger personerna de förutsättningar de 
behöver för att göra det som förväntas av dem. De kan, samtidigt som 
kompetensnivån ökar, göras mer anpassningsbara och engagerade, vilket 
ökar deras möjligheter att utföra sina arbetsuppgifter på ett bättre sätt. 
Merchant & Van der Stede (2003) menar även att företag genom träning 
kan informera personerna i fråga om vilket resultat och beteende som 
förväntas och hur uppgifter kan lösas på bästa sätt. Enligt Ouchi (1982) 
ökar företagens vilja att behålla sina medarbetare i takt med att de satsar 
pengar på att utbilda dem för att leva upp till företagens speciella krav.  
 
Den första träningsform som kommer i fråga när en nyanställd eller ny 
konsult börjar på ett företag är, enligt Linder (1995), oftast en introduktion 
som syftar till att ge den nye grundläggande kännedom om företaget och 
verksamheten. Denna kan vanligtvis ses som en blandning mellan formell 
och informell träning. Exempel på information som företag bör samman-
ställa innan en ny konsult börjar är fakta om företagets organisation och 
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arbetsrutiner, personalens kompetensprofil samt nödvändiga kontaktvägar. 
Anledningen till att företag inleder med en introduktion är, enligt Robinson 
& Robinson (1989), att konsulten inte ska behöva se avsaknaden av denna 
kunskap som ett hinder. Linder (1995) är av samma åsikt och menar att 
introduktionen kan hjälpa den nyanställde eller konsulten att göra ett bättre 
jobb och att detta därmed kommer att minska kostnaderna, eftersom 
konsulten kan arbeta mer produktivt och arbetet därmed kan utföras på 
kortare tid.  
 
Enligt Fenton (2004), räcker det dock inte enbart med en introduktion utan 
han anser att det även är relevant med olika typer av löpande formell 
träning för att förbättra kompetens- och kunskapsnivån. Enligt Platts (2004) 
är det dock svårt att avgöra vilka utbildningsåtgärder som ska vidtas då 
ingenjörer behöver ha en relativt bred och diversifierad kunskaps- och 
kompetensbas som med jämna mellanrum måste uppdateras. De behöver 
framför allt ha teknisk kunskap, men de måste även vara analytiska, kunna 
applicera den kunskap och kompetens de har för att lösa problem och 
kunna lära av tidigare erfarenheter. De måste kunna arbeta ensamma sam-
tidigt som de måste kunna arbeta i grupp. Författaren sammanfattar detta 
med de fyra orden; färdighet, kunskap, lärande samt analyserande och det 
är med dessa i åtanke som ett företags utbildning bör utformas. Enligt 
Lindberg (1998) är interna utbildningsseminarier en av de bästa formerna 
för utveckling och utbildning av egna medarbetare då de brukar innebära en 
uppskattad stimulans för deltagarna.  
 
Förutom en mer formell träning i form av utbildning menar bland annat 
Merchant & Van der Stede (2003) och Harzing & Van Ruysseveldt (2004) 
att det finns en mer informell del i träningen. Ett sätt att träna personer 
informellt är, enligt Harzing & Van Ruysseveldt (2004), att uppmuntra 
arbete i grupp. Att arbeta i grupp tillsammans med personer med olika bak-
grunder kan vara givande för individernas yrkesmässiga utveckling och 
grupparbeten utgör, enligt Magney (1996), idag en allt viktigare del av 
träningen och utbildningen av de anställda. Detta samspel och utbyte gäller 
även för konsulter, som genom att bli placerade i en arbetsgrupp på det 
inköpande företaget snabbare kan ta till sig kunskap såväl som sprida den 
kunskap de själva besitter (Lindberg, 1998). Ett sätt att ytterligare öka 
mängden informell träning och uppmuntra delande av kunskap inom 
organisationen anser Wilkins & Ouchi (1983) vara att främja en företags-
kultur som stödjer detta. Detta resonemang är något som Ladd & Heminger 
(2003) bygger vidare på och de anser att genom att påverka kulturen kan 
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ledningen skapa goda förutsättningar för att gruppmedlemmarna ska dela 
med sig av sin kunskap och därmed bidra till att höja organisationens 
kompetens. De menar att om företagets kultur är öppen för förändring, 
innovation och prestation är den troligtvis även öppen för kunskapsdelning.   
 
Ett annat informellt träningsverktyg, menar Merchant & Van der Stede 
(2003), är utnyttjandet av mentorskap, vilket fungerar på liknande sätt som 
arbete i grupp. Från en mentor, menar Lindberg (1998), kan konsulten få 
hjälp att lära sig företagsspecifika arbetsprocesser och mentorn har ett 
större ansvar än de övriga på arbetsplatsen för att styra konsulten till rätta 
och underlätta för dennes infasning i arbetet. För att styrning med 
mentorskap ska få önskad effekt menar dock samme författare att mentorn 
måste passa för uppgiften (Lindberg, 1998). 
 
Förutom att utbildning och lärande kan ses som sätt att utveckla arbetskraft 
menar Harzing & Van Ruysseveldt (2004) att de även kan ses som viktiga 
socialiseringsverktyg. Genom utbildning kan företag direkt överföra mål 
och värderingar till en större grupp människor samtidigt. Genom att delta i 
utbildningsprogram knyts även viktiga kontakter med andra personer på 
företaget, som personerna i vanliga fall kanske inte skulle komma i kontakt 
med och ett informellt kontaktnät kan skapas. Ladd & Heminger (2000) 
knyter an till detta eftersom de anser att en förutsättning för att individer 
ska kunna dela med sig och dra nytta av varandras kunskap är att de vet 
vilken kunskap de själva och människorna omkring dem besitter. Genom 
att uppmuntra bildandet av en miljö där medarbetarna har kontakt med 
varandra och där de hålls uppdaterade om vilken kunskap som finns att 
tillgå, såväl inom som utanför organisationen, kan förutsättningarna för 
kunskapsdelning förbättras. Ett annat sätt att skapa en miljö där det är 
troligt att kunskapsdelning kommer att ske är, enligt Darr & Kurzberg 
(2000), att rekrytera medarbetare med liknande bakgrund, utbildningsnivå 
och erfarenheter. Detta eftersom bland annat Sabini (1992) har fastställt att 
människor tenderar att dras till och samarbeta väl med andra som liknar 
dem själva. Detta leder oss över till den tredje och sista styrmekanismen 
som vi kommer att diskutera, det vill säga socialisering. 

3.2.3 Socialisering 
För att grupper av individer ska vara effektiva och arbeta mot samma mål 
är det, enligt Jehn et al (1999), fördelaktigt om individerna skiljer sig åt 
med avseende på vilken information de besitter men liknar varandra med 
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avseende på vilka värderingar de har. Vad gäller den första faktorn är 
författaren av åsikten att det är främst vid arbetsuppgifter som inte är rutin-
artade som skillnader i information mellan individerna har en positiv effekt 
på gruppens prestationer och vi anser därför att detta bör gälla för de 
konsulter som vi undersöker i denna studie. Den andra av dessa båda fakto-
rer, det vill säga att det är positivt om individernas värderingar liknar 
varandra, pekar författaren ut som den viktigaste när det handlar om att 
påverka gruppens prestation. Detta resonemang stämmer väl överens med 
Etzionis (1975) åsikt om att socialisering är den mekanism som har den 
största styrpotentialen. Den går ut på att medarbetarna, med hjälp av infor-
mell kontakt mellan individer, lär sig företagets värderingar och kultur samt 
hur de förväntas agera. Detta blir sedan till en vägledning för medarbetarna 
för vad som är ”rätt och fel” och vad som är bättre och sämre agerande, 
utan att någon från ledningen direkt måste påpeka det för dem (Pascale, 
1985). Med socialisering kan medarbetarnas handlande följaktligen styras 
bättre och synkroniseras med vad som är önskvärt inom organisationen. 
Dock måste hänsyn tas till att värderingar, enligt Jehn et al (1999), är svåra 
att observera och identifiera. 
 
Genom socialisering är tanken, enligt Merchant & Van der Stede (2003), 
att individen själv ska styra sina handlingar och arbetssätt. Tanken är dock, 
enligt samma författare, även att det är gruppen som ska träda in när den 
enskilde individen inte själv lyckas styra sig och att det då blir gruppens 
uppgift att informera om och tillrättavisa individens felaktiga handlande. 
En stark social samhörighet underlättar därmed, enligt Pascale (1985), 
möjligheterna för individerna att veta dels hur de bör agera i olika situa-
tioner och dels hur gruppen bör agera vid tillrättavisande av varandra. Om 
inte individerna känner att de bör lyssna på gruppen är styrning i denna 
form inte effektiv.  
 
Ett sätt att sprida värderingar är genom att skapa en företagskultur. Efter-
som det är ett omfattande ämnesområde kommer vi i denna uppsats endast 
att kunna snudda vid begreppet företagskultur, men vi är av åsikten att detta 
är tillräckligt för att uppnå denna studies syfte. Att ha en synlig och med-
veten företagskultur kan vara ett sätt att tydliggöra för medarbetarna ”hur 
saker görs i den här organisationen”. Ett företags kultur brukar sägas vara 
användbar för att reglera organisationens sociala relationer och den brukar, 
enligt Alvesson (2002), liknas vid bland annat ett verktyg eller ett socialt 
klister. Verktyget är det som skapar och formar medarbetarna och klistret 
är det som, efter skapandet, håller dem samman för att bevara kulturen. 
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Företagskulturen består, enligt Ladd & Heminger (2003), av de individuella 
medlemmarnas kollektiva värderingar och övertygelser och den utgör ett 
grundläggande mönster för hur medarbetarna agerar och samarbetar. 
Genom att ha en bra företagskultur menar Majchrazak & Wang (1996) att 
personerna i företaget kan känna sig kollektivt ansvariga att arbeta extra 
hårt för att inte göra de övriga besvikna. Vid användandet av företagskultur 
som styrinstrument förlitar sig företag, enligt Jaeger & Baliga (1985), på att 
individerna i organisationen känner ett moraliskt engagemang samt tar till 
sig företagets normer, värderingar, mål och arbetssätt.  
 
En fördel med att använda företagskulturen i styrsyfte är att medarbetarna 
vet hur de bör och förväntas bete sig samt vilka resultat som organisationen 
vill ska eftersträvas och Jaeger & Baliga (1985) menar att motivationen och 
drivkraften i inputstyrningen är en intern kraft. Arbetsresultatet ses i det här 
fallet som en social skyldighet snarare än ett resultat av ett externt 
påtvingat styrsystem och trots att ingen omedelbar belöning väntar indi-
viden strävar denne ändå efter att arbeta för helhetens bästa (Ouchi, 1980). 
Fördelarna med en stark företagskultur är flera, men det är dock inte alltid 
önskvärt att ha en stark företagskultur, utan Harrison & Carroll (1991) 
menar att det även kan vara en medveten strategi från företagens sida att 
inte försöka forma alla medarbetare, eftersom skillnader dem emellan kan 
bidra till främjandet av innovation och kreativitet.  
 
Ouchi (1982) menar att en stark företagskultur tar lång tid att bygga upp, 
men att den väl på plats kan fungera som ett implicit styrsystem, vilket 
även stöds av Jaeger & Baliga (1985), som anser att den kan underlätta 
skapandet av en vilja bland medarbetarna att uppnå ett bra resultat. Detta 
leder i sin tur till ett minskat behov av andra styrformer. När personalom-
sättningen är hög kan det dock, enligt Harrison & Carroll (1991), vara svårt 
att skapa och bibehålla en stark företagskultur. Detta bland annat eftersom 
det, enligt Hatvany & Pucik (1981), finns en risk att företag investerar 
mindre resurser för att socialisera individer som de misstänker kommer att 
lämna organisationen inom en snar framtid. Enligt vår åsikt skulle detta 
kunna medföra att mindre resurser läggs på socialisering av konsulter, 
eftersom de oftast inte förväntas stanna lika länge på företagen som de fast 
anställda. I anslutning till detta kan vi även nämna att Jaeger & Baliga 
(1985), som vi nämnde under rekrytering, menar att socialiseringen av nya 
medarbetare eller konsulter kan underlättas om personerna i fråga redan 
innan har en mentalitet som liknar den som råder på företaget och som 
redan till viss del delar dess värderingar. Detta kan, enligt vår mening, leda 
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till återrekrytering av konsulter som redan tidigare arbetat på företagen, 
vilket även stöds av Lindberg (1998) som hävdar att de flesta konsultkon-
takter sker med konsulter som företagen har anlitat tidigare. 
 
Socialisering sker, enligt Harrison & Carroll (1991) och Alvesson (2002), 
bland annat genom olika processer som till exempel olika former av sociala 
aktiviteter i och utanför företagen, men även genom samarbete och möten 
under arbetsdagen. Linder (1995) specificerar och nämner gemensamma 
fika- och lunchraster för anställda och konsulter som exempel på aktiviteter 
under arbetsdagen som kan påverka såväl trivsel som arbetsprestationer och 
påverka socialiseringen. Samtidigt som kulturen byggs upp menar Harrison 
& Carroll (1991) och Alvesson (2002) att socialisering sker.  
 
I och med att medarbetarna socialiseras skapas ett ökat förtroende dem 
emellan, vilket, enligt De Gilder (2003), kan ha en positiv inverkan på 
medarbetarnas beteende. Detta förtroende ökar om de har möjlighet att 
träffas mer informellt i till exempel fikarum och korridorer, eftersom 
individerna kan interagera under informella former och förutsättningar för 
meningsutbyte och diskussioner skapas. Förtroende är, som vi tidigare 
nämnt, något som tar tid att bygga upp och därför, menar De Gilder (2003), 
att det är svårare för personer som arbetar tillfälligt i företag att bygga upp 
ett förtroende gentemot organisationen och dess medarbetare. Hos 
konsulter, som kan räknas som tillfälliga i organisationerna, kan det därför 
vara svårt att bygga upp ett stort förtroende och detta kan påverka styr-
ningen negativt.  
 
För att informella träffar ska komma till stånd och därigenom förtroende 
skapas är det viktigt att en företagsmiljö skapas som främjar dessa kontak-
ter och relationer mellan individerna. Följaktligen är det viktigt med såväl 
fysisk som organisatorisk närhet (Majchrazak & Wang, 1996). Genom en 
lämplig layout kan personer uppmuntras till att samarbeta och hjälpas åt 
med uppgifter och detta kan skapa starkare band dem emellan och en ökad 
känsla av tillhörighet. Som vi nämnde vid träning kan även mentorskap ses 
som en del i socialiseringen och då genom att mentorn även ansvarar för att 
sprida företagets värderingar till konsulten (Charlos & O’Connor, 2004). 
Eftersom mentorskap redan diskuterats kommer vi dock inte att diskutera 
detta ytterligare.  
 
För att effektivt kunna använda kultur som ett styrmedel är det viktigt att 
denna snabbt och effektivt kan spridas i organisationen så att alla är med-
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vetna om vad det är som företaget strävar efter och på vilket sätt som de 
uppsatta målen önskas uppnås. Enligt Baliga & Jaeger (1984), kan detta 
bland annat ske genom upprepad interaktion mellan medarbetarna och 
mellan medarbetare och ledning. Detta resonemang ligger i linje med 
Harrison & Carrolls (1991) resonemang om att socialisering bland annat 
kan ske genom introduktionsaktiviteter för de nyanställda, organisations-
evenemang för medarbetarna samt genom att sända signaler via språk, 
bilder och ritualer. Även Smiths (1998) argument passar in här, det vill 
säga att en dialog inom företaget kan leda till att individerna utvecklar en 
känsla av gemenskap, vilken kan bidra till en grundförståelse för vilket 
beteende som är önskvärt. De ovanstående faktorerna gäller, enligt Linder 
(1995), även för konsulter och vi anser det därför vara relevant att ta med 
dem i denna studie. 
 
Alvesson & Lindkvist (1993) understryker i sin forskning att sam- och 
tillhörighet, gruppsammanhållning och delaktighet är känslor som har stor 
påverkan på medarbetarnas agerande och därmed på verksamhetens resultat. 
Här kan även medarbetarnas möjligheter att få information ha en positiv 
inverkan. Samma författare framhäver även att organisationsklimatet och 
medarbetarnas förhållande till sin arbetsplats och sitt arbete kan påverka 
dem mer än den faktiska monetära ersättning de erhåller. Även känslan av 
att ha möjlighet att diskutera och få säga sin mening samt att mötas av 
respekt och att ha någon att dela såväl framgångar som motgångar med kan 
förmå medarbetarna att arbeta mot det gemensamma bästa.  

3.3 Kopplingar mellan styrmekanismerna 
Snell (1992) påpekar, som tidigare nämnts, att det saknas teorier om hur 
rekrytering, träning och socialisering är kopplade till varandra och som 
exempel nämner han att hans egen syn på detta skiljer sig från Ouchis 
(1977) och Jaeger & Baligas (1985) syn på detsamma. I detta avsnitt kom-
mer vi därför kort att redogöra för dessa författares synsätt gällande dessa 
tre styrmekanismer och visa på likheter och skillnader.   
 
Trots att Snell (1992) påpekar att det fortfarande inte är klarlagt vilka 
styrmekanismer som bör ligga under inputstyrning vågar han sig på att 
föreslå en indelning i tre separata delar, nämligen i rekrytering, 
träning/utveckling och socialisering. Han betonar dock att han skiljer på 
vad han kallar de formella byråkratiska styrformerna, det vill säga, rekry-
tering och träning/utveckling å ena sidan och den mer svårobserverbara 
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socialiseringen å andra sidan. Detta illustreras i figur två. Hur dessa styr-
mekanismer påverkar och förhåller sig till varandra går han dock inte 
närmare in på. 

Rekrytering Träning/utveckling Socialisering 

 
Figur 2: Snells (1992) syn på rekrytering, träning & socialisering 
Källa: Egen illustration 
 
Ouchi (1979) beskriver, till skillnad från Snell (1992), hur han anser att 
dessa begrepp förhåller sig till varandra. Han ser rekrytering och 
träning/socialisering som två alternativa vägar för att skapa en organisation 
där individernas och organisationens mål överlappar och han hävdar att 
företag genom att rekrytera personer som redan är tränade/socialiserade kan 
uppnå detta mål. Detta innebär att socialiseringen, vilken, enligt Ouchi 
(1979), består av värde- och färdighetsträning, i vissa fall ligger före rekry-
teringen. Anledningen till detta är att vissa yrkesgrupper, till exempel 
läkare, redan under sin utbildning undervisas i färdigheter, värderingar och 
normer som hör till deras yrke och att de därigenom till viss del redan är 
socialiserade när de kommer till företagen. Detta illustreras i figur tre. 
 

Socialisering 
(Värde- och färdighetsträning)

Rekrytering

 
 

Figur 3: Ouchis (1979) syn på rekrytering, träning & socialisering (del 1) 
Källa: Egen illustration 
 
När företag inte kan rekrytera personer som redan är socialiserade och 
passar organisationen bra kan de, enligt Ouchi (1979), istället anställa 
personer som i nuläget inte passar men som företaget genom 
träning/socialisering kan få att passa in. I dessa fall tar värde- och 
färdighetsträningen vid efter att en person har rekryterats och denne 
förbereds på detta sätt för arbetet, vilket illustreras i figur fyra. 
 

Socialisering 
(Värde- och färdighetsträning)

Rekrytering 

 
Figur 4: Ouchis (1979) syn på rekrytering, träning & socialisering (del 2) 
Källa: Egen illustration 
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Jaeger & Baligas (1985) uppdelning av dessa begrepp liknar Ouchis (1979) 
uppdelning, men det finns vissa skillnader. Till exempel tar inte Jaeger & 
Baliga (1985) upp att värde- och färdighetsträningen kan ligga före rekry-
teringen. Ytterligare en skillnad är vad de olika författarna lägger i 
begreppet socialisering. Ouchi (1979) anser, som beskrivits ovan, att såväl 
värde- som färdighetsträningen innefattas i begreppet socialisering, medan 
Jaeger & Baliga (1985) anser att det bara är värdeträningen som innefattas i 
begreppet socialisering och att färdighetsträningen bör ligga som ett separat 
begrepp. Detta illustreras i figur fem. 
 

Socialisering 
(Värdeträning) 

Rekrytering Färdighetsträning

 
Figur 5: Jaeger & Baligas (1985) syn på rekrytering, träning & socialisering 
Källa: Egen illustration 

3.3.1 Vår modell 
På grund av oenigheten om hur begreppen rekrytering, träning och sociali-
sering förhåller sig till varandra, kommer vi i detta avsnitt att presentera de 
kopplingar mellan begreppen som vi har funnit med utgångspunkt i 
referensramen. Först kommer vi att presentera de kopplingar vi har funnit 
mellan samtliga tre styrmekanismer och därefter kommer vi att para ihop 
styrmekanismerna två och två för att se vilka kopplingar som finns mellan 
respektive par. Alla dessa kopplingar kommer vi därefter att sammanställa i 
en egen modell, vilken kommer att ligga till grund för den del vår analys 
som ämnar svara på andra delen av vårt syfte. 

Koppling mellan rekrytering, träning och socialisering 
Vid en genomgång av referensramen fann vi två kopplingar som band ihop 
samtliga tre styrmekanismer. Den första av dem har vi redan varit inne på 
ett flertal gånger i uppsatsen och den innebär att samtliga tre används för att 
säkerställa att individerna inom ett företag har rätt förutsättningar för att 
klara av sina arbetsuppgifter (Etzioni, 1975; Snell, 1992; Merchant & Van 
der Stede, 2003). Utifrån detta anser vi oss se att rätt rekrytering, träning 
och socialisering bör kunna bidra till ett bättre arbetsresultat, vilket leder 
oss till den första kopplingen mellan begreppen:  

• Rätt rekrytering, träning och socialisering  bättre arbetsresultat 
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Den andra kopplingen vi har sett är att alla tre styrmekanismerna påverkas 
av tiden. Detta baserar vi på Ouchis (1982) åsikt om att företag satsar mer 
på såväl rekrytering som träning ju längre de anställda stannar och Hatvany 
& Puciks (1981) åsikt om att företag ofta är mer villiga att satsa resurser på 
socialisering när de vet att individerna kommer att stanna länge. Vi är av 
åsikten att detta borde gälla även för konsulter och anser oss därför se en 
koppling i att satsningen på rekrytering, träning och socialisering ändras 
när tidsperspektivet förändras. Med anledning av detta anser vi att: 

• Samtliga påverkas av tidsperspektivet 

Koppling mellan rekrytering och träning 
Vad gäller kopplingen mellan rekrytering och träning så anser Ouchi (1982) 
att de är två alternativa vägar för att se till att organisationen och indivi-
derna strävar mot samma mål. Han anser att företagen antingen kan satsa 
på att rekrytera individer som redan är tränade eller satsa på att träna upp 
dem och därmed lägga mindre vikt vid rekryteringen som styrmekanism. 
Vi instämmer i detta och är därför av åsikten att styrmekanismerna rekry-
tering och träning till stor del bör kunna bytas ut mot varandra, vilket leder 
till följande två kopplingar.  

• Rätt rekrytering  mindre träningsbehov 

• Rätt träning  enklare rekrytering 

Genom att rekrytera personer som tidigare har arbetat i företaget och 
därmed redan har kunskap om det och dess verksamhet kan företaget, 
enligt Lindberg (1998), minska träningsbehovet, eftersom det till exempel 
behövs mindre introduktion. Detta ser vi som ytterligare en koppling 
mellan rekrytering och träning. 

• Återrekrytering  mindre träningsbehov 

Koppling mellan rekrytering och socialisering 
En tydlig koppling mellan rekrytering och socialisering återspeglas i 
McQuaig et als (1991) åsikt att företag vid rekrytering bör ta stor hänsyn 
till om personerna de rekryterar delar företagets värderingar och passar in i 
dess kultur. Detta återspeglas även i Harrison & Carrolls (1991) resone-
mang om att företag kan mäta hur lyckad en rekrytering var genom att se 
hur väl de rekryterade individerna passar in i företagets kultur. Eftersom 
personer som redan från början passar in i kulturen inte behöver sociali-
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seras i samma utsträckning är vi av åsikten att rekrytering och socialisering 
är starkt kopplade till varandra och till viss del är utbytbara.  

• Rätt rekrytering  enklare socialisering 

• Effektiv socialisering  enklare rekrytering 

Ett sätt att se till att de som rekryteras passar företagets kultur och därmed 
inte behöver socialiseras i lika stor utsträckning är, enligt Lindberg (1998), 
att vända sig till personer som redan tidigare har arbetat på företaget. Ett 
annat sätt är, enligt Ouchi (1979), att rekrytera individer som redan har 
genomgått en viss grad av socialisering (här kallad försocialisering) under 
sin utbildning. Detta leder oss fram till följande kopplingar. 

• Återrekrytering  mindre socialiseringsbehov 

• Försocialisering  enklare rekrytering 

Koppling mellan träning och socialisering 
Ouchi (1979) anser att socialisering innefattar såväl värde- som färdighets-
träning medan Jaeger & Baliga (1985) och Snell (1992), liksom vi, anser 
att träning och socialisering bör särskiljas. Trots detta anser vi att dessa 
båda begrepp har ett starkt samband med varandra, bland annat därför att 
de ofta sker integrerat. Till exempel kan målet med en utbildning, enligt 
Harzing & Van Ruysseveldt (2004), vara att förmedla såväl kunskap och 
färdigheter som mål och värderingar. Även i grupparbeten sker träning och 
socialisering ofta parallellt, eftersom både kunskap och till exempel värde-
ringar kan spridas inom gruppen. Det faktum att träningssituationer ofta 
innehåller även socialisering leder oss till följande två kopplingar.  

• Sker ofta integrerat 

• Träning kan främja socialisering 

Det är dock inte bara träning som kan främja socialisering utan förhållandet 
kan, enligt vår mening, även vara det omvända. Denna koppling baserar vi 
på Ladd & Hemingers (2003) resonemang om att företag genom att 
påverka företagskulturen, alltså socialisering, kan bidra till att skapa en 
miljö där medarbetarna lär sig av varandra, det vill säga tränas. 

• Socialisering kan främja träning 
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Figur 6: Teoretiska kopplingar mellan rekrytering, träning & socialisering 
Källa: Egen illustration utifrån denna uppsats teoretiska referensram 
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4 EMPIRI 
 
I detta kapitel kommer de innovativa teknikföretag som används som fall-
företag i denna studie att presenteras var och ett för sig för att ge läsarna 
en tydlig bild av på vilket sätt respektive företag använder sig av rekry-
tering, träning och socialisering. 
 

4.1 Scania Technical Center 

4.1.1 Företagsbeskrivning 
På Scanias hemsida beskriver företaget sig som en globalt ledande tillver-
kare av tunga lastbilar, bussar samt industri- och marinmotorer med verk-
samhet på över hundra marknader. Scania har idag drygt 28 000 anställda 
världen över, varav cirka 12 000 i Sverige. (Scanias hemsida) Den infor-
mation som presenteras i denna studie avser dock endast en specifik 
utvecklingsavdelning på Scania Technical Center (hädanefter kallat Scania 
TC), eftersom det är denna som vår intervjuperson har uttalat sig om.  

Intervjupersonen 
Den person vi har intervjuat har bett om att få förbli anonym och vi kom-
mer därför att referera till honom som Sören. Sören arbetar som gruppchef 
på en utvecklingsavdelning och i hans grupp, som främst ägnar sig åt 
konstruktion, finns det för tillfället ett femtontal anställda och två konsulter. 
Dessa konsulter är ingenjörer och har varit på avdelningen sedan år 2001 
respektive år 2003. På Scania TC är det vanligt att de konsulter som köps in 
stannar på företaget en längre tid, vilket Sören definierar som minst ett år. 
Det har förekommit att konsulter stannat i många år, men det är mindre 
vanligt och anledningen till detta är att Scania TC aktivt försöker att 
undvika det.   
 

”Det är lite av och till hur länge de stannar beroende på 
vilka chefer vi har som bestämmer, men cheferna tycker inte 
att de kan sitta för länge. De samlar på sig mycket 
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kompetens och så försvinner de och det är ju inte bra och 
det är det som är nackdelen med det här på lång tid. 
Samtidigt är det inte bra att ha nya konsulter hela tiden för 
det tar ju tid att lära upp dem. Det är ju en inkörningstid.” 

Konsultanvändandet 
En anledning till varför Scania TC anser sig behöva köpa in konsulter är för 
att kunna reglera kapaciteten. Med jämna mellanrum kommer nya förord-
ningar, till exempel de europeiska avgasnormerna, och de krav som ställs i 
dessa måste uppfyllas inom en viss tid. För att klara detta kan det behövas 
extra kapacitet under de mer arbetsintensiva perioderna. Sören anser att det 
fungerar bra att ha konsulter på avdelningen och i de fall då det har 
fungerat mindre bra har de kunnat byta till en annan konsult som har passat 
bättre. Han anser att konsulterna nästan blir som anställda när de stannar 
länge på företaget och att detta inte är enbart positivt eftersom de samlar på 
sig mycket kompetens. Hur konsulterna ska styras är mer eller mindre upp 
till varje avdelning själv att avgöra och Sören känner inte till om det finns 
någon policy kring detta.  

4.1.2 Rekrytering 
På Scania TC är det konstruktörerna tillsammans med gruppchefen som 
avgör när det finns behov av att ta in konsulter. Därefter tas inköpsför-
frågan upp till sektionschefen, som har den yttersta bestämmanderätten i 
frågan. Sektionschefen har tillsammans med avdelningschefen tagit fram en 
ram för hur många konsulter i förhållande till antalet anställda som får vara 
inne i företaget samtidigt och denna ram ligger till grund för konsultin-
köpen. Om det inte finns någon person på företaget som lämpar sig för 
uppgiften tar företaget kontakt med ett par på förhand utvalda konsultbolag. 
Det är ytterst sällan som Scania TC vänder sig till andra konsultbolag. För 
tillfället finns det dock en konsult i Sörens grupp som är egenföretagare, 
men han är noga med att poängtera att detta är ett undantagsfall. 
Rekryteringsförfarandet, anser Sören, går relativt snabbt. Han menar dock 
att det går fortare om konsulten redan är känd av företaget, medan det tar 
lite längre tid om det är fråga om en ny konsult. 
 
Det främsta kriteriet när Scania TC söker konsulter är att de ska ha tillräck-
lig kompetens och det är fördelaktigt om de arbetat med liknande produkter 
tidigare. Även konsulter som tidigare varit i kontakt med eller arbetat för 
Scania TC prioriteras.  
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”Det är mycket viktigt att konsulten så snabbt som möjligt 
ska kunna sätta igång med att arbeta och vara produktiv. 
Det är ju därför vi har köpt in honom.” 

 
Utöver den rätta tekniska kompetensen vill Scania TC även att den sociala 
biten ska stämma. Detta anser dock Sören inte vara något större problem 
och han har sällan upplevt att en konsult inte har passat in i företags-
kulturen. Han tror att konsulterna försöker vara anpassningsbara och passa 
in i de flesta miljöer och att detta därför går smidigt. En annan anledning 
till varför det oftast går bra med den sociala biten tror han är att konsult-
bolagen inte skickar iväg konsulter som de inte tror kommer att passa in. 
Om det skulle uppmärksammas att konsulten ändå inte passar in i företaget 
eller inte har rätt kunskap, vilket har inträffat, byts denne snabbt ut och 
konsultbolaget skickar en ny konsult. Sören minns att det vid dessa tillfäl-
len inte varit något större problem att få en ny konsult, utan konsultbolaget 
har ordnat upp situationen relativt fort. 
 
Trots att konsulterna oftast stannar längre brukar de kontrakt som Scania 
TC skriver med dem sträcka sig tre månader framåt i tiden. Dessa kontrakt 
förlängs sedan med tre månader åt gången vid behov. Sören menar att det 
är relativt vanligt med förlängningar då uppgiften ofta växer och därför tar 
längre tid. När arbetets omfattning redan från början är känd kan dock 
kontrakten i vissa fall skrivas på en längre tid direkt. Överlag är Sören av 
åsikten att rekryteringsförfarandet fungerar bra och han anser inte att det är 
alltför tidskrävande. Anledningen till att det flyter på så bra anser han vara 
den personliga kontakt som byggts upp mellan företaget och konsultbolaget.  

4.1.3 Träning 
Det sker ingen formell introduktion för nya konsulter på Scania TC. Sören 
tror dock att konsulterna eventuellt får någon form av träning och intro-
duktion på konsultbolaget så att de kan förbereda sig och få en uppfattning 
om Scania TC och dess verksamhet. Anledningen till att ingen formell 
introduktion sker är att Scania TC vill att konsulterna ska komma igång 
med sitt arbete så fort som möjligt. Vanligtvis har Scania TC som krav att 
konsulterna redan ska besitta den kompetens, gällande till exempel data-
program, som behövs, men trots detta går det åt lite tid i början för att visa 
dem hur just Scania TC arbetar. Vad gäller styrningen så anser Sören att de 
nya konsulterna behöver styras hårdare så att de får lära sig företagets 
system och rutiner. Scania TC har som rutin att varje konsult måste ha en 
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konstruktör som ansvarar för honom och det är till denne som konsulten 
vänder sig om denne har frågor.  
 

”Det är konstruktören som får styra upp honom på jobbet 
och visa honom till rätta med allt det här. Så funkar det 
alltid. Jag vet inte hur det är på andra ställen. Ibland 
kanske det är en gruppchef som ska styra och guida honom, 
men det tror jag fungerar sämre för gruppcheferna är 
väldigt mycket ute på möten och sitter inte så ofta på sin 
plats som konstruktörerna gör.” 

 
Scania TC bekostar inte utbildning av konsulterna och de bjuder vanligtvis 
inte heller med dem på studiebesök och liknande. Anledningen till detta är 
att företaget anser att konsulterna är där för att utföra ett arbete och att de 
endast ska ersättas för de timmar de arbetar samt att det är konsultbolagets 
ansvar att se till att deras personal har den utbildning de behöver. När det 
handlar om företagsspecifik kunskap händer det dock att företaget bekostar 
konsulternas utbildning, eftersom konsulten inte har nytta av denna utbild-
ning hos något annat företag än just det som utbildningen gäller. Undantag 
görs dock och som ett exempel på detta uppgav Sören att det när föränd-
ringar görs i ett viktigt arbetsverktyg är vanligt med informationsdagar på 
företaget och att även konsulterna brukar bjudas in till dessa dagar. Denna 
utbildning bekostas då av Scania TC.  
 
Träningen genom kunskapsdelning har inte alltid varit helt problemfri men 
Sören är nöjd med dagens situation och menar att de anställda och 
konsulterna går runt och hjälper varandra. Därför ser han i dagsläget inte 
något behov av att aktivt uppmuntra till kunskapsdelning.  
 

”Han har jag sett går runt och hjälper många och delar 
väldigt gärna med sig av det han kan. Så det är många som 
han har hjälpt. Han har upptäckt saker och ting och så. Så 
det funkar nog en del med kunskapsöverföring, det gör det 
nog.”  

 
Sören menar att kunskap är svår att överföra eftersom ”den sitter i 
huvudet”, men han anser att en starkare koppling mellan de anställda och 
konsulterna har en positiv inverkan på kunskapsdelningen och detta är en 
anledning till att varje konsult idag arbetar under en fast anställd. Samman-
fattningsvis upplever Sören att träningen och utbildningen av konsulterna 
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fungerar bra idag. 

4.1.4 Socialisering 
Scania TC strävar efter att få konsulterna att förstå och anamma företagets 
värderingar och normer och försöker få dem att tänka som ”scaniaiter”. 
Detta görs bland annat genom direkt kontakt med konsulten och genom att 
berätta hur man på företaget brukar lösa vissa uppgifter och varför man gör 
som man gör. Sören menar att den personliga kontakten är ett viktigt sätt 
att föra över kulturen till konsulterna och enligt honom fungerar den sociala 
involveringen bra idag och både företaget och konsulterna verkar nöjda. På 
det stora hela är han nöjd med hur konsulterna fungerar på Scania TC och 
hur fort de tar åt sig företagets arbetssätt. De försöker passa in och göra ett 
bra jobb. 
 

”Det blir nog ett bättre resultat om man fungerar ihop och 
kan prata med varandra. Det har man ju sett att om folk inte 
pratar med varandra så kan det gå illa. Om man inte blir 
informerad kan det bli problem. ” 
 

På arbetsplatsen sitter konsulter och fast anställda tillsammans i ett 
kontorslandskap och det görs ingen åtskillnad på kontoren. Sören menar att 
det därmed inte går att se någon uppdelning av de båda grupperna. Huru-
vida en konsult ska delta i ett visst möte eller inte avgörs i samråd med den 
ansvarige konstruktören. Det vanliga är att konsulterna inte följer med på 
mötena utan att konstruktören i efterhand informerar ”sin” konsult om vad 
som har sagts. Om konsulterna har idéer och åsikter så lyssnar företaget på 
dem på samma sätt som de lyssnar på de anställda, eftersom: 
 

”De är ju människor de också.”  
 
När vi frågar om det förutom studiebesöken, vilka nämndes tidigare, finns 
något som konsulterna inte får delta i svarar Sören enligt följande: 
 

”Nej, nej inte vad jag kan se så här. Det är väl om företaget 
bjuder på en julklapp så kanske de inte får det, men nej jag 
kan inte se något annat.”  

 
När vi frågar om ett antal andra specifika företeelser kommer han dock på 
att det nog är mer de inte bjuds med på. Till exempel tror han inte att 
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konsulterna är medbjudna på personalfester och trivselträffar utan att de 
själva får bekosta dessa om de vill vara med. Sören har även upplevt att 
konsulterna inte alltid vill vara med på dessa aktiviteter utan att vissa av 
dem är angelägna att hålla sig utanför för att undvika en diskussion om 
varför de är med. Han ser dock inget konstigt i att konsulterna inte är med 
utan tycker att det är bra att det finns en liten skillnad mellan de anställda 
och konsulterna. Anledningen till att de inte får vara med tror han kan vara 
att det går åt arbetstid, men han påpekar att han inte vet om detta verkligen 
är anledningen. Hur företaget resonerar när de låter konsulterna vara delak-
tiga i vissa aktiviteter men inte i andra vet Sören inte heller, men han tror 
att Scania TC anser att det är konsultbolagens ansvar att ta hand om sina 
konsulter eftersom de är deras anställda. 

4.2 Försvarsbolaget 

4.2.1 Företagsbeskrivning 
Försvarsbolaget är ett högteknologiskt företag med knappt 2000 anställda 
som hör till ledarna inom sin nisch på den militära marknaden (Försvars-
bolagets hemsida). Det har dock, på grund av den känsliga verksamhet det 
ägnar sig åt, valt att vara anonymt och namnet är därför fiktivt. I denna 
uppsats kommer endast en sektion av företaget att studeras, eftersom det är 
denna sektion som intervjupersonen hade bäst kunskap om.  

Intervjupersonen 
Intervjupersonen, som vi kommer att kalla Filip, är sektionschef på en sek-
tion som arbetar med högteknologisk utveckling och på dennes sektion 
befinner det sig för tillfället fem konsulter. Denna sektion är i sin tur invol-
verad i ett större projekt och inom detta projekt arbetar det ungefär 40 
konsulter.  

Konsultanvändandet 
Det är vanligt att konsulter befinner sig på plats på Försvarsbolaget en 
längre tid och många av dem som är inne nu har varit på företaget i flera år. 
Det finns ingen policy för hur länge konsulter får stanna men Filip menar 
att tanken är att företaget ska se till att byta konsulter regelbundet så att inte 
ett för stort beroende byggs upp. Vad som menas med regelbundet är det 
dock upp till varje sektionschef att avgöra.  
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Då företaget är mycket beroende av en större kund och dennes behov har 
de ofta svårt att avgöra hur stor personalstyrka de kommer att behöva inom 
den närmaste framtiden, det vill säga, de har svårt att avgöra om de 
ska ”gasa eller bromsa”. Konsulter anses vara ett bra alternativ för att 
skapa flexibilitet och möjlighet att snabbt kunna anpassa sig till föränd-
ringar i bland annat det statliga utvecklingsbidrag som företaget erhåller. 
Det är sagt att utvecklingsavdelningarna ska ha en konsultbas på mellan 10 
och 15 procent. Utöver detta finns det, Filip veterligen, ingen företags-
policy rörande konsulter. Filip tror inte att det har förts speciellt mycket 
diskussioner på ledningsnivå på företaget om konsulthantering. Han har i 
alla fall inte märkt av det och han har inte heller själv reflekterat så mycket 
över hur styrning av konsulter ska genomföras. Han menar att han själv 
brukar ”känna av personerna” innan de börjar, fråga sig om de skulle passa 
i gruppen och om de har tillräcklig teknisk kunskap och sen brukar det 
fungera bra.  

4.2.2 Rekrytering 
Företaget har idag ramavtal med sju till åtta konsultbolag, till vilka de 
vänder sig när de behöver köpa in konsulter. Inköpsförfarandet ska inledas 
med att företaget skickar en beskrivning av de uppgifter som ska utföras 
samt vilken kompetens-, erfarenhets- och kunskapsnivå de söker till dessa 
företag. Filip antyder dock att det inte alltid går till på detta sätt utan att det 
är vanligare att de som behöver konsulter vänder sig direkt till ett konsult-
bolag som de har kontakter med. Ofta har de, grundat på erfarenhet eller 
referenser, i detta läge redan bestämt sig för vilken konsult de vill ha. För-
delen med detta är att de redan innan konsulten engageras vet om att denne 
är duktig och därför anses detta förfarande utgöra en slags garanti för ett 
lyckat konsultinköp.  
 
Förutom tekniskt kunnande försöker företaget även titta på huruvida en 
eventuell konsult fungerar i gruppen och kan komplettera denna med sin 
personlighet. När de är osäkra på huruvida konsulten passar för uppgiften 
ber de att få träffa honom för en slags anställningsintervju. Denna är dock 
inte lika omfattande som vid vanliga anställningar. Själva upphandlingen 
sker genom företagets inköpsavdelning och om allt löper smidigt kan den 
gå på ett par veckor. Det som tar mest tid tror Filip är pappersarbete och 
formalia. Till exempel måste inköpsanmodan godkännas på flera ställen 
innan en konsult får köpas in. Trots att uppdragen i regel är längre skrivs 
inköpsavtalen på tre månader för att parterna ska få en möjlighet att se om 
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samarbetet fungerar väl i praktiken innan avtalet förlängs. Förlängning 
brukar vanligtvis ske med ett halvår i taget. 
 
Filip upplever att dagens rekryteringsförfarande fungerar bra och han har 
inte upplevt att det finns några stora problem med det. Han ser dock inte 
riktigt rekryteringen som ett sätt att styra konsulterna på.  
 

”Nej, just med konsulter känner jag inte att vi gör riktigt så 
(läs: ser rekryteringsprocessen som ett styrmedel). Vi tar in 
en konsult för ett jobb och så blir det ofta själva hand-
ledaren som styr själva dagliga arbetet.” 

4.2.3 Träning 
När en ny konsult börjar på företaget tilldelas denne en handledare, till 
vilken denne kan vända sig om han eller hon har frågor och funderingar. 
Handledarens uppgift är att introducera konsulten samt att planera och för-
dela uppgifter. Handledaren blir därmed konsultens närmaste chef, men 
konsulten kan även vända sig till sektionschefen vid behov. Filip menar att 
det alltid äger rum någon form av introduktion, men att denna inte är 
formaliserad. Istället får konsulten lära sig det han behöver veta under tiden 
han är på företaget. Ibland används dock den introduktion som är avsedd 
för nyanställda även bitvis för nya konsulter. Enligt Filip anpassas intro-
duktionens omfattning efter vad som behövs för att konsulten ska kunna 
lösa sin uppgift. Anledningen till att introduktionsförfarandet skiljer sig åt 
mellan konsulter och anställda är enligt Filip att: 
  

”De är mer rakt in på uppgiften medan anställda skolar vi 
mer in på företaget. Och det satsar vi inte på konsulterna, 
de ska ju bara in och göra ett jobb.”  

 
Vad gäller utbildning av konsulter har Försvarsbolaget som policy att 
konsultbolaget ska stå för den utbildning som konsulten behöver för att 
klara av sitt jobb. Undantag görs när det rör sig om företagsspecifik kun-
skap som konsulten inte har någon nytta av utanför det specifika företaget. 
Det förekommer även att företaget och konsultbolaget delar på kostnaden 
för utbildningar när det råder en osäkerhet om utbildningen är företags-
specifik eller inte.  
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”Nyligen var det en kurs här som vi stod för kurskostnaden 
för och konsultbolaget debiterade inte för timkostnaden den 
dagen. Den dealen har vi.” 

 
Filip menar också att det förekommer att kurser består av såväl generella 
som företagsspecifika delar och företaget brukar då lösa detta genom ett bra 
samarbete och samförstånd med konsultbolaget. I ett specifikt fall kom 
företaget och konsultbolaget överens om att konsultbolaget skulle betala för 
den mer generella delen medan Försvarsbolaget skulle betala för den mer 
specifika delen. Filip menar att det är bra att de kan komma fram till 
lösningar tillsammans med konsultbolagen och han uppfattar det som att 
det inte brukar vara några problem med den biten.  
 
Stora delar av arbetet i företaget utförs i projektform, med minst fyra 
personer inblandade, vilket tvingar fram samarbete och lärande. På före-
taget har ingen formaliserad process för hur denna kunskapsdelning ska se 
ut satts upp, utan det har erfarenhetsmässigt fungerat bra ändå.  
 

”Jobbet är ett lagarbete, så man tvingas samarbeta och 
dela med sig, man måste jobba tillsammans. I mitt fall är 
det i alla fall så och det skulle inte fungera om man inte 
gjorde det. Man kan tänka att det i andra fall är mer 
självständigt, där man står helt själv, men så är det inte i 
mitt fall. ” 

4.2.4 Socialisering 
Försvarsbolaget försöker få konsulterna att anamma företagets värderingar 
och normer och Filip menar att detta blir lättare och ger bättre resultat om 
de stannar länge i företaget. Han har dock svårt att ge exempel på konkreta 
sätt på vilka de försöker få konsulterna att anamma kulturen. Han menar 
att ”det sitter i väggarna” och är en naturlig del av arbetet. I och med att 
konsulterna stannar en längre tid på företaget menar Filip att de omedvetet 
blir mer som anställda och det händer att företaget skulle vilja anställa dem 
men att detta inte alltid är möjligt. Flera av de konsulter som är på företaget 
idag har varit där längre än flera fast anställda och det faktum att de blir 
som en naturlig del av organisationen förändrar även styrningen av dem.  
 
Företagets syn på konsulterna är att de är där för att lösa en specifik uppgift 
och företaget tror också att konsulterna är medvetna om att de inte kommer 
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att vara delaktiga i alla aktiviteter som de anställda är delaktiga i. Till 
exempel går konsulterna inte på linjemöten eftersom: 
 

”…de handlar om till exempel mål och lön och sånt som de 
inte har med att göra.”  

 
De möten som konsulterna är med på är av den typen som är knuten till 
uppgiften och på dessa möten behandlas konsulterna som vilka medar-
betare som helst. Enligt Filip är mötena dock ofta inte så renodlade utan det 
som har diskuterats på linjemöten dyker ibland upp även på projektmöten 
och fikaraster. Han menar därför att det som sägs vid linjemötena inte på 
något vis är hemligt för konsulterna. Vad gäller medbestämmande så har 
konsulterna samma möjlighet som de anställda att göra sin röst hörd och 
om de kommer med synpunkter angående till exempel arbetssättet så lyss-
nar man på dem.  
 
Filip påtalade vid några tillfällen att konsulterna själva har valt att bli 
konsulter och därmed arbeta på det här sättet och att de därför är medvetna 
om att de kommer att bli behandlade lite annorlunda. Han tror att om de 
inte trivdes så skulle de försöka byta uppgift och kanske företag. Att 
konsulterna ofta stannar en längre tid på företaget ser Filip därför som ett 
tecken på att de trivs och han är av åsikten att ju längre de stannar desto 
mer som ”en i gänget” blir de. Filip menar att om konsulten trivs med 
arbetskamraterna och företaget och om den sociala biten fungerar så gör 
denne ett bättre jobb. 
 
Någon gång per år brukar företaget anordna ”team building” och då är det 
vanligt att konsulterna är med. Tanken bakom att låta konsulterna delta i 
dessa sociala aktiviteter är att arbetet handlar om att fungera ihop som ett 
lag och att dessa aktiviteter blir en viktig del för att skapa denna känsla. Det 
handlar till exempel om att gå ut och äta tillsammans, men även vid mer 
privata alternativ är det vanligt att konsulterna är med.  
 

”I vissa avseende är de som oss alla andra men ändå inte 
hela vägen ut. De är ju inte fast anställda heller så jag 
tycker det är rimligt att det är en viss skillnad.”  

 
För att stärka känslan av samhörighet finns till exempel gemensamma fika-
rum där anställda och konsulter blandas och ingen särskillnad görs. Avstån-
den mellan kontoren är små och Filip menar att det därmed blir en familjär 



Inputstyrning av konsulter 

45 

atmosfär på sektionen. Vad gäller fördelningen av arbetsplatser så finns det 
inte tillräckligt många kontor på sektionen idag och konsulterna får därför 
dela på kontor. Detta leder till att det skapas så kallade ”konsultrum”. Filip 
menar att man kan säga att konsulterna sitter tillsammans med de fast 
anställda men ändå för sig. Att det är konsulterna som får dela kontor 
tycker han är rimligt eftersom de stannar kortare tid än de anställda. Han 
tror inte att konsulterna upplever det som konstigt eller orättvist utan 
snarare som normalt att det är de anställda som har förtur på arbetsplatsen. 
Graden av involvering i det sociala livet på företaget upplevs idag som 
tillfredsställande. 
 

”Jag känner att jag har bra kontakt med de konsulter vi har 
idag så jag tror väl att det skulle komma till min kännedom 
om det (läs: tillhörigheten på arbetsplatsen) skulle upplevas 
som problematiskt. Jag tror att det är bra.”  

4.3 Ericsson 

4.3.1 Företagsbeskrivning 
Ericsson är verksamma inom telekommunikationsbranschen och de är värl-
dens största leverantör av mobila system. År 2003 hade de drygt 51 500 
anställda och knappt hälften av dem var baserade i Sverige. (Ericssons 
hemsida) De fakta som presenteras i denna studie kommer dock endast att 
behandla en specifik sektion, eftersom förfarandet kan skilja sig åt mellan 
olika sektioner och intervjupersonen därmed endast kan svara för sin egen 
sektion.  

Intervjupersonen 
Intervjupersonen har valt att vara anonym och vi kommer därför att kalla 
honom Erik. Erik arbetar som sektionschef på en utvecklingssektion med 
drygt tio anställda och nästan lika många partners, vilken tillhör en större 
avdelning med totalt cirka 90 personer varav 40 är partners. Med partners 
menar Ericsson personer som befinner sig på företaget eller utanför i egna 
lokaler och arbetar med det dagliga arbetet, men som är anställda av ett 
externt konsultbolag, ett partnerföretag. I denna studie behandlas dock 
endast de individer som befinner sig på företaget och vi kommer i fortsätt-
ningen att kalla dessa personer konsulter.  
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Konsultanvändningen 
Ericsson samarbetar sedan fem år tillbaka med ett antal konsultbolag, så 
kallade ”preferred suppliers”, som de i första hand vänder sig till när de 
har behov av konsulter. Det handlar om nära samarbeten som ter sig mer 
som partnerskap. Den avdelning vi studerar köper dock endast in konsulter 
från ett enda bolag och de refererar till detta bolag som sin partner. Detta 
bolag hör inte till gruppen av ”preferred suppliers” ännu, men eftersom det 
sedan länge finns ett väl fungerande samarbete mellan Ericsson och dess 
partner används detta bolag ändå.  
 
Den första konsulten från partnerföretaget började redan hösten 1998, då 
företaget såg att de hade ett behov av en partner som gjorde vissa delar av 
företagets produkter. Den konsult som i dagsläget befunnit sig längst på 
sektionen har varit där i fem år och att konsulter stannar så länge är inget 
ovanligt. 
  

”Våra konsulter är väldigt trogna och de flesta har stannat 
länge med oss. Om man tittar över åren så är det kanske 20-
25 som har varit här och nu är de nio. När det var bättre 
tider var det mer rotation på konsulterna, men med de 
senaste tiderna har det varit tvärtom, då de har haft svårt 
att hitta uppdrag och det har inneburit att det har blivit en 
fast styrka som har varit här de senaste åren.” 

 
Ericsson använder sig av konsulter för att ha en buffert för dåliga tider. Det 
är en jobbig process att avskeda folk och eftersom partnerföretagets 
konsulter lättare kan dimensioneras efter behov, liknar Erik dem vid ett 
gummiband. Han exemplifierar: 
 

”Om Ericsson har 50 000 anställda så är man kanske 60 
000 som jobbar för Ericsson och då står konsulter för de 10 
000. Den siffran kan sen gå lite upp och ner beroende på 
behov. Hade alla 60 000 varit anställda hade man fått säga 
upp för att sedan kanske behöva anställa igen. Det blir 
smidigare så här. ” 

 
Erik kan inte heller påminna sig om att han sett något policydokument där 
det går att utläsa hur konsulterna bör styras, men då han upplever att styr-
ningen fungerar bra i dagsläget har han heller inte aktivt letat. Han tror att 
konsulterna styrs olika beroende på omständigheterna och att det blir olika 
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från fall till fall. Han påpekar dock att han bara kan tala för sin avdelning 
och att han inte riktigt vet hur det fungerar på andra avdelningar.    

4.3.2 Rekrytering 
Erik påtalar hur viktigt det är att ha ett gott samarbete och en öppen dialog 
med partnerföretaget, eftersom öppenheten underlättar inköpsförfarandet 
genom att konsultföretaget kan skapa sig en bättre uppfattning om vad 
Ericsson förväntar sig av de konsulter som ska jobba på företaget. Han 
upplever att samarbetet idag fungerar väldigt bra och det nära samarbetet 
har lett till ett ökat förtroende. 
 

”Där litar jag fullt på den person som jag pratar med och 
jag säger vad jag förväntar mig och jag tror aldrig att jag 
har blivit besviken. Spelar man med öppna kort så får man 
bra respons tillbaka.” 

 
Det är, som kan utläsas ur citatet ovan, ovanligt att det inte fungerar när 
konsulten väl är på plats och under de år som samarbetet har löpt har Erik 
bara varit mindre nöjd vid ett tillfälle. När detta inträffade och han insåg att 
det inte skulle fungera med den konsulten diskuterade han detta med 
partnerföretaget som därefter ersatte konsulten med en annan. Ericssons 
nära samarbete med partnerföretaget underlättar rekryteringsarbetet och det 
upplevs som att rekryteringen av nya konsulter idag är ”jättelätt”.  
 

”I alla fall den delen jag hanterar fungerar hur smidigt som 
helst. Det enda vi kommer överens om är när personen ska 
börja, hur många timmar och timpriset. Och det är inga 
svåra diskussioner. Sen skriver man ett kontrakt. Det går 
fort och alla blir som oftast nöjda. […] Hade det varit olika 
partnerföretag och man hade skiftat mer mellan olika firmor 
så hade det varit svårare, helt klart. För då har man ju fler 
att ta hänsyn till. Så det här är enkelt.” 

 
Konsulterna på sektionen kontrakteras på årsbasis och istället för att köpa 
timmar försöker man att hitta ett fast pris per år, vilket är något som upp-
levs fungera bra. För att underlätta för sig själva och få ytterligare en 
garanti på att konsulten har den kompetens som efterfrågas, ser Ericsson 
gärna att personer som tidigare arbetat på företaget kommer tillbaka för nya 
uppdrag. Även om konsulten inte tidigare arbetat på sektionen kan Erik via 
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sitt interna nätverk få uppgifter om bland annat hur konsulten fungerat i 
tidigare uppdrag och om han passar in i företagskulturen. 
 

”Så det är ju en del i rekryteringen att man har det här nät-
verket och hör efter vad folk tycker om personen. Det är 
flera som kommit in en annan väg på det här sättet.” 

 
Förutom att de konsulter som kommer till företaget måste ha rätt kompe-
tens måste de även fungera socialt i företaget. Detta är mycket viktigt då 
arbetet på sektionen till stor del bygger på team- och projektarbete. Vad 
social förmåga innebär varierar men Erik menar att social förmåga för 
honom inte är identiskt med att de kan prata hela tiden, utan det kan även 
vara att de sitter tysta och gör sitt jobb. Huvudsaken är att de inte drar sig 
undan, utan att de fungerar i gruppen. 

4.3.3 Träning 
Erik påtalar vid flera tillfällen att huruvida det är bra eller dåliga tider för 
företaget spelar stor roll för hur olika delar av verksamheten bedrivs och 
introduktionen för konsulter är ett exempel på något som inte sker lika 
formellt i sämre tider. Det finns till exempel ”checklistor” som konsulterna 
ska gå igenom när de kommer nya, men på grund av de dåliga tiderna är 
ambitionsnivån för närvarande låg och därför används de inte alltid. Inte 
heller uppföljningen är lika omfattande som i goda tider. Utöver att de 
måste pricka av sin checklista är det vanligt att konsulterna även får gå en 
kurs i programmering, eftersom sektionen i fråga använder sig av en 
ovanlig utvecklingsmiljö med ett programmeringsspråk som inte används i 
så stor utsträckning utanför sektionen.  
 
I och med att Ericsson använder sig av ett partnerföretag finns det vanligt-
vis redan arbetskamrater till den enskilde konsulten på plats när denne 
kommer till företaget för första gången. Dessa plus företagets egna personal 
hjälper konsulten att komma tillrätta, vilket minskar behovet av en formell 
introduktion. Skulle det vara något den nytillkomne konsulten undrar över 
och som han inte får svar på av sina arbetskamrater, kan denne alltid vända 
sig till sektionschefen. Oftast räcker det dock med den information som 
konsulten får från arbetskamrater och övrig personal på sektion.  
 
Vad gäller vidareutbildning så får även konsulterna delta i kurser som före-
taget bekostar och det handlar i dessa fall oftast om interna kurser på 
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Ericsson. Men som med allt annat, menar Erik, påverkas även möjligheten 
till utbildning av om det är bra eller dåliga tider. Erik menar dock att om ett 
specifikt behov konstateras för en konsult så är det lika viktigt med utbild-
ning av honom som av en egen anställd. Mer allmänna utbildningar som till 
exempel förhandlingsteknik, ledarskap eller engelska får dock partner-
företaget själva se till att konsulten erhåller. För de konsulter som varit på 
företaget länge uppstår ofta ett behov av eller en önskan om att få ökad 
kännedom om hur mobiltelefonisystemen, som den produkt som sektionen 
utvecklar simulerar, fungerar och få mer vetskap om de delar som 
konsulten själv inte kommer i kontakt med i sitt arbete. När denna önskan 
uppstår finns det utbildningar för detta som konsulten kan få delta i.  
 
Ibland när det gäller att vidareutbilda konsulter kontaktar Erik partner-
företaget så att de två tillsammans kan komma fram till en bra lösning för 
hur kostnaderna ska fördelas. Bland annat förekommer det att konsulterna 
får gå kurser gratis om den nedlagda tiden bekostas av partnerföretaget. I 
dessa fall förs en dialog mellan Erik och partnerföretaget och oftast är det 
inte några större problem att finna en lösning.  
 
Vad gäller lärande på arbetsplatsen anser Erik att det fungerar bra. Att 
lärandet och kunskapsdelningen fungerar tror han beror på att sektionen är 
relativt liten, cirka 20 personer inklusive konsulterna, vilket gör att detta 
inte behöver styras upp så mycket. Den information och kunskap som är 
viktig för arbetet sprids på ett bra sätt inom sektionen. Till exempel har de 
personer som är intresserade av en viss sak möjlighet att diskutera ämnet i 
olika diskussionsforum och på så sätt lära av varandra. Kulturen och 
klimatet på avdelningen har också en positiv inverkan på kunskaps-
delningen och Erik tycker sig se tecken på detta i viljan att hela tiden lära 
mer och dela med sig av sina idéer och sin kunskap. 

4.3.4 Socialisering 
Redan tidigt under intervjun betonade Erik att Ericsson involverar 
konsulterna i det sociala livet på företaget. 
 

”Där är de alltid med och får vara med och ordna om de 
kan det. Vi har väldigt mycket sociala aktiviteter. Har vi 
någon social aktivitet så får alla vi vara med, utom när det 
ligger på avdelningsnivå för då är de inte alltid 
medbjudna.”  
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Erik berättar att man måste särskilja på vilken nivå i företaget som aktivi-
teterna sker. Ligger aktiviteterna på sektionsnivå menar han som sagt att 
konsulterna har en given plats, handlar det däremot om avdelningsnivå eller 
företagsnivå är detta ingen självklarhet. Till exempel ger företaget ibland 
en viss summa pengar per person för att de ska göra något tillsammans och 
då är inte konsulterna medräknade. Inte heller är de medbjudna på 
Ericssons julfest. Ytterligare en sak som inte innefattar konsulterna är de 
personalundersökningar som företaget genomför i syfte att undersöka hur 
stämningen på företaget är. Beslutet att inkludera konsulterna i de sociala 
aktiviteterna på sektionsnivå var nog, enligt Erik, inte så genomtänkt från 
början. Anledningen var nog istället att det skulle kännas konstigt med en 
uppdelning eftersom de anställda och konsulterna dagligen arbetar tillsam-
mans och känner sig som ett team. 
 
I samma andetag som Erik berättar om de sociala aktiviteterna berättar han 
att konsulterna inte är med på de sektionsmöten som hålls. Dessa rör, enligt 
honom, vanligtvis inte konsulterna och de ger ingen information som de 
kan tänkas behöva. Vilken information som sprids till konsulterna är upp 
till sektions- alternativt avdelningschefen att avgöra och det finns inget 
nedskrivet om vad företaget anser vara lämplig information att ge ut. Det 
finns dock viss information som företaget inte vill att konsulterna ska ta del 
av och exempel på sådan är den som ges på de personalmöten som Ericsson 
har fyra till fem gånger per år, där till exempel företagets ekonomiska läge 
och försäljningssiffrorna diskuteras. Utöver detta är det dock inte så mycket 
information som konsulterna inte får ta del av.  
 
Vad gäller involveringen i det sociala livet anser Erik att det kan vara bra 
att konsulterna inte är med på precis allt som företaget gör socialt, utan att 
det kan vara bra för de anställda att stärka sin identitet som anställda. 
Partnerföretagen har egna sammankomster för sina konsulter och det är då 
inte konstigt att även Ericsson behöver ha det. Det finns en förståelse bland 
konsulterna för att det måste vara så när man inte är anställd och därmed är 
det inget problem. Denna skillnad kan till viss del även ses i de omflytt-
ningar i lokalerna som sker ibland och där de anställda får välja kontor först.  
 
Ericssons ledning har tagit fram ett skriftligt material, ”codes of ethics”, 
som informerar om hur de anställda bör förhålla sig till varandra och sina 
arbetsuppgifter. Däri står bland annat att läsa att alla individer ska behand-
las likadant och dessa regler ska alla anställda leva efter. Det här doku-
mentet är något som alla, även konsulterna, måste skriva på att de tagit del 
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av och detta är ett sätt på vilket företaget försöker sprida företagskulturen.  
 
Hur konsulterna behandlas förändras med tiden och denna förändring, 
menar Erik, är något som sker omedvetet. De som befunnit sig länge på 
företaget blir en mer naturlig del av arbetsplatsen och de känns nästan som 
vem som helst, vilket medför att styrningen av dem förändras. Han menar 
också att ju längre konsulterna befinner sig på plats, desto mer intresserade 
blir de av Ericsson, hur det går för företaget och av att passa in i miljön.  

4.4 Saab Training Systems 

4.4.1 Företagsbeskrivning 
Saab Training Systems (hädanefter kallade STS) är verksamt inom 
försvarsindustrin och arbetar med att utveckla högteknologiska produkter 
och system för både den nationella och den internationella marknaden. De 
senaste åren har företaget vuxit kraftigt, både vad gäller omsättning och 
antal anställda, och det har idag en omsättning på drygt en miljard kronor 
och runt 400 anställda. Utöver dessa är ungefär ett fyrtiotal högutbildade 
teknikkonsulter verksamma inom organisationen. (Saab Training Systems 
hemsida) 

Intervjupersonen 
Intervjupersonen, Mats Jonson, arbetar sedan länge med inköp av konsulter 
och har varit med om att utveckla de rutiner som finns på företaget idag. 
Han har funderat en del över vilken problematik det kan medföra att ta in 
konsulter och eftersom han sitter på inköpsavdelningen har hans tankar 
främst cirkulerat kring hur företagets framtida försörjning av externa 
resurser bör se ut.  

Konsultanvändandet 
Konsultanvändandet i företaget har fyrdubblats under de senaste fem åren. 
Anledningen till den kraftiga ökningen är att företaget velat skapa en större 
flexibilitet i såväl kompetens som numerär. Mats menar att det är en med-
veten strategi att lösa en större del av resursbehovet med konsulter.  

 
”Vad som är intressant att se är vart man är på väg i ett 
företag. Det förändras hela tiden. Det är inte samma 
kompetens och absolut inte samma volym av den typen av 
kompetens som behövs hela tiden utan det förändras.”  
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Företaget delar in sina konsulter i två grupper; dels sådana som tas in för att 
de besitter en specialistkunskap som inte finns inom företaget och dels 
sådana som tas in för att företaget behöver extra kapacitet inom ett område 
där de själva redan besitter tillräcklig kompetens. Mats anser att företaget 
har kommit relativt långt med strategin kring styrningen av konsulter som 
befinner sig i företaget och ämnet är något som det arbetas mycket med 
idag. Han anser att det är viktigt att det finns en tanke bakom användandet 
av konsulter då de utgör dyra resurser.  

4.4.2 Rekrytering 
Arbetet med att finna lämpliga teknikkonsulter till företaget börjar redan 
innan behovet uppstår och det första som görs är att lokalisera lämpliga 
leverantörer som företaget vill inleda ett samarbete med. Företaget har 
sedan några år tillbaka ett nära samarbete med tre större leverantörer av 
teknikkonsulter och i takt med att dessa har lärt känna STS med avseende 
på teknikområden, företagskultur och liknande har rekryteringsprocessen 
förenklats. I och med den ökade kunskapen får leverantörerna allt större 
möjlighet att matcha STS behov mot rätt konsultprofil men trots detta vill 
företaget fortfarande träffa konsulterna ”för att se att kemin stämmer” 
innan de börjar. 
 
Vid rekryteringsprocessen är dock det allra viktigaste att konsulten har rätt 
kompetens för att klara av den uppgift denne köps in för att utföra. Därut-
över måste han eller hon passa in i företaget, vara självgående och klara av 
att ta egna initiativ. Företaget upplever att det är fördelaktigt att 
kunna ”återanvända” konsulterna, det vill säga att kunna använda sig av 
någon som tidigare varit inne på företaget. Detta eftersom dessa konsulter 
redan har hunnit skapa sig ett kontaktnät på företaget, har förståelse för 
arbetsrutinerna och vet var nödvändig information står att finna.  
 

”Det är ju alltid en startsträcka med att använda en konsult. 
Den som varit här tidigare har en mycket kortare start-
sträcka eftersom han redan känner vår kultur, organisation 
och rutiner.” 

 
Tidigare var det vanligt att kontrakten skrevs på två till tre månader i taget 
men det blev administrativt kostsamt och i dagsläget köps konsulterna 
vanligtvis in för ett projekts livslängd, vilken oftast är minst ett år. Vissa 
konsulter har funnits på företaget i över tio år men det mer generella snittet 
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ligger kring ett och ett halvt år de senaste fem åren räknat. Förutom mins-
kade kostnader ser Mats även andra fördelar med längre kontraktsperioder.  
 

”Det går inte att bara skyffla folk in och ut.  […] För det 
finns ju en erfarenhet, kultur och branschkännedom som du 
inte bygger upp på annat sätt än att jobba i den.” 

 
Användandet av konsulter fungerar bra och Mats är nöjd med rekryterings-
processen. Han påpekar dock att det alltid finns förbättringspotential och ett 
problem som han påtalar är att konsulterna ibland utnyttjas för andra 
mindre kvalificerade uppgifter än det var tänkt när de togs in. Detta ser 
Mats som resursslöseri och han menar att kostnaderna snabbt kan springa 
iväg. Han menar att om företaget kan bli ännu bättre på att använda 
konsulterna till rätt saker skulle antalet konsulter kunna minskas alternativt 
omfördelas till mindre kostsamma konsulter. 
 

”Det blir lätt att du istället för att fokusera på det du togs in 
hit för att göra får hjälpa till på andra delar i projektet. 
Sedan har vi plötsligt lastat på honom en massa andra 
uppgifter, vilket kanske gör att han inte riktigt hinner det 
han var satt att göra. Konsulten blir en naturlig del i din 
linjeorganisation på något sätt och jobbar kanske bara till 
50 procent med de specifika uppgifter han var avsedd att 
göra när han kom in.” 

4.4.3 Träning 
Introduktionen för nya konsulter går ut på att den nye konsulten placeras 
hos en anställd som fungerar som en slags fadder och ansvarar för denne. 
Företaget har tagit fram en checklista för introduktion av konsulter som ska 
gås igenom inom två månader från uppdragsstart. Exempel på uppgifter 
som finns med på denna lista är att gå igenom IT-säkerhetsrutinerna samt 
lära sig företagets organisation och riktlinjer. Listan ska, efter att konsulten 
har gått igenom den, skrivas under av både linjechefen och konsulten.  
 
Konsulterna arbetar oftast inte fulla arbetsveckor på STS utan de har även 
ett visst antal timmar som är ”öronmärkta” för till exempel vidareutbild-
ning och kompetensutveckling i konsultbolagets regi. Företaget bekostar 
ingen utbildning för konsulterna. 
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”Vi köper ju ett färdigt koncept. Det är ju det som är lite 
vitsen med det.” 

 
Specialutbildning som krävs för att konsulterna ska klara av att utföra ett 
specifikt uppdrag låter företaget dock konsulterna delta i och dessa kurser 
betalar företaget. Mats poängterar dock att detta enbart gäller företags-
specifika utbildningar. Om både företaget och konsultbolaget har nytta av 
utbildningen brukar företagen dela på kostnaderna. Mats upplever att denna 
uppdelning fungerar bra idag och att alla parter är nöjda. 
 
Hanteringen av kunskap är viktig på STS och något som underlättar 
kompetensöverföringen är att arbetet ofta sker i projektgrupper. Anled-
ningen till att detta arbetssätt anses vara fördelaktigt är att det innebär att 
flera personer samarbetar och därmed lär sig av varandra och bygger upp 
ett viktigt kontaktnät. Det finns inga ensamvargar som sitter och arbetar 
med bara sin lilla del och detta tror Mats har stor betydelse för varför före-
taget inte upplever kunskapsdelning som något stort problem. 

4.4.4 Socialisering 
För STS är det självklart att försöka integrera konsulterna i det sociala livet 
på företaget. Mats är av åsikten att det är viktigt att konsulterna behandlas 
lika väl som de anställda och han tror att detta påverkar deras produktivitet. 
Han menar att konsulterna går in i organisationen och utför sitt arbete som 
vilka anställda som helst. Han menar att konsulterna inte heller styrs annor-
lunda jämfört med de fast anställda.  
 

”De används som precis vem som helst. De får ta kunder 
ibland, de är med ute på våra siter, de är med ute och reser. 
De ingår som vem som helst. Anställd eller konsult spelar 
ingen roll. De gör de arbetsuppgifter som krävs för att 
fullgöra uppdraget.” 

 
Företaget försöker att inte göra någon skillnad mellan de båda grupperna 
och till exempel är konsulterna, likväl som de anställda, med i företagets 
luciatåg och när avdelningarna har sociala aktivitetskvällar. Därutöver blir 
de integrerade i det sociala livet på arbetsplatsen genom att sitta med på 
fikarasterna och där få ta samma ansvar som de anställda vad gäller att till 
exempel tömma diskmaskiner och baka till fredagsfikat. Konsulterna får 
även vara med på personalfester. De är dock inte med på alla informations-
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träffar och de får inte heller ta del av all information som går ut till de 
anställda, men Mats anser ändå att konsulterna får ta del av mycket 
information och ibland undrar han om det är klokt att informera så mycket 
som företaget gör om eventuella förändringar i organisationen.  
 
Enligt Mats tänkte inte företaget på eventuella för- och nackdelar vid valet 
att involvera konsulterna. Enligt honom är det helt enkelt på detta sätt som 
företaget arbetar och han menar att även konsulterna lever med företaget 
och kämpar för att få saker gjorda. Han menar att om företaget vill att 
konsulterna ska hugga i när det behövs så måste de ju också få känna att de 
är en del i laget, precis som alla andra. 
 

”Det är viktigt att du har en uppgift och att ha lyckats och 
då kan känna samma glädje som de övriga och känna 
delaktighet. Jag tror att det är jätteviktigt. Du blir bättre 
då.” 

 
Efter en tid på företaget börjar konsulten ofta involvera sig på ett helt annat 
sätt än tidigare och Mats berättar att han upplever att styrningen förändras 
beroende på hur länge konsulten har varit i företaget.  
 

”Vad man kan se är att när du har varit väldigt länge, då 
kanske det krävs att du styr upp dig igen. Du blir lite väl 
hemmastadd. Då kan det vara risk att du själv glider iväg 
och tycker att det är lite roligare att göra det här och det 
här, istället för det här du absolut skulle göra.”  

 
Att lära konsulten och konsultbolaget företagets värderingar och normer 
anser den Mats är viktigt, men han påpekar att det är svårt att hitta ett bra 
sätt att göra detta på och veta att det fungerar.  
 

”Vi visar våra leverantörer av konsulter vilka som är våra 
värderingar. Värderingar skapas ju med tiden. Det är 
ingenting som man sätter sig ner och skriver ner på ett 
papper att så här ska du göra. Ett företag har en historia. 
Man brukar säga att det sitter i väggarna och det gör det. 
Det finns en anda och det är den som du ska försöka 
dokumentera ned. Men lätt är det inte”  
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För en tid sedan formulerade företaget sin strategi och sina visioner och i 
samband med detta, för första gången, även företagets värderingar. Anled-
ningen till att företaget försökt beskriva sina värderingar i ord är att det ska 
bli lättare att sprida dem samt att de personer som söker sig till företaget 
ska kunna få en uppfattning om hur företaget vill vara och vad det är det 
försöker leva efter. Dessa texter utgör nu en del av introduktionen men står 
även att läsa på företagets hemsida. 
 
Hur företaget mer specifikt försöker sprida företagskulturen vidare till 
konsulterna har Mats svårt att svara på. Han menar att människor sänder ut 
denna information och tar emot den på olika sätt. Mycket tror han fås 
genom den introduktion som varje konsult måste genomgå men han menar 
också att det är svårt att veta hur noga konsulten bearbetar introduktions-
materialet. Vissa läser och funderar nog över informationens innehåll mer 
än andra.  
 
För att sammanfatta socialiseringen av konsulterna så upplever Mats att 
den fungerar tillfredsställande och att alla parter är nöjda med dagens 
system. Detta grundar han på de regelbundna utvärderingar som genomförs, 
både på leverantörsnivå och på konsultnivå och vad företaget kan utläsa så 
är konsulterna nöjda och trivs bra på företaget. Företaget får även ta del av 
de utvärderingar som konsultbolagen gör och dessa visar på samma resultat. 
Så Mats menar:  
 

”Utvärderingarna är svar nog för oss. Vi behandlar dem 
väl.”  

4.5 Volvo Personvagnar 

4.5.1 Företagsbeskrivning 
Volvo Personvagnar (hädanefter benämns företaget Volvo PV) är en stor 
tillverkare av personbilar och ägs sedan 1999 av Ford Motor Company. De 
senaste åren har det gått bra för företaget och årets försäljningsmål har 
redan justerats upp en gång under året. Volvo PV har idag en arbetsstyrka 
på drygt 28 000 anställda, varav drygt 20 000 i Sverige. (Volvo Person-
vagnars hemsida) 
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Intervjupersonen 
Intervjupersonen på Volvo PV heter Ulf Säker och han leder en verksamhet 
som hanterar inköpen av konsulter och därigenom alla typer av konsult-
tjänster. Denna del av Volvo PV:s verksamhet hanterar miljardbelopp och 
det är därför viktigt att den fungerar tillfredsställande. 

Konsultanvändandet 
Företaget har idag cirka 1000 konsulter inne i organisationen, vilket inne-
bär att antalet nästan har fördubblats under de senaste fyra åren och anled-
ningen till detta är att det går bra för företaget och att konsulter tas in för att 
klara verksamheten. Volvo PV siktar på att ha i genomsnitt 10-15 procent 
konsulter i förhållande till fast anställda mätt över en produktcykel (cirka 
tre år).  

4.5.2 Rekrytering 
Tidigare upplevdes inköpsprocessen av konsulter som bökig, då den inne-
höll omfattande transaktionshantering. Efter en utvärdering implemen-
terades det därför ett nytt system, vilket innebär att det finns ett länkföretag 
mellan konsultbolagen och Volvo PV. Detta företag har som uppgift att 
administrera och sköta allt som rör konsulterna; från förhandling till tids-
rapportering. Anledningen till varför Volvo PV har valt att använda ett 
länkföretag är, enligt Ulf, att det är effektivare och att det därför kan leda 
till kostnadsbesparingar. 
 

”Man ska veta när man pratar om konsulter att det är 
väldigt mycket tjänster involverade och det här är inte 
någon affär som är lätt att genomföra. Vi kan säga som så 
här att om en konsult till exempel kostar en miljon per år 
och vi har tusen konsulter på plats så är det en miljard. Då 
är det ju synnerligen viktigt att man jobbar på ett effektivt 
sätt med konsulthanteringen. Fem procent besparing är ju 
ändå 50 miljoner, så det slår väldigt hårt.”  

 
Innan företaget lämnar över ansvaret för rekryteringen till länkföretaget 
måste inköpet godkännas internt på en relativt hög nivå. När beslutet att 
köpa in en konsult är fattat skickar länkföretaget ut en förfrågan till ett antal 
leverantörer som får lägga bud och utifrån dessa väljer Volvo PV ut den, 
som de anser, bäst lämpade konsulten. Det de letar efter i en konsult är 
bland annat en grundkompetens, men därutöver ser företaget gärna att 
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konsulten är bekant med de olika system som företaget använder sig av i 
sin verksamhet. Lång erfarenhet är ytterligare en faktor som ses som 
positiv. 
 
Direktiv om hur konsulthanteringen ska skötas kommer från Volvo PV och 
till exempel finns det en leverantörsgradering fastställd för att begränsa 
antalet möjliga konsultbolag att vända sig till. Volvo PV har höga krav på 
sina konsultleverantörer och Ulf upplever att företaget arbetat hårt och satt 
tryck på konsultbolagen för att få vad de vill ha.  
 

”Konsultleverantören ska naturligtvis hålla rätt pris och 
erbjuda de rätta kompetenserna, och sedan har vi det här 
med ISO, att han ska ha olika certifikat, miljöcertifikat och 
så vidare.” 

 
I dagsläget upphandlas konsulterna på årsbasis, men priset räknas per 
löpande timme. Fördelen med att köpa in konsulterna på längre tidsperioder 
anses vara att detta kan påverka priserna positivt. Vet konsultbolagen att de 
har sina konsulter uppbundna en längre period innebär det en ekonomisk 
trygghet för dem. Tidigare var det tänkt att konsulterna skulle ha en 
uppdragstid på max två år hos Volvo PV och därefter skulle de ”fasas ut ur 
företaget”. Denna tidsram visade sig dock vara för optimistisk, då framtag-
ningscykeln för företagets produkter är relativt lång. Med anledning av 
detta har företaget ökat det antal år som en konsult max bör vara inne från 
två till tre år. Anledningen till varför Volvo PV har en gräns är: 
 

”Om vi har konsulter under väldigt lång tid så lär de sig om 
vår verksamhet och blir nästan som en anställd och det 
tycker vi kanske inte alltid är så bra, utan det är viktigt att 
vi får en korsbefruktning såtillvida att om en person har 
varit hos oss i tre år kan det vara bra om vederbörande är 
borta från oss i ett eller två år hos någon annan i 
bilbranschen och kommer tillbaka till oss med nya fräscha 
kunskaper.”  

4.5.3 Träning 
När det kommer en ny konsult till Volvo PV är det varje linjechefs uppgift 
att ta emot och introducera konsulten i vad som är specifikt för den grupp 
som han kommer att arbeta inom. Introduktionen brukar till exempel inne-
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fatta att någon visar runt konsulten, presenterar honom för arbets-
kamraterna och visar lokalerna. Detta är dock inget som är formellt bestämt 
och mängden introduktion kan därför variera mellan olika avdelningar. Det 
finns en checklista som används när det kommer en nyanställd till företaget 
och Ulf menar att denna lista delvis även används till konsulterna.  
 
För att en konsult på ett bra sätt ska komma in i arbetsgruppens uppgifter 
brukar Volvo PV låta en fast anställd verka som mentor. Om konsulten 
sedan blir kvar länge i företaget försvinner detta mentorskap och konsulten 
blir nästan som en av de ordinarie. I och med mentorskapet finns det en 
anställd som har en starkare koppling till konsulten och Ulf menar att det 
därför är lättare att använda konsulten på ett så bra sätt som möjligt, lära sig 
av denne och ”tanka” denne på kunskap inom området.  
 
Grundtanken vad gäller utbildning är att de konsulter som kommer till 
Volvo PV ska vara ”utbildade och klara” så att de kan börja arbeta på en 
gång och ur företagets direktiv angående anlitande av konsulter går att 
utläsa att utbildningsansvaret för konsulterna ligger på konsultbolagen. Det 
förekommer dock att konsulter vidareutbildas i företagets regi och i dessa 
fall är det upp till konsultens närmaste chef att avgöra om konsulten 
behöver utbildning och i så fall vilken slags utbildning denne behöver. 
Enligt konsultdirektivet ska utbildningen då inte vara av allmän karaktär 
utan vara nödvändig för uppdraget och inte ligga utanför arbetstid. Det 
händer ibland att det kommer önskemål från konsulter om att få delta i 
något utbildningsprogram och när detta händer är det platstillgången som 
avgör om de får vara med. 
 

”Har vi köpt en kurs för 15 medarbetare och bara är 14 så 
kan konsulten få vara med.” 

 
Vid de tillfällen konsulterna är med behöver de vanligtvis inte betala för 
kursen men Volvo PV betalar heller inget timarvode för kurstimmarna. Om 
det skulle uppstå ett behov av en företagsspecifik utbildning tänker 
företaget lite annorlunda och de står då för hela kostnaden för denna utbild-
ning. Anledningen är att företaget inte kan förutsätta att konsultbolaget 
betalar för detta. Ulf sammanfattar sina tankar kring utbildning på följande 
sätt:  
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”Vi har inget krav på oss att utveckla medarbetarna. Att vi 
utvecklar våra egna anställda det är ju en bit, men vi har 
inget krav på oss att utveckla konsulterna. Vi ska inte 
begåva dem med någon form av utbildning om den inte är 
Volvounik.” 

4.5.4 Socialisering 
Volvo PV försöker att aktivt involvera konsulterna i det sociala livet på 
företaget och de anser att det är viktigt att de trivs socialt och har arbets-
uppgifter som de trivs med. De försöker även att skapa en ”teamkänsla”, 
se till att konsulterna känner sig delaktiga samt överföra företagets kultur 
till dem. Anledningen är att de vill att de ska känna gemenskap, eftersom 
detta kan påverka deras motivation positivt. Konsulterna blir involverade 
bland annat genom att vara med på fikarasterna och i de dagliga diskussio-
nerna på arbetsplatsen. Aktiviteter som till exempel personalfester och 
liknande är de dock inte med på. Ulf tror att anledningen till detta är att det 
alltid är viktigt att tänka på kostnader och vad gäller till exempel personal-
fester så är en viss summa pengar avsatt beroende på antalet anställda.  
 
Under tiden som konsulten arbetar på Volvo PV får denne ta del av de 
informationsmail som skickas ut och denne har även tillgång till företagets 
intranät. Där kan han eller hon själv tillgodogöra sig bland annat företagets 
värderingar och filosofi. Utöver detta kommer konsulten i kontakt med 
företagets värderingar och kultur i det dagliga arbetet genom att befinna sig 
på företaget. All information är dock inte tillgänglig för konsulterna; bland 
annat är de inte alltid med på möten, eftersom det inte alltid bedöms vara 
nödvändigt. Vad gäller frågor rörande till exempel arbetssysslor och 
förändringsarbete på företaget är konsulterna vanligtvis inte så involverade, 
men vid större förändringar är det brukligt att informera konsultbolagen om 
vad det är som kommer att hända. Att involvera konsulterna i det sociala 
livet på företaget har, enligt Ulf, flera fördelar och dessa avspeglar sig i det 
dagliga arbetet. Han menar att det är viktigt att en individ som kommer till 
företaget känner sig som en kugge i maskineriet och genom att hålla 
konsulten utanför menar han att dennes arbetsresultat troligtvis skulle bli 
sämre. 
 
Över tiden, menar Ulf, tenderar konsulterna att bli behandlade nästan som 
fast anställda. Men det skiljer sig ändå alltid lite dem emellan, då företaget 
bland annat har medarbetarsamtal med de anställda men inte med 
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konsulterna. Ulf anser att detta är ganska självklart då Volvo PV inte har 
något arbetsgivaransvar för de personer som de köper in utan att det ansva-
ret fortfarande ligger på konsultbolaget.  
 
Ulf anser dock att det inte enbart är upp till företaget att involvera 
konsulten, utan han anser att konsulten själv har en stor del i att ”bli som en 
i gruppen”. Det är självklart, menar han, att de fast anställda har väldigt 
starka band sinsemellan, då de ofta arbetat en längre tid tillsammans. För 
att kunna komma in som ny gäller det därför att kunna bjuda på sig själv 
och försöka passa in i gruppen. Ulf har märkt att det kan vara lite trevande 
första tiden men att konsulterna brukar vara så anpassningsbara att de kan 
känna av vad de bör göra för att bli en i gruppen. 
 

”De ska komma hit och känna att de är en del av vår 
verksamhet. Inte lika som en fast anställd men man är med 
på väldigt mycket. Det är få bitar vi väljer bort som 
konsulten inte kan vara med på.”  

 
När en konsult har varit en längre tid på företaget uppstår det relativt starka 
band till Volvo PV. Ulf menar att konsulterna känner att de på företaget får 
göra intressanta saker, vara en del av en spännande miljö och få vara med 
och utveckla nya produkter. Ulf är av åsikten att konsulternas involvering i 
det sociala livet på företaget fungerar bra.  
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5 EMPIRISK ANALYS 
 
I det här kapitlet kommer vi att försöka underlätta för läsarna genom att 
sammanfatta samt analysera det empiriska materialet för att se om det 
finns några likheter och skillnader i företagens sätt att agera vad gäller 
rekrytering, träning och socialisering. 
 
Utifrån empirin identifierade vi ett antal faktorer som vi ansåg skulle kunna 
ligga till grund för en indelning av de företeelser som vi menar vara intres-
santa att studera. I detta kapitel kommer dessa faktorer att presenteras och 
diskuteras för att ge läsarna en bättre bild av den empiriska verklighet som 
vi har studerat, samt för att undersöka om det går att se om företagen skiljer 
sig ifrån varandra. Den teoretiska referensramen kommer inte att användas 
i detta kapitel eftersom syftet med det är att sortera och presentera det 
empiriska materialet på ett sätt som gör det lättare för läsarna att följa med i 
den teoretiska analys som följer i kapitel sex. 

5.1 Rekrytering 
Faktorer Scania TC Försvars-

bolaget 
Ericsson STS Volvo PV 

Efterfrågas 
hos 

konsulter 

1. Teknisk 
kompetens. 
2. Erfarenhet. 
3. Tidigare 
kontakt.  
4. Social 
kompetens. 

1. Teknisk 
kompetens.  
2. Social 
kompetens. 

1. Teknisk 
kompetens. 
2. Social 
kompetens. 

1. Teknisk 
kompetens. 
2. Passar in. 
3. Tar egna 
initiativ. 

1. Teknisk 
kompetens.  
2. Vetskap om 
företagets 
system. 
3. Erfarenhet. 

Tidigare 
kontakt 

Bra, går for-
tare att få 
dem att 
arbeta bra. 

Bra, som  
garanti. 

Bra, som 
kompetens-
garanti. 

Bra, skapat 
kontaktnät, 
har företags-
kunskap. 

Ok, men 
"kors-
befruktade". 

Leverantör Ett förutbe-
stämt antal. 

Ramavtal med 
7-8 konsult-
bolag. 

Samarbete 
med antal 
partnerbolag 

Samarbete 
med tre leve-
rantörer. 

Länkföretag,  
utvalda kon-
sultbolag. 

Tabell 1: Faktorer vid rekrytering 
Källa: Egen sammanställning 
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1. Efterfrågas hos konsulter 
Som visas i tabell ett är en av likheterna mellan vad som efterfrågas hos 
konsulterna att samtliga företag nämnde teknisk kompetens som första 
punkt när vi frågade vad de sökte hos konsulter. Detta anser vi vara en 
naturlig reaktion när det gäller rekrytering av konsulter, då företagen har en 
roll som de vill att de ska fylla och därför vet vilken kompetens de bör ha, 
samtidigt som företagen inte verkar vara villiga att tillåta en alltför lång 
inskolningstid. Förutom den tekniska kompetensen nämnde alla företag 
utom Volvo PV att den sociala kompetensen också var viktig. Att Volvo 
PV inte nämnde social kompetens som ett kriterium kan, enligt vår mening, 
bero på två saker. Antingen ses denna inte som särskilt viktigt eller också 
är det tvärtom så att den ses som så självklar att Ulf inte upplevde att den 
ens behövde nämnas. Utöver dessa likheter kan vi även se en skillnad i och 
med att två av företagen, Scania TC och Volvo PV, tog upp tidigare 
erfarenhet som något de efterfrågade vid rekrytering av konsulter. Detta ser 
vi dock inte som en så betydande skillnad att vi anser att dessa företag 
representerar ett eget synsätt, utan vi anser att samtliga fem företag har en 
liknande syn vad gäller vad som efterfrågas hos konsulterna. 

2. Tidigare kontakt 
I den andra faktorn, om företagen ser det som fördelaktigt att återanvända 
konsulter, har vi urskiljt två olika synsätt. Det ena delas av Scania TC, 
Försvarsbolaget, Ericsson och STS, vilka anser att det är fördelaktigt att vid 
rekrytering kunna få tillbaka konsulter som redan har arbetat på företaget. 
Detta då dessa har företagsspecifik kunskap som gör att de snabbare kan 
komma igång och arbeta effektivt. Försvarsbolaget och Ericsson såg utöver 
detta återanvändning som en garanti för att lämpliga konsulter tas in. Det 
andra synsättet representeras av Volvo PV som anser att ett återanvändande 
av konsulter endast är fördelaktigt om konsulterna ”korsbefruktats” innan, 
det vill säga om de arbetat på ett annat företag ett tag och därmed tar med 
sig nyförvärvade kunskaper tillbaka till Volvo PV. Skillnaden här anser vi 
är så pass stor att vi vill se det som två olika synsätt.  

3. Leverantörer 
Alla företagen använde sig i någon form av ett antal förutbestämda konsult-
bolag när de började leta efter en ny konsult. Två olika synsätt kan urskiljas 
och det första är att Scania TC, Försvarsbolaget, Ericsson och STS har valt 
ut ett antal konsultbolag som de samarbetar med. Ericsson skiljer sig här 
något från de övriga genom att det har valt att kalla samarbetet för partner-
skap, vilket vi anser tyder på en högre grad av dubbelriktat beroende 
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företagen emellan. Vi anser dock att skillnaden är begränsad och att även 
de övriga företagen upplever ett beroendeförhållande, om än inte lika starkt 
som i Ericssons fall och vi menar därför att Ericsson tillhör det första syn-
sättet. Volvo PV har, enligt vår mening, dragit rekryteringsprocessen ett 
steg längre och det är i detta företag som vi ser det andra synsättet. Det har, 
liksom de övriga företagen, ett antal konsultbolag som det använder sig av, 
men det är inte företaget själv som sköter den administrativa kontakten med 
dessa bolag utan detta sköts av ett länkföretag. 
 
Samtliga företag upplever att rekryteringsprocessen fungerar bra och 
Scania TC, Ericsson, STS och Volvo PV anger att en viktig anledning är de 
goda relationer som företagen har med konsultbolagen. Försvarsbolaget har 
inte uttalat sig speciellt om detta och det är därför svårt att avgöra om de 
har samma synsätt som de övriga. Vi anser dock att det faktum att även de 
arbetar utifrån ett begränsat antal konsultbolag tyder på att de upplever ett 
gott förhållande med konsultbolagen som viktigt och därmed delar de 
övriga företagens synsätt. Sammanfattningsvis kan vi säga att skillnaden är 
att Volvo PV använder sig av ett länkföretag och vi ser därmed två mönster 
i denna faktor. 

5.2 Träning 
Faktorer Scania TC Försvars-

bolaget 
Ericsson STS Volvo PV 

Introduktion Ej formell.  
På konsult-
bolagen. 
Lite i början. 

Ej så formell.
Delar av an-
ställdas intro-
duktion. 

Ej alltid så 
formell. 
Checklista. 

Inte så 
formaliserat.  
Checklista. 

Ej så 
formell. 
 

Formell 
träning 

Generell: Nej, 
bekostar ej. 
Specifik: Ja, 
bekostar. 

Generell: 
Nej, bekostar 
ej. 
Specifik: Ja, 
bekostar. 

Allmän: Nej, 
bekostar ej. 
Specifik: Ja. 

Köper ett 
färdigt kon-
cept. 
Allmän: Nej 
Specifik: Ja, 
bekostar. 

Utbildade 
och klara. 
Generell: I 
mån av plats. 
Specifik: Ja, 
bekostar. 

Informell 
träning 

Hjälper varan-
dra.  
Stark kopp-
ling – positiv 
inverkan. 
Konstruktör. 

Projektarbete 
främjar sam-
arbete & lära-
nde. Ej for-
maliserad 
process. 
Handledare. 

Liten, lära-
nde sektion – 
kunskapsdel-
ning. 
Diskussions-
forum. 
Ej fadder. 

Projektgrup-
per främjar 
kompetens-
överföring. 
Fadder. 

Arbetar i 
grupp. 
Mentor i 
början. 

Tabell 2: Faktorer vid träning 
Källa: Egen sammanställning 
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4. Introduktion 
Den introduktion som konsulterna genomgår när de kommer till företagen 
anser vi inte att företagen lägger så stor vikt vid. Ur intervjuerna kan vi 
utläsa att introduktion dels kan räknas som formell och dels som informell 
träning och att den introduktion som företagen använder sig av huvud-
sakligen är informell. Fyra av företagen, Försvarsbolaget, Ericsson, STS 
och Volvo PV, uppger dock att de även har formella inslag i sina introduk-
tioner. Exempelvis använder sig Försvarsbolaget, Ericsson samt STS ibland 
av olika typer av checklistor som konsulterna ska gå igenom när de börjar 
(se tabell två). Uppföljningen av dessa listor verkar dock vara bristfällig. 
Här kan vi följaktligen skönja två grupper; å ena sidan Scania TC som 
endast använder sig av en informell introduktion och å andra sidan de 
övriga som använder sig av en kombination av formell och informell intro-
duktion.  

5. Formell träning 
Vad gäller formell träning av konsulterna menar samtliga företag att 
grundprincipen är att de inte utbildar sina konsulter och två av företagen, 
STS och Volvo PV, nämnde att anledningen är att konsulterna redan 
förväntas ha den nödvändiga kompetensen när de kommer till företaget. 
Under intervjuernas gång framkom det dock att verkligheten inte är så 
enkel och att grundprincipen inte alltid följs. Alla fem fallföretag anser att 
den formella träningen kan delas in i två delar, en företagsspecifik del som 
konsulterna inte har så stor nytta av utanför företaget och en mer generell 
del som de kan ha nytta av även utanför företaget. Samtliga företag be-
kostar den företagsspecifika träning som konsulterna behöver för att kunna 
fullgöra sina arbetsuppgifter. Vad gäller den mer generella träningen följer 
företagen grundprincipen i större utsträckning och detta är följaktligen 
inget som företagen förser konsulterna med. Volvo PV skiljer sig dock till 
viss del från detta mönster, genom att de i mån av plats låter konsulterna 
delta även i mer generella träning. Vi anser dock att detta endast utgör ett 
mindre avsteg från grundprincipen, eftersom detta förfarande inte kostar fö-
retaget något. Vad gäller Ericssons interna utbildningar har vi tolkat det 
som att de i stor utsträckning är företagsspecifika, då Erik bland annat 
nämner att konsulterna får lära sig ett programmeringsspråk som är ovan-
ligt utanför sektionen. Även detta anser vi därmed ligga i linje med det 
grundläggande mönstret. Med anledning av ovanstående resonemang anser 
vi att det finns ett i stort sett enhetligt synsätt bland samtliga företag angå-
ende i vilken utsträckning de förser konsulterna med formell träning.  
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6. Informell träning  
Vad gäller informell träning ser vi tecken på att det främst är två former av 
detta styrsätt som används av företagen; mentorskap och arbete i grupp. 
Även introduktion är till viss del ett informellt träningssätt, men då den 
redan har behandlats kommer den inte tas upp vidare här. Två synsätt går 
att urskilja med avseende på om konsulterna tilldelas någon person med 
närmare koppling till dem och större ansvar för att se att de har rätt förut-
sättningar för att klara av sina arbeten. Ericsson är det enda företaget som 
inte anser att konsulterna behöver någon mentor när de kommer till före-
taget och följaktligen är de ensamma om sitt synsätt i denna studie. En 
trolig anledning till varför Ericsson inte använder sig av detta är att 
konsulterna redan har arbetskamrater på plats som kan hjälpa dem. De 
övriga företagen har någon form av mentorskap som de använder sig av, 
men utsträckningen av detta skiljer sig åt. Volvo PV menar att mentorn 
enbart behövs i början av konsulternas vistelse på företaget medan Scania 
TC, Försvarsbolaget och STS verkar behålla mentorskapet längre. Med 
avseende på mentorskap går det alltså att se att företagen antingen använder 
sig av mentorskap eller inte och två synsätt går därmed att urskilja.  
 
Fallföretagen talar alla även, i någon form, om att projektarbete, samarbete 
och personliga kontakter leder till att individerna på företaget lär sig av var-
andra. De uppvisar stora likheter i sättet på vilket de hanterar och uppmunt-
rar denna informella träning, då de i mångt och mycket låter individerna 
inom organisationen hantera detta själva. Två av företagen, Försvarsbolaget 
och STS, uppger att det faktum att de arbetar i projektform underlättar den 
informella träningen genom att individerna på företaget samarbetar och 
därmed överför kunskap mellan sig. Ytterligare två företag, Scania TC och 
Ericsson, nämner inte projektarbete direkt, men de poängterar att samarbete 
mellan individerna är en viktig anledning till att den informella träningen 
fungerar så bra som den gör. Detta leder oss till slutsatsen att den infor-
mella träningen inte behöver vara uppstyrd och reglerad för att fungera utan 
att det kanske till och med kan vara fördelaktigt om individerna i organisa-
tionen får sköta denna bit själva. Vi anser utifrån ovanstående resonemang 
att det inte går att se några skillnader i hur företagen använder sig av arbete 
i grupp. När det gäller mentorskap ser vi dock, som vi tidigare nämnt, två 
synsätt.  
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5.3 Socialisering 
Faktorer Scania TC Försvars-

bolaget 
Ericsson STS Volvo PV 

Företags-
kultur 

Normer och 
värderingar 
via personlig 
kontakt.  
”Scaniai-
ter”. 

Anamma vär-
deringar och 
normer.  
”Det sitter i 
väggarna”. 
 

Sprider före-
tagskultur ge-
nom ”Codes 
of Ethics”. 

Visar kon-
sultbolaget 
och konsul-
terna värde-
ringar m.m.  
”Det sitter i 
väggarna”. 

Värderingar 
och kultur gen-
om dagligt ar-
bete. 
Värderingar 
och filosofi på 
intranätet. 

Delaktighet  Kontorsland-
skap - ingen 
åtskillnad.  
Vanligtvis ej 
möten. 
Ej personal-
fester och 
trivselträffar. 

Vissa möten. 
Medbestäm-
mande. 
Konsultrum. 
Fikarum. 
”Team buil-
ding”. 
Sociala akti-
viteter. 

Vissa möten. 
Ej undersök-
ningar. 
Anställda har 
företräde till 
kontorsplatser. 
Olika på olika 
nivåer. 
Ej med på jul-
fest. 

Ej alla infor-
mations-
träffar. 
Fikaraster. 
Sociala  
aktiviteter. 
Luciatåg, 
personal-
fester o.d. 

Skapa team-
känsla.  
Fikaraster,  
dagliga diskus-
sioner.  
Vissa möten. 
Involverar i 
sociala livet.  
Ej personal-
fester. 

Tabell 3: Faktorer vid socialisering 
Källa: Egen sammanställning 

7. Företagskultur 
Samtliga företag uppger, vilket kan ses i tabell tre, att de försöker lära 
konsulterna hur de förväntas agera. De använder till viss del olika begrepp 
för att beskriva vad det är de vill lära dem, till exempel normer, värderingar, 
företagskultur och filosofi, men vi är av åsikten att det i grund och botten är 
samma fenomen de talar om och därför anser vi oss se stora likheter i deras 
förhållningssätt. STS uppvisar dock på en punkt ett beteende som skiljer 
sig ifrån de andras, eftersom de inte bara försöker lära konsulterna vilka 
värderingar och dylikt de har, utan även vill att konsultbolagen ska känna 
till dessa.  
 
Alla företag utom Ericsson påpekar att upplärningen sker informellt genom 
att konsulterna befinner sig på företaget, att företagets värderingar överförs 
genom personlig kontakt och att ”det sitter i väggarna”. Ericsson säger 
dock inte heller att de inte försöker överföra företagskulturen genom infor-
mella kontakter mellan individerna på arbetsplatsen, varför vi inte anser det 
vara belagt att de skiljer sig markant från de övriga. Utöver den informella 
överföringen har Ericsson och Volvo PV även formaliserat sättet på vilket 
företagens kultur och värderingar överförs till konsulterna. Detta har de 
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gjort genom att ta fram texter där de har formulerat vilket beteende som de 
anser vara önskvärt. Följaktligen kan vi urskilja två synsätt hos företagen; 
antingen använder de sig enbart av informell överföring eller också av en 
blandning av formell och informell överföring.  

8. Delaktighet 
Vad gäller i vilken utsträckning företagen låter konsulterna vara delaktiga 
på arbetsplatsen finns det stora likheter och samtliga företag uppger till 
exempel att de låter dem gå på vissa möten, men inte på alla. Detta bland 
annat eftersom den information som ges vid mötena inte alltid anses beröra 
konsulterna. Utöver möten finns det ytterligare ett antal aspekter som olika 
företag har tagit upp. Det faktum att konsulterna är med på fikaraster och 
deltar i det dagliga snacket på arbetsplatsen är något som flera av företagen 
anser öka känslan av delaktighet i arbetet och som därför är önskvärt. Även 
hur konsulterna sitter i förhållande till de anställda är något som har 
kommit upp och på denna punkt uppger Försvarsbolaget och Ericsson att 
det finns en viss skillnad, eftersom de anställda har förtur till de bästa 
platserna. Scania TC däremot uppger att konsulterna och de anställda sitter 
tillsammans i ett kontorslandskap och att ingen åtskillnad görs. Ur ovan-
stående diskussion kan utläsas att företagen verkar tänka relativt lika när 
det gäller konsulternas delaktighet på arbetsplatsen.  
 
I hur stor utsträckning konsulterna är delaktiga i det sociala livet varierar 
däremot mer mellan företagen och vi tycker oss kunna ana en gruppin-
delning, där företagen delas in utifrån i hur stor utsträckning konsulterna 
deltar i det sociala livet. De som låter konsulterna delta i flest sociala 
aktiviteter är Försvarsbolaget och STS och på det sistnämnda företaget 
bjuds konsulterna bland annat in till företagets personalfester. Ericssons 
och Volvo PV:s konsulter får vara med på en något mindre andel av de 
sociala aktiviteterna, eftersom Ericsson bjuder med konsulterna på vissa 
företagsnivåer, medan de inte bjuder med dem på andra och Volvo PV 
delar upp de sociala aktiviteterna i en del som konsulterna får delta i och en 
som de inte får delta i. Det företag vars konsulter deltar minst i sociala 
aktiviteter är Scania TC, men detta behöver inte betyda att de inte är 
medbjudna, utan Sören påpekade att konsulterna på hans avdelning inte 
alltid ville vara med på dylika tillställningar. Utifrån detta resonemang 
anser vi oss kunna se tre olika synsätt.  
 
Vi är även av åsikten att företagen inte verkar vara helt medvetna om sina 
ageranden vad gäller delaktighet. Flera av dem anser sig låta konsulterna 
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vara delaktiga i stor utsträckning, vilket vi, efter att ha tittat djupare i deras 
agerande anser vara lite felaktigt och för ”idylliskt”, eftersom det finns 
mycket som konsulterna inte får vara med på. Sammanfattningsvis menar 
samtliga företag att det i dagsläget finns en skillnad mellan hur delaktiga 
konsulter och anställda är och de menar att denna skillnad aldrig kommer 
att försvinna helt. Denna skillnad är något som Försvarsbolaget, STS samt 
Volvo PV försöker minimera medan Scania TC och Ericsson är av åsikten 
att det är bra att denna skillnad finns.  
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6 TEORETISK ANALYS 
 
I det här kapitlet kommer vi att analysera det empiriska materialet genom 
att ställa det emot teorin. Analysen består av två huvuddelar; i den första 
analyserar vi hur fallföretagen använder rekrytering, träning och sociali-
sering som styrmekanismer och i den andra undersöker vi huruvida de 
kopplingar mellan dessa mekanismer som vi såg i teorin går att återfinna 
bland fallföretagen.  
 

6.1 De tre styrmekanismerna 

6.1.1 Rekrytering 
Inledningsvis kan vi konstatera att rekrytering verkar vara den styrmeka-
nism som fallföretagen använder sig av i störst utsträckning och den verkar 
även vara den som är mest formaliserad. Samtliga fallföretag går via ett 
antal förutbestämda konsultbolag och internt finns det uppsatt hur rekryte-
ringsprocessen ska gå till. Att företagen anser det vara av betydelse att ha 
en välorganiserad rekryteringsprocess ligger i linje med Ahrnborg Swen-
sons (1997) resonemang om att rekrytering är en viktig styrmekanism och 
att en omsorgsfull rekryteringspolicy kan leda till goda resultat för verk-
samheten.  
 
Processen följer dock inte alltid de uppställda ramarna utan bland annat 
Försvarsbolaget berättar att personerna på avdelningarna ibland kringgår 
riktlinjerna och själva tar kontakt med de konsultbolag de vet har konsulter 
som de vill använda sig av, istället för att låta inköpsavdelningen ta hand 
om rekryteringen som det är tänkt. Huruvida detta är ett lämpligt beteende 
är svårt att avgöra och som vi ser det finns det både potentiella för- och 
nackdelar. Bland annat kan det leda till att företaget får in en person som 
har rätt kunskap och som de vet fungerar bra. Genom att köpa in konsulter 
på detta sätt går det därför, enligt vår åsikt, att snabba på inköpsprocessen, 
minska de administrativa turerna och snabbare få en konsult på plats. Sam-
tidigt menar vi att de administrativa delarna i inköpsprocessen troligtvis har 
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potential att minska risken för felrekryteringar, vilket, enligt McQuaig et al 
(1991), kan leda till att problem och kostnader kan undvikas. Här måste 
följaktligen en avvägning göras. En nackdel, som vi ser, är att företagen 
inte upptäcker om det finns personer på andra konsultbolag som har mer 
och nyare kunskap och som därmed kanske kunskapsmässigt skulle passa 
bättre för uppgiften. Att den uppsatta processen frångås kan ses som ett 
problem, eftersom att finna den mest lämpliga konsulten, enligt Lundèn 
(2001), är något som konsultbolagen torde vara bättre på än företagen och 
risken är att den kunskap som konsultbolagen besitter därför inte används 
fullt ut. Att Försvarsbolaget ändå frångår den vanliga inköpsprocessen 
anser vi tyder på att det inte enbart är av betydelse vilken kunskap 
konsulten besitter, utan att företaget även anser att andra faktorer som 
kanske skulle kunna underlätta användandet av inputstyrning är viktiga. 
Detta tycker vi oss även ha sett tecken på, då till exempel social kompetens 
togs upp som viktigt av flera av företagen.  
 
Anledningen till varför fallföretagen har lagt mer vikt vid rekrytering än 
vid de andra två styrmekanismerna är svår att identifiera utifrån denna stu-
die. Det skulle dock kunna bero på att det är relativt sett lättare att bygga 
upp standardiserade system och tillvägagångssätt för rekrytering än att göra 
detsamma för träning och socialisering. Företagen verkar även leva efter 
mentaliteten att det är viktigt att få in rätt personer så att de snabbt kan ar-
beta effektivt. Att det är konsulter som rekryteras anser vi kan spela en stor 
roll på denna punkt, eftersom det har visat sig att deras uppgift i allmänhet 
är att snabbt och utan omfattande styrning fylla en plats. Konsulten ska 
vara mer eller mindre ”klar” när denne kommer till företaget och för att 
slippa en omfattande styrning i framtiden läggs därmed en hel del resurser 
ned redan innan konsulterna börjar. Att företagen avvarar resurser redan 
innan är något som stöds av teorin och enligt både Jaeger & Baliga (1985) 
och Ahrnborg Swenson (1997) kan en omsorgsfull rekryteringsprocess 
förhindra flera framtida problem och kostnader. Detta bland annat genom 
att risken för att styrkonflikter uppstår på grund av olika inställningar och 
värderingar torde vara mindre när en lämplig person valts ut.  

Efterfrågas hos konsulter 
Vid den jämförelse mellan företagen som gjordes i den empiriska analysen 
framkom det att det finns variationer i vad företagen anser vara viktigt att 
fokusera på i samband med rekrytering. Samtliga hade dock klart för sig 
vad just de fokuserade på och därmed anser vi att de handlar i enlighet med 
Lundén (2001), som anser att det första företagen bör göra är att sätta ihop 
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en kravprofil där de specificerar vilka egenskaper de söker. Anledningen 
till varför det, enligt vår mening, är bra att använda en kravprofil är att fö-
retagen med hjälp av denna kan tydliggöra vad det är för personer de vill ha 
in i organisationen, vilket enligt Jaeger & Baliga (1985) och Snell (1992) är 
rekryteringens huvuduppgift i styrsammanhang. För att skapa en bra grund-
förutsättning för inputstyrning gäller det, enligt Jaeger & Baliga (1985), att 
finna de som kan prestera det som krävs och som kommer att agera i enlig-
het med företagens önskemål. Detta är dock, enligt Ahrnborg Swenson 
(1997), inte alltid lätt, men företagen verkar inte se detta som något 
problem utan samtliga är nöjda med dagens rekryteringsprocess. Genom en 
väl utarbetad kravprofil anser vi det också bli enklare för externa parter att 
hjälpa till att finna en lämplig person.  
 
Vissa mönster kan urskiljas mellan vad fallföretagen söker och ett av dessa 
är att samtliga företag uppgav att det viktigaste var att personen i fråga har 
rätt teknisk kompetens och detta ligger i linje med vad Ahrnborg Swenson 
(1997) anser. Utöver detta uppgav alla företag utom ett att de även är in-
tresserade av att veta huruvida konsulten skulle passa in på företaget och de 
undersöker därför konsulternas sociala kompetens närmare. Detta överens-
stämmer med McQuaig et als (1991) och Ahrnborg Swensons (1997) åsikt 
att betydelsen av social kompetens är stor. Konsulternas sociala kompetens 
ses dock inte som något stort problem, eftersom flera av företagen är av 
åsikten att konsulterna är anpassningsbara samt att de ofta har en liknande 
utbildning och bakgrund, vilket kan göra dem till en mer homogen grupp 
som på så vis blir mer lättstyrd (Snell & Youndt, 1995). Den liknande ut-
bildningen kan också innebära att konsulterna blivit försocialiserade och att 
de därmed, enligt Ouchi (1979), är lättare att socialisera. Fallföretagen är 
också eniga om att konsultbolagen inte skulle skicka någon som inte är so-
cialt kompetent, då detta vore skadligt för deras rykte och därmed deras 
verksamhet. Vi anser därmed att företagen huvudsakligen följer teorin gäl-
lande vad de söker.  
 
För att kunna bedöma konsulternas lämplighet bör företagen, enligt Lind-
berg (1998), träffa de konsulter som har kommit ifråga för jobb, men detta 
sker inte i så stor omfattning hos fallföretagen. En anledning till detta är att 
de, på grund av de vanligtvis goda relationerna med konsultbolagen och 
den erfarenhet som byggts upp dem emellan, ofta inte känner behov av att i 
förväg träffa alla konsulter som ska börja på företaget.  
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Tidigare kontakt 
I den empiriska analysen tydliggjordes att det förekommer två olika sätt att 
se på återrekrytering av konsulter. Samtliga fallföretag uppgav att de såg 
det som positivt om konsulterna redan tidigare hade varit på företaget och 
därmed hade byggt upp en viss erfarenhet och kunskap om företaget. Det 
som gör att det andra synsättet skiljer sig från det första är att Volvo PV 
anser återrekrytering vara lämpligt endast om konsulten varit på ett annat 
företag emellan och samlat på sig ny kunskap och erfarenhet och där-
med ”korsbefruktat” den kunskap denne besatt tidigare, ett resonemang 
som vi finner klokt. Båda synsätten stämmer dock överens med Lindbergs 
(1998) åsikt att det är vanligt förekommande med återrekrytering vid 
konsultinköp. Även det faktum att rekryteringsprocessen kan påskyndas om 
den påtänkte konsulten redan tidigare haft kontakter med företaget, 
nämndes som en fördel med att använda sig av återrekrytering. Konsulten 
behöver i dessa fall inte introduceras i samma omfattning utan besitter 
redan vissa kunskaper. Den tidigare kontakten fungerar också som en 
garanti för att konsulten kommer att göra ett bra jobb, genom att fallföre-
tagen kan kontrollera hur denne presterade vid den förra kontakten och 
detta är något som utnyttjas i fallföretagen. Även hur bra konsulten svarar 
på styrning har företagen vetskap om i dessa fall.  
 
En nackdel med återrekrytering är risken för att företagen ska bli beroende 
av en eller ett fåtal konsulter och därmed hamna i ett sämre förhandlings-
läge, som i framtiden kan påverka kostnaderna för konsultinköp och detta 
är något som även Linder (1995) tar upp. Vissa av fallföretagen har 
uppmärksammat risken att bli beroende av en viss konsult och detta kan ses 
i att de anser att konsulterna bör bytas ut regelbundet. Volvo PV är det fö-
retag som har detta hårdast reglerat, i form av en beräknad maximitid som 
konsulterna får stanna. Avsaknaden av liknande regler i de andra fallföre-
tagen kan, enligt vår åsikt, skapa problem. Till exempel kan detta vara en 
bidragande orsak till att STS upplever att konsulterna efter ett tag utför 
arbetsuppgifter som de anställda skulle kunna utföra och att de blir kvar 
utan att egentligen behövas. 
 
Enligt Linder (1995) finns det idag företag som ser återrekrytering som så 
viktigt att de upprättat egna konsultregister för att lättare kunna välja ut 
konsulter samt för att öka chanserna för att de som rekryteras kommer att 
passa in i företaget. Detta är dock inget vi har sett tecken på i våra fallföre-
tag. Vi anser att ett sådant system skulle kunna effektivisera rekryterings-
processen och försäkra företagen om att de som kommer in i företaget är 
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lämpliga. För att det ska vara lönsamt att använda ett sådant register måste 
användningen av konsulter, enligt vår mening, vara relativt hög och företa-
gen bör därför vara relativt stora. Detta anser vi stämma in på våra fallföre-
tag och införandet av ett kundregister skulle därmed kanske kunna utgöra 
en möjlighet att förbättra rekryteringsprocessen.  

Leverantörskontakter 
Nästan alla fallföretagen betonar att en stor bidragande orsak till att rekry-
teringsprocessen fungerar så bra som den gör är att de har goda relationer 
med konsultbolagen. Att företagen har upprättat ramavtal med ett antal 
konsultbolag och följaktligen vänder sig till dem när det uppstår ett kon-
sultbehov, ligger i linje med Gummessons (1977) åsikt att det är viktigt att 
företagen har bra relationer med konsultbolagen. Dessa relationer är något 
som fallföretagen framhäver som en viktig del i styrningen av konsulterna 
och vi är därför av åsikten att en stor del av styrningen av de enskilda kon-
sulterna går via konsultbolagen och därmed sker indirekt. Även Dekkers 
(2004) resonemang om att goda relationer med konsultbolagen kan leda till 
att en tillit skapas, vilken i sin tur medför att behovet av formell styrning 
minskar, passar in på fallföretagen. Detta kan bland annat ses på att företa-
gen lämnar över en del av styrningen till konsultbolagen genom att de låter 
dem hantera större delen av rekryteringsprocessen. På detta sätt kan de, en-
ligt Lundèn (2001), själva spara tid, eftersom de har förtroende för att kon-
sultbolagen enbart tillhandahåller konsulter som de anser vara lämpliga för 
uppdraget. En annan fördel med detta förfarande som Lundèn (2001) näm-
ner är att konsultbolagen troligtvis besitter mer kompetens än företagen vad 
gäller rekrytering. Även om intervjupersonerna inte uttryckligen har sagt 
att de anser att konsultbolagen har mer kompetens än dem inom rekrytering 
anser vi oss kunna utläsa detta ur deras tillit till att konsultbolagen ska välja 
ut en lämplig person. Utifrån ovanstående resonemang kan vi se att använ-
dandet av relationer kan ses som något positivt.  
 
I fallet med konsulter anser vi att situationen blir något annorlunda än vid 
styrning genom rekrytering av anställda, då kostnaderna och problemen 
som, enligt McQuaig et al (1991), kan uppstå vid felrekryteringar inte torde 
vara lika svåra när det handlar om konsulter. Detta eftersom företag som 
köper in konsulter har större möjligheter att skydda sig mot risken att inte 
kunna dra sig ur ett avtal genom att till exempel skriva kontrakt med kor-
tare löptid och istället förlänga kontrakten löpande. Detta stämmer överens 
med Jaeger & Baligas (1985) resonemang om att rekryteringsförfarandet 
blir viktigare ju svårare det är att göra sig av med personerna ifråga, något 
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som stämmer vid konsultinköp. Flera av fallföretagen utnyttjar möjligheten 
att skriva korta kontrakt för att försäkra sig om att konsulterna fungerar bra 
i företaget, utan att binda upp sig på en längre tid i första skedet och där-
med kunna bibehålla flexibiliteten. Vissa av dem har dock övergått till att 
skriva längre kontrakt, då de anser att det ständiga förnyandet av konsult-
kontrakten medför för höga administrativa kostnader. Dessutom ses längre 
kontraktstider som positiva när det handlar om att bygga upp erfarenhet och 
inordna konsulterna i företagskulturen, vilket kommer att behandlas i av-
snitt 6.1.3. Här anser vi det därför vara viktigt att företagen väger kostna-
derna mot nyttan och avgör vad som är bäst för just deras företag. En bra 
relation med konsultbolaget kan även underlätta och ge större möjligheter 
att bryta kontraktet i förtid, eftersom konsultbolagen är måna om att deras 
kunder ska vara nöjda och därför ofta uppvisar en flexibilitet och god vilja i 
de fall då kunden inte är nöjd. Detta är en indikation på vikten av att ha 
goda relationer med de konsultbolag som företagen köper in konsulter ifrån 
och det är något som såväl företagen som Gummesson (1977) var noga 
med att påpeka.  
 
Linder (1995) påpekar dock att uppbyggnaden av ett för begränsat antal 
relationer inte får gå för långt, utan att det är viktigt att företagen är vak-
samma så att de inte försätter sig i situationer där konkurrensen sätts ur spel. 
Fallföretagen har dock inte upplevt att den minskade konkurrensen som 
blivit följden av att de använder sig av ramavtal med ett antal konsultbolag 
har medfört några problem, utan de anser att det handlar om ett ömsesidigt 
beroende. Detta anser vi skulle kunna bero på att det rör sig om stora bolag 
med en omfattande konsultanvändning, som på grund av detta har en stark 
förhandlingsposition. Eventuellt hade situationen sett annorlunda ut om det 
hade rört sig om mindre företag som konsultbolagen inte hade varit lika 
beroende av. Om företagen skulle känna sig felaktigt behandlade eller anar 
att konsultbolagen utnyttjar sin position är vi övertygade om att de skulle 
försöka åtgärda detta vid nästa avtalsförhandling och antingen kräva 
bättring eller helt utesluta konsultbolaget ur ramavtalet. Detta borde inne-
bära att konsultbolagen inte försöker utnyttja situationen.  
 
Nackdelar med att låta konsultbolagen hantera hela eller delar av rekryte-
ringen, som Lundèn (2001) nämner, är att det kan vara dyrt samt att det inte 
är helt säkert att konsultbolaget vet exakt vilken typ av konsult företaget är 
ute efter. Detta verkar dock inte vara något problem i fallföretagen och de 
flesta har endast vid ett fåtal tillfällen upplevt att konsulterna inte passat 
företaget eller uppgiften och ingen klagade över den extra kostnaden.  För 
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att få ett gott resultat vid extern rekryteringshjälp är det, som vi tidigare 
diskuterat, viktigt att företaget själv vet vad det söker och att det förmedlar 
detta i en kravprofil. 
 
Cooper & Slagmulder (2004) är av åsikten att de relationer som behandlats 
i stycket ovan är svåra att upprätthålla med alltför många företag. Detta 
stämmer väl överens med fallföretagens relationer med konsultbolagen, 
eftersom samtliga företag har kontakt med relativt få konsultbolag. Här av-
viker Volvo PV från de övriga fallföretagen, eftersom de endast har kontakt 
med ett bolag, vilket sedan i sin tur vänder sig till andra bolag för att söka 
reda på rätt konsulter. Detta skulle kunna vara fördelaktigt eftersom det 
minimerar antalet relationer som måste byggas upp samtidigt som konkur-
rensen bibehålls. Detta förfarande leder, enligt Volvo PV, även till lägre 
kostnader genom att det är effektivare. Huruvida detta är ett alternativt för-
farandesätt eller en utveckling av det förfarandesätt som de övriga fall-
företagen använder sig av kan vi tyvärr inte svara på i denna undersökning, 
men vi anser att det skulle vara ett intressant område att studera i framtida 
undersökningar.  
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att företagen är medvetna om att rekry-
tering är viktigt när det handlar om att styra konsulter och att detta kräver 
energi och resurser. Detta trots att företagen inte vet hur länge konsulterna 
stannar, vilket, enligt Ouchi (1982), borde påverka vikten av och intresset 
för denna styrmekanism.  

6.1.2 Träning 
Trots att företag, enligt Ahrnborg Swenson (1997), ändrat inställning om 
vikten av investeringar i humankapitalet och inte längre ser dem enbart som 
utgifter, verkar inte våra fallföretag ha samma inställning vad konsulter an-
belangar. Fallföretagen verkar se träning som en betydande styrmekanism, 
men själva lägger de inte medvetet ner speciellt mycket resurser på träning 
av konsulter. Istället verkar de anse att det ligger på konsultbolagens ansvar 
att träna dem, vilket kan ses i att företagen sätter upp kompetenskrav. Att 
företagen inte själva ser träning som deras ansvar kan vi även se utifrån det 
faktum att de inte lägger någon större vikt vid introduktion samt inte ser 
generell träning som deras ansvar, utan endast, vid behov, inkluderar 
konsulterna i företagsspecifika utbildningar. Denna träningsform används 
dock inte heller den frekvent av företagen. Genom att inte träna konsulterna 
formellt lämnar fallföretagen ett tillfälle till styrning outnyttjat, men på 
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grund av den informella träningen finns det, enligt vår mening, ändå 
relativt goda förutsättningar för att styra konsulterna. Detta genom att 
fallföretagens arbetssätt hjälper till att träna individerna och skapa en 
lärande och självstyrande organisation, något som överensstämmer med 
Abernethy & Stoelwinder (1995). Vi ställer oss dock tveksamma till om 
företagen alltid är medvetna om att till exempel projektarbete kan ses som 
ett sätt att träna och styra konsulterna på och tvivlar därför på att styr-
aspekten hade någon påverkan på valet av arbetssätt. Genom att inte träna 
konsulterna så mycket menar vi, i enlighet med Merchant & Van der Stede 
(2003), att företagen till viss del försummar möjligheten att sprida informa-
tion om till exempel förväntat resultat och arbetssätt, något denna 
styrmekanism annars skulle kunna användas till.  
 
En anledning till varför företagen resonerar på ovanstående sätt är, enligt 
vår mening, att konsulterna, trots att de stannar relativt länge på företagen, 
inte kan räknas till företagets tillgångar utan ses som en inköpt tjänst. En-
ligt Ahrnborg Swenson (1997) är det företagets anställda som ses som de-
ras största tillgångar och då konsulterna inte är anställda av företagen får de 
inte heller en lika självklar plats i träningen. En annan anledning till att 
konsulterna inte lika självklart deltar i träningen är att detta kan ses som för 
kostsamt. Enligt Ouchi (1982) är företag ofta mer benägna att satsa mer på 
träning ju längre personerna kommer att stanna i företaget. Vad gäller kon-
sulter är det inte alltid lätt att avgöra hur länge de kommer att behövas och 
detta gör det svårt för företagen att veta när träningen blir kostnadseffektiv 
som styrmekanism. Detta torde, enligt teorin, innebära att konsulterna får 
mindre träning. Som vi tidigare nämnt anser vi att fallföretagen inte själva 
tränar de inköpta konsulterna i så stor utsträckning. Detta betyder dock inte 
att vi ser det som att de inte använder sig av styrmekanismen träning, utan 
endast att en stor del av denna styrning har gjorts indirekt och flyttats över 
till konsultbolagens ansvarsområde.  
 
Att inputstyrningen, enligt Merchant & Van der Stede (2003), ses som en 
relativt billig styrform innebär inte att det inte finns kostnader knutna till 
den. Ett tecken på detta är att konsulternas träningsmöjligheter, främst vad 
gäller den träning som är förknippad med en kostnad, inte bara påverkas av 
företagens strategier utan även av den allmänna ekonomiska situationen, 
såväl i företaget som i samhället i stort. Till exempel påverkas träningen, 
enligt Ericsson, vid konjunkturförändringar och det blir då naturligt att 
även konsulternas möjligheter förändras.  
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Introduktion 
Flera företag har antytt att konsulterna snabbt ska komma igång och arbeta 
effektivt när de kommer till företaget. Detta torde betyda att de sätter stort 
värde i att snabbt introducera konsulterna i deras uppgifter och i företaget, 
något som Linder (1995) och Robinson & Robinson (1989) menar är posi-
tivt för att konsulterna snabbt ska lära känna den nya miljön, så att avsak-
naden av kunskap inte blir till ett hinder i deras arbete. Trots de möjliga 
positiva effekter av introduktion som teorin nämner har vi inte sett samma 
resonemang bland fallföretagen och formell introduktion tillmäts inte 
någon större betydelse. Vad som gick att utläsa från intervjuerna var att det 
fanns någon form av introduktion, men att denna inte upplevs som särskilt 
viktig. Den är ofta inte formaliserad och vid många tillfällen används den 
inte ens. Vi anser därför att fallföretagen inte ser introduktion som speciellt 
viktig för konsulter, vilket kan ses i att Scania TC, tvärtemot teorin, inte 
anser att någon formell introduktion är nödvändig, då de vill att konsulterna 
ska komma igång och arbeta så fort som möjligt. Detta finner vi 
motsägelsefullt. Vi anser istället, i enlighet med Linder (1995), att det kan 
vara svårt för konsulterna att klara av uppgifterna om de inte har tillräcklig 
bakgrundskunskap om området och om hur organisationen önskar se att 
problem löses.  
 
Att introduktionen inte får ta mer utrymme menar vi kan bero på att den tar 
tid från den egentliga uppgiften och att den därmed medför en fördröjning 
och ökad kostnad för företagen. Det viktiga här, vilket enligt Merchant & 
Van der Stede (2003) gäller vid alla styraktiviteter, är att den görs kost-
nadseffektiv och företagen måste därmed överväga positiva och negativa 
effekter av en ökad respektive minskad introduktion. Vi ställer oss dock 
frågande till om fallföretagen genomfört en sådan utvärdering. Detta då 
introduktionen i dagsläget är så pass icke-formaliserad och därmed upplevs 
som oplanerad och utan riktigt genomtänkta mål.  
 
Utifrån det ovanstående menar vi att fallföretagen i dagsläget inte utnyttjar 
introduktionens fulla styrpotential, vilket kan sinka konsulterna i deras ar-
bete. Vissa företag har dock en mer strukturerad introduktion än andra och 
använder sig till exempel av checklistor med olika uppgifter om företaget 
och dess verksamhet, något som Linder (1995) förespråkar. Dessa check-
listor kan till exempel användas för vad Ouchi (1979) kallar färdighets-
träning och för att uppmärksamma kultur och värderingar, det vill säga 
värdeträning, vilken kommer att tas upp senare i analysen.  Användandet av 
dessa listor och uppföljningen av dem verkar dock inte alltid fungera, vilket 
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vi upplever som en nackdel, då detta kan ses som ett bra sätt att styra 
konsulterna på.  
 
Som vi såg i empirin anpassar företagen introduktionen utifrån vad de anser 
vara viktigt för konsulterna att veta och detta leder till att introduktionerna 
på de olika företagen skiljer sig åt. Detta ser vi som en fördel och anser att 
detta tillvägagångssätt överensstämmer med vad Linder (1995) ser som 
lämpligt. I fallföretagen innefattar introduktionen vanligtvis en blandning 
av formell och informell träning och vi anser därför inte att det går att 
kategorisera den som antingen det ena eller det andra. Resten av träningen 
anser vi dock att vi kan dela in i dessa två delar, formell och informell, och 
vi kommer därför nu att analysera dessa var och en för sig.  

Formell träning 
Samtliga företags grundprincip var att inte utbilda de konsulter de köper in 
och två företag nämnde att konsulterna förväntas vara ”utbildade och 
klara” när de kommer. Det är tydligt att företagen ser det som att de köper 
in en färdig tjänst och formell träning av konsulter får därmed inte så stor 
uppmärksamhet, vilket tyder på att företagen i dagsläget inte ser den som 
någon betydande styrmekanism. Detta medför att de inte heller lägger så 
stora resurser på den formella träningen, eftersom de inte fullt ut ser den 
som en investering, vilket går emot Ahrnborg Swenson (1997). Vi anser 
även att det går emot Fentons (2004) påpekande att utbildning kan förbättra 
kompetens- och kunskapsnivån och därmed utgöra en viktig del av input-
styrningen. Vi menar att det, även om konsulterna redan har tränats genom 
egna studier eller i konsultbolagens regi, fortfarande finns en styrpotential i 
form av formell träning kvar. Genom att fokusera utbildningsåtgärderna 
kring färdighet, kunskap, lärande och analyserande, vilket Platts (2004) 
rekommenderar, och koppla dem till de förutsättningar som råder på varje 
enskilt företag anser vi att företagen kan förbättra styrpotentialen av 
konsulterna. 
 
Fallföretagen verkar inte alltid följa grundprincipen vad gäller träning av 
konsulter, vilket kan ses i att samtliga anser det vara naturligt att bekosta 
företagsspecifik utbildning, så att konsulterna ska kunna fullgöra sina ar-
betsuppgifter. Med utgångspunkt i detta anser vi, i enlighet med fallföreta-
gen, att det finns två delar av den formella träningen, en mer generell bas-
träning som kan fås redan innan konsulten börjar på företaget och en mer 
företagsspecifik träning som bäst kan fås på plats. Denna uppdelning är 
dock inget vi sett några klara tecken på i teorin, men Lindbergs (1998) re-
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sonemang om intern utbildning skulle kunna innehålla företagsspecifik trä-
ning. Vi anser dock inte att vi har tillräckligt starka belägg för att kunna dra 
den parallellen. Som vi såg i den empiriska analysen förhåller sig företagen 
på olika sätt till de olika delarna. Det faktum att företagen inte bekostar 
basträning för konsulterna kan ses som negativt, men vi anser att detta vägs 
upp av att konsultbolagen har tagit på sig rollen som de som förser konsul-
terna med träning. Härigenom upprätthålls styrningen, men den går via 
konsultbolagen. Det faktum att företagen bistår med företagsspecifik 
träning ser vi som positivt, men eftersom denna typ av träning endast äger 
rum vid ett fåtal tillfällen per år anser vi dess styreffekt vara begränsad, 
trots att styrpotentialen är betydande och detta ligger i linje med Lindbergs 
(1998) påpekande att denna typ av träning bör ske på regelbunden basis.  
 
Den företagsspecifika kunskap som samtliga företag ger sina konsulter ser 
vi som ett sätt för företagen att garantera att konsulterna har rätt förutsätt-
ningar för att kunna utföra sina arbetsuppgifter när de redan befinner sig på 
företaget. Enligt flera forskare (Jaeger & Baliga, 1985; Robinson & 
Robinson, 1989; Gibb & Megginson, 2001) ska träningen inte vara ett 
självändamål utan den ska säkerställa att de uppsatta målen kan uppnås. 
Genom att ge konsulterna den företagsspecifika träning som de behöver 
anser vi att företagen strävar efter just detta. Denna träning kan ske 
antingen formellt eller informellt och vi har sett tecken på att fallföretagen 
aktivt använder formell träning för detta ändamål. Något som vi stötte på 
hos några av fallföretagen är att formell träning ibland sker i samarbete 
med konsultbolagen. Ett sådant samarbete anser vi kan vara positivt i 
styrningssynpunkt, då företagen i dessa fall kan utforma en kravbild av vad 
de anser att konsulterna behöver lära sig och på så vis göra det lättare för 
sig själva och konsultbolagen att utforma utbildningar som är till nytta för 
båda parter. Även om företagen inte anser sig vara ansvariga för den mer 
generella utbildningen menar vi att de ändå uppmärksammar vad 
konsulterna skulle kunna behöva och genom att påtala detta för konsult-
bolagen får dessa en bättre bild av hur de bör lägga upp träningen av sin 
arbetsstyrka.  
 
Det verkar dock som om det ibland inte är så enkelt att dra en tydlig gräns 
mellan vad som är generell och vad som är specifik utbildning, vilket För-
svarsbolaget påtalade, och vid dessa tillfällen kan ett samarbete gynna båda 
parter. I dessa fall menar bland annat Filip att kostnaden för utbildningen 
delas, vilket medför att konsulterna får den utbildning som de behöver, 
konsultbolagen får en mer kompetent arbetsstyrka och Försvarsbolaget får 
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en bättre konsult med ökad kunskap, samtidigt som kostnaderna kan hållas 
nere. Totalt sett menar vi att ett bra samarbete vad gäller formell träning av 
konsulter ökar flexibiliteten, förståelsen för situationen och möjligheten för 
båda företagen att styra konsulterna.  

Informell träning 
Utöver formella träningssätt finns det, enligt Merchant & Van der Stede 
(2003) och Harzing & Van Ruysseveldt (2004), även informella sätt att 
träna. Vid informell träning är konsulterna inte lika medvetna om att de 
tränas och styrs som vid formell träning, något som vi kopplar tillbaka till 
att inputstyrningen i stor utsträckning är implicit och informell (Jaeger & 
Baliga, 1985). Vi har stött på tre olika typer av informell träning i teorin; 
träning via arbete i grupp, träning via mentorskap samt träning via intro-
duktion (Linder, 1995; Merchant & Van der Stede, 2003; Harzing & Van 
Ruysseveldt, 2004). Dessa tre typer återfann vi även bland fallföretagen 
och vi anser därför att de, som teorin rekommenderar, använder informell 
träning för att styra konsulterna. Då vi redan tidigare analyserat intro-
duktionen kommer denna del inte tas upp vidare i detta avsnitt. 
 
Vad gäller mentorskap såg vi i den empiriska analysen två skilda synsätt 
hos företagen, antingen används mentorskap eller också används det inte. 
Mentorn är i fallföretagen ansvarig för konsulten och har bland annat till 
uppgift att tilldela denne arbete samt styra och guida denne, vilket överens-
stämmer med vad Lindberg (1998) uppfattar som en mentors uppgift. Via 
mentorn får fallföretagens konsulter därmed träning med direkt anknytning 
till den arbetsuppgift som tilldelats denne och mentorn får i och med detta, 
enligt vår åsikt, ett stort ansvar för inputstyrningen av konsulten. För att 
mentorskapet ska falla väl ut anser vi, i enlighet med Lindberg (1998), att 
det är viktigt att utse en lämplig person som mentor. Dels, menar vi, spelar 
mentorns personlighet och kunskap en viktig roll och dels är det viktigt att 
han har ett bra pedagogiskt tillvägagångssätt samt passar bra ihop med 
konsulten. Det är även lämpligt att personen i fråga har en lämplig position 
i hierarkin samt är positivt inställd till uppgiften. Vad gäller den hierarkiska 
positionen anser vi att det är viktigt att mentorn finns i nära anslutning till 
konsulterna och detta är något som även Scania TC anser vara av betydelse. 
Sören nämnde till exempel att de utser konstruktörer istället för grupp-
chefer som mentorer, eftersom gruppcheferna inte har lika stor möjlighet 
tidsmässigt att träna konsulterna och därför kanske har mindre kontroll 
över dem. Detta är något som de upplever har fungerat bra, vilket tyder på 
att en bra mentor måste vara synlig och finnas till hands för konsulterna. 
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Ovanstående anser vi vara viktigt, eftersom det annars finns en risk att 
konsulten inte lägger så stor vikt vid vad mentorn säger och att input-
styrningen därmed försvagas. 
 
Det andra synsättet, där inget mentorskap används, vilket vi fann hos Erics-
son, grundar sig enligt vår mening i detta företags specifika situation. I och 
med att Ericsson har ett nära samarbete med partnerföretaget finns det 
nästan alltid personal från detta företag på plats. De nya konsulterna har 
därmed arbetskamrater från sitt eget företag som kan hjälpa till genom att 
lära dem företagets rutiner och arbetssätt. På grund av denna situation 
håller vi med företaget om att det kanske inte finns någon större mening 
med att utse en mentor för att konsulterna ska lära sig företaget och arbets-
rutinerna, men vi anser ändå att det kanske vore klokt i andra avseenden att 
använda sig av mentorskap. Detta då det även kan hjälpa till att lära 
konsulterna företagets värderingar och normer, det vill säga värdeträna dem 
(Ouchi, 1979), något som kan vara svårt för andra konsulter att göra på ett 
bra sätt.  
 
Ytterligare ett informellt styrmedel i form av träning som teorin nämner är 
arbete i grupp, något som, enligt Magney (1996), idag utgör en allt vikti-
gare del av den informella träningen. Arbete i grupp i form av projekt eller 
liknande är vanligt förekommande hos fyra av fallföretagen och denna 
träningsform anser vi skapar goda möjligheter till ökat lärande och förbätt-
rad styrning. Genom att konsulterna arbetar tillsammans med de anställda 
ser de hur problem löses samt vilka rutiner och arbetssätt som används och 
de kan, enligt Lindberg (1998), på så vis kopiera detta beteende. Detta 
torde vara svårt att genomföra på ett formellt sätt, vilket vi menar visar på 
den informella träningens betydelse. I och med att konsulterna kopierar 
bland annat arbetssätten anser vi att de omedvetet styrs. Det går dock, 
enligt vår mening, även att se nackdelar med ett för stort kopierande från de 
anställda. Vi menar att konsulterna troligtvis har erfarenhet av olika arbets-
sätt och detta anser vi utgöra en möjlighet för företagen att via konsulterna 
få in nya impulser och kanske finna arbetssätt som fungerar bättre än de 
nuvarande. Vid allt för omfattande kopiering är dock risken att 
konsulternas kunskap och alternativa arbetssätt försvinner obemärkta, 
något som vi utifrån Harrison & Carrolls (1991) resonemang menar kan 
hämma innovationen på företaget. Vi anser dock att denna form av infor-
mell träning i regel är dubbelriktad och att de anställda därför, likväl som 
konsulterna, lär sig på detta sätt. I och med att arbetet sker i grupp är även 
möjligheterna till en ökad socialisering och ett ökat styrtryck mellan grupp-
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medlemmarna större, vilket vi kommer att gå djupare in på lite längre fram. 

6.1.3 Socialisering 
Flera författare är av åsikten att socialisering är den viktigaste styrmekanis-
men i inputstyrningen (Jehn et al, 1999; Etzioni, 1975) och att den är viktig 
för fallföretagen har vi sett tecken på i empirin. Vi anser dock inte att före-
tagen upplever den som den viktigaste mekanismen men samtliga företag 
använder sig av den i olika utsträckning. En anledning till varför flera av 
företagen försöker socialisera konsulterna uppges vara att de tror att detta 
kommer att påverka deras arbete positivt, så att de arbetar mer produktivt. 
Att arbeta produktivt ser vi som styrningsrelaterat, med motiveringen att 
för att konsulter ska kunna arbeta produktivt måste det innebära att de ar-
betar gentemot företagets mål. Att företagen har gjort kopplingen att soci-
ala aktiviteter påverkar konsulterna positivt anser vi tyder på att de är med-
vetna om att känslan av delaktighet och gruppens påverkan på individen får 
effekter på arbetet och därför är en styrform, något som även påpekas av 
bland annat Alvesson & Lindkvist (1993).    
 
Som vi såg i teorin (Harrison & Carroll, 1991; Linder, 1995; Alvesson, 
2002)  finns det flera olika sätt som företag kan använda för att socialisera 
konsulter och det vi såg i den empiriska analysen överensstämmer med 
detta. Bland annat påtalar teorin vikten av kultur och gemensamma fika-
raster, vilket vi har sett att företagen använder sig av. I samma analys 
uppmärksammade vi att det finns många övergripande likheter mellan hur 
företagen arbetar för att socialisera konsulterna, men att det även finns flera 
olikheter. Vi anser dock inte att olikheterna är till någon nackdel för något 
av fallföretagen, utan de verkar använda de tillvägagångssätt som bäst pas-
sar de egna förutsättningarna.  

Företagskultur 
Styrning genom socialisering förutsätter, enligt Merchant & Van der Stede 
(2003), dels att konsulterna ska kunna styra sig själva och dels att indivi-
derna hjälps åt att övervaka varandra. Här menar teorin att företagskulturen 
spelar en betydande roll (Majchrazak & Wang, 1996; Alvesson, 2002). 
Kulturen blir till vägledning för hur företaget önskar att deras medarbetare 
ska arbeta och samverka. En likhet som vi uppmärksammade i den empi-
riska analysen är att samtliga företag på något sätt försöker lära konsulterna 
hur de förväntas agera och försöker anpassa dem till och engagera dem i 
företaget. Ett vanligt förekommande sätt på vilket de gör detta är genom att 
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överföra normer och värderingar, vilket ligger i linje med vad Jaeger & 
Baliga (1985) anser vara ett vanligt tillvägagångssätt. Scania TC nämner 
till exempel att de försöker forma konsulterna så att de blir ”scaniaiter” 
och detta anser vi tyder på att de ser det som att ett likatänkande kring kul-
turen är viktigt för företaget ur styrsynpunkt. Vi menar, i enlighet med 
Charlos & O`Connor (2004), att en mentor kan vara ett sätt för företaget att 
på ett bra och naturligt sätt visa konsulterna företagets normer och värde-
ringar och att detta synsätt är något som används bland fallföretagen är nå-
got som vi sett tydliga tecken på. 
 
Genom att bygga en företagskultur som medarbetarna känner tillhörighet 
med kan företaget, enligt Jaeger & Baliga (1985), få dem att känna ett 
moraliskt engagemang som gör att de styr såväl sig själva som andra. Detta 
menar vi kan vara ett väl fungerande styrsätt för konsulter och som vi såg i 
bland annat Scania TC görs detta genom att informera konsulter om hur 
uppgifter löses och inte löses på företaget. För att uppnå denna typ av styr-
ning, menar McQuaig et al (1991) att företaget redan vid rekryteringen bör 
välja ut de konsulter som de tror kommer att passa ihop med de anställda 
och passa i företaget, dels vad gäller sociala likheter och dels vad gäller 
konsulternas moraliska engagemang. Detta för att skapa en starkare grupp-
sammanhållning. I och med att fallföretagen anser att konsulterna är 
anpassningsbara får vi känslan av att de inte upplever denna del som ett 
problem i dagens verksamhet. Något som vi också anser inverka på detta är 
att konsulterna vanligtvis har liknande utbildning och bakgrund som de 
anställda, då de som arbetar på våra undersökta avdelningar till största 
delen är ingenjörer. Enligt Sabini (1992) leder detta till att personerna i 
fråga bättre kan samarbeta och känner en starkare tillhörighet och vi anser i 
enlighet med Snell & Youndt (1995) att denna homogena grupp i och med 
detta lättare styrs med hjälp av socialisering.  
 
När det handlar om moraliskt engagemang anser vi att det inte bara är indi-
viderna själva som är viktiga att tänka på, utan att även tiden spelar en stor 
roll för hur väl det utvecklas. Om konsulterna endast stannar en kort tid på 
företaget kan det vara svårt att få till stånd ett starkt moraliskt engagemang 
och detta torde minska inputstyrningens verkan. Problemet med konsulter 
är därmed, enligt vår åsikt, att deras tid i företagen är begränsad och att en-
gagemanget därmed inte alltid hinner bli så starkt som företaget skulle 
önska. Flera av fallföretagen har dock berättat att de inte ser någon skillnad 
i engagemang och arbetsresultat mellan konsulter och anställda. Detta 
menar vi till viss del kan bero på att konsulterna ändå stannar relativt länge 
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på företaget. Vi anser även att det faktum att företagen ofta återrekryterar 
konsulter spelar en roll och eftersom det moraliska engagemang som 
byggts upp vid tidigare tillfällen finns kvar och kan byggas vidare på nästa 
gång konsulten anlitas. I detta avseende anser vi alltså återrekrytering vara 
fördelaktigt. 
 
Vi har bland företagen uppmärksammat att spridning av företagskultur kan 
ske både formellt och informellt och detta har vi även sett tecken på i teorin 
(Merchant & Van der Stede, 2003). Mycket av den socialisering som sker 
på företagen sker informellt och ostrukturerat, men detta är inget vi ser som 
negativt, eftersom inputstyrning, enligt Jaeger & Baliga (1985), i grunden 
är ett informellt och implicit styrsätt. En inriktning som vi såg bland 
fallföretagen är dock att ett par av dem på ett formellt sätt försöker uttrycka 
företagens normer och värderingar skriftligt, till exempel genom så 
kallade ”codes of ethics”. Vi anser dock att det kan vara svårt att bygga 
upp en företagskultur enbart genom ett formellt tillvägagångssätt, då det 
kan vara svårt att formulera det som företagen vill få fram. Skulle dock 
företagen lyckas med att på ett bra sätt formulera sina värderingar skriftligt 
skulle detta, enligt vår mening, kunna utgöra ett bra komplement till den 
informella spridningen. Problemet med företagskultur i allmänhet och med 
formell spridning av företagskultur i synnerhet anser vi vara att det kan 
vara svårt att veta om samtliga uppfattar signalerna likadant. Företagen kan 
till exempel genom föreläsningar och introduktionskurser formellt försöka 
förbättra företagets kultur och informera om gällande normer och värde-
ringar, men vi är av åsikten att de informella och personliga metoder som 
samtliga fallföretag använder sig av fungerar bra.  
 
En bra företagskultur är något som Ouchi (1982) påpekar tar lång tid att 
skapa. För att bibehålla den krävs det sedan att företaget försöker skapa nå-
gon form av ”klister”, det vill säga en kultur som håller företaget samman. 
Detta ”klister” har potential att skapa stabilitet, vilket, enligt Harrison & 
Carroll (1991), är speciellt viktigt när företaget har hög personalomsättning. 
Vid en relativt omfattande användning av konsulter blir det, enligt vår åsikt, 
en förhållandevis hög omsättning av personer på företaget och det blir då 
viktigt att lägga ner tillräckligt med resurser på spridningen och bevarandet 
av kulturen, eftersom vi menar att den annars kan försvagas och därmed 
tappa sin styrpotential. Vid hög omsättning på personer finns det dock, en-
ligt Hatvany & Pucik (1981), en risk att företag väljer att istället, tvärtemot 
Harrison & Carrolls (1991) resonemang, investera mindre resurser i dem 
som förväntas lämna organisationen inom en överskådlig framtid, i det här 
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fallet konsulterna. Detta kan, enligt vår mening, innebära att kulturen och 
sammanhållningen försvagas och att den styrpotential som är inbyggd i 
dessa inte utnyttjas fullt ut. I fallföretagen har vi sett att kostnaden spelar en 
roll för socialiseringen och den åtskillnad som görs mellan anställda och 
konsulter skulle kunna vara ett tecken på att tiden de stannar påverkar hur 
mycket företaget satsar på dem i form av socialisering. Att ha ett 
starkt ”klister” behöver dock, enligt Harrison & Carroll (1991), inte vara 
enbart positivt och en nackdel som de nämner är att innovationen kan 
hämmas. Detta menar vi skulle vara särskilt negativt i våra fallföretag, där 
innovation och utveckling är viktiga delar av företagsidén och därför anser 
vi att en avvägning av hur hårt företagen vill försöka överföra kulturen till 
konsulterna är nödvändig. 

Delaktighet  
Känslan av att vara delaktig och känna gruppsammanhållning är något som 
Alvesson & Lindkvist (1993) menar har stor påverkan på medarbetarnas 
agerande och även på verksamhetens resultat och vi anser därmed att den 
bör ses som en relevant del av inputstyrningen. Det finns flera sätt på vilka 
företag kan främja dessa känslor och vi har kunnat konstatera att fallföre-
tagen bland annat använder sig av gemensamma fikastunder, team-building 
och möjlighet att få säga sin mening. Detta anser vi vara bra, eftersom till 
exempel Harrison & Carroll (1991) och Linder (1995) förespråkar liknande 
aktiviteter både på och utanför arbetet. Konsulterna får dock inte vara med 
på alla sociala aktiviteter och utifrån den empiriska analysen har vi gjort 
tolkningen att några av fallföretagen endast låter konsulterna vara med så 
länge det inte medför en för stor kostnad och så länge de inte anser att 
aktiviteterna, som till exempel personalfester, ligger inom konsultbolagens 
ansvarsområde. Här blir det tydligt att företagen enbart köper en tjänst och 
inte har något personalansvar för konsulterna. 
 
I regel är konsulterna mer delaktiga i de sociala aktiviteterna på de lägre 
nivåerna i organisationen, till exempel på sektionsnivå, medan det är mer 
ovanligt att företagen låter dem delta på företagsnivå. Vi är av åsikten att i 
ju högre utsträckning konsulterna får vara delaktiga, desto större blir företa-
gets möjligheter att styra dem. Om företaget endast vill låta dem vara del-
aktiga i vissa av aktiviteterna anser vi det vara viktigast att de får delta på 
de lägre nivåerna och därmed ges möjlighet att umgås och lära känna de 
personer som de arbetar närmast. Detta eftersom det, enligt Merchant & 
Van der Stede (2003), främst är de som är ansvariga för att övervaka och 
styra konsulterna. Nackdelen med denna uppdelning är att konsulterna får 
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det svårare att skaffa sig ett kontaktnät utanför sektionen, vilket kan leda 
till att de får svårt att få en uppfattning om företaget som helhet, eftersom 
de i stort sett bara kommer i kontakt med dem som de arbetar tillsammans 
med. 
  
Något som vi tror kan vara en bidragande orsak till varför socialisering som 
styrmekanism fungerar bra bland fallföretagen är det faktum att samtliga 
företag arbetar i grupp eller som på Ericsson på en mindre sektion. Det 
ständiga samarbetet med de fast anställda ser vi som en form av kulturell 
överföring. Att arbeta i grupp kan, enligt Harzing & Van Ruysseveldt 
(2004), främja träning genom att kunskap lättare kan överföras mellan 
gruppmedlemmarna, vilket kan leda till ett ökat lärande och därmed en 
bättre styrning. Vi är dock av åsikten att det inte enbart är färdighetsträ-
ningen, som Ouchi (1979) benämner den, som förbättras utan vi anser även 
att värdeträningen borde påverkas positivt av denna arbetssituation. Kon-
sulterna får här en möjlighet att tydligare se tecken på det som enligt flera 
företag ”sitter i väggarna”, något som vi tror skulle vara mer besvärligt 
och tidskrävande om konsulterna skulle arbeta självständigt.  
 
Genom ett nära samarbete inom arbetsgruppen ökar, enligt vår mening, 
förtroendet mellan medlemmarna, samtidigt som det blir lättare för dem att 
övervaka varandra. Likväl som vid en fungerande företagskultur kan ett 
ökat förtroende påverka konsulternas beteende och öka den kollektiva an-
svarskänslan, något som Jaeger & Baliga (1985) pekar ut som relevant vid 
inputstyrning. Denna tillit till medarbetarna, menar vi, kan medföra att kon-
sulterna inte vill svika dessa personer, utan försöker att arbeta i enlighet 
med företagets kultur och önskemål. Detta kan leda till att konsulterna blir 
lättare att styra. Förtroende är dock något som, likväl som kultur, enligt De 
Gilder (2003), tar lång tid att bygga upp och att det rör sig om konsulter 
kan, enligt vår mening, försvåra styrningen via förtroende eftersom kon-
sulternas tid på företaget är begränsad. Om konsulterna blir kvar länge an-
ser vi dock att förutsättningarna är relativt goda för att en stark känsla av 
förtroende ska kunna byggas upp och vi anser därför även att återrekryte-
ring kan ha en positiv inverkan på förtroendet på grund av ackumulerings-
effekten. 
 
Delaktighet kan, enligt Alvesson & Lindkvist (1993), skapas genom att 
konsulterna får ta del av samma information som de runt omkring sig. Som 
vi såg i den empiriska analysen lät fallföretagen konsulterna delta i vissa 
möten, men inte i alla. En anledning som gavs är att konsulterna inte alltid 
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har nytta av den information som kommer fram under mötena. Att de inte 
får vara med på alla möten skulle kunna påverka konsulternas engagemang 
och känsla för företaget negativt och i förlängningen även påverka styr-
ningen. Upplever konsulterna ett utanförskap på grund av att de inte får ta 
del av samma information som de anställda eller att de inte har möjlighet 
att diskutera och få säga sin mening, anser vi att de kan känna ett lägre 
engagemang till företaget och därmed bli sämre på att styra sig själva. 
Genom att de inte alltid får delta på möten, informationsträffar och 
liknande aktiviteter försvinner det även tillfällen där överföring av kulturen 
kunde ha ägt rum. 
 
Relevant för socialiseringen är, enligt vår åsikt, även huruvida konsulterna 
har sina arbetsplatser separat eller tillsammans med de anställda, vilket 
stämmer överens med Majchrazak & Wangs (1996) resonemang angående 
den fysiska layouten på företaget. Dessa författare menar att layouten kan 
främja samarbete, vilket i sin tur kan leda till förtroendeskapande och en 
ökad känsla av tillhörighet, något som vi anser stärker socialiseringsproces-
sen och även styrningsmöjligheterna. I den empiriska analysen framkom 
det att fallföretagen inte hade en enhetlig tanke kring den fysiska layouten 
och att vissa gjorde skillnad på konsulter och anställda, medan andra inte 
gjorde det. En anledning som de företag som gör skillnad på anställda och 
konsulter uppgav är att platsbristen tvingar dem till detta, men det finns 
även vissa som är av åsikten att de anställda ska ha förtur vid val av platser. 
Att göra en uppdelning anser vi kan påverka känslan av delaktighet bland 
konsulterna och detta menar vi negativt kan påverka spridningen av kultur 
och möjligheten för gruppen att styra konsulterna. Det kan även påverka 
kunskapsöverföring och lärande negativt. 

6.2 Kopplingar mellan de tre 
styrmekanismerna 

Efter att de tre styrmekanismerna analyserats var och en för sig kommer nu 
deras inbördes kopplingar att analyseras för att försöka skapa en enhetlig 
bild av inputstyrningen. 

6.2.1 Koppling mellan rekrytering, träning och 
socialisering 

I vår modell i referensramen fann vi två kopplingar som gällde för alla tre 
styrmekanismerna. Dessa var ”rätt rekrytering, träning & socialisering 
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bättre arbetsresultat” och ”samtliga påverkas av tidsperspektivet”. Den 
första kopplingen, vilken vi har byggt på Etzioni (1975), Snell (1992) och 
Merchant & Van der Stedes (2003) resonemang, fann vi belägg för även i 
vår empiriska undersökning. Detta då samtliga företag påpekade att det är 
viktigt att konsulterna har rätt kompetens för att kunna utföra sina arbets-
uppgifter och då flera av dem kommenterade att rekrytering, träning och 
socialisering kan användas för att säkerställa att konsulterna besitter eller 
erhåller denna kompetens. Vi är dock av åsikten att fallföretagen inte alltid 
är medvetna om att de använder dessa tre mekanismer som styrning. Detta 
blir tydligt exempelvis genom att Erik hävdar att Ericsson inte ser 
rekryteringsprocessen som ett styrmedel, samtidigt som han uppger att 
företaget vid rekrytering aktivt söker efter konsulter som de tror skulle 
passa för uppgiften. Även Försvarsbolaget är av åsikten att de inte använ-
der sig av rekrytering som styrmekanism, utan att de förlitar sig på att 
konsulternas handledare styr upp dem när de är på plats. Trots detta arbetar 
Försvarsbolaget, liksom Ericsson, på ett genomtänkt sätt med rekryterings-
frågorna och anledningen som vi ser till detta är för att säkerställa att de får 
in konsulter som klarar av att utföra sin uppgift. Detta ser vi som ett tecken 
på att företag använder sig av rekrytering i styrsyfte i större utsträckning än 
de själva är medvetna om.  
 
Fallföretagen har, enligt vår mening, i stor utsträckning lämnat över ansva-
ret för rekryteringen till konsultbolagen genom att låta dem hantera stora 
delar av den, vilket ligger i linje med Lundèns (2001) resonemang om re-
kryteringsbolag som hjälp vid rekrytering. Detta anser vi har lett till att fall-
företagen till viss del använder rekrytering som en indirekt styrform. Vi 
anser dock att företagen inte helt har avsagt sig ansvaret för rekryteringen, 
utan att de fortfarande, i varierande utsträckning, är direkt involverade i 
urvalet av nya individer. Vilka konsultbolag företagen har kontakt med och 
sättet på vilket samarbetet fungerar upplevs, som vi redan beskrivit, som 
mycket viktigt för utfallet och av denna anledning anser vi att även urvalet 
av konsultbolag och uppbyggandet av goda relationer kan räknas till styr-
ning av konsulterna och detta gör rekryteringen till en flitigt använd styr-
mekanism.  
 
Att träning kan påverka konsulternas kompetens och därmed deras arbets-
resultat (Jaeger & Baliga, 1985), var det inget av fallföretagen som ifråga-
satte, men de använder sig trots detta endast i begränsad omfattning av 
träning för att styra sina konsulter. De förutsätter istället att konsultbolagen 
står för större delen av denna styrning och därför menar vi att även denna 
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styrmekanism huvudsakligen används indirekt. Det är huvudsakligen den 
formella träningen som företagen har lämnat över på konsultbolagen medan 
den informella träningen, genom till exempel grupparbeten och mentorskap, 
fortfarande till största delen hanteras av företagen själva. Ett exempel på 
detta är att Scania TC har valt att, organisatoriskt sett, placera varje konsult 
under en fast anställd för att underlätta kunskapsöverföring och därmed 
skapa goda förutsättningar för att konsulten ska kunna göra ett bra jobb.  
 
Samtliga företag talade om betydelsen av socialisering och detta över-
tygade oss om att även denna styrmekanism används av våra fallföretag. 
Vad gäller socialiseringen så sköts den fortfarande mestadels internt, men 
även på detta område var det en intervjuperson, Sören, som uppgav att han 
tror att konsulterna får en inledande introduktion om företaget redan på 
konsultbolaget, vilket skulle innebära att socialiseringsprocessen påbörjas 
redan innan konsulterna kommer till företaget. Även STS uppvisar vissa 
tecken på att de även försöker lägga ut vissa delar av socialiseringen på 
konsultbolagen. Detta kan ses genom att de utöver att försöka lära konsul-
terna vilka värderingar företaget har även försöker lära konsultbolagen det-
samma. Detta ser vi som tecken på att fallföretagen i så stor utsträckning 
som möjligt vill köpa in en ”färdig produkt” som är produktiv från första 
dagen. Det faktum att företagen lägger ut delar av samtliga tre styrmeka-
nismer på konsultbolagen leder oss till följande koppling, vilken vi inte har 
sett några tecken på i referensramen: ”samtliga läggs delvis ut på konsult-
bolag”. 
 
Den andra kopplingen vi fann utifrån referensramen, det vill säga att alla 
tre styrmekanismerna påverkas av tiden (baserat på Ouchi, 1982; Hatvany 
& Pucik, 1981), har vi inte kunna belägga. Vad gäller träning och sociali-
sering har vi dock sett tecken hos fallföretagen som tyder på att tiden som 
konsulterna befinner sig på företagen är av betydelse. Till exempel påpekar 
Sören att konsulterna behöver tränas mer i början medan Erik menar att det 
uppstår ett ytterligare träningsbehov när konsulterna befunnit sig en längre 
tid på företaget. Dessa två åsikter visar att styrningen kan förändras på 
olika sätt, men att tiden ändå har en inverkan på styrningen. Vad gäller 
socialiseringen anser vi att det faktum att Mats upplever att konsulterna 
efter ett tag blir för hemmastadda och därmed behöver styras upp mer, är 
ett tecken på att socialiseringen påverkas av tiden. Med avseende på 
rekrytering kan vi inte urskilja någon skillnad i sättet på vilket denna meka-
nism används i styrsyfte med hänsyn till tiden, eftersom inget av företagen 
har uppgett att de hanterar rekryteringen annorlunda beroende på hur länge 
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konsulterna planeras stanna. Utifrån detta drar vi slutsatsen att träning och 
socialisering påverkas av tidsperspektivet, men eftersom inte samtliga 
faktorer påverkas, anser vi inte att den ursprungliga kopplingen gäller. Där-
emot anser vi oss kunna styrka att det finns en koppling mellan träning och 
socialisering: ”påverkas av tidsperspektivet”.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi fann belägg för en av de två 
kopplingar vi genererade i referensramen och utöver denna fann vi även 
stöd i empirin för ytterligare en. Kopplingarna mellan rekrytering, träning 
och socialisering, blir därmed: 

• ”Rätt rekrytering, träning och socialisering  bättre 
arbetsresultat” 

• ”Samtliga läggs delvis ut på konsultbolag” 

6.2.2 Koppling mellan rekrytering och träning 
När vi undersökte vilka kopplingar som teorin uppvisade mellan rekryte-
ring och träning, hittade vi tre separata kopplingar; ”rätt rekrytering  
mindre träningsbehov”, ”rätt träning  enklare rekrytering” 
samt ”återrekrytering  mindre träningsbehov”.  
 
Ouchi (1982) anser att rekrytering och träning är två alternativa vägar för 
att se till att individerna drar åt samma håll som organisationen och detta är 
något som även vi håller med om efter att ha studerat det empiriska mate-
rialet. Dock anser vi att företagen inte alltid använder dem som alternativa 
vägar, utan att de överlåter en stor del av träningen på konsultbolagen och 
själva huvudsakligen använder sig av rekrytering som styrmekanism i och 
med att de endast tar in konsulter som besitter rätt kompetens redan från 
början. Företagens val att antingen rekrytera redan tränade individer eller 
att rekrytera individer som de kan träna upp är därmed endast mindre 
aktuellt i det här fallet. Den företagsspecifika delen av träningen kan före-
tagen dock inte lämna över på konsultbolagen, eftersom de, enligt egen 
utsaga, inte kan kräva att konsultbolagen ska stå för dessa kostnader. Detta 
eftersom konsulterna inte kan dra nytta av denna kunskap på andra företag 
där de blir placerade. 
 
Att företagen inte sköter träningen själva betyder inte att de anser den vara 
oviktig, utan vi är av uppfattningen att det faktum att samtliga fallföretag 
betonar vikten av att de konsulter som kommer till företagen har rätt kom-
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petens är ett uttryck för hur viktig de anser träningen vara. Under intervju-
erna har även åsikten framkommit att just det faktum att företagen har för-
troende för att konsultbolagen inte skickar någon som de inte anser vara 
tillräckligt kompetent gör rekryteringen enklare. Detta eftersom de kan vara 
relativt säkra på att den konsult som skickas uppfyller kraven, utan att 
själva behöva kontrollera detta. Detta resonemang visar att kopp-
lingen ”rätt rekrytering  mindre träningsbehov” gäller, eftersom 
fallföretagen anser att de genom att rekrytera konsulter som de vet redan är 
kompetenta kan uppnå goda resultat även utan omfattande träning. Det 
visar även att kopplingen ”rätt träning  enklare rekrytering” gäller, då 
de anser att rekryteringen blir lättare när de kan lite på att de konsulter som 
de blir tillsända har erforderlig träning i bagaget. 
 
Ett annat sätt att minska träningsbehovet som Lindberg (1998) föreslår är 
att rekrytera konsulter som tidigare har arbetat på företaget, vilket ledde oss 
fram till kopplingen: ”återrekrytering  mindre träningsbehov”. Fördelen 
med detta är, enligt Lindberg (1998), att konsulterna behöver mindre hjälp i 
form av till exempel introduktion när de kommer till företaget för andra 
gången, eftersom de då redan har en viss kunskap om till exempel organi-
sationen och verksamheten. Detta är något som fallföretagen har bekräftat 
att det stämmer även i verkligheten. Ett exempel på detta är att STS anser 
att det är fördelaktigt att ”återanvända” konsulter eftersom de då redan 
besitter viss kunskap om till exempel företagets arbetsrutiner. Ett annat ex-
empel på detta är att Ericsson är av åsikten att återrekrytering kan ses som 
en garanti för att den konsult som anlitas har rätt kompetens. Utifrån detta 
resonemang kan vi sluta oss till att denna koppling stämmer.  
 
För att summera avsnittet om kopplingarna mellan rekrytering och träning 
kan vi konstatera att vi har funnit belägg för tre kopplingar, nämligen: 

• ”Rätt rekrytering  mindre träningsbehov” 

• ”Rätt träning  enklare rekrytering” 

• ”Återrekrytering  mindre träningsbehov" 



Inputstyrning av konsulter 

93 

6.2.3 Koppling mellan rekrytering och socialisering 
Den första av fyra kopplingar mellan rekrytering och socialisering som vi 
såg i teorin var: ”rätt rekrytering  enklare socialisering”. Denna kopp-
ling, vilken vi baserar på McQuaig et al (1991), har vi funnit belägg för i 
det empiriska materialet. Eftersom fallföretagen har sagt att det är positivt 
att de konsulter som kommer till dem är anpassningsbara och måna om att 
snabbt komma in i företagen är vi av åsikten att företagen genom att rekry-
tera rätt individer lättare kan socialisera dem. Detta är ytterligare en aspekt 
som företagen i viss utsträckning har lagt ut på konsultbolagen, vilket kan 
ses på att företagen anser det ligga på konsultbolagen att se till att de indi-
vider de skickar uppfyller företagens krav på social kompetens. Vi kan 
även se att företagen delar Harrison & Carrolls (1991) åsikt om att det är 
möjligt att mäta hur en rekrytering utfallit genom att undersöka hur väl de 
nya individerna passar in i företagets kultur. Detta då individer som inte 
passar in socialt i företaget inte får stanna speciellt länge. Detta skulle även 
kunna tyda på att företagen inte vill ha in ”svårsocialiserade” konsulter i 
företagen, utan att de endast vill rekrytera personer som utan större svårig-
heter kan anpassa sig efter och ta till sig företagets värderingar och kultur. 
 
En annan koppling som vi har funnit i litteraturen är att företagen genom att 
bygga upp en effektiv socialiseringsprocess kan åstadkomma en enklare 
rekrytering, eftersom de i dessa fall har lättare att förändra de individer som 
kommer in i företaget och därmed inte är lika beroende av att de passar in 
från första början, det vill säga: ”effektiv socialisering  enklare rekryte-
ring”. Denna koppling, vilken vi baserar på Harrison & Carroll (1991) och 
McQuaig et al (1991), har vi dock inte funnit några belägg för, vilket vi 
anser bero på att inget av fallföretagen har byggt upp någon uttalad och 
formaliserad socialiseringsprocess som skulle kunna väga upp betydelsen 
av rekrytering. Detta anser vi tyder på att denna koppling inte är aktuell i 
fallföretagen, men vi kan inte utesluta att den har en omedveten inverkan. I 
vilket fall som helst har den ingen synlig påverkan på hur fallföretagen styr 
sina konsulter. 
 
Något som hänger samman med det ovanstående resonemanget är kopp-
lingen: ”försocialisering  enklare rekrytering”, vilken bygger på Ouchis 
(1979) resonemang om att vissa yrkesgrupper redan under sin utbildning 
förutom att tränas även socialiseras. Detta kan, enligt teorin, medföra att 
rekryteringen underlättas eftersom företagen, när de rekryterar en person ur 
denna yrkesgrupp, kan vara säkra på att denne har genomgått en viss 



Teoretisk analys 

94 

socialisering. Innan denna studie var vi av åsikten att konsulterna, eftersom 
majoriteten av dem genomgått en ingenjörsutbildning, även borde ha 
genomgått en viss försocialisering, men detta har vi inte lyckats hitta några 
belägg för. Vi kan dock inte heller säga att de studerade konsulterna inte 
har genomgått någon försocialisering och kan därmed inte uttala oss om 
huruvida en sådan kan leda till enklare rekrytering. Följaktligen kan vi 
därmed inte heller uttala oss om huruvida denna koppling gäller eller inte. 
 
Ett annat sätt att minska socialiseringsbehovet kan, enligt Lindberg (1998), 
vara att vid rekrytering vända sig till konsulter som har tidigare erfarenhet 
av att arbeta för ett specifikt företag, det vill säga: ”återrekrytering  
mindre socialiseringsbehov”. På detta sätt kan företaget dra nytta av tidi-
gare socialiseringsaktiviteter och behöver därmed inte lägga ner lika 
mycket resurser på att socialisera nya konsulter. Vi kom tidigare i analysen 
fram till att det finns en koppling mellan återrekrytering och träning och 
här kan vi utveckla denna till att gälla även mellan återrekrytering och soci-
alisering. Argumenten för dessa båda kopplingar liknar varandra och fall-
företagen har förklarat att de genom att rekrytera konsulter som redan har 
erfarenhet från företaget kan dra nytta av den socialisering som konsulten 
erhöll vid den förra kontakten och därmed behöver inte socialiseringsbeho-
vet bli lika stort. Ett exempel som vi kan se är att STS anser det vara posi-
tivt att återrekrytera, eftersom konsulterna har skaffat sig ett kontaktnät på 
företaget. 
 
För att sammanfatta kopplingarna mellan rekrytering och socialisering kan 
vi presentera två kopplingar som vi har funnit belägg för hos fallföretagen. 

• ”Rätt rekrytering  enklare socialisering” 

• ”Återrekrytering  mindre socialiseringsbehov” 

6.2.4 Koppling mellan träning och socialisering 
Kopplingarna mellan träning och socialisering som vi fann tecken på i teo-
rin var följande tre: ”sker ofta integrerat”, ”träning kan främja socialise-
ring” samt ”socialisering kan främja träning”. Som vi konstaterade i refe-
rensramen råder det delade meningar om huruvida träning och socialisering 
bör särskiljas eller behandlas som en och samma företeelse (Ouchi, 1979; 
Jaeger & Baliga, 1985; Snell 1992). Utifrån det som framkommit i inter-
vjuerna är vi, liksom Jaeger & Baliga (1985) och Snell (1992) av åsikten att 
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det rör sig om två skilda företeelser som dock har nära koppling till 
varandra. En anledning till detta är att de ofta förekommer tillsammans. Vi 
har redan tidigare i analysen konstaterat att träning genom till exempel 
arbete i grupp är vanligt förekommande, bland annat i STS och Volvo PV, 
och enligt Harzing & Van Ruysseveldt (2004) kan grupparbeten även an-
vändas för att socialisera individer. Detta tyder på att träning och socialise-
ring ofta sker integrerat, vilket gör att de påverkar varandra och att det där-
för kan vara svårt att finna en tydlig skiljelinje dem emellan. Den första 
kopplingen mellan träning och rekrytering, ”sker ofta integrerat”, anser vi 
oss därmed kunna bekräfta. Det är dock inte enbart genom grupparbeten 
som såväl kunskap som värderingar och mål förmedlas integrerat utan detta 
är ofta fallet även vad gäller utbildningar (Jaeger & Baliga, 1985) och 
mentorskap (Charlos & O´Connor, 2004), vilket stärker ovanstående kopp-
ling ytterligare.  
 
Den andra styrmekanismen ”träning kan främja socialisering” hänger ihop 
med det faktum att träning och socialisering ofta sker integrerat och kan 
därmed bekräftas utifrån det ovanstående resonemanget. Detta eftersom det 
framgår att företagen använder sig av bland annat grupparbeten i tränings-
syfte och att dessa, enligt Jaeger & Baliga (1985) och Harzing & Van 
Ruysseveldt (2004), även kan främja socialisering. Detta kan bland annat 
ses i att STS ser uppbyggnaden av kontaktnät som en effekt av valet att 
arbeta i projektgrupper. Detta resonemang visar, enligt vår åsikt, att företag 
genom att skapa situationer där individer interagerar i träningssyfte även 
kan skapa förutsättningar för socialisering.  
 
Den tredje kopplingen som vi identifierade hänger även den ihop med det 
faktum att träning och socialisering ofta sker integrerat och den påvisar 
att ”socialisering kan främja träning”. Detta bygger på Ladd & Hemingers 
(2003) resonemang om att medarbetarnas vilja att lära sig av varandra 
påverkas av om företagskulturen uppmuntrar detta beteende eller inte. 
Genom att skapa en miljö där medarbetarna lär sig av varandra kan före-
tagen åstadkomma en förbättrad träning, utan att egentligen styra direkt 
genom träning. Även denna koppling har vi funnit belägg för i intervjuerna 
och detta kan bland annat ses i Eriks åsikt att kulturen och klimatet på 
avdelningen påverkar medarbetarnas vilja att dela med sig av sin kunskap 
och hela tiden lära sig nya saker.  
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Sammanfattningsvis har vi i detta avsnitt kunnat belägga samtliga tre 
kopplingar som vi identifierade i referensramen. Därutöver har vi i avsnitt 
6.2.1 funnit ytterligare en koppling och följaktligen kan vi se fyra 
kopplingar mellan styrmekanismerna träning och socialisering. 

• ”Sker ofta integrerat” 

• ”Träning kan främja socialisering” 

• ”Socialisering kan främja träning” 

• ”Påverkas av tidsperspektivet” 
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Figur 7: Empiriskt belagda kopplingar mellan rekrytering, träning & socialisering 

Källa: Egen illustration 



Slutsatser 

98 

7 SLUTSATSER 
 
I detta kapitel kommer vi att redovisa de iakttagelser som vi funnit vara av 
störst vikt efter att ha analyserat vårt teoretiska och empiriska material och 
avsikten med detta kapitel är att besvara vårt syfte, vilket är att beskriva 
och analysera hur inputstyrning, i form av rekrytering, träning och sociali-
sering, används för att styra teknikkonsulter som befinner sig länge på 
samma företag, samt att påvisa hur dessa tre styrmekanismer hänger 
samman. 
 

7.1 Användande av rekrytering, träning och 
socialisering 

Den mest grundläggande slutsats som vi har kommit fram till under denna 
studie är att företagen vid rekrytering av konsulter är av åsikten att de köper 
in en ”färdig produkt”. Detta innebär att de anser att konsulterna ska vara 
redo att göra ett bra jobb redan när de kommer till företagen och att inte för 
mycket tid ska behöva läggas på de övriga två styrmekanismerna; träning 
och socialisering. Trots att företagen har denna inställning har vi sett att 
samtliga använder sig av inputstyrning i form av såväl rekrytering, träning 
som socialisering i relativt stor utsträckning. Rekrytering är den styr-
mekanism som företagen anser vara viktigast och den som används i störst 
utsträckning. Användandet av de tre styrmekanismerna sker dock inte alltid 
i styrsyfte och ur det empiriska materialet har vi kunnat utläsa att företagen 
inte alltid är medvetna om att de styr sina konsulter med hjälp av de tre 
styrmekanismerna. 
 
Inputstyrningen är till stor del informell till karaktären och de enskilda 
avdelningarna på företagen har i de flesta fall stora möjligheter att utforma 
den själva. Vi har konstaterat att det endast är för rekryteringen som före-
tagen har väl utarbetade processer och riktlinjer för hur de ska gå tillväga 
och detta ser vi som en anledning till att den också är den mest använda 
styrmekanismen. Vad gäller träning och socialisering finns det tecken på 
formaliseringsförsök, till exempel i form av försök att skriva ner riktlinjer 
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för hur konsulternas träningsbehov ska hanteras och sammanställning av 
företagens värderingar och normer, men huvudsakligen är denna styrning 
informell.  
 
Att den är informell menar vi dock inte betyder att den är ineffektiv, vilket 
vi anser kan illustreras genom att ta träningen som exempel. Huvuddelen 
av träningen är informell och sker på fallföretagen genom introduktion, 
mentorskap och kunskapsöverföring via arbete i grupp. Dessa tre 
tillvägagångssätt används även för att socialisera konsulterna, eftersom 
företagen anser att den personliga kontakten är en viktig faktor i denna 
process. Vi kan konstatera att samtliga fallföretag använder sig av arbete i 
grupp medan en uppdelning finns vid användandet av mentorskap och 
introduktion, eftersom vissa företag inte använder sig av dessa styrformer. 
Formell träning förekommer dock i samtliga företag i form av företags-
specifika utbildningar. Vi tycker oss kunna se en tendens till att den infor-
mella styrningen glöms bort, eftersom den inte är lika synlig som den for-
mella, och det har framkommit att företagen inte alltid har ett tydligt mål 
med vad det är de vill uppnå.  
 
Vad socialisering beträffar ser vi en uppdelning mellan företagen när det 
gäller sociala företagsaktiviteter. Vissa företag låter konsulterna delta i till 
exempel personalfester i stor utsträckning, medan andra gör detta i mindre 
utsträckning. Anledningen är att de sistnämnda anser att det är konsult-
bolagens uppgift att ordna sociala aktiviteter för sina anställda samt att det 
skulle medföra en kostnad att låta dem vara med. Det faktum att 
konsulterna inte alltid får vara med på de ovan nämnda sociala aktiviteterna 
gör att de sociala kontakterna på arbetsplatsen, i korridorer och på fika-
raster får en större betydelse för socialiseringen. Detta menar vi resulterar i 
att spridningen av företagskulturen, som samtliga företag försöker åstad-
komma, också till stor del sker via dessa kanaler. Ur det empiriska mate-
rialet har vi kunnat utläsa att företagen upplever att de involverar 
konsulterna mycket i det sociala livet. Vi är dock av åsikten att detta inte 
sker i lika stor utsträckning som de egentligen tror.  
 
Vi har kunnat fastställa att företagen är nöjda med de relationer som de har 
med konsultbolagen. Ett mönster som kan urskiljas hos samtliga företag är 
att de har slutit avtal och byggt upp ett nära samarbete med ett begränsat 
antal konsultbolag och att de har överlämnat en stor del av ansvaret för 
inputstyrningen till dessa bolag. Begränsningen i antalet konsultbolag 
menar vi görs eftersom det är svårt att bygga förtroendefulla relationer med 
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många bolag. Vi har konstaterat att ett företag, genom att använda ett länk-
företag, har minskat antalet relationer som det underhåller och detta menar 
vi kan vara ett steg i utvecklingen av konsultanvändandet.   
 
Företagens och konsultbolagens nära relationer och goda samarbete har lett 
till att ett förtroende byggts upp, vilket resulterar i att företagen förlitar sig 
på att konsultbolagen inte skickar konsulter som inte lever upp till företa-
gens krav vad gäller till exempel teknisk och social kompetens. Detta inne-
bär att konsultbolagen i sin tur måste ägna sig åt rekrytering, träning och 
socialisering av sina medarbetare för att kunna leva upp till företagens krav. 
Även under tiden som konsulterna befinner sig på företagen anses det vara 
konsultbolagens uppgift att underhålla deras kompetens och därför har 
företagen som grundprincip att de inte bekostar träning av dem. Dock kan 
vi konstatera att ett undantag görs vad gäller företagsspecifik träning, 
vilken företagen bekostar. Relationen förenklar även återrekryteringen av 
uppskattade konsulter, vilket samtliga företag i grund och botten finner 
positivt. Ett företag skiljer sig dock genom att det endast finner 
återrekrytering fördelaktigt om konsulterna har varit på ett annat företag 
emellan och tillskansat sig ny erfarenhet.  
 
Något som, enligt vår mening, påverkar stabiliteten i relationerna mellan 
företagen och konsultbolagen är att det i detta fall rör sig om stora företag 
som köper in konsulter i stor skala och därmed utgör viktiga kunder för 
konsultbolagen. På grund av detta kan företagen lita på att det föreligger ett 
ömsesidigt beroende och att det ligger i konsultbolagens intresse att på ett 
bra sätt hantera de aspekter av inputstyrningen som företagen har lagt ut på 
dem. Detta visar, enligt vår mening, att företagen trots att de har låtit 
konsultbolagen ta över en del av inputstyrningen inte har släppt kontrollen 
över denna styrform, utan att de enbart har omvandlat den från en direkt till 
en indirekt styrform. 
 
Vi kan konstatera att de studerade fallföretagen i mångt och mycket liknar 
varandra vad gäller hur de använder sig av styrmekanismerna rekrytering, 
träning och socialisering och de skillnader som finns dem emellan är 
begränsade. Detta anser vi tyder på att det finns ett relativt enhetligt förhåll-
ningssätt till inputstyrning bland fallföretagen. Huruvida detta förhållnings-
sätt är det bästa kan vi dock inte uttala oss om, utan för att få svar på detta 
behöver ytterligare studier genomföras.  
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7.2 Kopplingar mellan rekrytering, träning 
och socialisering 

Med undantag för kopplingarna ”samtliga påverkas av tidspers-
pektivet”, ”effektiv socialisering  enklare rekrytering” 
samt ”försocialisering  enklare rekrytering” fann vi empiriska belägg 
(se figur sex) för alla teoretiska kopplingar som vi identifierade i studien. 
Därutöver fann vi ytterligare två kopplingar som vi inte hade förväntat oss 
att se, nämligen ”samtliga läggs delvis ut på konsultbolag” och ”[träning 
och socialisering] påverkas av tidsperspektivet” (se figur sju). Med 
anledning av detta anser vi oss ha fått bekräftat att det finns såväl teoretiska 
som empiriska kopplingar mellan begreppen rekrytering, träning och 
socialisering och vi är därför av åsikten att de går att sammanföra under ett 
begrepp, inputstyrning. Att vi har funnit nya empiriska kopplingar som vi 
inte sett nämnda i teorin, menar vi tyder på att det kan finnas fler 
kopplingar som binder rekrytering, träning och socialisering samman.  
 

Rekrytering 

Träning Socialisering 

 
Figur 8: Inputstyrning; inbördes teoretiska och empiriska kopplingar 
Källa: Egen illustration 
 
Studien har visat att företag genom att satsa mer på en viss styrmekanism 
kan minska behovet av de andra två. Detta kan ses som att företagen har en 
relativt stor frihet att själva välja på vilken styrmekanism de vill lägga 
tyngdvikten. Fallföretagen väljer i stor utsträckning att lägga tyngdvikten 
vid rekrytering, och de minskar därmed behovet av träning och sociali-
sering genom att rekrytera personer som besitter rätt kompetens samt delar 
företagets värderingar. Detta sker bland annat genom återrekrytering och 
genom rekrytering av försocialiserade konsulter, vilket företagen upplever 
som en garanti för att dessa passar in och därmed inte kommer att behöva 
styras i så hög grad när de väl är inne i organisationen.  
 



Slutsatser 

102 

Väljer företagen att lägga fokus på träning får detta, i enlighet med ovan-
stående resonemang, som effekt att inte lika stor vikt behöver läggas vid de 
andra styrmekanismerna. Detta till exempel genom att företag som satsar 
på att träna upp sina konsulter därmed inte behöver fokusera lika mycket på 
att rekrytera konsulter som redan besitter den efterfrågade kompetensen. 
För träningens påverkan på socialiseringen är förhållandet något annor-
lunda, eftersom företagen genom att förbättra träningen även kan uppnå en 
förbättrad socialisering, utan att behöva satsa särskilt på socialiseringen. 
Detta eftersom träning och socialisering ofta sker integrerat, i till exempel 
projektgrupper, och följaktligen påverkar varandra.  
 
Ökad tyngdvikt på socialiseringen får som följd att mindre träning behövs, 
eftersom dessa två styrmekanismer, som beskrivits ovan, ofta sker 
integrerat. Hela det ovanstående resonemanget styrker vår slutsats att 
företag genom att satsa på en av styrmekanismerna kan minska behovet av 
de andra två. Möjliga undantag har dock identifierats beträffande 
socialiseringens påverkan på rekryteringsbehovet, eftersom vi i empirin 
inte har funnit några belägg för att dessa kopplingar stämmer. Vi har 
samtidigt inte funnit några belägg som bekräftar att kopplingarna inte finns, 
vilket gör att vi inte kan uttala oss om huruvida de utgör undantag eller inte. 
Även om en viss styrmekanism får en större fokus anser vi inte att det är 
möjligt att helt eliminera någon av de andra. Istället anser vi att de tre 
styrmekanismerna kompletterar varandra och att de därför inte är 
fullständigt utbytbara.  
 
Att samtliga styrmekanismer påverkas av tiden var något som vi i början 
trodde hade en viktig påverkan vid inputstyrning av konsulter, men som 
nämnts ovan har vi inte kunnat belägga detta empiriskt. Vi har dock kunnat 
belägga att det finns en koppling mellan två av styrmekanismerna med 
avseende på tiden och vi anser därför att tiden har en inverkan på inputstyr-
ningen av konsulter.  

7.3 Förslag till framtida studier 
Som vi har konstaterat tidigare, liknar de studerade fallföretagens använ-
dande av inputstyrning varandra. Huruvida de metoder som företagen 
använder sig av är de bästa eller om det finns andra, mer passande metoder 
för att styra konsulter, faller dock utanför denna studies ramar. Eftersom vi 
anser detta vara intressant vill vi dock påvisa för framtida uppsatsskrivare 
att detta är ett område som, enligt vår åsikt, förtjänar vidare studier. 
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Något annat som vi finner intressant är det faktum att en stor del av styr-
ningen är indirekt och att konsultbolagen får ta ett stort ansvar för styr-
ningen av konsulterna. Detta är något som samtliga fallföretag på ett eller 
annat sätt har tagit upp, men som endast förekommer i begränsad utsträck-
ning i litteraturen, varför vi anser det vara ett relevant område att studera 
djupare. Ett exempel på något inom detta område som, enligt vår åsikt, 
skulle vara intressant att studera är huruvida detta fenomen är en trend som 
håller på att växa sig starkare. Vi ställer oss frågande till om det är möjligt 
för företagen att ”outsourca” hur mycket styrning som helst. 
 
Ytterligare något som vi har uppmärksammat och som skulle kunna lämpa 
sig för vidare studier är det faktum att Volvo PV skiljer sig något från de 
övriga företagen vad gäller rekryteringsförfarandet, eftersom de har valt att 
använda ett länkföretag och därmed blandat in ytterligare en part i proces-
sen. Huruvida detta förfarande är en utveckling av de andra företagens 
förfaringssätt eller om det endast är en anpassning till Volvo PV:s specifika 
situation kan vi inte uttala oss om utifrån denna studie. Inte heller på frågan 
om vilka för- och nackdelar som detta för med sig kan vi ge något utförligt 
svar. Med anledning av detta ser vi Volvo PV:s förfarande som ett lämpligt 
studieobjekt för framtiden.  
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BILAGA 
 
Som beskrivits i metoden ville vi i intervjuerna såväl få svar på ett antal 
grundläggande frågor som generera information om vad de enskilda 
intervjupersonerna ansåg vara viktigt vid styrning av konsulter. För att 
läsarna ska kunna skapa sig en uppfattning om vilken utgångspunkt vi hade 
inför intervjuerna redovisas i denna bilaga den mall som vi använde oss av 
för att få svar på de grundläggande frågorna. Utifrån dessa frågor ställde vi 
sedan följdfrågor för att få igång en diskussion. Dessa följdfrågor redovisas 
dock inte här, då de tagna ur sitt sammanhang inte skulle tillföra läsarna 
något.  
 

Intervjumall 
1. Vad jobbar du med? 
2. Hur kommer du i kontakt med konsulterna? 
3. Hur många konsulter skulle du uppskatta arbetar på 

företaget/avdelningen idag?  
4. Ungefär hur länge befinner sig konsulterna på företaget? 
5. Vad arbetar dessa personer med? 
6. Varför använder ni er av denna typ av arbetskraft? 
7. Hur tycker du att det fungerar att ha dessa personer arbetande för er? 
8. Vad tänker du på när vi säger styrning av konsulter? 
9. Finns det någon policy på företaget för hur konsulterna bör styras?  
10. Vem avgör hur styrningen ska utformas? 
11. Upplever du att styrningen av konsulterna förändras ju längre tid de 

befinner sig på företaget? 

Rekrytering 
12. Hur går inköpsförfarandet av konsulter till? 
13. Hur mycket tid lägger ni ner på inköpsprocessen av konsulter? 
14. Vilken typ av egenskaper hos konsulterna söker ni?  
15. När det uppstår ett nytt behov och ni behöver ta in en konsult, hur 

vanligt är det då att ni anlitar konsulter som ni tidigare har haft 
erfarenhet av? 

16. För hur långa tidsperioder köps konsulter in? 
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17. Hur upplever ni att dagens inköpsmetoder fungerar?  

Träning 
18. Tränar ni de inköpta konsulterna? 
19. Genomgår konsulterna någon form av introduktion?  
20. Är det vanligt att ni bekostar utbildning av konsulter vid behov? 
21. Hur upplever ni att ert agerade kring träning fungerar? 
22. Hur tänker ni kring informations- och kunskapsöverföring mellan 

konsulter och anställda?  
23. Hur upplever ni att kunskapsöverföringen fungerar idag? 

Socialisering 
24. Gör ni någon åtskillnad på de konsulter som befinner sig på företaget 

och de fast anställda?  
25. Försöker ni att involvera konsulterna i det sociala livet på 

arbetsplatsen?  
26. Vilka för- och nackdelar ser ni med att involvera/inte involvera dem? 
27. Har konsulterna möjlighet att göra sin röst hörd vid beslut som rör 

till exempel arbetsförhållandena? 
28. Försöker ni få konsulterna att anamma företagets värderingar och 

normer?   
29. Hur anser ni att graden av involvering i det sociala livet och i 

företagskulturen fungerar idag? 

Avslutning 
30. Har du tidigare reflekterat över det här ämnet? 


