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1. Inledning 
 
Karl satt på sitt kontor och tänkte bistert, ”vi måste göra något, men vi har ju inte 

personal nog”. 

Sedan kom han på det. Han kallade in sin närmaste medarbetare. 

 – Dammsug alla bemanningsföretag. Vi behöver all personal vi kan få. 

   

   *** 

En dryg månad senare var Karl tillbaka på sitt kontor. Han hade ett förnöjt leende på 

läpparna. Den inhyrda personalen hade fullföljt sina kontrakt och de hade varit precis 

så dugliga och professionella som Karl hoppats. Medarbetaren kom in i rummet. Karl 

kunde inte dölja sin belåtenhet. 

 - Jag sa ju att det var ett genidrag att hyra in personal. De var utomordentligt 

kompetenta.  

Den svenska armén bestående till stor del av inhyrd personal hade framgångsrikt tågat 

över isen på Lilla Bält. Danmark var besegrat och Karl X Gustav hade erövrat Skåne, 

Blekinge, Halland, Bohuslän, Bornholm och Trondheims län. Det skulle visa sig att 

Sverige aldrig skulle bli större än vad det var nu. 

 – Utomordentligt kompetenta legoknektar det där, upprepade Karl.1 

 

När man idag hör om bemanningsbranschen kan man få uppfattningen att branschen 

är relativt ny. Inget kunde vara mer felaktigt. Som ingressen visar har 

bemanningsföretag funnits genom hela historien även om branschen under de senaste 

åren har utvecklats och växt oerhört mycket. Tack vare utvecklingen och tillväxten kan 

människor, som ständigt hyrs in för att jobba på olika företag för kortare tidsperioder, 

ändå sägas vara typexempel på den nya arbetskraften. 

 

                                                 
1 När Sverige tågade över isen på lilla Bält bestod armén av 17000 man, varav 13000 var inhyrd personal, så kallade 
legoknektar, aftonbladet.se 
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1.1 Bakgrund  

För att kunna hävda sig i den hårda konkurrensen är det idag viktigt för anställda på 

företag att vara medvetna om stora kostnadsposter. Kunder efterfrågar prisvärda 

produkter och ägarna ställer krav på så hög avkastning som möjligt. Att arbeta med en 

optimal personalstyrka är ett sätt för företag att minska en stor kostnadspost. Hos 

företag ges det idag uttryck i ett allt mindre antal fast anställda och en flexiblare 

organisation (Andersson & Wadensjö 2004). Håkansson & Isidorsson (2003) skriver i 

sin utredning om ökade krav på flexibilitet på den svenska arbetsmarknaden. 

Författarna tar upp olika slags flexibilitet, där en av de framträdande är 

kapacitetsflexibilitet. Denna flexibilitet handlar om att anpassa produktionskapaciteten 

till efterfrågan och Håkansson & Isidorsson (2003) menar att ett sätt att åstadkomma 

kapacitetsflexibilitet är genom att hyra in arbetskraft. 

 

Förutsättningarna för att hyra in arbetskraft har ändrats. Innan 1993 hade 

arbetsförmedlingen monopol på uthyrning av arbetskraft. Efter lagändringen då lag 

1993:440, som tillåter privat arbetsförmedling och personaluthyrning, inrättades, har 

det blivit möjligt för företag att hyra in personal från bemanningsföretag.  

 

”1 § Denna lag gäller arbetsförmedling som bedrivs av någon annan än den offentliga 

arbetsförmedlingen….. 

2 § I lagen ges också bestämmelser om uthyrning av arbetskraft. Med uthyrning av 

arbetskraft avses ett rättsförhållande mellan en beställare och en arbetsgivare som 

innebär att arbetsgivaren mot ersättning ställer arbetstagare till beställares förfogande 

för att utföra arbete som hör till beställarens verksamhet.” 

 

Utdrag ur Lag (1993:440) om privat 

arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft 

 

Sedan införandet av denna lag har bemanningsbranschen upplevt en enorm tillväxt 

och gått från 5000 anställda 1993 (Andersson & Wadensjö 2004) till mer än 30 000 

anställda 2005 (almega.se). Även om andelen anställda på bemanningsföretag är en 

liten del av den totala arbetskraften, har 40 procent av alla företag med fler än 100 

anställda någon gång hyrt in personal (Håkansson & Isidorsson 2003). Meningarna går 

isär om huruvida bemanningsbranschen kommer att fortsätta att uppleva en stark 

tillväxt, men trots en oviss framtid finns idag stor efterfrågan av bemanningsföretagens 
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tjänster. Företag hyr in personal av olika anledningar, dels vid behov av att ersätta 

frånvaro av olika slag och dels vid konjunkturvariationer. Inhyrning fyller således syftet 

att snabbt kunna få tag på arbetskraft vid exempelvis sjukfrånvaro eller 

föräldraledighet. Inhyrning möjliggör också för företagen att vara flexibla och att slippa 

anställa och avskeda personal på grund av varierande ekonomiska förutsättningar och 

efterfrågetrender. Utvecklingen av bemanningsbranschen har följaktligen drivits fram 

av en ökad efterfrågan på tillfällig personal. (Andersson & Wadensjö 2004) Skälen för 

att söka anställning på ett bemanningsföretag å andra sidan är flera. Den flexibla 

anställningsformen kan exempelvis passa personens livssituation, alternativt kan det 

vara svårt att hitta andra arbeten eller så ser personen anställningen som en chans att 

senare få en fast anställning. Det är både personer på tjänstemannanivå och på 

kollektivnivå som eftersöks av företag. (Garsten 2002, Andersson & Wadensjö 2004) 

1.2 Problemdiskussion 

Vid inhyrning skapas en tresidig relation mellan den inhyrda arbetstagaren, beställaren 

och bemanningsföretaget (Garsten 1. 1999), vilket vi illustrerar i figur 1 nedan. 

 

                          

Figur 1: Trepartsmodell 

 
Förhållandet mellan inblandande parter karaktäriseras i regel av att 

bemanningsföretaget som hyr ut personal tar på sig rollen som arbetsgivare, det vill 

säga bestämmer var arbetstagaren ska arbeta, informerar om arbetsuppgifter och 

övriga villkor och betalar ut ersättning i form av lön. Beställaren, det vill säga företaget 

som hyr in personal, är den part som leder och fördelar arbetet. (Andersson & 

Wadensjö 2004) 

 
Oavsett vilken slags personal ett företag hyr in ger inhyrning upphov till en speciell 

situation både för den inhyrda individen och för företaget som hyr in. Det som främst 

skiljer de inhyrda från de fast anställda, som vi ser det, är att de inhyrda kan sägas ha 

har två arbetsgivare. Att arbeta som tillfällig arbetstagare, vilket är fallet för en inhyrd 

person, innebär enligt Garsten (2002) ett stort personligt ansvar. Den inhyrde ska dels 

Inhyrande företag 
(Beställare) 

Bemanningsföretag
 (Arbetsgivare) 

Arbetstagare
(Ut/inhyrd individ) 
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representera bemanningsföretaget på ett bra sätt och samtidigt leva upp till de 

förväntningar och krav som det inhyrande företaget ställer. De inhyrda måste 

följaktligen ha en förmåga att under kort tid kunna lära sig arbetsuppgifterna samt 

anpassa sig till nya förhållanden och nya sociala miljöer. (Garsten 2002) Den nya och 

mer flexibla anställningsformen utgör enligt Garsten (2002) en utmaning för de 

traditionella relationerna mellan arbetstagare och arbetsgivare.   

 

Relationen och samarbetet mellan det inhyrande företaget och bemanningsföretaget 

tydliggörs bland annat vid rekrytering av ny personal. Det är viktigt att 

bemanningsföretagen, om det är de som sköter rekryteringen, har tillräckliga kunskaper 

om de inhyrande företagen och deras tjänster för att kunna bistå företagen med 

lämpliga personer som är intresserade av de aktuella tjänsterna. Det inhyrande 

företaget är sedan den part som fördelar arbetet och styr den inhyrde. Det ter sig lite 

annorlunda än att styra fast anställda då det inhyrande företaget exempelvis inte har 

hand om de administrativa uppgifterna, såsom utbetalning av lön till de inhyrda. Ett 

företag kan normalt ge en anställd person som har utvecklats inom företaget större 

ansvar och betala ut lön därefter. När företaget däremot använder sig av inhyrd 

personal har ledningen inte befogenheter att betala ut lön efter prestation eftersom 

lönen betalas ut av bemanningsföretaget (Chefsrespondenter på våra fallföretag). 

Avgörandet om personen i fråga faktiskt ska få höjd lön ligger således på 

bemanningsföretaget och är beroende av dess kommunikation, om personens 

uppnådda resultat, med det inhyrande företaget. 

 

Det som även är speciellt från det inhyrande företagets synvinkel är att företaget från 

början vet för ungefär hur lång period den inhyrda kommer att arbeta för företaget. För 

att en inhyrd ska vara till nytta ska han eller hon på väldigt kort tid kunna utföra 

arbetsuppgifterna lika bra som den person som ersatts eller som tjänsten kräver. 

Individen ska helst ta så lite resurser i anspråk som möjligt, i form av exempelvis 

utbildning, men ändå uppnå samma prestationsnivå. (Chefsrespondent Infotecia) Det 

därför viktigt att introduktionsfasen på företaget är genomtänkt så att den inhyrda 

snabbt kommer in i verksamheten och gemenskapen (Respondenter Vattenfall). 

 

Den ökade tillströmningen av tillfällig arbetskraft gör att det finns en varierad bild av 

vad som egentligen utgör en anställd, vilket ibland gör det komplicerat när det finns 

behov av att koordinera, fokusera och styra personal på ett företag (Garsten 2. 1999). I 

och med användandet av inhyrd personal, kommer det in ny personal som ledningen 

och företaget måste lära känna, förstå sig på och kunna styra. När en inhyrd kommer 
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till ett företag har företaget redan ett tillvägagångssätt för att styra sin fast anställda 

personal, det vill säga de samordnar enskilda medarbetare, arbetsgrupper, 

avdelningar etc. på ett visst sätt. Det finns enligt Bruzelius & Skärvad (2004) inom den 

operativa styrningen handlingsplaner för hur medarbetarna på företaget ska sköta den 

löpande verksamheten, kontrollera och följa upp arbetet. Styrningen syftar till att 

implementera och uppnå företagets övergripande strategier och mål och medarbetarna 

utgör således en viktig del i att uppnå dem eftersom det är de som planerar, beslutar 

och vidtar åtgärder för att uppnå målen (Bruzelius & Skärvad 2004).  

 

När en inhyrd blir en av medarbetarna på företaget ska styrningen även påverka hans 

eller hennes beteende och skapa engagemang och motivation hos honom eller henne 

att arbeta i företagets bästa intresse och mot företagets mål. För ett företag som hyr in 

personal gäller det att skapa detta engagemang för företaget även fast individen är 

anställd hos någon annan. Utmaningen blir ännu större om det handlar om inhyrd 

personal på tjänstemannanivå då det för denna grupp enligt Empson (2001) är viktigare 

med frihet vid arbetets utformning och då tjänstemän, som ofta är kvalificerade 

högutbildade personer, ofta hamnar i konflikt med styrningens utformning och 

företagets krav. Att konfliktsituationen uppstår kan enligt vår mening bero på att 

tjänstemän, enligt Bergstrand (2003), har kompetens och även till uppgift att tänka 

själva så att arbetet blir riktigt utfört. Problemet uppstår då om tjänstemännen hamnar i 

ett företag där det finns förutbestämda tillvägagångssätt för att utföra arbetsuppgifterna.  

 

Företaget behöver fundera över vilka incitament en inhyrd person har att jobba mot 

företagets mål eller överträffa förväntningar då han eller hon personligen kanske inte är 

kvar på företaget tillräckligt länge för att få ta del av resultatet. Att överbrygga 

motivationsproblem är, enligt Merchant & Van der Stede (2003), en viktig del i 

styrningsarbetet. En vanlig form av styrning på företag är målstyrning med en därtill 

kopplad bonus. Personal stimuleras till att utföra bra prestationer genom att få 

delegerade arbetsuppgifter, ökat ansvar och belönas för det. (Merchant & Van der 

Stede 2003) Kan denna belöning i form av bonus, som enligt Merchant & Van der 

Stede (2003) syftar till att motivera den anställda att jobba för företagets bästa, betalas 

ut av det inhyrande företaget till en inhyrd på samma sätt som till en fast anställd? Om 

inte, vad gör då företag istället för att styra och motivera inhyrd personal? Bonus är 

bara ett styrmedel bland många och kanske är det inte pengar som motiverar i första 

hand. Rekryteringen, som vi nämnde ovan är även den en viktig del i ett företags 

styrning, nämligen den sociala styrningen, eftersom rätt person på rätt plats har direkt 

effekt på styrningens verkan (Merchant & Van der Stede 2003). Kan ett företag som hyr 
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in personal från ett bemanningsföretag lita på att det är rätt person för företaget och vad 

är det som säger att en inhyrd direkt kan göra ett önskvärt jobb utan ett annorlunda 

agerande från ledningen i form av förändrade eller alternativa styrformer?  

 

Styrningsteorierna redogör inte för situationen när personalstyrkan även består av 

inhyrd personal eller om då styrformer och styrmedel tillämpas på olika sätt beroende 

av om personalstyrkan består av fast anställd personal eller inhyrd personal. Inte heller 

den forskning som bedrivits i Sverige, enligt en rapport från institutet för 

arbetsmarknadsutveckling, behandlar de inhyrande företagens möjligheter att styra 

inhyrda eller konsekvenserna för styrningen av att använda sig av inhyrd personal. 

(Andersson & Wadensjö 2004) Med avseende därpå undrar vi huruvida styrning av 

inhyrd personal skiljer sig gentemot styrning av fast anställda? 

1.3 Syfte 

Vårt syfte är att analysera huruvida företags styrning påverkas då inhyrd personal ingår 

i personalstyrkan. 

1.4 Disposition 

Efter detta inledande kapitel där vi presenterat bakgrunden till vårt problem samt 

uppsatsens syfte följer ett kapitel där vi redogör för förutsättningarna för att skapa 

vetenskaplig kunskap. Där beskriver vi också hur undersökningen genomförts på ett 

mer praktiskt plan så att läsaren kan göra sin egen bedömning av undersökningens 

kvalitet. Det tredje kapitlet utgör vår referensram, med vars stöd vi analyserar och tolkar 

den empiri som presenteras i kapitel fyra. Analysen redogörs för i kapitel fem innan 

läsaren tar del av våra slutsatser i kapitel sex. 
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2. Metod  
 

För att förklara för läsaren hur vi gått tillväga vid val av metod har vi valt att utgå från da 

Silva & Wahlbergs modell i Starrin & Svensson (1994), se nedan i figur 2. Valet av 

metod är enligt dessa författare beroende av ställningstaganden avseende 

kunskapssyn, människosyn, verklighetssyn och vetenskapssyn. Vi kommer främst att 

lyfta fram och beskriva vår syn på kunskap och människan då vi anser att dessa 

synsätt mest påverkar vår vetenskapssyn och därmed vårt val av metod. Anledningen 

är att vi anser att kunskap ligger till grund för uppsatsen och att det är vi som skapar 

den, om människor och deras omgivning, med hjälp av andra människor. I vår text om 

kunskaps-, människo-, verklighets-, och vetenskapssynen kommer vi föra ett mer 

allmänt resonemang för att från och med rubriken Vår syn på och vårt val av metod, på 

ett mer specifikt sätt, beskriva hur de fyra synsätten påverkat genomförandet av 

uppsatsen. 

 

Figur 2: Metodmodell (da Silva & Wahlberg 1994, s. 41) Vi har modifierat modellen för 
att den ska följa ordningen på synerna såsom författarna resonerar i sin text.  

2.1 Vår syn på kunskap  
 
Vi avser med denna uppsats att fördjupa oss i ett företagsekonomiskt område och bidra 

med vetenskaplig kunskap till den akademiska världen. För att vi ska kunna förvärva, 

och själva generera vetenskaplig kunskap är det av vikt att vi förstår vad vetenskaplig 

kunskap innebär och hur den förvärvas. 

 

Vi vill först klargöra skillnaden mellan vetenskaplig kunskap och kunskap. Da Silva & 

Wahlberg (1994) menar att vetenskaplig kunskap är systematiskt beprövad och att 

skillnad bör göras mellan den och människors insikter, intuition, tro och starka 

övertygelse, som kan likna vetenskaplig kunskap. ”Att veta att” är den typ av 

vetenskaplig kunskap forskarna skapar genom en systematisk undersökning av 

Verklighets-
syn 

Människo-
syn 

Kunskaps- 
syn 

Vetenskaps 
syn 

Metod - 
syn 
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verkligheten. En forskare ska utifrån en tro eller påstående visa upp goda grunder och 

argument för att påståendet ska vara vetenskaplig kunskap. (da Silva & Wahlberg 

1994) Det är således den syn vi har på vetenskaplig kunskap samt medvetenheten, 

som Arbnor & Bjerke (1994) framhåller när det gäller kunskap, utredningsverksamhet 

och forskning. En forskare, medveten om det han eller hon vill uppnå och utforska, kan 

sägas bedriva kunskapsutveckling (Arbnor & Bjerke 1994).  

 

Kunskaper utöver den vetenskapliga kunskapen är även de av stor vikt för oss i vår 

forskning då de mer eller mindre är en förutsättning för vårt skapande av vetenskaplig 

kunskap. För att en människa ska kunna ha eller förvärva kunskap och vetenskaplig 

kunskap behöver människan besitta förmågor, exempelvis förnuftet och/eller de fem 

sinnena. (da Silva & Wahlberg 1994) Vi får alltså kunskap genom att de sinnesintryck vi 

får sätts i perspektiv till våra erfarenheter och vårt förnuft och sedan formas till ny 

kunskap. Vi, som forskare, har inför och under detta uppsatsskrivande bland annat med 

oss vårt språk, begrepp och personliga erfarenheter, exempelvis vår ekonomiska 

universitetsutbildning, som mer eller mindre omedvetet kommer att spela roll för de val 

vi gör och i vilken riktning uppsatsen utvecklas. Dessa förutsättningar vi har benämns i 

Gilje & Grimen (1992) som förförståelse. Förförståelse är ett nödvändigt villkor för att 

förståelse överhuvudtaget ska vara möjlig, för utan idéer om vad vi ska söka efter 

skulle vår undersökning inte ta någon riktning. Förförståelsen behöver inte vara uttalad 

utan kan jämföras med tyst kunskap (Gilje & Grimen 1994), som enligt Lundahl & 

Skärvad (1999) består av färdigheter och insikter som ofta omedvetet har en inverkan 

på hur vi människor agerar. 

2.2 Vår syn på människan 
 
Utöver den vetenskapliga kunskapens innebörd och hur den förvärvas handlar en viktig 

fråga om att studera människan med hänsyn till hennes plats i verkligheten. Då vi i 

uppsatsen ska analysera hur företags styrning påverkas när personalstyrkan även 

består av inhyrda, ”nya” personer, är det viktigt för oss att klargöra vilken roll vi anser 

människan har i en organisation och hur olika personer kan påverka eller påverkas av 

organisationen eller företeelser inom den. För att förklara detta tar vi oss till hjälp av 

Brymans (2002) resonemang om objektivism respektive konstruktionism. Objektivister 

menar att organisationer utgör något mer än de individer som finns i den och att 

människor anpassar sig till och följer de regler och processer som finns i en 

organisation. Organisationer kan ses som en yttre kraft som påverkar människorna i 

den. (Bryman 2002) Konstruktionister å sin sida menar att organisationer inte är något 
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som på förhand existerar oberoende av människorna. Istället är det människorna som 

konstruerar sin egen verklighet, med regler, arbetsuppgifter etc., i vardagslivet genom 

ett socialt samspel med andra människor i organisationen. (Bryman 2002)  

 

Vi som forskare förespråkar konstruktivisternas syn på vilken roll människor har i en 

organisation eftersom människan själv är med och skapar sin verklighet. 

Konstruktivismen utesluter inte heller helt objektivismen då det i vissa fall kan vara 

svårt att urskilja den enskilda människans påverkan på organisationen. Becker (i 

Bryman 2002) menar att organisationen kan ses som en referensram, men som 

omformas kontinuerligt av människan. När vi exempelvis ska beskriva varför en chef 

handlar som denne gör tar vi hänsyn till det sätt att utföra handlingen som är brukligt på 

företaget men det väsentliga är att detta sätt har formats av människors olika och 

gemensamma tankar och handlingar. Det vi menar är att individerna både formar och 

till viss del präglas av företaget. (jmf Bruzelius & Skärvad 2004) 

 

Med utgångspunkt från ett konstruktionistiskt synsätt är det viktigt för oss att försöka 

förstå hur individer agerar och beter sig eftersom individerna i samspel med varandra 

skapar sin verklighet som de beskriver för oss. Det de beskriver ska vi i vår tur beskriva 

och analysera i vår undersökning. Enligt Gilje & Grimen (1992) ska man vid 

beskrivningar av andra personer och deras värderingar och syn på världen utgå ifrån 

att aktörerna är rationella. Det innebär att vi i grunden utgår från att personer inte ljuger. 

Det ger oss, som forskare, en säkrare grund att stå på inför våra tolkningar av vad som 

sagts, men det utesluter inte att vi har ett kritiskt förhållningssätt till det som sagts.  

2.3 Vår syn på verkligheten 
 
Att studera människan med hänsyn till hennes plats i verkligheten, skrev vi i första 

meningen under förra rubriken. Vad menar vi då med verkligheten? För vår del är det 

viktigt att tänka på att vi förhåller oss till, och tolkar en värld, som redan är tolkad av 

undersökningssubjekten och författarna till litteraturen själva. Utmaningen för oss 

forskare blir således att interagera undersökningssubjektens begrepp och 

beskrivningar av upplevelser, med de samhällsvetenskapliga författarnas teoretiska 

begrepp och beskrivningar och skapa oss en egen uppfattning och förståelse. (jmf 

Giddens i Gilje & Grimen 1994) Det är vår tolkning som leder till förståelse av den så 

kallade verkligheten, som vi anser är en social konstruktion, det vill säga något som 

enligt Wiedersheim-Paul & Eriksson (1999) skapas och skapats av människor och som 

uppfattas av människor. Detta gör att ”verkligheten” blir beroende av vem som studerar 
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den och att det inte finns en objektiv verklighet som är oberoende av människors 

föreställningar (Wiedersheim-Paul & Eriksson 1999). 

2.4 Vår syn på vetenskap   
 

Kunskapssynen, människosynen och synen på verkligheten utgör grunden (da Silva & 

Wahlberg 1994) för den vetenskapssyn vi som forskare har. Vetenskap är oftast 

empirisk och erfarenhetsbaserad och har nära samband med de fem sinnena och den 

kunskap vi kan få genom dem (Gilje & Grimen 1994), vilket vi skrev om tidigare. Kvale 

(1997, s.61) definierar vetenskap bland annat som ”den kunskap som frambringas av 

forskaren”. För att vi som forskare ska kunna skapa vetenskaplig kunskap anser vi, i 

enlighet med Wiedersheim-Paul & Eriksson (1999), att det är viktigt att ha ett 

vetenskapligt förhållningssätt där vi alltid är beredda att kreativt och kritiskt ompröva 

nuvarande ”sanningar”, uppfattningar och metoder.  

 

Då vi menar att verkligheten är beroende av den som studerar den är det tydligt att vår 

vetenskapssyn inte överensstämmer med den syn förespråkare för positivismen har. 

De anser att det finns en objektiv verklighet som är oberoende av värderingar och 

föreställningar (Lundahl & Skärvad 1999). Det är istället den hermeneutiska 

vetenskapssynen som ligger till grund för vårt vetenskapliga kunskapande i denna 

uppsats, där vi ska kunna förstå och tolka texter och andras uppfattningar.  

 

Forskningen skall leda till ökad insikt och förståelse (Lundahl & Skärvad 1999) och i 

Gilje & Grimen (1994) är just tolkningar ett framträdande ord när hermeneutik 

diskuteras. Författarna menar att vi människor, för att kunna interagera med andra 

människor, måste kunna tolka varandra och vad vi säger. Hermeneutik handlar om hur 

människors erfarenheter, som delges forskaren, tolkas och analyseras, och om hur 

tolkningar måste göras för att resultatet som genereras ska kallas vetenskaplig 

kunskap (da Silva & Wahlberg 1994). 

 

Ett viktigt begrepp inom hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln som pekar på 

sambandet mellan förförståelse, tolkning och sammanhanget för tolkningen. Vi kan 

enligt Kvale (1997) beskrivas vara en del av den hermeneutiska cirkeln, genom 

samtalet, där vi förstår den mänskliga världen beroende av samtalet, och där vår 

förståelse av samtalet grundas på vår förståelse av den mänskliga världen. Med 

utgångspunkt från våra förkunskaper inom ekonomisk styrning formulerade vi 

hypotetiska problem och frågor inför undersökningen. Därefter inledde vi en dialog med 
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både fysiska personer samt med relevant litteratur, artiklar etc., där dialogen med 

litteraturen kan beskrivas som ett tankemässigt samtal då vi sökte svar på våra frågor 

genom att med vår förförståelse till hjälp förstå och tolka texternas innebörd. Det är, 

enligt Kvale (1997), genom dialogen som vår förståelse om den mänskliga världen kan 

vidgas. Utifrån tolkningen av svaren och informationen vi därigenom frambringade 

ökade vår förståelse för problemfrågan och syftet som ligger till grund för uppsatsen. 

Förståelsen gav upphov till nya frågor, nya dialoger och svar och så vidare.  

2.5 Vår syn på och vårt val av metod  
 

Vetenskapsfilosofin, såsom den hermeneutiska vetenskapssynen, fångar 

förutsättningarna för att skapa vetenskaplig kunskap men ställer inte specifika metoder 

till förfogande för att erhålla den (Kvale 1997). Därför leds vi nu, efter att ha skapat 

läsaren en bild av vår syn på vetenskaplig kunskap, människan och verkligheten, in på 

vår syn och vårt val av metod, i enlighet med da Silva & Wahlbergs (1994) modell.  

 

Då vi hade relativt liten kunskap inom det problemområde vi avsåg att undersöka och 

då vi sökte finna grundläggande förståelse för huruvida företags styrning påverkas då 

inhyrd personal ingår i personalstyrkan, kan vår undersökning beskrivas som explorativ 

(jmf Björklund & Paulsson 2003). När det gäller explorativa problemställningar, delar vi 

Jacobsens (2002) åsikt om att de kräver en metod som får fram många nyanser, som 

går på djupet och, som vi tidigare tog upp, tillåter forskaren att ha ett kritiskt 

förhållningssätt och att vara öppen för kontextuella aspekter. En metod som ska få fram 

många nyanser kräver vanligtvis även att forskaren koncentrerar sig på några få 

undersökningsenheter. (Jacobsen 2002) Lundahl & Skärvad (1999) kallar en 

undersökning som endast omfattar ett eller ett fåtal undersökningsenheter som 

studeras mer detaljerat för en fallstudie.   

 

Med vår vetenskapssyn följer att tolkning och förståelse är grunden för vår analys. Vi 

vill undersöka hur styrningen i ett företag påverkas av att det finns inhyrd personal i 

personalstyrkan. För att kunna studera och analysera den socialt konstruerade 

verkligheten är vi således tvungna att försöka förstå situationen i sitt sammanhang så 

som de berörda individerna själva uppfattar den (jmf Lundahl & Skärvad 1999), såsom 

vi redogjorde för i vår syn på verkligheten. En sådan studie och analys, som går på 

djupet, genomförs enligt Lundahl & Skärvad (1999) och Jacobsen (2002), lämpligen 

med en kvalitativ undersökningsmetod. Vi ansåg att vi genom en kvalitativ 

undersökning bäst kunde förvärva djupare förståelse för de specifika situationerna vi 
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undersökte, inom den korta tidsperiod som stod till vårt förfogande, då styrning är ett 

komplext ämne eftersom det är människor och människors handlingar som undersöks. 

Fallstudier är vanligt förekommande vid kvalitativa studier, men vi är medvetna om att 

undersökningen hade kunnat breddas genom användningen av båda kvalitativa och 

kvantitativa metoder, då fallstudier ofta, enligt Lundahl & Skärvad (1999) omfattar båda 

delarna.  

2.5.1 Generaliseringsmöjligheter med vald metod 
 

Trots att fallstudier fokuserar på ett eller några enstaka fall används de enligt Jacobsen 

(2002) ofta för att säga något mer generellt om företeelser som är genomgående för 

flera, gärna olika fall. Alvesson & Sköldberg (1994) å sin sida menar att generalisering 

av kvalitativa fallstudier brukar ifrågasättas, vilket ofta anses vara en svaghet med 

denna metod. Om generalisering är möjlig från denna typ av studier beror bland annat 

på vad som menas med generalisering (Alvesson & Sköldberg 1994). Den kvantitativa 

undersökningen bygger sin generalisering på slumpmässigt utvalda 

undersökningsenheter i en population, för att med viss säkerhet kunna säga om 

samma sak gäller i en större population (Jacobsen 2002, Kvale 1997). Syftet med vår 

forskning är, som vi redan skrivit, att den ska leda till ökad insikt och förståelse (Kvale 

1997) för hur våra fallföretag styr inhyrd personal. Vår hermeneutiska syn förespråkar 

att varje situation är unik och har sin egen logik (Kvale 1997) och det är således inte av 

största vikt för oss att kunna överföra våra resultat till andra sammanhang och säga att 

de är giltiga även där. Däremot utesluter det inte att vi anser det är viktigt att ha ställt 

oss frågan huruvida slutsatserna vi drar är specifika för våra fallföretag eller inte.  

 

Det vi avser med generalisering är vad Kvale (1997) benämner analytisk 

generalisering, vilket innebär att forskaren gör en välgenomtänkt bedömning om i vilken 

utsträckning resultaten från undersökningen kan ge vägledning för vad som kommer att 

ske i en annan situation, liknande den som undersökts. Våra slutsatser, som vår analys 

mynnar ut i, är specifika för våra fallföretag. Genom att vi med hjälp av teorier 

analyserat likheter och skillnader mellan situationerna, i vårt fall styrning av inhyrd 

personal på våra fallföretag, har vi ändå kommit fram till mer generella slutsatser som vi 

anser kan ge vägledning för andra företag i liknande situationer. (jmf. Kvale 1997) 
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2.5.2 Forskningsansats 
 

Det finns enligt Alvesson & Sköldberg (1994) olika förklaringsmodeller, där den 

induktiva ansatsen utgår från olika enskilda fall och hävdar att ett samband som 

observerats i samtliga dessa också är generellt giltigt. Vi däremot startade vår 

undersökning med tolkning av litteraturens teorier om företagsstyrning och använde det 

som inspirationsskälla eftersom frågan som då uppstod var om de olika teoriernas 

beskrivning av styrningens tillämpning och dess effekt skulle vara desamma i 

situationer där personalen på ett företag inte enbart består av fast anställd personal. Vi 

försökte dock i ett tidigt skede studera både teori och empiri och jämföra de med 

varandra för att på så sätt öka vår förståelse för samspelet dem emellan. Det var viktigt 

för oss att explorativt utifrån empirin hitta nya infallsvinklar och undersöka om företagen 

behövde anpassa styrningen till situationen. Vår tolkning av de empiriska fynden med 

hjälp av den teori vi tidigare läst stärktes sedan genom nya iakttagelser (jmf Alvesson & 

Sköldberg 1994) såsom intervjuer på andra fallföretag.  

 

Den här undersökningsansatsen kallas för abduktion och är en slags kombination av en 

induktiv och deduktiv ansats, där den förstnämnda formulerar teori utifrån verkligheten, 

medan man vid deduktion börjar med teorierna och drar slutsatser om 

undersökningsproblemet utifrån den befintliga teorin. (Alvesson & Sköldberg 1994, 

Björklund & Paulsson 2003) Det abduktionen går ut på enligt Alvesson & Sköldberg 

(1994) är just att utnyttja den kunskap som finns och finna teoretiska mönster, så 

kallade djupstrukturer, som i sin tur kan förklara de empiriska mönster, så kallade 

ytstrukturer, som forskaren under undersökningen får fram genom tolkning i ett enskilt 

fall och som sedan måste styrkas genom tillämpning på flera fall. Abduktionen ligger 

således närmare deduktionen än induktionen (Alvesson & Sköldberg 1994). Abduktion 

kan liknas vid den hermeneutiska cirkeln (Alvesson & Sköldberg 1994) i det avseende 

att vi tolkar fakta som vi redan har en viss förförståelse för och där nivåvandringen 

mellan teori och empiri speglar hur empirin relateras till teorin allteftersom den 

utvecklas, vilket leder fram till nya antaganden om företeelsen, och så vidare. 

(Alvesson & Sköldberg 1994) Den högra delen av figur 3 nedan illustrerar denna 

undersökningsansats. Anledningen till att första pilen i abduktionsdelen är streckad 

beror på att abduktionen börjar förstå då man funnit empiriska mönster som 

analyseras, eller så att säga lyfts, från yt- till djupsktrukturer. (Alvesson & Sköldberg 

1994) 
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Figur 3: Forskningsansatser, (Alvesson & Sköldberg 1994 s.45) 

 

2.6 Praktiskt tillvägagångssätt vid skapande av kunskap 
 
Det vi har redogjort för hittills är viktigt för läsaren att ha i åtanke för att lättare förstå 

vårt tillvägagångssätt vid skapande av vetenskaplig kunskap, vår analys samt de 

slutsatser vi kommit fram till.  Till att börja med har vår syn på olika begrepp och 

företeelser starkt påverkat vårt val av metod samt det praktiska tillvägagångssättet för 

genomförandet av undersökningen. Som vi nämnt startade vi vår undersökning med 

tolkning av litteraturens teorier främst av den anledningen att vi just innan uppsatsens 

start läst en kurs i företagsstyrning som således gett oss en inblick i litteraturen som 

fanns inom ämnet företagsstyrning. De sökord vi använde oss av i 

universitetsbibliotekens databaser för böcker, artiklar och tidsskrifter, var till exempel; 

management control, styrning, inhyrd personal, temporary workers och 

bemanningsbranschen. Vi sökte även på närliggande sökord inom exempelvis styrning, 

såsom målstyrning och social styrning. Viktigt för oss under vår litteraturstudie var att i 

största möjliga mån gå tillbaka till primärkällan för att själva kunna tolka texten. 

 

Det finns många olika sätt att gå tillväga på vid förvärvande av kvalitativa data när man, 

som vi, gör en fallstudie och vill förstå och beskriva en specifik situation. Två 

framträdande sätt är intervjuer och observationer (Björklund & Paulsson 2003).  Vi har 

valt att använda oss av den kvalitativa forskningsintervjun, för framtagande av 

primärdata. Forskningsintervjun syftar, enligt Kvale (1997), till att tolka och förstå 
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intervjupersonens ord och upplevelse av den specifika situation som undersöks. 

Primärdata är data framtaget för den föreliggande studiens syfte (Björklund & Paulsson 

2003). Vi menar att den kvalitativa forskningsintervjun är ett bra tillvägagångssätt när 

man gör en fallstudie då vi vill förstå våra fall på djupet och i sitt sammanhang eftersom 

öppenheten och flexibiliteten hos intervjun, som Kvale (1997) uttrycker det, skapar 

möjligheter för intervjuaren att utöka sin kunskap och insikt. Observationer beskrivs av 

Kvale (1997) som att studera människors beteende och deras samspel med sin 

omgivning. Observationer hade kunnat vara ett bra kompletterande tillvägagångssätt 

för oss, då vi kunnat studera de som styr personalen på ett inhyrande företag, men på 

grund av tidsbrist avstod vi från att göra observationer. En konsekvens av det är att vi, 

genom endast intervjuer, förmodligen missat många bitar av den sociala styrningen 

som verkligen förekommer på de olika fallföretagen. Den sociala styrningen, och då 

framförallt den kulturella styrningen, är svår att fånga, bland annat på grund av att den i 

många fall förekommer mer eller mindre utan att de anställda är medvetna om den. Vi 

kunde bara återge vår tolkning av våra dialoger med respondenterna, samt den 

uppfattning vi själva fick när vi besökte företagen och såg miljön inom vilken 

personalen verkade. 

2.6.1 Intervjuundersökning 
 

Intervjuundersökningen, som ett sätt att bedriva forskning, uppvisar, enligt Kvale 

(1997), i högre grad än annan forskning, en kontrast mellan inledande entusiasm och 

senare inträffade svårigheter i förfarandet. För att hålla hög kvalitet och engagemang i 

vårt tillvägagångssätt samt för att få vägledning har vi under arbetets gång följt Kvales 

(1997) sju stadier om hur kvalitativ forskningsundersökning kan genomföras. Dessa är i 

kronologisk ordning tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och 

rapportering. I detta metodkapitel redogör vi grundligare för stadierna intervju och 

analys. Skälet till det är att vi anser att dessa stadier är viktigast för läsaren att ta del av 

för att kunna skapa sig en bild av undersökningens kvalitet. 

 

Upptakten till vårt uppsatsarbete var att tematisera (Kvale 1997), det vill säga göra en 

teoretisk analys av det vi ville undersöka och formulera våra forskningsfrågor. Vi 

skaffade oss även kunskaper om vårt ämne genom att ringa upp och prata med 

bemanningsföretag, läsa rapporter och publikationer om arbetsmarknaden i allmänhet 

och om bemanningsbranschen. Sådan ämneskunskap samt teorimedvetenhet är enligt 

Kvale (1997) en nyckelfråga vid planering av en intervjuundersökning. Vår 

undersökning var, som vi tidigare nämnt, av explorativ karaktär (Kvale 1997), eftersom 
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problemet vi avsåg undersöka var relativt outforskat och då vi under hela 

intervjuundersökningen sökte ny empirisk information och infallsvinklar om ämnet från 

människor med erfarenhet av inhyrd personal. 

 

Intervju 

 

Vi valde att genomföra personliga intervjuer. På det sättet ansåg vi oss få bättre 

förståelse för vad intervjuobjektet sade, menade och antydde, än exempelvis vid en 

telefonintervju. Det var lättare att föra en levande diskussion genom att vara fysiskt 

närvarande och se varandra och kunna fånga personernas uttryck och gester.  

 

Urvalet av våra respondenter skedde i form av snöbollsurval (Jacobsen 2002) där vår 

kontaktperson på de bemanningsföretag vi ringde upp hänvisade oss till företag och 

personer med erfarenhet av att använda sig av inhyrd personal och av att jobba som 

inhyrd. De personerna i fråga kunde hänvisa oss till andra personer inom företagen 

som var intressanta för oss att intervjua. Vi fick även tag på ett fallföretag genom 

personliga kontakter, vilket var ett snabbt sätt att få tag på de människor vi sökte. Vi 

valde att rikta oss till företag med flerårig erfarenhet av att arbeta med inhyrd personal. 

Företagen skulle även ha mer än hundra anställda, då det utgör den största 

företagsgruppen som använder sig av inhyrd personal (Håkansson & Isidorsson 2003).  

 

Vi ansåg att alla företag oavsett bransch med erfarenhet av att styra inhyrd personal 

kunde besitta för oss bra kunskap och information och vi sökte oss därför inte till en 

viss bransch. Att få en inblick hur det är i olika branscher menar vi gav nya och olika 

synvinklar på hur olika företag i olika branscher styr inhyrd personal, även om det inte 

gav oss en enhetlig bransch att göra jämförelser inom. Respondenterna skulle vara 

anställda och ha ansvar för och ha erfarenhet av att styra inhyrd personal. Vi valde 

även att intervjua inhyrd personal, som arbetat för dessa personer under en längre tid, 

för att se hur styrningen fungerar från deras synvinkel. Detta gav ett helhetsperspektiv 

av den situation som ligger till grund för vår undersökning. Genom att intervjua flera 

personer om samma situation på samma företag menar vi även att tillförlitligheten på 

våra respondenters svar ökade eftersom vi jämförde svaren med varandra. Vi 

kontaktade även våra respondenter igen när det var något som var oklart. 

  

Vi genomförde intervjuer på tre företag med fler än 100 anställda, varav två av dem 

finns representerade över hela Sverige. Anledningen till att vi valde att göra intervjuer 
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på tre företag är att vi kom i kontakt med tre företag som var intresserade av att delta i 

undersökningen. Vi hade från början tänkt ha två företag då vi där skulle kunna ha ställt 

våra intervjuresultat mot varandra och fördjupat oss mer i de två fallen. När vi nu fick 

tillgång till ytterligare ett företag ansåg vi att det gav oss möjligheten att bredda vår 

undersökning genom att kunna jämföra med ytterligare ett företag, vilket berikade vår 

undersökning med ny empiri och flera sätt att se på vårt problem. Vi intervjuade 

sammanlagt fem chefer med flerårig erfarenhet av att styra inhyrd personal samt tre 

inhyrda tjänstemän som jobbade på respektive företag.  

 

När man diskuterar hur många intervjuobjekt som behövs brukar man säga att man ska 

intervjua så många som är nödvändigt för att ta reda på vad man vill veta (Kvale 1997). 

För oss var det inte antalet intervjuer som var det väsentliga utan det var viktigt att 

hinna fördjupa oss i våra intervjuer och lyfta fram nya frågor och intressanta 

diskussionsämnen. Vi intervjuade fler chefer än inhyrda beroende på att fokus i 

uppsatsen låg på att ur företagets synvinkel analysera hur styrningen påverkas. På ett 

av våra fallföretags begäran har företagsnamnet anonymiserats och presenteras därför 

under ett fiktivt namn. Ingen av våra respondenter, förutom de på Hellmer, ville att vi 

skulle publicera deras riktiga namn.  

 

Innan varje intervju skickade vi våra intervjufrågor till intervjusubjekten, i form av en 

intervjuguide för att han eller hon skulle kunna läsa igenom frågorna innan intervjun 

och således vara mer förberedd. (Se intervjufrågor till chefer och inhyrda i bilaga) Kvale 

(1997) menar att det är bra att utveckla intervjuguider, som bland annat beaktar både 

temat och dynamiken i samtalet. På intervjuguiden som lämnades till intervjusubjekten 

stod enbart frågorna. För oss själva gjorde vi en mer utvecklad variant med 

kommentarer till varje fråga och ytterligare följd- och kringfrågor. Vår intervjuguide 

hjälpte oss mycket i att strukturera intervjun och att under intervjuns gång fokusera på 

det som var viktigt och relevant så att svaren vi fick täckte upp vår frågeställning. Innan 

intervjun klargjorde vi även syftet med vår uppsats och intervjun och frågade hur de 

ställde sig till anonymitet.  

 

Själva intervjun var av halvstrukturerad karaktär (Kvale 1997), vilket innebar att vi till 

viss del följde vår ordningsföljd på frågorna men även gjorde förändringar vad gäller 

ordningsföljd och frågornas utformning. Kvale (1997) menar att intervjun då varken blir 

ett öppet samtal eller ett strängt formulerat formulär. Denna intervjuform är lämplig vid 

explorativa undersökningar där det är viktigt för intervjuaren att kunna följa upp 

respondentens svar. (Kvale 1997) Vad gäller frågornas karaktär försökte vi ha relativt 
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öppna frågor där intervjusubjektet fick tala fritt utan begränsningar från några teoretiska 

begrepp, men vi försökte ändå föra en dialog och vara delaktiga i samtalet. Vi använde 

oss många gånger av respondenternas svar för att ställa följdfrågor men även för att 

förvissa om oss att vi förstod vad det var de menade. Vi försökte undvika ledande 

frågor, även om denna typ av frågor inte alltid är av ondo om man bara är medveten av 

betydelsen av dem (Kvale 1997). Istället för att lägga teoretiska begrepp i munnen på 

de vi intervjuade blev det upp till oss att tolka hur det intervjuobjektet sade kan sättas i 

sitt teoretiska sammanhang.  

 

Under intervjuerna hade en av oss rollen som intervjuare och den andra förde 

anteckningar. Intervjuaren var den som i första hand ställde våra avsedda frågor och 

höll samtalet levande. Den andra personen tog anteckningar och fyllde i med nya 

frågor. Till vår hjälp under intervjuerna hade vi en bandspelare, vilket vi i ett tidigt 

stadium frågade om tillåtelse om att få använda och betonade att banden endast skulle 

användas av oss i undersökningssyfte. Vi upplever inte att bandspelaren har stört, 

hämmat eller påverkat våra respondenters svar. Bandspelaren gjorde att pressen på 

oss att behöva anteckna allt intervjuobjektet sade minskade och gav oss istället mer tid 

till tolkning och reflektion, vilket enligt Kvale (1997) höjer resultaten och kvaliteten på 

intervjun. Det är även, enligt Kvale (1997), viktigt att man, när man har ett 

hermeneutiskt förhållningssätt till intervjuandet, ägnar tid åt att lyssna och att låta 

intervjuobjektet beskriva sina upplevelser utan avbrott för intervjuarens frågor. Enligt 

Kvale (1997) är A och O i arbetet med intervjuer att intervjuaren är duktig på sitt ämne 

och har en känsla för mänskligt samspel. Vi har under en tidigare uppsats genomfört 

intervjuer och kan därför sägas ha erfarenhet av att vara i den situationen, och vi kände 

på ett positivt sätt av den erfarenhet vi samlat på oss. Vi är dock medvetna om att vi 

trots vår erfarenhet kanske inte nått riktigt så djupt med intervjuerna som vi velat, 

eftersom den halvstrukturerade intervjuns öppenhet, där vi fick avgöra om vi skulle följa 

upp nya uppslagsändar eller om vi skulle hålla oss till intervjuguiden, enligt Kvale 

(1997), ställer stränga krav på intervjuarens kompetens. Ännu mer erfarenhet skulle 

kunna skapat än mer variationsrik, och för vårt problem och syfte, intressant empiri.  

 

Efter att varje intervju avslutats satte vi oss direkt ner tillsammans och gick igenom 

intervjun med intervjufrågorna som bas. Vi skrev ut intervjun som vi kom ihåg den och 

med hjälp av de anteckningar som den ena av oss tog under intervjuns gång. Vi 

utnyttjade även fördelen med att vara två personer som genomförde samma intervjuer 

genom att jämföra våra tolkningar av svaren. Därefter lyssnade vi på inspelningen och 

transkriberade intervjun, vilket hjälpte oss att fylla i luckor och komma med information 
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vi inte kommit ihåg eller inte antecknat. Detta tillvägagångssätt där man först 

analyserar från huvudet rekommenderas av Kvale (1997) eftersom den på band 

registrerade intervjun ger en version som inte innehåller visuella aspekter såsom 

bakgrunds-, ansikts- eller kroppsuttryck. De här aspekterna kunde vi då fånga i vårt 

omedelbara minne. Detta gjorde att vi inte gick miste om den visuella informationen om 

situationen som den sociala atmosfären och personliga interaktionen, vilket Kvale 

(1997) menar att man annars kan göra vid vanlig bandinspelning. Detta ansåg vi var 

viktigt bland annat för att vi vid ett senare tillfälle när vi skulle analysera intervjun skulle 

kunna erinra oss om de intryck vi fick av respondenternas svar. När vi sammanfattat 

intervjuerna i texter, ungefärligen så som de skulle komma att stå i vår uppsats, 

skickade vi dem till respondenterna framförallt för att vi inte skulle skriva om något 

respondenterna inte ville, men det gavs då även tillfälle för dem att rätta till eventuella 

missuppfattningar från vår sida. 

 

Analys  
 

Som Kvale (1997) säger slutar inte produktionen av vetenskaplig kunskap när intervjun 

tar slut utan det fortsätter med forskarnas tolkningar och presentationer av sina 

intervjuer och forskarnas samtal med varandra om resultaten. När vi sammanfattat våra 

utskrivna intervjuer strukturerade vi dem i empirikapitlet. Det nästföljande steget för oss 

var att analysera. I analysarbetet går forskaren enligt Kvale (1997) utöver det direkt 

sagda och utvecklar strukturer och relationer som inte omedelbart framträder i text. 

Först jämförde vi empiri och referensram för att kunna identifiera styrformer och 

styrmedel samt för att jämföra hur fast anställda och inhyrda styrdes. Sedan beskrev vi 

i analysen det mönster vi såg i hur de inhyrda styrdes sammantaget på våra fallföretag. 

Vi redogjorde också för hur styrningen påverkats av inhyrningen och använde oss hela 

tiden av vår referensram för att försöka förklara varför situationen såg ut som den 

gjorde. Vi använde oss även av egna förklaringar utifrån vår undersökning i de fall vi 

ansåg att teorierna inte var tillräckliga eller inte utvecklade för situationen med inhyrd 

personal. Det var här nödvändigt för oss två uppsatsförfattare att föra en intensivare 

dialog med varandra om våra tolkningar. I diskussionen i slutet av analysen lyser våra 

egna värderingar igenom mer och vi tillät oss spekulera om framtiden utan att grunda 

våra resonemang på teorier. I diskussionen klargör vi även för något fall då vi fick tänka 

om under undersökningens gång, då den förutfattade meningen vi hade, inte visade sig 

stämma. 
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3. Referensram 

För att bygga upp vår referensram har vi främst använd oss av tre författarpar och en 

författare som alla skrivit ett flertal texter inom styrning; Anthony & Govindarajan, 

Merchant & Van der Stede, Dalton & Lawrence och Hopwood. För att få hjälp med 

svenska begrepp har vi även använt oss av en bok av Bruzelius & Skärvad, som själva 

refererar till många författare, bland annat Merchant. När dessa författare inte gett 

information om en företeelse vi ansett relevant har vi sökt oss till andra författare.  

3.1 Styrning i företag 

För vårt syfte är det viktigt att klargöra vad vi menar med styrning, men innan vi 

kommer in på en diskussion kring begreppet styrning kommer vi nu att sätta styrningen 

i sitt organisatoriska sammanhang. Det ska ge läsaren större förståelse för vad styrning 

är i förhållande till andra aspekter som är viktiga i en organisation.  

 

Bruzelius & Skärvad (2004) menar att vårt liv präglas av deltagande i olika 

organisationer. Vi tillbringar en stor del av vår uppväxt och vårt arbetsliv i 

organisationer, exempelvis skolan och företag, och är på vår fritid medlem i olika slags 

organisationer, såsom tennisklubben. Forskning kring organisationer bedrivs bland 

annat för att organisationen har betydelse för våra levnadsmönster. (Tannenbaum 

1968) Vad är då en organisation? 

 

”Idén med en organisation är att mål effektivare kan uppnås genom samarbete mellan 

individer än genom individuella ansträngningar” (Bruzelius & Skärvad 2004 s. 25).  

 

Ur detta citat kan vi identifiera tre huvudord; mål, effektivitet och samarbete. Individer 

har olika mål som de önskar uppnå men de klarar det inte själva utan det går snabbare 

och effektivare om individen går ihop med andra individer för att fullfölja uppgiften och 

nå målet. Som Anthony & Govindarajan (2003) skriver utgör då denna grupp av 

människor tillsammans en organisation, som tillsammans ska uppnå vissa 

gemensamma mål. Tannenbaum (1968) definierar en organisation som;  

 

”A social organization is an ordered arrangement of individual human interactions” 

(Tannenbaum 1968, s. 3) 
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Hur en organisation organiseras och utformas beror mycket på vilket syfte, uppgift eller 

mål organisationen har. En organisations syfte brukar uttryckas i form av mission, 

vision, affärsidé och övergripande mål. Utvecklade strategier avser sedan hur syftet 

och målen ska uppnås och för att uppnå ett effektivt samarbete krävs i många fall 

arbetsfördelning och specialisering. (Bruzelius & Skärvad 2004) Strategier utformas för 

hur produktion, rekrytering och finansiering etc. ska genomföras. Dessa uppgifter är så 

pass krävande att en enskild person inte ensam har kompetensen att klara av dem. 

Merparten av arbetsuppgifterna måste därför lösas och utföras av andra, nämligen den 

personal som arbetar inom organisationen. (Bergstrand 2003) 

 

Samarbete är en förutsättning för att en organisation ska kunna fungera, för samarbete 

uppstår bara i vissa fall spontant (Bruzelius & Skärvad 2004). Bergstrand (2003) 

påpekar att det är en svår uppgift att styra ett större företag med många medarbetare. 

Tannenbaum (1968) är av åsikten att medlemmarna i en organisation har olika 

intressen och beter sig på olika sätt, vilket innebär att koordination, det vill säga 

samordning och föreskrifter utgör viktiga delar för att styra medlemmarna åt att sträva i 

samma riktning. Eftersom vi skriver om vinstdrivande organisationer använder vi oss 

från och med nu av ordet företag istället för organisation.  Även Bruzelius & Skärvad 

(1995) anser att styrning handlar om hur ett företags olika delar och enskilda 

medarbetare samordnas. De menar att styrningen kan delas upp i två slag där operativ 

styrning gäller styrning av den löpande verksamheten och strategisk styrning handlar 

om styrning av företagets mål och långsiktiga inriktning. Likaså gör Merchant & Van der 

Stede (2003) och Anthony & Govindarajan (2003) en tydlig skillnad mellan strategisk, 

mer externt fokuserad styrning, och operativ, mer internt fokuserad styrning.  Vi har valt 

att använda Anthony & Govindarajans (2003) modell för att åskådliggöra detta. 

 

Figur 4: Styrning (Anthony & Govindarajan 2003, s.7) egen översättning  

Strategi 
formulering 

Företags- 
styrning 

Uppgifts-
styrning 

Aktivitet Slutproduktens karaktär

Mål, strategier och policy

Implementering av strategier

Effektiva och produktiva 
prestationer av individuella 
uppgifter 
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Den strategiska styrningen och planeringen beskrivs av Anthony & Govindarajan 

(2003) som en process där företagets mål utarbetas med hänsyn till vad företaget kan 

bäst och till företagets externa omvärld. I processen tas även strategier fram som 

beskriver hur företaget ska uppnå målen. (Merchant & Van der Stede 2003) Utan mål 

som, enligt Anthony & Govindarajan (2003), i de flesta fall för vinstdrivande företag i 

slutändan är att tjäna en tillfredsställande vinst, skulle styrning i enlighet med Merchant 

& Van der Stede (2003) således inte vara nödvändig. Anthony & Govindarajan (2003) 

menar att styrning är en process där företagsledningen på alla nivåer påverkar 

medarbetarna på företaget att implementera företagets strategier. Denna definition har 

stora likheter med Merchant & Van der Stedes (2003) definition nedan. 

Uppgiftssstyrning i sin tur är den process som försäkrar att specifika uppgifter 

genomförs effektivt. 

 
Det är den operativa, mer interna styrningen, som är i fokus i denna undersökning. 

Relevanta frågor som här kan ställas är om de anställda vet och förstår vad som 

förväntas av dem, om de kommer jobba hårt för att göra det som förväntas av dem och 

slutligen om de är kapabla att göra ett bra jobb. (Merchant & Van der Stede 2003) 

Styrning handlar alltså om att påverka individer och därmed mänskligt beteende, och i 

centrum för resonemanget står följaktligen att påverka individers handlingar så att de 

blir målinriktade, samordnade och effektiva. En handling i det här fallet är ett mer eller 

mindre fritt, rationellt beslut, och att styra människor handlar därför om att påverka 

handlingen innan ett beslut tas. Genom att ha en effektiv styrning säkerställs att 

enskilda medarbetare gör det som är bäst för företaget. (Bruzelius & Skärvad 2004) För 

vårt problem och vårt syfte anser vi att Merchant & Van der Stedes (2003) definition på 

styrning på ett bra sätt förklarar vad styrning handlar om. De menar att om styrningen 

är utformad på ett bra vis påverkas de anställdas beteende på ett önskvärt sätt, vilket 

kommer öka sannolikheten att organisationen uppnår sina mål. 

 

“Management Control includes all the devices or systems managers use to ensure that 

the behaviours and decisions of their employees are consistent with the organization’s 

objectives and strategies.” (Merchant & Van der Stede 2003 s. 4)  

 

Vi har nu beskrivit vad ett företag är och vilken roll styrningen spelar i ett företag. Vi 

kommer nu att diskutera begreppet styrning, dess komplexitet och hur begreppet kan 

brytas ner i mindre delar. Styrning är ett begrepp som kan ses från flera olika 

synvinklar. Enligt den anglosaxiska litteraturen innefattar control inte bara styrning i sig 
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utan även begreppen kontroll och uppföljning (Bruzelius & Skärvad 2004). Giglioni & 

Bedeian (1974) resonerar i sin artikel kring begreppets komplexitet. Å ena sidan 

handlar styrning om de direktiv de anställda får av överordnade och som styr deras 

handlingar. Å andra sidan innefattar styrning även utvärderingar av de anställdas 

prestationer för att kunna korrigera mot uppsatta mål och standards. Styrning behöver 

inte heller bara strikt anses omfatta den formella styrprocessen utan mycket information 

som påverkar de anställdas beteende och agerande når de anställda via informella 

vägar. Av vikt blir därför att utforma styrsystemet så att det stöder företagets mål och 

det bör överensstämma med företagskulturen. (Bruzelius & Skärvad 2004) Merchant & 

Van der Stede (2003) skriver att personal- och kulturstyrning, där gemensamma 

värderingar hos personalen är framträdande, har blivit allt viktigare de senaste åren då 

företag har blivit ”flatter and leaner”. Företagen har blivit mindre hierarkiska och 

resurser fokuseras kring företagets kärnkompetens där exempelvis personalstyrkan 

varierar beroende på efterfrågan. Vi vill också påpeka det Anthony & Govindarajan 

(2003) även framhåller, att styrning bara utgör ett av de instrument som 

företagsledningen använder för att implementera företagets strategier. 

Organisationsstrukturen är ett exempel på en annan viktig del som påverkar den 

processen. 

3.2 Styrning och styrmedel  

Som vi redan berört ett par gånger, ligger styrningsproblemet i att få alla anställda att 

arbeta för ett gemensamt mål på ett meningsfullt sätt (Bergstrand 2003). I föregående 

stycke redogjorde vi även för att styrning inbegriper väldigt mycket, men att det i 

grunden handlar om att påverka beteendet hos medarbetarna på företaget. Det finns 

enligt Hopwood (1974) olika sätt för företagsledningen att gå tillväga för att göra det. 

Regler kan formuleras, ansvar kan delegeras och företagsledningen kan få de anställda 

att följa de regler som finns genom att exempelvis utöva sin makt eller använda sig av 

materiella eller icke-materiella belöningar om reglerna följs. (Hopwood 1974)  

 

Hopwood (1974) och flera andra forskare och författare (Merchant & Van der Stede 

2003, Dalton & Lawrence 1971) menar att det, när styrning av företag och dess 

medarbetare behandlas, är viktigt att beakta distinktionen mellan control och controls, 

vilket vi anser kan översättas till styrning och styrmedel. Styrmedel är olika sätt 

företagsledningen kan använda för att påverka beteendet, såsom regler, utbildning och 

bonussystem, medan styrningen i sig innebär att styra hela företaget mot att 

implementera dess strategier och uppnå företagets övergripande mål. Det finns alltså 
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hela tiden ett bakomliggande syfte till de olika praktiska styrmedlen som används, i och 

med den styrning och de mål som ligger till grund för företagets existens och syfte.  

 

 

Figur 5: Styrsystem 

 

Vi har kategoriserat tre olika styrformer inom vilka olika styrmedel används. Varje 

styrform har sina egna standards och uppföljningssystem som bevakar prestationer 

samt korrigerar avvikelser från önskvärt beteende (Dalton & Lawrence 1971). Val av 

styrform är beroende av det sammanhang och den situation som företaget befinner sig 

i. (Bruzelius & Skärvad 2004; Dalton & Lawrence 1971) I figur 5 ovan har vi 

exemplifierat våra tre kategorier styrformer och styrmedel, vilka vi beskriver under 

nästkommande rubriker. Helhetsprocessen, det vill säga styrningen i dess helhet med 

olika styrmedel på ett företag, benämns även i Merchant och Van der Stede (2003) som 

dess styrsystem (management control system). Att leda företag är att skapa styrsystem 

så att ambitiösa medarbetare löser rätt problem med rätt mål i sikte (Bergstrand 2003). 

Som vi nu beskrivit är styrning ett begrepp som kan brytas ner i olika delar, det vill säga 

styrsystem, styrformer och styrmedel. Vi kommer nedan att gå in på styrformer och 

diskutera indelningen av dessa samt beskriva vad styrformerna innebär. 

  

Indelningen i tre olika styrformer som vi gjort är inte helt självklar då det inom 

litteraturen finns åtskilliga sätt att behandla styrning. Det är inte konstigt att det är på 

det här viset då de olika styrformerna och styrmedlen egentligen inte kan betraktas var 

för sig, vilket vi återkommer till i slutet av referensramen. Merchant & Van der Stede 

(2003) använder sig av uppdelningen resultat-, handlings-, personal- och kulturstyrning. 

Bruzelius och Skärvad (2004) har i sin tur delat in styrning i begreppen målstyrning, 
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handlingsstyrning och självstyrning medan Hopwood (1974) delat in styrningen i 

administrativ styrning där både mål- och handlingsstyrning ingår samt social- och 

självstyrning. Dalton & Lawrence (1971) skriver om organisationsstyrning, grupp eller 

social styrning och självstyrning. Detta för att bara nämna några varianter på hur 

styrning och styrformer kan behandlas.  

 

Vi har analyserat innebörden hos de olika begreppen och funnit att resultat-,  

mål-, administrativ- och organisationsstyrning alla är fokuserade kring mål och att 

prestera resultat i syfte att uppnå organisationens övergripande mål. Handlingsstyrning 

samt administrativ styrning handlar båda om att direkt styra de anställdas handlingar. 

Personal-, kultur-, social-, och självstyrning i sin tur behandlar alla, förvisso inom ett 

brett spektrum, liknande styrning som rör medarbetarnas personligheter och deras 

sociala samverkan med varandra. Då mål, handlingar och sociala aspekter är 

framträdande har vi valt att begränsa oss till rubrikerna målstyrning, handlingsstyrning 

och social styrning.  

3.2.1 Målstyrning  
 

När ett företag arbetar med målstyrning utformas mål (resultat) som ska uppnås av 

företagsenheter eller medarbetare. Det bestäms däremot inte hur målet ska uppnås 

(Bruzelius & Skärvad 2004) Merchant & Van der Stede inför begreppet 

”empowerment”, vilket innebär att chefer och anställda tillåts använda sina egna 

omdömen och agera på det sätt de själva anser vara bäst för att nå målen. Målstyrning 

är användbart när regler för hur de anställda ska agera är svåra att fastställa. 

Administrativ styrning, som Hopwood (1974) benämner detta tillvägagångssätt, 

fokuserar på konsekvenser av de anställdas beteende snarare än på beteendet självt. 

(Hopwood 1974) Merchant & Van der Stedes (2003) resonemang liknar Hopwoods 

(1974) då de påpekar att målstyrning påverkar beteendet eftersom de anställda måste 

ta hänsyn till konsekvenserna av de åtgärder de vidtar, varvid det styrmedel som 

används är målansvar. Det Mintzberg (1983) kallar standardisering av output, är också 

målstyrning enligt oss, för det innebär enligt honom att krav på resultat fastställs istället 

för krav på sättet att uppnå resultatet. Mintzberg (1983) nämner lönsamhetskrav för en 

division som ett vanligt exempel på standardisering av output.  

 

Merchant & Van der Stede (2003) beskriver och resonerar mer kring belöningar och 

bestraffningar i samband med målstyrning än vad de andra nämnda författarna gör. För 

att de anställda ska ha incitament att uppfylla målen knyts dessa, dock inte alltid, till 
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olika former av belöningssystem. Belöningssystem som styrmedel syftar, enligt 

Merchant & Van der Stede, bland annat till att visa vilka mål som är viktigast och att 

motivera medarbetarna. Lyckas ett företag att koppla belöningar till viktiga resultat och 

mål fungerar belöningen som en påminnelse om vilka resultat som är viktiga för 

företaget så att dess övergripande mål kan uppnås. Det i sin tur motiverar 

medarbetarna att uppnå resultaten som belönas. Belöningarna behöver inte vara av 

finansiell karaktär utan vardagligt beröm eller titel är exempel på andra icke-finansiella 

belöningar. (Merchant & Van der Stede 2003)  

 

För att målstyrning ska fungera bra krävs att företaget tydligt kan definiera vilka mål och 

resultat som ska uppnås, hur måluppfyllelsen ska mätas samt att medarbetarna kan 

påverka resultatet. Det finns vanligen en bra nivå på kunskapen kring vad ett företag vill 

uppnå men det brukar vara desto svårare att på ett enkelt sätt formulera mål och 

resultatmått. (Bruzelius & Skärvad 2004) Målstyrning framkallar det rätta beteendet när 

resultatmåtten överensstämmer med företagets mål, är precisa, är objektiva, kan göras 

i rätt tid och kan förstås. Det finns en risk i när något av dessa krav på resultatmått inte 

kan uppfyllas. Det kan leda till vad Bruzelius & Skärvad (2004) kallar snedstyrning, 

vilket innebär en framkallande av oönskat beteende, som inte är i enlighet med 

företagets övergripande mål och strategier. 

 

Målstyrning används ofta på flera nivåer i en organisation och målen bryts därför ner i 

olika delmål, vilket vi återkommer till senare. Merchant & Van der Stede (2003) 

diskuterar målstyrningens inverkan på organisationsformer. Med målstyrning är det 

möjligt att ha decentraliserade organisationer med självständiga ansvarsenheter. 

Genom att använda sig av målstyrning finns en god möjlighet för ledningen att få ett 

effektivt företag, samtidigt som företaget är decentraliserat. Flera företag idag styr 

gärna på mål och resultat så fort förutsättningarna för målstyrning finns (Bruzelius & 

Skärvad 2004). Som Merchant & Van der Stede (2003) uttrycker det kan beteendet 

påverkas medan högt självstyre tillåts. Hur kommer det sig då att målstyrning är vanligt 

förekommande? Bruzelius & Skärvad (2004) nämner medarbetarnas generellt goda 

kunskaper, ökade krav från komplicerad teknologi och ökad grad av kundorientering 

som anledningar till användandet av målstyrning. Det kan vara svårt att i förväg 

bestämma hur en medarbetare ska bete sig när denne möter kunden eftersom varje 

situation är den andra olik. Målstyrning är ett tecken på ledningens förtroende på att 

medarbetaren själv, med sin kompetens och erfarenhet, kan hantera en ny situation på 

sitt eget sätt utan specifika föreskrifter. (Bruzelius & Skärvad 2004) 
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Vad är det då för slags mål en medarbetare ska sträva emot. Målen är av olika karaktär 

och det vi vid ett flertal tillfällen har skrivit om är företagets övergripande mål. Det är 

dessa som avgör företagets riktning och syfte och kan uttryckas i form av lönsamhet, 

marknadsandelar, nöjda kunder eller kostnadsreduceringar etc. (Merchant & Van der 

Stede 2003, Dalton & Lawrence 1971). När de har definierats bryts de ner och 

översätts till mer precisa prestationsmål som medarbetarna ska uppnå. Det kan göras 

genom budgetar eller handla om att uppnå en viss försäljningsnivå eller att tillverka en 

produkt till en förutbestämd kostnad. Det är sedan dessa prestationsmål som mäts och 

måtten i sin tur utgör grunden för utvärdering medarbetarna. (Merchant & Van der 

Stede 2003) 

3.2.2 Handlingsstyrning 
 

Det som främst utmärker handlingsstyrning är att styrningen direkt påverkar 

medarbetarnas handlingar. Styrningen inriktas på själva arbetsmetoden och på hur 

olika arbetsuppgifter ska genomföras. (Bruzelius & Skärvad 2004) Detta till skillnad mot 

målstyrning där beteende och handlingar också påverkas men då genom att högt 

självstyre tillåts och fokus ligger på vad som ska presteras och inte hur det ska 

genomföras (Merchant & Van der Stede 2003). Vi betraktar handlingsstyrning som en 

svensk översättning av begreppet action control som Merchant & Van der Stede (2003) 

använder. Handlingsstyrning är enligt Merchant & Van der Stede (2003) den mest 

direkta typen av styrning då den försäkrar att de anställda, som företaget förlitar sig på, 

beter sig på ”rätt” sätt genom att fokus ligger direkt på de anställdas agerande eller 

handlande. De flesta stora företag använder formella regler och standardiserade 

tillvägagångssätt för att reglera handlandet hos chefer och anställda (Hopwood 1974). 

Mintzberg (1983) kallar sättet att i förväg fastställa hur en arbetsuppgift ska utföras för 

standardisering av arbetsprocesser. Då alternativa handlingar följaktligen begränsas, 

ökar förutsägbarheten av de anställdas handlande. Finns det ytterligare regler 

kommuniceras dessa ut muntligt eller lärs genom erfarenhet. (Hopwood, 1974)  

 

Handlingsstyrning lämpar sig när ledningen har kunskap om och vet vilka handlingar 

som är önskade och mest effektiva, och då företagsledningen har möjlighet att 

säkerställa att önskvärda handlingar utförs, eller att inte önskvärda handlingar inte 

utförs. (Merchant & Van der Stede 2003, Bruzelius & Skärvad 2004). De önskade och 

mest effektiva handlingarna är enligt vår tolkning de, som Merchant & Van der Stede 

(2003) skriver om, som de anställda ställs till svars för och som leder till störst ökad 

möjlighet att nå företagets övergripande mål och korrekt implementering av företagets 
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strategier. Att ställas till svars för och att ta ansvar för sina handlingar är vad 

handlingsansvar (action accountability) handlar om mer konkret, vilken är ett av tre mer 

framträdande styrmedel inom handlingsstyrning i Merchant och Van der Stedes bok 

(2003). De övriga två är handlingsbegränsningar (behavioural constraints) och 

granskning före handlande (preaction reviews).   

 

När handlingsansvar ska tillämpas måste acceptabla och oacceptabla beteenden 

definieras och kommuniceras till de anställda. Handlingarna de anställda ska hållas 

ansvariga för kan kommuniceras på ett administrativt sätt genom exempelvis skriftliga 

arbetsregler, policys och andra föreskrivna tillvägagångssätt för arbetets utförande. De 

kan också kommuniceras mer socialt, muntligen och mer eller mindre formellt, genom 

till exempel privata diskussioner ansikte mot ansikte. Sedan måste ledningen kunna 

observera eller spåra vad som sker för att i nästa steg kunna belöna önskvärda 

handlingar eller bestraffa för handlingar som avviker från vad som är acceptabelt. I 

likhet med målstyrningen kan det önskvärda beteendet framkallas när sättet man 

spårar, observerar och bedömer handlingar med är precist, objektivt och kan göras i 

rätt tid. Det är också viktigt att de anställda förstår vad det är de hålls ansvariga för. 

(Merchant & Van der Stede 2003) Det måste alltså med hygglig säkerhet gå att 

fastställa vilka handlingar som utförts och uppföljningen av utförda handlingar ska leda 

till samma resultat oavsett vem som genomför den. Uppföljningen av handlingar bör 

också göras i stort sett omgående efter det att de utförts. Detta krävs för att säkerställa 

att utförda handlingar verkligen är de önskade handlingarna. (Bruzelius & Skärvad 

2004) 

 

Handlingsbegränsningar är, enligt Merchant & Van der Stede (2003), en negativ form 

av handlingsstyrning i den mening att den oftast handlar om sådant som de anställda 

inte får göra. Simons (1994) redogör också, i en forskningsartikel, om styrning som 

sätter gränser. Han menar att det inom styrningen finns en typ av formellt system där 

ledningen på företaget fastslår explicita gränser och regler som måste respekteras. 

(Simons 1994) Hopwood (1974) pekar på ett liknande resonemang på 

auktoritetsmönster i företag, där mönstret klargör prestationsområden för varje anställd 

och där de anställda vet vilka beslut de kan ta utan godkännande eller tvärtom vilka 

beslut som kräver befogenheter. Merchant & Van der Stede (2003) menar att 

handlingsbegränsningar antingen kan handla om fysiska begränsningar, såsom lås på 

skrivbord, eller administrativa begränsningar där en anställd exempelvis inte har 

befogenhet att ta beslut beträffande handlingar, till exempel inköp, som överstiger en 

viss summa pengar. Vi är dock av den meningen att handlingsbegränsningar, kan vara 
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både negativt och positivt utformade och där ett exempel på en positiv begränsning kan 

vara att alltid vara tvungen att jobba under mottot, ”kunden har alltid rätt”. En positiv 

handlingsbegränsning är det så kallade beliefs system som Simons (1994) tar upp när 

han diskuterar olika typer av styrning. Det används av ledningen för att definiera, 

kommunicera och förstärka de grundläggande värderingarna, syftet för företaget och 

dess riktning. Kommunikationen sker bland annat genom formella dokument som 

beskriver företagets affärsidé och vision. (Simons 1994)  

 

Det tredje styrmedlet inom handlingsstyrning, granskning före handlande, handlar just 

om att en handlingsplan ska granskas noggrant och godkännas av någon annan innan 

handlingen utförs. Det kan handla om både formella och informella former av 

granskning, såsom en genomgång av företagets budgetprocess eller bara ett möte i 

korridoren där chefen hör sig för om den anställde gör framsteg i ett visst projekt. 

(Merchant & Van der Stede 2003) Auktoritetsmönstret, som vi nämnde tidigare, ska 

även vara utformat på så sätt att en anställd vet när instruktioner och regler gäller och 

vem i företaget den anställde ska vända sig till när undantag i arbetsgången inträffar 

som inte täcks av regler. (Hopwood 1974) 

 

Nackdelen med handlingsstyrning är att medlen kan bli viktigare än målen och att den 

främst passar vid relativt stabila och kända situationer. Det kan också leda till en viss 

passivitet och att medarbetarna bara utför ”det som är tillsagt” eller bara ”följer 

instruktionen”, vilket således hämmar kreativiteten. Det krävs också specifik kunskap 

om hur arbetsuppgifter genomförs på bästa sätt, vilket inte alltid är så lätt att förvärva i 

en idag, ofta komplex och oförutsägbar miljö. (Merchant & Van der Stede 2003) 

Däremot är handlingsstyrning ett bra sätt för företaget att koordinera ett ”gemensamt” 

beteende, det vill säga genom att alla följer samma regler och instruktioner skapas en 

förutsägbarhet av ”företagets” handlande. (Bruzelius & Skärvad 2004, Merchant & Van 

der Stede 2003)  

3.2.3 Social styrning  
 
Under denna rubrik beskriver vi några styrformer som fått stort utrymme och diskuterats 

mycket i litteraturen. Den uppsjö av litteratur som finns resulterar även i att 

begreppsapparaten kan uppfattas som rörig och att olika författare använder olika 

namn för samma sak, vilket vi redan tidigare diskuterat. Vi ska därför försöka reda ut 

hur alla begrepp hänger ihop och beskriva vad social styrning handlar om. 
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Social styrning, i den bemärkelse Hopwood (1974) och Dalton & Lawrence (1971) 

redogör för den, utgör grunden för vår beskrivning av social styrning. Samtidigt är social 

styrning vårt samlingsbegrepp för kultur-, personal- och självstyrning, då alla 

styrformerna rör enskilda individer och/eller deras samspel och sociala närvaro av 

varandra. Merchant & Van der Stede (2003) beskriver förutom styrformerna mål- och 

handlingsstyrning styrformerna personal- och kulturstyrning och menar vidare att 

självstyrning ingår som en stor del i personalstyrning. Figur 6 nedan visar hur vi menar 

att de olika termerna hänger ihop. 

 

Figur 6: Social styrning 

 

Trots att två företag använder samma styrformer, exempelvis målstyrning, kan chefer 

välja att använda de på olika sätt, och genom att göra det, framkalla olika gensvar. 

Även om två chefer som är ansvariga för två liknande besvärliga grupper av anställda 

och som båda berättigat kan använda samma styrmedel, såsom målansvar, kan vi 

troligen finna att de gör det med väldigt varierande resultat, menar Hopwood (1974). 

Det är här den sociala styrningen kommer in i sammanhanget och har inflytande. 

Styrning uppnås inte bara genom formella medel utan genom påtryckningar som 

utövas av individer gentemot varandra. I varje situation har den som styrs och den som 

styr en social relation med varandra. Motiveringar, förväntningar och personliga 

relationer mellan alla medarbetare på företaget inverkar väsentligen på effekten av 

styrningen. Chefernas och de anställdas personligheter, deras sätt att ta sig an sitt jobb 

och de underordnades acceptans av förekomsten av chefsroller är också viktiga 

faktorer som påverkar. (Hopwood 1974) Ett antal inflytelserika författare har, enligt 

Hopwood, betonat vikten av social styrning när styrningens effekt diskuteras, och 

menar att den sociala styrningen således bidrar till effektiviteten i styrningen av 

företaget. Social styrning utövas inte bara av högre chefer över underordnade 

medarbetare på företaget utan kärnan i social styrning är att den utövas av individer 

över varandra på alla nivåer i företaget. Både Hopwood (1974) och Dalton & Lawrence 

(1971) påpekar att social styrning ofta är ett kraftfullt sätt att påverka agerande i 

företag. Sociala styrmedel uppstår från delade värderingar, gemensamma normer och 
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ömsesidiga förbindelser medlemmarna emellan i en grupp. En stor del som gör sociala 

styrmedel effektfulla är att de är så naturliga och vitt accepterade inom gruppen. Det 

gör alltså att medlen, som små grupper inom företaget använder för att styra över de 

egna medlemmarna och att få dem tillbaks i linje med gruppen om de avviker från 

gruppnormerna, ofta är mycket mer effektiva än styrmedel på beteendet som används 

av chefer. (Hopwood 1974 och Dalton & Lawrence 1971)  

 

Personalstyrning och självstyrning 

 

Berry et al (1995) menar att när inte handlings- och målstyrning kan föreligga används 

den tredje varianten personalstyrning (personnel controls). Personalstyrning handlar 

om att ta ut dem som man kan lita på att de gör de saker som den som styr hade tänkt 

göra själv i den situationen. (Berry et al 1995) Det finns enligt Ouchi (1979) två sätt att 

uppnå effektiv personalstyrning. Antingen satsar företaget mycket resurser på att söka 

och hitta de rätta människorna för företaget eller så väljer man medarbetare som inte 

passar perfekt för företaget direkt och ger istället dessa personer utbildning och 

ledningen får en mer övervakande och kontrollerande roll. (Ouchi 1979) Merchant & 

Van der Stedes (2003) resonemang liknar Ouchis och redogör bland annat för att 

styrmedlen rekrytering (val och tillsättning av medarbetare) och utbildning kan 

användas vid implementering av personalstyrning. Företag lägger ner mycket tid på att 

välja ut och tillsätta personal eftersom rätt människor för ett visst jobb ökar 

sannolikheten för att de kommer att göra ett bra jobb om de erbjuds en bra arbetsmiljö 

och nödvändiga resurser. Oavsett på vilket sätt val och tillsättning görs menar 

Merchant & Van der Stede (2003) att valet av personal är bland det viktigaste 

styrmedlet i ett företags styrning. Utbildning i sin tur kan ge nödvändig information om 

vad som förväntas av medarbetaren i form av resultat och beteende samt hur 

arbetsuppgifter bör utföras. (Merchant & Van der Stede 2003) Enligt Hopwood (1971) 

används utbildning också inom många företag för att förmedla sociala värderingar, 

livsstilar som är passande på företaget och företagets ideologier, vilka kan forma 

förutsättningarna som chefer och anställda har vid beslutstagande. Merchant & Van der 

Stede (2003) menar också att medarbetarnas beteende och agerande påverkas positivt 

om arbetsuppgifterna de har är motiverande och kräver att de får användning av sin 

kompetens.  

 

Personalstyrning bygger enligt Merchant & Van der Stede (2003) på resonemanget om 

att medarbetarna styr sig själva, det vill säga tillämpar självstyrning (self monitoring/self 



 32

control). Styrformen är beroende av att varje anställd vet vad företaget vill och ser till att 

varje anställd är kapabel till att göra ett bra jobb. Självstyrning är en slags kraft som gör 

att medarbetarna gör ett bra jobb och blir naturligt hängivna till företagets mål. Det är 

fördelaktigt på många sätt, bland annat då den anställda gör rätt saker och samtidigt 

känner sig tillfreds med sig själv när han eller hon utför arbetsuppgifterna och när den 

anställde ser att det går bra för företaget. (Merchant & Van der Stede 2003) Dalton & 

Lawrence (1971) menar att individer styr sina egna handlingar. De tar beslut och agerar 

därefter, engagerar sig i arbetsuppgifter för att klara av dem och nå olika mål. 

Styrningen härleds således från individuella mål och en strävan att nå högre och 

belöningen är tillfredsställelsen och glädjen när man lyckas och allt från besvikelse till 

en djupare känsla av otillräcklighet om man misslyckas. (Dalton & Lawrence 1971) 

 

Bruzelius & Skärvad (2004) pekar på att självstyrning innebär att medarbetare i företag 

inte alltid behöver föreskrifter för hur de ska agera i en viss situation utan förlitar sig 

många gånger spontant till sig själva och gör en bedömning om vad som är bäst för 

företaget. Det viktigaste för att självstyrning ska fungera är att medarbetare är 

motiverade för arbetsuppgiften och blir tillfreds med dem själva när de utför ett bra 

arbete som gynnar företaget. (Bruzelius & Skärvad 2004) I detta sammanhang 

diskuteras bland annat Maslows behovstrappa och andra teorier som rör motivation 

och människors behov (Hopwood 1974). Utöver hög motivation och engagemang för 

sina arbetsuppgifter krävs för lyckad självstyrning enligt Bruzelius & Skärvad (2004) 

och Merchant & Van der Stede (2003) att medarbetarna delar samma normer och trivs i 

företagskulturen. Det krävs också att medarbetarna har kunskap om vad som ska 

uppnås i form av mål och hur målen ska uppnås. (Bruzelius & Skärvad 2004) 

 

Kulturstyrning 

 

Kulturstyrning är en slags gemensam, överenskommen styrning och en kraftfull form av 

grupptryck på individer som avviker från gruppens normer och värderingar (Merchant & 

Van der Stede 2003). Företagskultur har att göra med de dominerande värderingar, 

normer, vanor, traditioner med mera som finns på företaget (Bruzelius & Skärvad 

2004). Som Abrahamsson & Andersen (2000) påpekar formas det normer och 

uppfattningar om arbete och samarbete när människor arbetar tillsammans över längre 

tid för att lösa uppgifter och nå bestämda mål. Dessa normer och uppfattningar gäller 

exempelvis vad som ska räknas som rimlig arbetsinsats och vad som är önskvärd 

umgängesform. Det som formas är således olika kulturer i företag. (Abrahamsson & 
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Andersen 2000) Detta kan jämföras med Mintzbergs (1983) beskrivning av styrning, 

standardisering av normer, som innebär att företagets medarbetare styrs och 

samordnas via ett normsystem, exempelvis vad som är god kvalitet på företagets 

produkter. Subkulturer kan också uppstå och kan till exempel vara baserade på att 

människor har samma arbetsuppgifter (Abrahamsson & Andersen 2000). 

 

Företagskultur innehåller många komponenter, bland annat de normer vi redan 

diskuterat men även regler alla nyanställda måste lära sig för att bli accepterade i 

organisationen (Abrahamsson & Andersen 2000). Det kan handla om styrmedlet 

Merchant & Van der Stede (2003) kallar codes of conduct, vilket är nedskriva 

anvisningar för beteende, värderingar och förhållningssätt ledningen för ett företag 

anser lämpliga och nödvändiga för framgång. Ett annat styrmedel vid implementering 

av kulturstyrning är interorganisatoriska förflyttningar där medarbetarna får gå runt på 

olika arbetsuppgifter för att på så sätt få en större förståelse och respekt för varandras 

arbete och för att få en helhetsbild över företaget. Ytterligare en viktig aspekt är 

arbetsplatsens utformning eller fysiska och sociala arrangemang som Merchant & Van 

der Stede (2003) skriver. En öppen arbetsplats kan exempelvis visa på att 

kommunikation och innovation är viktigt (Merchant & Van der Stede 2003). 

 

Företagskultur är en konsekvens av människors gemenskap och när individer agerar i 

förhållande till andras förväntningar är det att betrakta som socialt beteende. En orsak 

till att det finns olika kulturer är att företag består av människor med olika intressen, 

erfarenheter och värderingar och deras olikheter avspeglas i organisationen. 

(Abrahamsson & Andersen 2000) All form av styrning uttrycks, som Hopwood (1974) 

säger, genom handlande av individuella chefer och anställda, eftersom styrmedlen mer 

eller mindre direkt ska påverka människors beteende och attityder. Därför är det viktigt 

att gynna personaltrivsel, nöjdhet och utveckling. Om de anställda individernas egna 

behov och önskemål står i konflikt mot kraven från högre chefer eller andra 

medarbetare på företaget, blir den slutliga effekten av styrningen förmodligen liten. 

(Hopwood 1974) Likaså menar Abrahamsson & Andersen (2000) att om personer som 

kommer till ett företag inte blir en del av den sociala miljön, det vill säga om egna 

värderingen etc., inte stämmer med företaget kan kontrasterna bli för stora och de 

lämnar företaget.  

 

Merchant & Van der Stede (2003) och Mintzberg (1983) menar att det är tydligt att 

kultur i ett företag kan verka som substitut för andra typer av mer formell styrning. 
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Ouchi (1979) i sin tur påpekar att olika former av social styrning kan vara svåra att 

urskilja för ett otränat öga men att dessa styrformer ofta finns där.  

3.3 Styrningens syfte 

När vi nu diskuterat vad begreppet styrning innebär samt de olika styrformerna kommer 

vi nu att gå djupare in på varför styrning behövs. Styrningen spelar en viktig roll i att se 

till att samarbetet mellan individer och enheter i ett företag fungerar och att de anställda 

beter sig på ett sätt så att företagets övergripande mål uppfylls. Styrning behövs för att 

individer i företag inte alltid agerar i företagets bästa intresse (Bruzelius & Skärvad 

2004). Merchant & Van der Stede (2003) identifierar tre styrningsproblem som kan 

hanteras på olika sätt med de styrformer och styrmedel vi diskuterade i föregående 

avsnitt. Vi börjar med att förklara de vilka de tre olika styrningsproblemen är och 

avslutar avsnittet med en liten diskussion om vilka styrformer som är lämpliga att 

använda för att motverka respektive problem. Figur 7 åskådliggör vilka styrformer och 

styrmedel som kan motverka problemen. 

 

En anledning till att en person i ett företag inte beter sig på ett för företaget 

tillfredsställande sätt är att personen helt enkelt inte är medveten om och förstår 

företagets vision, mål och resultat som ska uppnås (Bruzelius & Skärvad 2004). Denna 

beskrivning av problemet liknar beskrivningen av det problem Merchant & Van der 

Stede (2003) benämner brist på riktning (lack of direction) och menar att det inte är 

konstigt om en anställd presterar dåligt eftersom denne inte vet vad företagsledningen 

vill och förväntar sig av den anställde.  

 

Ett annat problem som uppstår är när den anställde väljer att agera på ett sätt som inte 

blir till företagets bästa, även om den anställde känner till företagets vision, mål och 

resultat som ska uppnås. (Bruzelius & Skärvad 2004) Problem av denna art, 

motivationsproblem (motivational problems), är vanliga och uppstår när den anställdes 

egna individuella mål står i konflikt med företagets mål. Den anställde agerar i 

självintresse och uppfyller sina egna mål framför företagets. (Merchant & Van der 

Stede 2003) Ett enkelt exempel kan vara att den anställde ringer privata samtal under 

arbetstid när denne istället borde ha kontakt med sina kunder. Merchant & Van der 

Stede (2003) nämner bland annat fiffel med prestationsmått och resultat för att 

framställa sig själv i bättre dager som ett stort problem, vilket kan vara mycket skadligt 

för företaget då det inte skapar ekonomiskt värde. (Merchant & Van der Stede 2003) 
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En tredje anledning till att medarbetaren på ett företag inte gör det bästa för företaget är 

att den anställde inte vet vad som är lämpligt agerande (Bruzelius & Skärvad 2004). 

Detta problem, som i Merchant & Van der Stede (2003) kallas personliga 

begränsningar (personal limitations), ska inte blandas ihop med brist på riktning som vi 

nämnde först. I det här fallet är de anställda medvetna om visionen, målen och de 

resultat som ska uppnås och är högst motiverade att genomföra arbetet på ett bra och 

lämpligt sätt. Problemet är att de inte kan göra ett bra jobb på grund av personliga 

begränsningar, som kan orsakas av bristande intelligens, utbildning och erfarenhet. 

Styrningsproblem kan även uppstå på grund av dålig kunskap eller information om hur 

ett jobb ska utföras. (Merchant & Van der Stede 2003)  

 

Dessa tre problem; brist på riktning, motivationsproblem och personliga begränsningar, 

gör att styrning blir nödvändig, och de kan förekomma samtidigt eller i olika 

kombinationer. Det är viktigt för ett företags ledning att identifiera dessa problem så att 

rätt åtgärder kan vidtas för att motverka problemen och anpassa styrsystemet. 

(Merchant & Van der Stede 2003)  

*personliga begränsningar kan begränsas med målstyrning, enligt Merchant & Van der Stede (2003), i text men inte i 

modellen 

Figur 7: Styrformer och styrningsproblem (Merchant 1998 i Merchant & Van der Stede 
2003, s. 218) Egen bearbetning. 

 

Genom att använda målstyrning med målansvar kan, enligt Merchant & Van der Stede 

(2003), företag övervinna flera av de problem vi nämnde ovan. Tydliga mål får 
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betydelsen att problemet undviks med att medarbetarna inte vet vad som förväntas av 

dem. Motivation kan också öka då de anställda anförtros sköta jobbet själva och 

målstyrning uppmanar till kommunikation mellan de anställda. Målstyrning kan även 

uppmuntra till eget tänkande och utveckling av egna förmågor och på så sätt även 

motverka problemet med personliga begränsningar. (Merchant & Van der Stede 2003) 

 

Alla tre styrmedel inom handlingsstyrning kan enligt Merchant & Van der Stede (2003) 

motverka styrningsproblemet motivationsproblem, det vill säga hindra anställda som är 

lockade att handla på ett sätt som inte är önskvärt. Granskning före handlande och 

handlingsansvar motverkar även brist på riktning, då de förutsätter att det från 

ledningens sida kommuniceras vilka beteenden som är önskvärda. De motverkar också 

personliga begränsningar eftersom duktiga medarbetare vid granskningen kan bidra 

med kompetens och föreskrifter om önskat agerande och därmed avhjälpa otillräcklig 

kunskap eller erfarenhet. (Merchant & Van der Stede 2003) 

 

Personal- och kulturstyrning kan minimera problemet med brist på riktning bland annat 

genom att företaget anställer erfaren personal, utbildar dem eller placerar dem att sköta 

lämpliga arbetsuppgifter. Motivationsproblem kan vara nästan obefintliga i företag med 

stark kultur men kan också minskas genom att anställa mycket motiverad personal eller 

placera nya i grupper av människor, vilket gör att de nya anpassar sig till gruppen. 

Personliga begränsningar kan undvikas genom vissa typer av personalstyrning, 

speciellt valet av och utbildning av personal. (Merchant & Van der Stede 2003) 

3.4 Samspel mellan styrningsformer 
 
Vi har tidigare diskuterat att indelningen av styrformer skiljer sig åt mellan författare. 

Under denna rubrik redogör vi för hur framförallt Alvesson & Kärreman (2004) menar 

att styrformerna samspelar. I styrningslitteraturen finns det som vi nämnt olika begrepp 

för samma styrform och det är bland forskare vanligt att fokusera på en huvudform. Det 

gör att litteraturen mer eller mindre behandlar styrformer som antingen eller, det vill 

säga att antingen används strukturell styrning eller kulturell styrning. Strukturella 

styrformer är ett samlingsnamn för både mål- och handlingsstyrning. (Alvesson & 

Kärreman 2004) Alvesson & Kärreman (2004) belyser i sin artikel olika styrformer och 

utreder huruvida de olika styrformerna tillämpas samtidigt. Olika styrformer kan kopplas 

till varandra och stödja varandra istället för att betrakta några endast som stödjande till 

en dominerande styrform. Strukturella styrformer behöver exempelvis inte ses som 

strukturella styrformer utan kan själva vara former av kulturell styrning eller styrformer 
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som påverkas av en kulturell kontext. Flera författare (Hopwood 1974, Dalton & 

Lawrence 1971) är medvetna om att styrformer är beroende av varandra och att flera 

former används samtidigt men beskriver trots detta styrformerna var för sig. Alvesson & 

Kärreman (2004) har genomfört sin undersökning på en konsultfirma och författarna till 

artikeln har också avsikten att utöver branschspecifika resultat få fram mer generella 

teoretiska slutsatser.  

 

I artikeln används terminologin teknokratisk styrning och socioideologisk styrning, som 

är en ytterligare variant på hur forskare delar in styrformer. Den teknokratiska 

styrningen är ett annat ord för ovan nämnda strukturella styrning bestående av mål- 

och handlingsstyrning. Den sistnämnda styrformen definieras som styrning där 

människor övertygas om att anpassa sig och ta till sig vissa normer och värderingar 

som är bra och viktiga när det gäller arbetet och organisationen, det vill säga kulturell 

styrning. En viktig roll i den socioideologiska styrningen är ledningen som mer eller 

mindre omedvetet försöker få de anställda att tro på de värderingar som ledningen står 

för eller i alla fall sprida värderingar som skulle gynna företaget. (Alvesson & Kärreman 

2004) 

 

Kärnan i Alvesson & Kärremans (2004) resonemang är relationen mellan olika 

styrformer. En syn på relationerna är att ledningen i ett företag använder sig av flera 

olika styrformer och det är svårt att peka ut någon mer dominerande styrform (Alvesson 

& Kärreman 2004). En annan syn på relationerna mellan styrformer är i vilken 

utsträckning styrformer används på olika sätt eller hur de kompletterar respektive står i 

strid med varandra. (Alvesson & Kärreman 2004)  

 

I artikeln kommer Alvesson & Kärreman (2004) fram till att de teknokratiska 

styrformerna är tydligt åtskiljbara och präglar företaget starkt samtidigt som de 

socioideologiska genomsyrar nästan alla styrformer. Slutsatsen kan liknas vid det 

Hopwood (1974) menar med att;  

 

”Administrativa styrmedel lever sida vid sida av lika viktiga sociala och personliga 

påtryckningar. Den totala inverkan av ledningens styrning kan alltså bara betraktas 

som ett osäkert resultat av ett dynamiskt samspel mellan administrativa, sociala och 

personliga inflytanden.” (Hopwood 1974, s.22 egen översättning) 

 

Den socioideologiska styrningen är knuten till handlings- och målstyrning och de är inte 

oberoende varandra. (Alvesson & Kärreman 2004) Handlings- och målstyrning är enligt 
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Alvesson & Kärreman (2004) ”potential sources of hidden socio-ideological control” 

(s.442). För att exemplifiera var det i fallföretagets fall oerhört viktigt att leverera i tid 

både av ekonomiska skäl och för kundernas skull. Det blev en del i kulturen att uppnå 

sina mål och deadlines och påverkade således målstyrningen positivt. (Alvesson & 

Kärreman 2004)  
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4. Empiri 

I detta kapitel redogör vi för de intervjuer vi genomfört. All text är återgivning av 

respondenternas svar, om inget annat anges. Vi har genomgående i uppsatsen valt att 

kalla de inhyrda för just inhyrda. Vi vill dock påpeka att våra fallföretag ibland använder 

sig av begreppet konsult när de pratar om de inhyrda.  

4.1 Vattenfall eldistribution 
 

På Vattenfall eldistribution i Linköping arbetar runt 100 personer. Vattenfall 

eldistribution finns på fyra orter i landet och Linköping tillhör region Öst som har cirka 

120 000 kunder i Östergötland och Södermanland. På nätinformationsavdelningen 

arbetar en av våra respondenter, som chef över 15 personer, där sju är fast anställda 

medan sju personer är inhyrda. Med nätinformation menas hur Vattenfalls elnät är 

digitaliserat i en nätbas. Systemet har byggts upp under ett antal år och har utvecklats 

från papperskartor till digitala kartor. Vår andra respondent i sin tur är chef på 

elmätaravdelningen där åtta anställda och två inhyrda personer arbetar. 

Elmätaravdelningens huvudsakliga uppgift är att göra avläsningar och under 

elmätarchefens ansvar ligger underhåll och insamling av mätarställningar. Dessa 

arbetsuppgifter medför att många medarbetare till stor del arbetar ute på fältet och inte 

alltid sitter på kontoret. Hädanefter kommer vi att referera till de båda cheferna som 

nätchefen respektive elmätarchefen. 

 

Vattenfall eldistribution använder sig främst av inhyrd personal vid så kallade 

arbetstoppar, ofta då det finns brister i datasystemen som behöver rättas till. På båda 

avdelningarna spelar nämligen datasystem en viktig roll då all information om el och 

elnät behandlas i dem. Personal hyrs alltså in för att komplettera den ordinarie 

personalen för att göra tillfälliga städinsatser och rättningar, som elmätarchefen 

uttryckte det. Elmätarchefen själv har arbetat med inhyrd personal sedan 2002. På 

nätinformationsavdelningen började en arbetstopp 1999 och det var då de sju 

konsulterna hyrdes in. Situationen med de inhyrda på denna avdelning blir därför lite 

speciell då de inhyrda delvis förlorat en inhyrds roll, eftersom de varit på företaget så 

länge, och betraktas av nätchefen som en del av den fast anställda personalen. 

Vattenfall eldistribution förlänger inhyrningen med ett halvår i taget, vilket anmäls cirka 

en månad i förväg. Inom företaget har inhyrd personal i några fall fått fast anställning. 
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Dessa hyrdes in under en arbetstopp och lärdes upp i ett nytt datasystem, vilket gör att 

de nu är de som kan systemet bäst på företaget. 

4.1.1 Styrning på Vattenfall eldistribution  
 

Det som, enligt båda cheferna vi intervjuade, karaktäriserar företagsstyrningen på 

Vattenfall eldistribution är målorienterad styrning.  De anställda har målkontrakt som 

skrivs i början av året och sedan följs upp ett par gånger per år med så kallade 

målsamtal. Målkontraktet innehåller individuella mål som ska stödja de olika mål 

avdelningen ska uppnå till årets slut. Målen är grova från början för att sedan bli mer 

konkreta på medarbetarnivå. Målen är både ekonomiska och ickeekonomiska men 

mestadels av det senare slaget. De ekonomiska målen finns enligt elmätarchefen 

inbakade i budgeten, som måste hållas. Några exempel på icke-ekonomiska mål är att 

leverera mätvärden så att fakturor kan skickas ut i rätt tid och att inom en viss tid sätta 

upp ett antal nya mätsystem. Målen följs upp med statistik i de datasystem som 

används för den dagliga verksamheten. 

 

Arbetets utformning 

 

De anställda har ganska stor möjlighet att utforma sina egna arbetsuppgifter, bara 

målen uppnås.  I Linköping är elmätaravdelningen en relativt liten enhet, jämfört med 

liknande enheter inom Vattenfall eldistribution i andra regioner. Samma personer kan 

utföra olika eller växla arbetsuppgifter och hjälpa varandra eftersom alla vet vilka mål 

som ska uppnås.  Personalen har flextid, vilket under våra intervjuer också gavs som 

exempel på frihet i arbetets utformning. Medarbetarna på elmätaravdelningen har inga 

ekonomiska friheter eller rätt att fatta beslut, de har exempelvis inte tillåtelse att köpa in 

material etc. I det dagliga arbetet är medarbetarna ändå rätt fria och kan komma med 

egna idéer och så vidare. 

 

I arbetet på kontoret sitter alla på elmätaravdelning samlat i ett öppet kontorslandskap 

där skrivborden är ordnade i fyrklöver. Denna konstellation gynnar interaktionen mellan 

medarbetarna och många frågor kan ställas och besvaras snabbt på plats. 

Hjälpsamheten medarbetarna emellan är stor. De har inte bestämda arbetsplatser, 

vilket möjliggörs genom att datasystemet är likadant i alla datorer. Medarbetarna kan 

alltså sköta sitt jobb oavsett vid vilken dator, var i Sverige och på vilket kontor de 

befinner sig. Elmätarchefen sitter tillsammans med de övriga anställda och kan även 

han snabbt svara på frågor. Han menade, att arbetet överlag ”rullar på” utan att han 
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behöver vara där och övervaka eller styra. Det finns rutiner, arbetsbeskrivningar och 

handböcker som säger hur arbetsuppgifter ska utföras och på 

nätinformationsavdelningen följs givna processbeskrivningar om hur man exempelvis 

ska fylla i data i det system som finns. Nätchefen menade dock att medarbetarna inte 

behöver följa beskrivningarna ”till punkt och pricka” utan får göra lite utsvävningar så 

länge inte kunderna märker något.  

 

Belöningssystem 

 

Det finns ett bonussystem på företaget, där bonusen baseras på resultatet för  

Vattenfall Norden som är en Business Group, av tre, inom Vattenfallkoncernen samt på 

nöjd-kund-index (NKI). Dessa båda mått ska ligga på en viss nivå och om de inte gör 

det sänks bonusen. Bonusen delas ut en gång om året efter bokslut, och gäller för alla 

fast anställda men den har ingen individuell anknytning. Individuella mål för bonus 

användes tidigare men dessa mål blev, enligt elmätarchefen, för lätta att uppnå och 

effekten av bonusen blev inte som man tänkt sig. Både elmätarchefen och nätchefen 

ansåg att det numera är ganska svårt för den enskilde individen att påverka bonusen 

och att den därför inte direkt utgör ett incitament till att göra ett bättre jobb.  

 

”Det [bonus] är någonting som förhoppningsvis kommer” (Elmätarchefen) 

 

Elmätarchefen medger dock att NKI givetvis kan påverkas till viss del, likaså bolagets 

resultat, men de andra bolagens resultat inom koncernen är desto svårare att påverka. 

Nätchefen ansåg dessutom att man som person lättare kan ta till sig mål man själv kan 

styra direkt över. Det finns även ett informellt belöningssystem där de anställda kan få 

belöning för god prestation i form av antingen biobiljetter eller blomstercheckar. Några 

andra förmåner som finns på Vattenfall eldistribution är gratis frukt, kaffe, 

”fredagsfrallor”, en viss summa pengar per år och anställd för friskvård samt en timme 

avsatt för träningstid varje vecka. 

4.1.2 Styrning av inhyrd personal 
 
För personer som nyanställs på Vattenfall hålls ett introduktionsprogram. För inhyrd 

personal hålls en ”lightvariant” av detta som enligt elmätarchefen är mer 

arbetsuppgiftsspecifik. Personen i fråga får en allmän genomgång av hur det fungerar 

rent praktiskt på företaget med inpassage, datoranvändning samt administrativa rutiner, 

vilket är sådant som är nödvändigt att veta för att den inhyrde ska kunna sköta arbetet. 



 42

Vidare får den inhyrde gå runt på hela företaget och hälsa på alla samt presentera sig 

själv med ett foto på intranätet där den inhyrde berättar vad han eller hon ska göra och 

hur länge han eller hon ska jobba på företaget. Det är även i introduktionsfasen som 

den inhyrde får en mer specifik genomgång om arbetsuppgifterna av den handledare 

som tilldelas den inhyrde. Handledarens uppgift är att lära upp den inhyrde på de 

arbetsuppgifter som denne ska sköta och handledaren ska även förmedla krav och 

förväntningar på den inhyrde. På nätinformationsavdelningen är det chefen själv som 

har, vad han kallar konsultsamtal, där han talar om vilka krav han har på de inhyrda och 

vilka mål som denne ska uppnå. 

 
Fortsatt arbete för den inhyrde 

 

Efter introduktionsfasen sköter den inhyrde arbetsuppgiften mer och mer självständigt. 

Han eller hon sköter sina egna uppgifter med stöd av personer med liknande 

arbetsuppgifter samt av handledaren. På elmätaravdelningen har det ofta varit så att en 

grupp, bestående av inhyrd personal samt någon anställd, har arbetat med den 

specifika arbetsuppgiften tillsammans.  

 

De inhyrda har inga målkontrakt men ingår i avdelningens mål, det är de den inhyrda 

ska jobba mot. Målkontrakten ersätts då av samtal om målen även om elmätarchefen 

inte vill benämna dessa samtal som riktiga målsamtal som han har med övriga 

anställda. Nätchefen behandlar de inhyrda som om de vore fast anställda och samtalen 

han har med dem är de ovan nämnda konsultsamtalen. För båda cheferna är det 

mycket viktigt att förmedla övergripande mål till de inhyrda. 

 

Även de inhyrda har, precis som de fast anställda, ganska stor möjlighet att utforma 

sina egna arbetsuppgifter, bara det som ska göras inom en viss tidsperiod görs. De 

inhyrda deltar även på alla informationsmöten och dylikt. Både nätchefen och 

elmätarchefen framhöll ett flertal gånger under respektive intervju att de behandlar de 

inhyrda som om de vore fast anställda och de försöker inte göra någon skillnad på 

dem. De ansåg att de var viktigt att de känner sig som hemma på Vattenfall 

eldistribution och att de inte ska känna sig utanför.  

 

För att motivera de inhyrda att göra ett bra jobb finns ingen särskild morot utan 

nätchefen menade att det viktigaste var att få konsulterna att känna sig som en i 

gänget. Nätchefen tillade att de inhyrda jobbat så länge på hans avdelning att de nu är 
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självgående. Han bedömer och förhåller sig till personerna i personalen beroende på 

personliga egenskaper mer än beroende av anställningsform. 

 

Varken elmätarchefen eller nätchefen ansåg att inhyrd personal krävde annorlunda 

agerande från deras sida gentemot fast anställda. De konkreta skillnader som ändå 

finns, utöver att de anställda inte har målkontrakt och målsamtal, är att de inhyrda inte 

kan få någon bonus utbetald av Vattenfall eldistribution, då det är bemanningsföretaget 

som betalar deras lön. Cheferna på Vattenfall eldistribution har ingen möjlighet att 

påverka de inhyrdas lön. Därmed håller Vattenfall eldistribution inga lönesamtal med de 

inhyrda. Inhyrd personal deltar heller inte i medarbetarundersökningar som genomförs 

eftersom de ska vara på företaget en kortare period. Det har för några år sedan 

förekommit reaktioner bland de inhyrda på att de inte fick någon bonus fastän de 

bidragit till att uppnå resultatet som bonusen baserades på.  

4.1.3 Möjligheter och problem med inhyrning 
 
En stor fördel med att använda sig av inhyrd personal är, enligt elmätarchefen, att det 

är ett enkelt sätt att på kort varsel få tag i personal, till skillnad från nyanställningar som 

tar mycket resurser i anspråk. Det tar vanligtvis tid från att beslut tas om anställning tills 

det att personen är på plats, menade elmätarchefen. Problem har förekommit att 

personen i fråga inte skött arbetsuppgiften på ett tillfredsställande sätt och inte visat 

intresse för företaget. Åtgärder som då vidtogs för att styra upp situationen var att först 

samtala med personen, det vill säga att tydligt påvisa att man på Vattenfall 

eldistribution inte var nöjda med den uppnådda nivån på arbetet. Då inte den vidtagna 

åtgärden gav önskat resultat var nästa steg att byta ut personen mot någon annan.  

 

Ett annat problem som nätchefen påpekade var att han kände sig lite låst i sin styrning 

av de inhyrda då han inte har befogenheten att lägga något utvecklingsprogram på 

dem. Han skulle vilja kunna fördela mer ansvar och andra arbetsuppgifter till de 

inhyrda. En poäng med inhyrd personal är att de ska vara där en kortare tid men i det 

här fallet har den tiden blivit lång, sade nätchefen. Därför har han velat anställa och har 

lyckats få igenom att fyra personer ska anställas. Nätchefen medgav också att en del 

av dem som är inhyrda inte riktigt känner sig som hemma i den ordinarie 

verksamheten. Vissa har svårt att ta situationen och kommentarer förekommer såsom; 

 

”vi är ju bara konsulter” 
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Det nätchefen försöker göra, för att få bukt med dessa känslor av utanförskap, är att 

berätta för de inhyrda att de är lika viktiga, att påpeka och övertala dem om att de 

behandlas lika som de anställda . 

4.1.4 Att arbeta som inhyrd 
 
Den inhyrda personen vi intervjuat har jobbat drygt ett år på Vattenfall eldistribution, det 

är hennes första jobb, och hon trivs med att jobba som inhyrd där. Hon arbetar 

egentligen för Vattenfall eldistribution i Sollentuna, men eftersom de hade platsbrist 

sköter hon sitt arbete ifrån Linköping. Den inhyrda visste inte när hon sökte tjänsten, att 

det var på Vattenfall eldistribution den fanns. Efter intervjuer på bemanningsföretaget 

valdes tre personer ut som fick komma till Vattenfall eldistribution på intervju. Under 

Vattenfalls intervjuer fokuserades det på vad företaget gör och står för samt de 

arbetsuppgifter som hon skulle utföra hos dem. 

 

Under den inhyrdas första tid på företaget kom anställda ifrån Sollentuna ner till 

Linköping för att lära upp henne på de arbetsuppgifter hon skulle sköta. Hon genomgick 

ingen särskild utbildning i övrigt. Medarbetarna i Linköping hjälpte henne med mer 

grundläggande information om praktiska saker i de dagliga arbetsrutinerna, 

datasystemet etc. och hon fick även sitta själv och navigera i systemet.  

 

Arbetets utformning 

 

Kraven och förväntningarna Vattenfall eldistribution har på henne delgavs i början av 

inhyrningsperioden samt delvis redan under urvalsintervjuerna på Vattenfall. Den 

inhyrda har sin specifika arbetsuppgift att sköta och anser att hon är oberoende av de 

andra på företaget, kan vara självständig och ha frihet att bestämma hur hon gör saker 

så länge som uppgifterna sköts. Det hon inbegriper i friheten i arbetet är att hon har 

flextid och att hon kan välja i vilken ordning hon utför sina arbetsuppgifter. Själva 

arbetsuppgiften i sig kan i stort sett bara genomföras på ett bestämt vis, det finns det 

tydliga regler för, och hon har ingen direkt beslutanderätt i sitt jobb.  

 

Varje månad får hon en lista med en mängd arbetsuppgifter som ska genomföras. 

Vattenfall eldistribution har inte tagit upp några individuella mål med henne, vilket är i 

enlighet med vad elmätarchefen sade. Hon deltar i möten på företaget som bland annat 

för Vattenfall eldistributions övergripande mål. Dessa övergripande mål har alltså 

tydliggjorts mer än individuella mål för henne. Mål var dock inte något som enligt den 
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inhyrda kännetecknade hennes arbete. Att de fast anställda arbetade efter målkontrakt 

hade hon inte reflekterat över.  

 

Den inhyrda påpekade att hennes egentliga chef är chefen på bemanningsföretaget 

eftersom det är dit hon vänder sig när hon har frågor som rör lönen samt hennes 

rättigheter. Men hon ser även hennes avdelningschef på Vattenfall eldistribution som 

hennes chef eftersom han är med henne i det dagliga arbetet och säger vad hon ska 

och inte ska göra.   

 

”Jag ser honom mer som min chef även om jag vet att det är mitt bemanningsföretag 

som är arbetsgivaren.” (Den inhyrda)  

 

Gruppklimatet på den avdelning den inhyrda jobbar på i Linköping är bra och alla är 

hjälpsamma, vilket även elmätarchefen påpekade. Oftast kan de andra medarbetarna 

hjälpa den inhyrda om hon har något problem med arbetsuppgifterna, om inte försöker 

de hjälpa henne genom att till exempel få tag på andra personer som kan hjälpa henne. 

Ett bra gruppklimat och en sammanhållning ansåg den inhyrda var mycket viktigt, dels 

för trivseln och dels för att hon jobbar mer effektivt när det är så. 

 

Upplevda skillnader mellan inhyrda och fast anställda 

 

Då inhyrd personal ofta används vid arbetstoppar tror den inhyrda att det kan innebära 

att arbetsuppgifterna de får är mer enformiga än vad de är för de fast anställda. Hon 

menade att det som inhyrd var svårare att utvecklas i arbetsrollen, ett problem som 

även nätchefen tog upp. Hon sade också att de fast anställda får vissa förmåner som 

inte gäller för henne som inhyrd, vilket enligt elmätarchefen handlar om bland annat 

friskvård. Detta stör henne inte utan hon accepterar det som ett inslag i hennes vardag 

som inhyrd. 

  

Hon har inte jobbat som inhyrd på något annat företag men innan hon började hade 

hon hört från andra att det är svårt att komma in och känna sig som hemma på ett 

företag. På Vattenfall eldistribution har hon bara fått en positiv bild av jobbet då 

företaget verkligen har ansträngt sig för att de inhyrda ska trivas och de har lyckats 

även om hon som inhyrd inte får ta del av vissa förmåner. Enligt den inhyrda krävs det 

inte något mer än detta för att hon ska göra ett bra jobb. Medarbetarna och chefen på 

Vattenfall eldistribution har visat engagemang och är hjälpsamma. Just detta ansåg 
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hon var viktigt för att hon inte ska känna sig utanför utan känna sig som om hon är en 

del av företaget. Den inhyrda anser inte heller att den begränsade tidsperioden, som 

hon som inhyrd befinner sig på företaget, inte påverkat henne i hennes arbete. Hon kan 

förstå att det kan göra det, men försöker inte att tänka på det.  

 

”Man kan nog aldrig göra ett bra arbete om man hela tiden tänker på att jag inte riktigt 

vet hur länge jag ska vara kvar.” (Den inhyrda) 

 

4.2 Infotecia 

Infotecia är ett teknikföretag som består av olika affärs- och produktområden där de 

tillverkar tekniska komponenter. I platschefens ledningsgrupp sitter en av våra 

respondenter, som är ansvarig för affärsområdet komponenter. Han har ansvar för en 

personalstyrka på 135 personer bestående av både inhyrda och fast anställda. 

Fortsättningsvis benämner vi honom affärsområdeschefen. 10 % av de inhyrda är 

tjänstemän och affärsområdeschefen har åtta till tio års erfarenhet av att arbeta med 

inhyrd personal från olika Infoteciaenheter. I hans ledningsgrupp arbetar vår andra 

respondent, hädanefter produktchefen, som är ansvarig för en produktgrupp. Han 

ansvarar för 15 fast anställda och ett varierande antal inhyrda, vilka just nu är 10 

personer till antalet, en tjänsteman och övriga kollektivanställda. Den del av Infotecia 

våra respondenter huvudsakligen representerar är produktionsinriktad. De tjänstemän 

som tillhör denna avdelning sitter i produktionshallen lite avskilt i ett kontorslandskap.   

 

Anledningen till att Infotecia hyr in personal är att det finns ett anställningsstopp på 

företgaget. Det är dyrt att tillsvidareanställa personer och det vill Infotecia inte göra i 

nuläget. Personal hyrs in vid produktionstoppar och Infotecia har använt sig av inhyrd 

personal i flera år. Det är olika hur länge personerna stannar kvar beroende på vad de 

jobbar med och hur ordersituationen ser ut. Tjänstemän stannar vanligtvis längre än 

kollektivanställda.  

4.2.1 Styrning på Infotecia 

Produktionen och de anställda är uppdelade i fyra produktgrupper samt bygg, som 

bygger alla produkter. Varje morgon och eftermiddag håller produktchefen eller den 

inhyrda som vi intervjuat ett morgonmöte med de anställda om dagens order, som ska 

levereras och problem man har just då.  
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”Vi är orderstyrda, allt är styrt på order” (Produktchefen)  

 

Vid morgonmötet fördelar produktionsgrupperna arbetsuppgifterna mellan varandra. 

Produktgrupperna är relativt självstyrande i den meningen att de får välja vilken uppgift 

de genomför. Vet man att fem order ska vara klara under dagen spelar det egentligen 

ingen roll hur de anställda gör, bara de är klara vid dagens slut, menade produktchefen. 

Det finns dock tider för allt i produktionen som ska produceras och de tiderna ska följas. 

Tar det till exempel fem timmar att producera en komponent så ska det ta den tiden, 

inte mer, menade produktchefen. Det blir enligt produktchefen en form av målstyrning 

för respektive person eftersom en person under en dag ska kontrollera funktioner och 

bygga ett visst antal kretskort.  

 

Resultatmätning sker på leveransprecision, det vill säga om de levererar i tid eller inte. 

Man mäter också olika produktionsmål, exempelvis testtid, testkvalitet och ledtider. 

Uppföljningen av produktionen sker på veckobasis. Medarbetarna får även personliga 

samtal tre gånger per år. Samtalen fungerar som en sammanfattning om vad som hänt 

och ska hända. Det diskuteras saker som inte har fungerat och har fungerat och man 

går igenom om individen har uppfyllt sina mål. Därutöver diskuteras saker gäller på 

företaget, exempelvis att man ska uppträda professionellt i alla lägen och inte ha 

kulturella fördomar. När vi var på företaget såg vi även tavlor, varpå det stod olika 

ledord och meningar för vad företaget stod för. Affärsområdeschefen ville att 

medarbetarna ska ta större ansvar totalt sett och inte bara i sin roll. Mer ansvar borde 

ges till de anställda, eftersom det är de som kan sina saker bäst.  

  

Arbetets utformning 

 

Det finns på Infotecia ramar för de anställdas arbetsroll med ansvar och befogenheter 

och dokumentation för hur olika moment ska gås igenom, vilka gäller oavsett vilken typ 

av personal det handlar om. Utöver dokumentation och ramar finns, menar 

affärsområdeschefen, en viss frihet, bland annat i hur man lägger upp sin arbetsdag. 

Tjänstemän har större frihet att lägga upp sina arbetsuppgifter men ramarna gäller i 

grunden även för dem. 

 

På morgonmötena är alla anställda med och här ges tillfälle att komma med nya idéer. 

Infotecia jobbar med ständiga förbättringar i produktionen och på morgonmötena kan 

större förändringar tas upp. Handlar det om förändringar som tar lång tid att genomföra 

kan de lyftas upp i målarbetet. Det är tänkt att personalen ska hjälpa varandra i arbetet 
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och att flexibilitet ska vara ett nyckelord. En anställd ska vara flexibel dels med den roll 

man har men även kunna hoppa in i andra projekt. När exempelvis en person som 

jobbar med att kontrollera funktioner är klar med sina uppgifter ska de gå till bygg och 

hjälpa till, eller tvärtom. Detta fungerar enligt produktchefen inte alltid så bra då det 

finns vissa prestigebarriärer mellan produktgrupper men de arbetar kontinuerligt på att 

få bort barriärerna genom att prata med de inblandade. 

  

Belöningssystem 

 

På Infotecia finns ett belöningssystem som är kopplat till dels ett lokalt mål, ett mål på 

affärsområdes nivå och ett mål för hela Infotecia koncernen. Dessa mål är ofta av 

finansiell karaktär, exempelvis på lokal nivå där bonus betalas ut på 2 % av årslönen 

om man uppnår en leveransprecision på 98 %. Sedan finns möjlighet att bonusen ökar 

med ytterligare 3 % på årslön om andra mål såsom produkter och tjänster i tid för hela 

koncernen uppnås. Därutöver finns också chans på 3 % till som baseras på hela 

globala Infotecias vinst. Sammanlagt kan alltså bonusen bli 8 % av årslönen. Infotecia 

styr hårt mot leveransprecision, vilket var det som bonusen på lokal nivå baserades på. 

Produktchefen visste inte om den hårda styrningen där personalen gör allt för att få i 

väg ordern beror på bonusen eller inte.  

 

”Vi jobbar ju helger och nätter för att få ut ordern så visst är det klart att det är en 

styrning mot det.” (Produktchefen) 

 

Bonusen är ingenting det pratas om så mycket och är inget som är påtagligt varje dag. 

Produktchefen menade att den kanske ändå omedvetet styr personalen i arbetet. 

4.2.2 Styrning av inhyrd personal 

Det finns ett introduktionspaket på Infotecia men det följs inte när det gäller inhyrd 

personal sade produktchefen. Han menade att om de skulle följa checklistan som finns 

för introduktionsfasen, ges för mycket information på för kort tid och informationen 

fastnar då inte. Checklistan gäller, enligt affärsområdeschefen, både inhyrda på 

kollektiv- och tjänstemannanivå. När en inhyrd kommer till Infotecia möts denna upp i 

receptionen och får gå rundvandring på företaget och blir presenterad. 

Företagspresentationen, som ges av avdelningschefen, i detta fall produktchefen, är 

inte av djup karaktär utan informationen som ges till den inhyrde är mer 

uppgiftsspecifik. Introduktionstiden kännetecknas av att den inhyrda under en viss 
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tidsperiod går tillsammans med en person som kan jobbet. Den inhyrda får alltså en 

fadder som är till den inhyrdas hjälp och det är mycket upp till faddern att visa hur det 

går till på Infotecia. Under introduktionsfasen kan de inhyrda få genomgå 

produktspecifik utbildning men företaget strävar efter en så billig tjänst som möjligt, det 

vill säga mindre utbildning eller från början mer kompetenta medarbetare. Krav och 

förväntningar förmedlas som till vilken anställd som helst, främst genom muntlig 

kommunikation. 

 

Fortsatt arbete för den inhyrde 

 

I det fortsatta arbetet arbetar den inhyrda på den avsatta platsen och arbetsuppgiften, 

exempelvis har en produkttekniker sitt utvalda område och avdelning med sina projekt 

precis som en anställd på Infotecia har. När den inhyrda och hans eller hennes fadder 

anser att den inhyrda kan sina uppgifter och är självgående ”släpper faddern greppet”. 

Det blir då snarare upp till den inhyrda att komma och ställa frågor om några problem 

uppkommer.  

 

När det gäller produktionspersonal som är inhyrd ansåg produktchefen att man efter 6-

8 månader kan se personernas ”rätta jag”. Då har den första perioden passerat när de 

visat upp den bästa sidan av sig själva, de har börjat vänja sig vid miljön och anpassar 

sig därefter. Det är efter introduktionstiden som man måste vidta mer åtgärder för att 

motivera personalen, ansåg produktchefen. Det är då de personliga mötena spelar en 

viktig roll. Även de inhyrda får numera ha personligt möte där man tar upp 

förväntningar, krav och kompetensutveckling. Där talar produktchefen om när personer 

gjort något bra eller dåligt, och denna feedback och uppmuntran hoppas han ska 

motivera. Han menade att det skulle vara svårt att ha personligt möte med en inhyrd 

som bara funnits på företaget i ett par veckor och genomför de således bara med 

personal som funnits en längre tid på företaget. Motivation upplevde produktchefen 

som olika från person till person men hade uppfattningen om att inhyrda var mer 

motiverade än de fast anställda. Detta trodde han berodde på att de inhyrda vill visa 

vad de går för och vill vara kvar i företaget. De fast anställda har en annan trygghet. 

Om motivationen var bättre hos inhyrda tjänstemän hade produktchefen svårt att svara 

på då han bara har erfarenhet från en tjänsteman. 

 

Även de inhyrda deltar vid olika möten och sammankomster som Infotecia genomför. 

Detta gör att de också har möjlighet att påverka verksamheten och komma med nya 

idéer. Produktchefen ansåg att de inhyrda påverkas av de andra fast anställda och att 
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även de inhyrda kan få inställningen att endast tillhöra en produktgrupp och att det tar 

emot att gå över på andra arbetsuppgifter. Produktchefen såg det som självklart att de 

inhyrda påverkas av att alla andra har en viss åsikt i frågan.  

4.2.3 Möjligheter och problem med inhyrning 

Varken affärsområdeschefen eller produktchefen menade att inhyrda kräver ett annat 

agerande från ledningen. Affärsområdeschefen sade att personalen är satta där för att 

göra en sak och förväntningarna är samma på de inhyrda som de fast anställda. 

Produktchefen försöker i den mån det går se de inhyrda som vanliga tillsvidare 

anställda. Han menade att det skulle gå riktigt galet om det uppstod konflikter 

grupperna emellan. Affärsområdeschefen såg inte heller någon skillnad på inhyrda och 

tillsvidare anställda men företaget försökte lägga kärnkompetensen på de anställda på 

Infotecia och inte på de inhyrda. 

 

Något som diskuterades mycket under båda intervjuerna var motivation. Produktchefen 

menade att inhyrd personal var mer motiverade från början än fast anställda och på så 

sätt krävde mindre tid från honom. Infotecia försöker att motivera de inhyrda genom 

utbildning, trevliga arbetskamrater och en bra stämning på arbetet. Det genomförs även 

olika tillställningar, exempelvis teamövningar och fester. Affärsområdeschefen såg 

dock ett problem i just motivationsbiten. De inhyrda är inte anställda på Infotecia och 

ska inte heller förvänta sig att bli det. Han menade att antalet inhyrda som fått fast 

anställning är lätträknade. Ett problem som blivit synligt på Infotecia är de inhyrdas 

förhållande till belöningssystemet som finns på företaget. Att belöningar inte betalas ut 

till de inhyrda har i Infotecias fall resulterat i en känsla av orättvisa bland vissa inhyrda i 

produktionen. Missnöjet har öppet uttryckts och påverkat stämningen på arbetsplatsen. 

För att inte stämningen ska påverka arbetet och vad de inhyrda presterar menade 

affärsområdeschefen att mycket hänger på bemanningsföretaget och hur det agerar 

gällande problem såsom belöningssystem. Produktchefen kunde förstå de inhyrdas 

klagan eftersom de inhyrda varit med och hjälpt till för att nå resultatet för bonusen. 

Problemet ligger i, och det har produktchefen försökt förklara, att Infotecia hyr in en 

tjänst och inte personer.  

 

En annan svårighet som uppstår är när inhyrda personer måste gå tillbaka till 

bemanningsföretaget.  
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”Det är svårt för personalen om de jobbat med någon i ett och ett halvt år som får två 

dagar på sig att lämna företaget.” (Affärsområdeschefen) 

 

Det blir svårt både för de inhyrda och för de fast anställda. Då är det dock de fast 

anställda som blir svåra att handskas med, eftersom det är de som är kvar på företaget. 

 

Andra problem med att hyra in personal är enligt affärsområdeschefen att reda ut vilka 

utbildningar som ska ligga på vilken part, Infotecia eller bemanningsföretaget. Det kan 

avgöras beroende på om utbildningen ger Infotecia specifik kunskap eller inte. Det 

finns också en del fördelar som inte gäller de inhyrda, såsom utnyttjande av 

företagshälsovård.       

 

Möjligheter för företaget med att hyra in personal är att det kan fortsätta vara 

ekonomiskt konkurrenskraftigt. Det ger även möjlighet att testa olika människor i 

företaget och sedan byta ut dem mot andra om det krävs. Det innebär i och för sig en 

nackdel i förlorad tid. Inhyrning innebär enligt produktchefen också nytt friskt blod som 

är bra för personalstyrkans sammansättning av unga och gamla, män och kvinnor. 

Allmänt tyckte affärsområdeschefen att de personer som hyrs in är ”hungriga”. 

4.2.4 Att arbeta som inhyrd 

Den inhyrda vi intervjuat på Infotecia har arbetat som inhyrd på företaget sedan fem 

månader tillbaka och hon kommer antagligen att få stanna från tre till fem år till på 

företaget. Hon arbetar som teamledare på en produktionsavdelning och hennes 

huvudsakliga arbetsuppgifter handlar om förbättringsarbete för verksamheten och att 

vara ett stöd till produktchefen och personalen på avdelningen. Arbetsuppgifterna är 

stimulerande och ligger inom hennes kompetensområde, menar hon. I arbetet betraktar 

hon sig inte som en inhyrd utan som en anställd på Infotecia. Hon anställdes genom att 

söka på en vanlig annons och visste redan innan hon fick komma på intervju på 

Infotecia vilket företag det handlade om, men det var bara för att hon kände en anställd 

på bemanningsföretaget.  

 

På grund av olika omständigheter, bland annat att chefen gick på semester, fick hon 

den första tiden på Infotecia själv ta tag i saker som ställföreträdande. Den inhyrda såg 

till att få göra en kort praktik i produktionen för att få en bättre förståelse för 

verksamheten. Det blev alltså en självständig introduktion för henne.  
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Arbetets utformning 

 

Redan när den inhyrda läste jobbannonsen fick hon ta del av en del krav och 

förväntningar som Infotecia hade på arbetssökanden som skulle arbeta för dem. Under 

introduktionsfasen var det mer att hon själv fick ta tag i arbetsuppgifter än att någon sa 

till henne vad hon skulle göra. Hon menar att det kanske borde kommuniceras bättre 

med chefen om vad hon ska och borde göra. Detta för att se om hon är på rätt spår och 

om det finns något som bör justeras. Om man är inhyrd till produktionen tas man om 

hand av arbetsgrupperna där och får på så sätt reda på vad som ska göras. 

 

Även efter introduktionsfasen har arbetet präglats av självständighet och hon har själv 

kunnat göra aktiva val, bland annat vilken sida, lednings- eller produktionssidan, hon 

står på. Hon valde chefssidan för att kunna få insyn i strategiska frågor och det har 

fungerat bra då produktionspersonalen verkar lita på henne. 

 

Hon har inte haft något personligt samtal vare sig med Infotecia eller 

bemanningsföretaget. Produktchefen menade att det var på gång från Infotecias sida 

och hon planerade själv ta initiativ till uppföljning hos Infotecia. Feedback och 

belöningar kom ofta i verbal form och har också förekommit i form av smörgåstårtor och 

bullar när de gjort något bra. De anställda på Infotecia har sitt belöningssystem och den 

inhyrda accepterade sin situation utan bonus eftersom hon såg innehållet i tjänsten 

som det viktiga. Hon behövde inget extra från bemanningsföretaget för att göra sitt 

bästa för Infotecia. Hon drev sig själv och av sin egen stimulans. För henne räckte 

vanliga uppmuntringar från Infotecias sida om hon hade gjort något bra. 

 

Den inhyrda trodde att personalen trivdes bra men efter en medarbetarundersökning, 

som hon hade ansvar för att följa upp, kom det fram att personalen tyckte att det 

pratades för mycket om förändring utan att de såg några resultat. Hon försökte nu 

skapa ödmjukhet till vad förändring innebar. Det fanns enligt den inhyrda även ett tänk 

”det ska någon annan göra” och det satt i väggarna i produktionen. I det avseendet blev 

hon påverkad av mentaliteten i företaget då hon tänkte på det hon gjorde och hur det 

skulle uppfattas. Annars tyckte den inhyrda att det inte var något problem att lära känna 

folk om man är inhyrd. Det görs ingen skillnad på om man är inhyrd eller inte. Hon hade 

också upplevt att trivseln påverkats i företaget när inhyrd personal behövt lämna 

arbetsplatsen. 
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Upplevda skillnader mellan inhyrda och fast anställda 

 

Det finns olika saker som skiljer sig mellan fast anställda och inhyrda på Infotecia. Den 

inhyrda själv accepterade som vi redan nämnt att hon inte fick ta del av företagets 

bonus. Men det finns inhyrda i produktionen som störs mycket av att de inte får någon 

bonus. Andra förmåner som de inhyrda inte omfattas av är friskvård, företagshälsovård 

och vissa utbildningar. På Infotecia finns ett gym för de anställda och de fast anställda 

får ett visst belopp för friskvård. Infotecia har även avtal med läkare och 

beteendevetare som gäller de fast anställda men inte för de inhyrda.  

 

4.3  Hellmer 
 

Hellmer arbetar med uppdragstillverkning av kompletta enheter till högteknologiföretag. 

Huvudanläggningen i Norrköping har en verksamhet som domineras av 

plåtbearbetning, höghastighetsbearbetning, ytbehandling, lackering, screentryck och 

slutmontering. (hellmer.com) På Hellmers anläggning i Norrköping arbetar ca 200 

personer. Ola Thorén är produktionschef, vilken är titeln vi använder oss av i 

fortsättningen, och ansvarar även för inköp, kvalitet och logistik. Till sin hjälp har han 

sju produktionsledare, som är ansvariga för olika avdelningar på företaget. Hellmer är 

enligt vår uppfattning ett företag som är präglat av sin produktion. Denna uppfattning 

fick vi genom att gå en rundtur på företaget tillsammans med produktionschefen. Större 

delen av företagets lokaler är produktionshallar och några kontor, bland annat 

produktionschefens, ligger i produktionshallarna. Det finns även en mer avskild del i 

lokalen med andra kontor, där bland annat inköpare sitter. 

 

På Hellmer arbetar man enligt produktionschefen med inhyrning av olika typer av 

personal och av olika anledningar. Dels hyrs ett företag in på en egen avdelning i 

produktionen och de sköter en viss uppgift. Inhyrd personal används också när 

kapaciteten inte räcker till och när någon långsiktig kapacitetsökning inte väntas och 

det således inte är någon idé att anställa. En annan anledning att hyra in personal är att 

inte behöva sköta hela rekryteringsprocessen utan nyttja bemanningsföretag som ett 

försteg till rekrytering av administrativ personal, såsom inköpare. De hyrs in när 

företaget inte vill eller har råd att satsa på den kompetensen inom företaget. 

Personerna hyrs då in för att genomföra vissa specifika saker och styrs som i ett 

projekt, genom att produktionschefen säger att så här lång tid ska det ta och sedan vill 

jag att det ska vara klart. 
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4.3.1 Styrning på Hellmer  
 

Att styra via måltal mot mål är det som karaktäriserar styrningen på Hellmer. De olika 

avdelningsmålen; kvalitet, effektivitet, direkt tid, utnyttjandegrad och volym fungerar 

enligt produktionschefen som motivationsfaktorer. På varje avdelning finns måltavlor 

som är baserade på ”traffic lightvarianten”. En grön gubbe innebär att måltalen 

uppnåtts på ett tillfredsställande sätt, gula gubbar ska fungera som en varningssignal 

när något ska uppmärksammas och slutligen innebär en röd gubbe att åtgärder bör 

vidtas på problemområdet. Avdelningarna sköts med 5S som innebär att man skapar 

”ordning och reda” i produktionen. På en liknande tavla på varje avdelning finns även 

en lapp för ständiga förbättringar där medarbetarna kan skriva förslag de har på 

förbättringar i arbetet. Det finns även en stor tavla i produktion med gröna, gula och 

röda gubbar som talar om ”så här bedömer våra kunder oss”. Det här systemet med 

trafiksignalsgubbar är synligt för alla som jobbar på företaget och kan enligt 

produktionschefen fungera som motivationsfaktorer. Han menade att om medarbetare 

för en viss kund ser att kunden är nöjd, måste det innebära att medarbetarna gör ett bra 

jobb och ska fortsätta arbeta så. Uppföljning sker av produktionschefen en gång i 

veckan och då stäms föregående vecka av och har något inte fungerat som det ska 

diskuteras det. Det finns inget belönings- eller bonussystem på företaget. 

 

Arbetets utformning 

 

Frihetsgraden i utformningen av arbetsuppgifterna varierar beroende på 

arbetsuppgiftens flexibilitet. Produktionschefen ansåg att frihetsgraden var ganska stor, 

till exempel när någon ska få en process att fungera. Där mäts endast hur bra 

maskinen presterat, hur man får maskinen att prestera är upp till personen eller 

personerna som sköter den. Hellmer är för övrigt en platt organisation med VD, 

produktionschefen, produktionsledarna och anställda och inhyrda. En platt organisation 

ger breda arbetsområden och det innebär större ansvar och större frihet, vilket enligt 

produktionschefen är en fördel. 

 

De anställda påverkar varandra menade produktionschefen, några är mer 

tävlingsinriktade och vill göra saker snabbt och effektivt för att nå målen medan andra 

är mer fokuserade på att ha rent runt omkring sig, bryr sig om kvalitet och att det blir 

rätt. Han trodde att inhyrda har mindre påverkan, de gör vad de blivit tillsagda att göra. 
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De tar inte till exempel inte initiativ och säger till att idag städar vi utan de finner sig nog 

i vad de fast anställda säger och gör, menade han. 

4.3.2 Styrning av inhyrd personal 
 

Det finns ett introduktionsschema för nya inhyrda som kommer till Hellmer. Det följs och 

fungerar när personal hyrs in en längre tid. Om personer hyrs in för en kortare tid, 

kanske bara några dagar eller någon vecka, för att avhjälpa arbetstoppar hinner man 

på Hellmer dock inte med att gå igenom introduktionsschemat. I introduktionsschemat 

ingår att få rundtur, få lära sig allt praktiskt, att presenteras för personal och få en 

företagspresentation etc. De som är här en längre tid får oftast någon typ av fadder. Det 

är genom dem de lär sig och får eventuell utbildning, som kan vara allt ifrån en dag till 

ett par veckor. 

 

Att styra inhyrd personal kräver enligt produktionschefen annorlunda agerande från 

ledningen. Inhyrd personal måste styras mer då de inte har helhetsbilden av företaget. 

Företag har kanske inte råd att visa dem vad syftet är och vilken målbilden är längre 

fram. I det korta perspektivet kräver de mer direkt styrning. 

 

”Det här ska göras, så här gör man, så här blir det bäst, tala om när du är klar så ska du 

få en ny sak” (Produktionschefen) 

 

Resultatet av att ha inhyrda är mer direkt styrning, vilket kräver mer detaljkunskap än 

vad man ska behöva ha som chef ansåg produktionschefen. En fast anställd kan få mer 

frihet än en inhyrd på samma uppgift. Även inhyrd tjänstemannapersonal blir mer direkt 

styrd, kanske inte så mycket på metod men på resultat.  

 

”Det här vill jag ha, det ska se ut så här, det får kosta det här” (Produktionschefen) 

 

Det blir en form av direkt styrning där chefen istället för att öppna dörrarna och säga, ta 

fram något som är bra så tittar vi på kostnaderna sedan. Det kanske jag gör med en 

fast anställd men inte med en inhyrd för ett specifikt uppdrag, menade 

produktionschefen. Där får man enligt hans personliga uppfattning styra lite hårdare.  
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4.3.3 Möjligheter och problem med inhyrning 
 

Produktionschefen ansåg att det var svårt att motivera inhyrda. De fast anställda 

däremot, menade han, har alltid inställningen att det ska gå bra för företaget då de vill 

ha kvar sina jobb. Det finns för de inhyrda inga förmåner på Hellmer, som till exempel 

att kunna jobba in semester, företagshälsovård, massage etc., vilka däremot de fast 

anställda har. Till de inhyrda finns inga sådana ”motivatorer” utan det blir mer 

detaljstyrning som gäller då. Lojaliteten försvinner delvis då de inte har en helhetssyn, 

men att lägga mer resurser på att öka helhetssynen kräver mycket då det både tar tid 

och är dyrt, menade produktionschefen. De som är tjänstemän, som är inne för att göra 

projekt har dock projektet som motiverar, de ser de mer som att han eller hon vill 

prestera bra och få bra vitsord. De är lite mer självgående och har en annan drivkraft. 

Produktionschefen upplevde annars att inhyrda i många fall var fokuserade på sina 

timmar, men inte så mycket på innehållet i sina timmar.  

 

Produktionschefen såg möjligheter, med att arbeta med inhyrd personal, i att kunna 

växa snabbt och gå ner i bemanning snabbt och därmed göra kostnadsbesparingar. 

Svenska företag har generellt sätt en förmåga att ha för ”stora kostymer” för att man 

alltid vill vara beredd att ”fixa, trixa och dona”, ansåg produktionschefen.  

 

”Inhyrning ger svenska företag möjligheten att vara flexibla och verkligen ta kostnader 

när de uppstår istället för att ha skydda sig för dem hela vägen.”  (Produktionschefen) 

4.3.4 Att arbeta som inhyrd 
 

Toni Rydberg har jobbat som inhyrd på Hellmer sedan ett och ett halvt år tillbaka. Det 

är hans första jobb som inhyrd, han har haft andra fasta anställningar tidigare. 

 

Han fick reda på tjänsten på Hellmer genom att han såg en annons, skickade en 

ansökan och fick komma på intervju. Att jobbet var på Hellmer fick han dock först reda 

på när han kom till bemanningsföretaget på intervju. Bemanningsföretaget valde ut 

några lämpliga som fick komma till Hellmer på interjvu. Att intervjuerna så att säga blir 

tvådelade skiljer sig också mot när man söker ett jobb direkt hos ett företag och inte via 

ett bemanningsföretag. Under intervjun på bemanningsföretaget fick han en kort 

företagspresentation. På intervjun hos Hellmer fick han en större företagspresentation 
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och beskrivning av vad företaget jobbar mot, så han visste det när han sedan började 

jobba där. 

  

Det var stressigt den första tiden på Hellmer, han hade bara ett tre månader långt 

kontrakt från början och det var mycket som skulle bli gjort. Han hade bara en halv dag 

på sig att lära känna arbetsplatsen, människorna och företaget bättre.  

 

”Sedan var det bara att sätta igång och jobba.”(Den inhyrde) 

 

Han hade följaktligen ingen upplärningsperiod utan poängen var att han skulle vara 

upplärd när han kom dit, det vill säga ha kompetensen redan då.  

 

Arbetets utformning 

 

Den inhyrde jobbar med olika saker. Produktionen var särskilt oorganiserad och han 

har därför arbetat med produktionslayouten för att få ett bättre produktionsflöde. Han 

jobbar även med 5S.  

 

Förväntningar och krav förmedlades till den inhyrde redan vid första intervjun på 

Hellmer. Den genomfördes med VD:n på företaget och han berättade vad de ville ha 

gjort och inom vilka tidsaspekter. Den inhyrde betonade att han inte har någon chef på 

Hellmer, utan en uppdragsgivare (då hans chef finns på bemanningsföretaget). Det är 

produktionschefen som är hans uppdragsgivare men han fanns inte med från första 

början eftersom han började på Hellmer i Norrköping ungefär samtidigt som den 

inhyrde.  

 

”Vid projektarbete har du ju en given tid du har ett mål vart du ska nå och vad som ska 

göras och det är bara att se till att få det gjort helt enkelt, det är inget annat som gäller.” 

(Den inhyrde) 

 

Så beskriver han det dagliga arbetet. Lösningen, det vill säga hur han ska nå dit kan 

han bestämma själv. Ledningen på Hellmer har talat om vad som ska göras men hur 

han ska göra det avgör han således själv. Det är både ett självständigt och ett inte 

självständigt jobb. Arbetet med 5S kräver att han jobbar med produktionspersonalen. 

Det är de som ska genomföra det och det är de som ska följa det. Det är ett individuellt 

arbete men han jobbar ändå med alla.  
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”Jag ska ju föra över min kunskap på allihop här.” (Den inhyrde) 

 

De andra i personalen påverkar den inhyrde positivt. Jobbet är roligt och alla har varit 

positiva, vilket gör att han trivs på Hellmer. Trivseln på Hellmer är överhuvudtaget bra 

ansåg han, visst finns det vissa meningsskiljaktigheter men på det stora hela trivs 

personalen. Om han har några frågor är det främst produktionschefen han pratar med. 

Det är honom han har mest kontakt med och som sköter den huvudsakliga 

uppföljningen av den inhyrdes arbete.  

 

Den inhyrde har alltså en arbetsgivare och en uppdragsuppgivare, men han upplevde 

inga slitningar dem emellan. Han är på Hellmer hela dagarna och menade att det är där 

styrningen sker och det är där han kommer i kontakt med andra.  

 

”I det dagliga arbetet är det ju här [på Hellmer] jag får min styrning” (Den inhyrde) 

 

Utan bemanningsföretaget hade han dock inte varit där. Det är bemanningsföretaget 

som sköter det administrativa, såsom kontraktsskrivning. Det finns enligt den inhyrde 

inga motsättningar då alla parter vill samma saker och det fungerar bra. 

 

Upplevda skillnader mellan inhyrda och fast anställda 

 

Han tyckte egentligen inte att det var någon skillnad arbetsmässigt att arbeta som 

inhyrd mot att vara fast anställd utan det enda som skiljde var att lönen betalades ut av 

bemanningsföretaget. Att han inte hade samma befogenheter som en fast anställd 

återkom han dock till vid ett par tillfällen under intervjun och påpekade att det var det 

som skilde sig gentemot om han varit fast anställd. Han har inte befogenheter att göra 

vissa saker utan måste fråga om lov, vilket i ju för sig inte inneburit några större 

problem. Det har fungerat ganska bra, men han får alltså inte köpa in saker själv, han 

har ingen egen budget och han kan inte stanna produktionen om han upptäcker att 

något är fel. Mycket av beslutsfattandet ligger i händerna på produktionsledarna. När 

de tillsammans har planerat att de ska göra vissa saker är det lätt för 

produktionsledaren att säga att de inte har tid för det den dagen utan måste skjuta på 

det. Han kan inte styra deras produktion och sitter då fast med sitt arbete.  
 

Den inhyrde jobbar på kontraktstid på Hellmer där varje kontrakt har ett start- och 

slutdatum, som ett vanligt konsultjobb, men han har fått förlängt kontrakt ett antal 

gånger. Den korta anställningsperioden har påverkat honom på så sätt att det är 
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svårare att planera arbetet. Han vet aldrig om han hinner färdigt. Han vet att ett jobb 

kanske ska ta ett år men har bara kontrakt i tre månader framåt. Det gör att han måste 

lägga upp planeringen på ett annat sätt än vad han annars skulle göra, han måste 

planera mycket mer kortsiktigt. Han menade att det skulle vara enklare att veta att han 

har ett år för ett ettårsprojekt för att bättre kunna lägga upp en plan. Den inhyrdes 

motivation påverkas däremot inte av den korta tidsperioden, men han trodde att det var 

olika för olika personer. 

 

Han ansåg inte att han behövde få något extra från Hellmer för att göra sitt bästa för 

företaget, men menade att det också varierar från person till person. Han har jobbat 

som projektledare förut så drivkraften att göra någonting finns inom honom och blir ett 

mål i sig.  

 

”Drivkraften finns ju vare sig jag får någonting extra härifrån eller inte, det är en 

personlig egenskap jag har.” (Den inhyrde) 
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5. Analys  
 

Analysen leder fram till slutsatserna, men innan vi redogör för slutsatserna för vi en 

diskussion om tankar som dykt upp under uppsatsens gång. I diskussionen stödjer vi 

inte vårt resonemang med teorier utan diskussionen är av mer spekulativ karaktär om 

vad som på lång sikt händer med företags styrning när de använder sig av inhyrd 

personal. 

5.1 Skillnader i styrning 
 
Här jämför och identifierar vi vilka styrformer och styrmedel våra fallföretag använder 

sig av samt vilka skillnader som förekommer vid styrning av inhyrd personal jämfört 

med fast anställd personal. 

5.1.1 Målstyrning 
 

Våra tre fallföretag arbetar med olika former av målstyrning där mål sätts upp som ska 

uppnås inom en viss tidsperiod. Vägen till att uppnå målen är i enlighet med Merchant 

& Van der Stedes (2003) resonemang inte helt fastlagd utan det är mycket upp till 

medarbetarna hur målen uppnås. På Vattenfall eldistribution tydliggörs arbetet med mål 

genom de styrmedel, som målkontrakten som under året följs upp av målsamtal, utgör.  

Med kontraktet följer nämligen ett ansvar att nå vissa mål, det vill säga målansvar, som 

enligt Merchant & Van der Stede (2003) är ett styrmedel inom målstyrning. Tydligt är 

också att det finns övergripande mål, till exempel NKI, som är nedbrutna till enhets- och 

individuella prestationsmål, såsom att leverera mätvärden i rätt tid. (jmf Merchant & 

Van der Stede 2003) Att målstyrning gynnar kommunikation mellan de anställda, som 

Merchant & Van der Stede (2003) påpekar, är tydligt på Vattenfall eldistribution, då de 

hjälper varandra mycket i arbetet och kan utföra varandras arbetsuppgifter eftersom de 

vet vilka mål de ska sträva mot. På Infotecia karaktäriserar orderstyrningen samt de 

olika resultatmåtten i produktionen, som utgör prestationsmål, målstyrningen. 

Styrningen på Hellmer karaktäriseras även den till viss del av målstyrning, då 

personalen på de olika avdelningarna i produktionen värderas efter olika måltal som 

ska uppnås. Likaså är det hos tjänstemannapersonalen, såsom produktionschefen vi 

intervjuade på företaget, rapportering och utvärdering av mål och huruvida de uppfyllts, 

som är i fokus. 
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Andra kännetecken på målstyrning är de svar vi fick från respondenterna på både 

Vattenfall eldistribution och Infotecia när vi frågade om friheten i arbetets utformning 

där de bland annat sade att de hade frihet i form av flextid och frihet att lägga upp sin 

arbetsdag. Värt att påpeka här är att det kan finnas en skillnad gentemot friheten som 

målstyrningsteorierna åsyftar, vilket vi menar främst är friheten att bestämma på vilket 

sätt en specifik uppgift ska utföras, gentemot hur stor frihet medarbetarna har att lägga 

upp sin arbetsdag. Vi är dock av den meningen att friheten att lägga upp sin arbetsdag 

även det är exempel på frihet under ansvar och en del i målstyrningen som Hopwood 

(1974) beskriver som att ledningen istället för att fokusera direkt på beteendet fokuserar 

på konsekvenserna av de anställdas beteende. Det vi vill poängtera är att en 

medarbetare kan känna sig fri i sitt arbete då han eller hon inte har någon som ständigt 

övervakar varje steg. Det behöver dock inte betyda att medarbetaren inte styrs direkt 

på handling, vilket vi återkommer till då målstyrning inte är den enda förekommande 

styrformen på våra fallföretag.  

 

Frihetsgraden vid arbetets utformning på Hellmer varierar men klart är att den inhyrde 

respondenten på företaget som jobbar med att förbättra produktionen har stor påverkan 

på det han gör. Han tillåts således högt självstyre medan fokus från ledningens sida är 

på konsekvenserna av hur han beter sig, det vill säga på resultatet av hans arbete, och 

inte på beteendet självt, vilket överensstämmer med Merchant & Van der Stedes 

(2003) beskrivning av målstyrning. Det kan liknas vid situationen med den inhyrda vi 

pratade med på Infotecia. Hon arbetade visserligen i produktionen, men som 

tjänsteman, och hennes jobb var att förbättra arbetsklimatet och stödja cheferna, vilket 

gjorde att hennes jobb tydligare än den övriga produktionspersonalens innebar frihet 

under ansvar och där hon, i enlighet med Merchant & Van der Stedes (2003) 

beskrivning av ”empowerment” inom målstyrning, mångt och mycket kunde avgöra 

vilka åtgärder som var mest lämpliga. Det framgick ganska tydligt att ledningen litar på 

de anställda och anser att det är personalen som kan sitt jobb bäst. Ett inslag i arbetet 

för alla medarbetare på både Hellmer och Infotecia är också att komma på idéer för att 

förbättra arbetet på olika sätt, vilket innebär att ledningen uppmuntrar till eget tänkande 

för att effektivisera produktionen. Därmed påverkar de beteendet utan att direkt styra 

det med föreskrifter om hur arbetet ska förbättras, i enlighet med Hopwoods (1974) 

målstyrningsteori. På Vattenfall eldistribution och Infotecia används officiella 

belöningssystem, som styrmedel, med bonus kopplad till de uppsatta målen. 

Bonussystemet ska, enligt Merchant & Van der Stede (2003), fungera som en 

påminnelse om vilka resultat som är viktiga för företaget för att nå sina övergripande 

mål. Det är mycket tydligt på Infotecia där leveransprecision är måttet för både 
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prestationsmål och det övergripande mål för företaget och som bonusen baseras på. 

På Vattenfall eldistribution finns även ett mer informellt bonussystem som belönar goda 

prestationer.  

 

Det informella bonussystemet får även de inhyrda på Vattenfall eldistribution ta del av 

men det officiella bonussystemet gäller enbart för de anställda, vilket är fallet även på 

Infotecia. På Hellmer görs ingen skillnad mellan inhyrda och anställda i det här 

avseendet då inget bonussystem finns. I övrigt var skillnaderna i styrningen av fast 

anställda och inhyrda inte särskilt stora utan de inhyrda styrs på ungefär samma sätt 

som de anställda, det vill säga med målansvar. Med de inhyrda skrivs på Vattenfall 

eldistribution inga målkontrakt, men ledningen har samtal om målen och förväntningar 

på de inhyrda. På Infotecia förekommer liknande samtal, i alla fall med inhyrda som 

arbetar på företaget en längre tid. På Hellmer framgår en tydligare skillnad i styrningen 

då de inhyrda i allmänhet har mindre frihet vid arbetets utformning än de anställda men 

i övrigt styrs inhyrda och fast anställda på samma sätt.  

5.1.2 Handlingsstyrning 
 

På våra tre fallföretag är handlingsstyrning förekommande i varierande omfattning och 

framträder mer eller mindre tydligt. På Vattenfall eldistribution arbetar medarbetarna 

efter processbeskrivningar, som beskriver hur vissa arbetsuppgifter ska skötas och vår 

representant som inhyrd fick beskrivningar på hur hon skulle genomföra sina 

arbetsuppgifter. Hon hade även administrativa begränsningar, som Merchant & Van der 

Stede (2003) kallar det, då hon inte hade befogenhet att ta beslut eller något 

ekonomiskt ansvar. Även på Infotecia finns administrativa begränsningar i form av 

förutbestämda befogenheter inom de ramar anställda har i sin arbetsroll, såsom vår 

respondent från företaget uttryckte det. Det finns dokumenterat hur vissa moment ska 

utföras i produktionen, vilket kan liknas vid vad Mintzberg (1983) kallar standardisering 

av arbetsprocesser, och som exemplifierar styrmedel som direkt påverkar beteendet 

hos personalen såsom är fallet vid handlingsstyrning. 

 

Ovanstående stycke tyder på att Vattenfall eldistributions samt Infotecias ledning i 

dessa fall anser sig ha kunskap om vilka handlingar som är önskade och mest effektiva 

och att den säkerställer att inte önskvärda handlingar utförs, i enlighet med hur 

Merchant & Van der Stede (2003) och Bruzelius & Skärvad (2004) beskriver 

handlingsstyrning. För att återkomma till målen de anställda och även de inhyrda 

arbetar mot på Vattenfall eldistribution är de således delvis mycket praktiskt 
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särpräglade och kan beskrivas något i stil med, ”det här och det här ska uppnås och det 

ska gå till på det här sättet”. Samtidigt är de mer övergripande målen, NKI och det 

totala resultatet för Vattenfall Norden, inte lika tydligt är kopplade till att direkt påverka 

handlandet hos medarbetarna. Vi ser det alltså som att prestationsmålen är de mer 

praktiskt präglade målen som har ett visst inslag av handlingsstyrning. Dessa mål ska 

bidra till att uppnå de två mer övergripande mål som i sin tur är de mål som ska öka 

hela företagets eller koncernens välbefinnande, det vill säga det som företaget syftar till 

att uppnå.  

 

På Vattenfall eldistribution är handlingsstyrning en del av styrningen av alla 

medarbetare och gäller således inte bara för den inhyrda. Styrningen av den inhyrde på 

Infotecia vi intervjuade är som vi tidigare skrivit inte präglat av handlingsstyrning utan 

målstyrning, men skillnaden gentemot anställda i produktionen beror enligt oss inte på 

att hon är inhyrd utan snarare på hennes arbetsuppgift. Målstyrning utgör även, som vi 

redogjorde för i stycket målstyrning, en stor del av styrningen av vår respondent som 

jobbar som inhyrd på Hellmer, men i hans situation såg situationen lite annorlunda ut 

jämfört med för den inhyrde på Infotecia. Som produktionschefen på Hellmer uttryckte 

det blir inhyrd tjänstemannapersonal mer direkt styrda och får inte lika stor ekonomisk 

frihet. Med hjälp av vad den inhyrde intervjupersonen på Hellmer sade tolkar vi även de 

begränsade befogenheter han hade och att han fick be om lov innan han handlade som 

en del i den direkta styrningen, alltså administrativa begränsningar och granskning före 

handlande, som Merchant & Van der Stede (2003) benämner dessa styrmedel. Jämfört 

med om det vore en fast anställd som skulle utföra samma jobb skulle den fast 

anställde alltså få än mer ansvar under frihet. Det som direkt påverkade handlandet 

hos den inhyrda på Hellmer var också den korta anställnings- eller snarare 

inhyrningsperioden. Det gjorde att den inhyrde vi intervjuade där ansåg sig ha sämre 

möjligheter till att göra ett bra jobb. Även styrningen av inhyrd personal i produktionen 

på Hellmer beskrevs av produktionschefen som mer direkt eftersom de inte hade 

helhetsbilden av företaget på samma sätt som de anställda. De inhyrda fick således 

mer detaljerade beskrivningar om vad och hur de skulle utföra arbetsuppgiften för att 

de olika avdelningarnas mål skulle uppnås.  

5.1.3 Socialstyrning  
 

Här vill vi påminna läsaren om att vi enbart intervjuat chefer och inhyrda på våra 

fallföretag. Det gör att vi i detta stycke koncentrerar oss på situationer som gäller för de 

inhyrda men inte kan jämföra på samma sätt som i avsnittet om mål- och 
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handlingsstyrning om styrningen av inhyrda och anställda är lika. Som ett exempel 

användes styrmedlet utbildning gentemot inhyrda på Infotecia men inte på Hellmer. Vi 

kan dock inte säga något om hur vanligt förekommande utbildning är för fast anställda 

och göra en jämförelse där. På Vattenfall eldistribution lärdes de inhyrda upp på de 

datasystem de använder i sitt dagliga arbete men övrig utbildning i 

kompetensutvecklingssyfte eller dylikt förekom inte. 

 

Det är, som både Ouchi (1979) och Merchant & Van der Stede (2003) påpekar, viktigt 

för alla företag att de personer som ska jobba för dem passar, både för att utföra 

arbetsuppgiften och socialt med övrig personal på företaget, eftersom rätt människor på 

rätt jobb ökar sannolikheten att arbetet blir väl utfört. Att rekryteringen av inhyrd 

personal är viktig har framgått av alla våra chefsrespondenter och på alla våra 

fallföretag har det gått till så att den slutliga delen av rekryteringen, det vill säga själva 

avgörandet om vem som skulle få jobbet, skötts av företagen själva och inte av 

bemanningsföretaget. Den sociala styrningen i form av människors gemenskap 

(Hopwood 1974) och agerande i förhållande till andras förväntningar (Abrahamsson & 

Andersen 2000) visade sig vara en viktig del av styrningen av de inhyrda då det på 

fallföretagen ansågs viktigt att efter endast en kort tid på företaget kunna utföra det 

praktiska arbetet och bli en del av företaget. Att den så kallade socialiseringen skulle 

ske snabbt förtydligades av att introduktionen som hölls för nya inhyrda, på alla företag, 

var kortare än den introduktion som hölls för nyanställda. Alla respondenter menade 

dessutom att personalen påverkar varandra i arbetet och speciellt en chefsrespondent 

menade att de inhyrda påverkas än mer av hur de andra i personalstyrkan agerar. 

Avviker en inhyrds beteende från gruppnormerna fungerar gruppens tillrättavisande i 

enlighet med Dalton & Lawrences (1971) resonemang som ett mycket effektivare 

styrmedel på beteendet än det som används av chefer.  

 

När Merchant & Van der Stede (2003) beskriver målstyrning, som vi nu vet är vanligt 

förekommande på alla våra fallföretag, skriver de att högt självstyre tillåts samtidigt 

som beteendet påverkas. Vi kunde urskilja en hög grad av självstyrning hos alla 

inhyrda vi pratade med, där individerna styrde sina egna handlingar och engagerade 

sig i arbetsuppgifter för att klara av dem och nå olika mål, vilket är ett sätt Dalton & 

Lawrence (1971) beskriver självstyrning. Liksom vid målstyrning innebär självstyrning 

enligt Bruzelius & Skärvad (2004) att medarbetarna på företag inte alltid behöver 

föreskrifter för hur de ska agera i en viss situation utan förlitar sig många gånger 

spontant till sig själva och gör en bedömning om vad som är bäst för företaget. Det var 

också så det föreföll sig på våra fallföretag där vardagligt beröm, personlig utveckling 
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var motiverande då de inhyrda respondenterna var nöjda med sig själva om de gjorde 

ett bra jobb. 

 

Som vi skrev i metodkapitlet är det svårt att fånga kultur och kulturstyrning enbart 

genom intervjuer men vi redogör här för vad vi kommit fram till. Vi skrev tidigare att 

målstyrningen på Vattenfall eldistribution gynnade kommunikation mellan de anställda, 

men den kan även gynnas tack vare kontorets utformning, där skrivborden stod ihop i 

form av fyrklöver. Vattenfall eldistribution präglades tydligt av öppenhet på alla plan, 

både i sinnet hos ledningen och personalen och i utformningen av arbetsplatsen, vilket 

enligt Merchant & Van der Stede (2003) är ett styrmedel inom kulturstyrningen.  

 

Flexibilitet och hjälpsamhet medarbetare emellan, där alla medarbetare på en 

avdelning skulle vara beredda på att utföra flera arbetsuppgifter även om just den 

uppgiften inte var hans eller hennes ursprungliga var viktigt på Vattenfall eldistribution. 

Interorganisatoriska förflyttningar (Merchant & Van der Stede 2003), där medarbetare 

får gå runt på olika arbetsuppgifter eftersträvades även på Infotecia även om vi genom 

våra intervjuer där kunde urskilja subkulturer där medarbetarna bara ansåg att de 

skulle sköta sina egna arbetsuppgifter och inte var lika villiga att hjälpa andra. Enligt 

Abrahamsson & Andersen (2000) uppstår subkulturer gärna av den anledningen.  

 

När vi genomförde våra intervjuer på Infotecia kunde vi när vi gick igenom företagets 

lokaler se tavlor uppsatta, varpå det stod olika ledord och meningar för vad företaget 

stod för. En av chefsrespondenterna pratade även om regler som delgavs anställda 

och inhyrda om hur man skulle bete sig på företaget. Vi betraktar dessa regler och 

ledord som codes of conduct som Merchant & Van der Stede (2003) anger som ett 

styrmedel inom kulturstyrning. Det kan även ses som regler alla nyanställda måste lära 

sig för att bli accepterade i företaget, i enlighet med Abrahamsson & Andersen (2000). 

På Infotecia menar vi att det även framgick intervjuerna att det fanns en sorts 

”orderkultur”, där personalen gjorde allt för att order skulle gå iväg i rätt tid. På Hellmer 

kunde vi inte urskilja någon form av kulturstyrning. Vi vill dock åter påpeka att det kan 

finnas starka företagskulturer på alla våra fallföretag.  

5.2 Styrning av inhyrd personal  
 

Att inhyrd personal finns i personalstyrkan har inte påverkat styrningen nämnvärt i den 

bemärkelsen att styrformerna eller styrmedlen ändrats hos våra fallföretag. 

Undersökningen har visat att målstyrningen dominerar hos våra fallföretag, vilket 
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följaktligen gäller även vid styrning av de inhyrda, även om styrformen som det har 

framgått är svår att urskilja bland de andra styrformera och att de alla är beroende av 

varandra. 

 

En stor skillnad i styrningen av inhyrda jämfört med de fast anställda hos två av våra 

fallföretag är att bonus som används som ett styrmedel, inte kan nyttjas gentemot de 

inhyrda. Däremot har företagen exempelvis inte bytt från målstyrning till 

handlingsstyrning bara för att personalsammansättningen förändrats. Styrningen har 

emellertid delvis anpassats till den nya situationen. Det kan exemplifieras med 

fallföretaget Hellmer där de inhyrda styrs med mer inslag av handlingsstyrning än de 

fast anställda. Den inhyrde personen vi pratade med är målstyrd, men han har mindre 

frihet i arbetet än vad en fast anställd skulle ha i samma tjänst. 

 

Ingen av de tre företagen har, vad vi kan säga, tydlig kulturstyrning, men vi är 

medvetna om att de kan finnas där under ytan och påverka styrningen, bland annat 

Infotecias ordertänkande som påverkar målstyrningen positivt. För även om 

företagskultur är svår att urskilja är det viktigt att ha kultur- och socialstyrning i åtanke, 

för den kan finnas där och påverka andra styrformer eller utgöra den egentliga 

styrningen fast den döljs bakom de uttalade styrformerna mål- och handlingsstyrning. 

(jmf Alvesson & Kärreman 2004)  Sociala inslag och social styrning är dessutom, som 

Hopwood (1974) påpekade, alltid inblandat i styrningen eftersom den som styrs och 

den som styr har en relation till varandra och personliga relationer av och mellan alla 

medarbetare på företaget väsentligen inverkar på effekten av styrningen. Detta kan 

delvis förklara varför många av våra respondenter, både inhyrda liksom chefer, 

poängterade hur viktigt det är att känna sig som en i gänget. Att inte känna sig utanför 

utan att trivas tack vare att man som inhyrd erbjuds en bra arbetsmiljö ökar, enligt 

Merchant & Van der Stede (2003), sannolikheten att medarbetarna gör ett bra jobb. Vi 

kunde även urskilja en hög grad av självstyrning hos de inhyrda vi pratade med på alla 

fallföretag, där personlig utveckling, och ”insamlandet” av erfarenheter och vardagligt 

beröm eller bara en känsla av att man gör ett bra jobb när goda resultat visar sig, var 

motiverande. 

 

Något som var påfallande hos alla våra fallföretag var att introduktionen som erbjöds de 

inhyrda var en mindre omfattande variant än den som erbjuds till personer som 

nyanställs. En inhyrd skulle snabbt komma in på företaget och kunna utföra sina 

arbetsuppgifter, vilket fick följden att introduktionen, blev mer uppgiftsspecifik och inte 
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hade fokus på företagens mål och vision eller på att förmedla en helhetsförståelse för 

verksamheten.  

5.3 Hur påverkas styrningen?  
 

Under följande sex rubriker analyserar vi huruvida företags styrning påverkas av att det 

finns inhyrd personal bland personalen. 

5.3.1 Snabba introduktionsfaser 
 
På våra fallföretag hyrdes personal in mest för att arbeta under arbetstoppar när den 

ordinariepersonalen inte räckte till och för en kortare period i taget. De inhyrda vi 

intervjuade har dock fått förlängt och som vi såg i Vattenfalls fall har några inhyrda blivit 

kvar i flera år eftersom de är de enda som kan ett specifikt datasystem. Om vi ändå 

utgår ifrån att en inhyrd stannar en kortare tid, runt ett halvår eller kortare, så ska 

exempelvis introduktionen etc. ske på väldigt kort tid. Våra fallföretag tog bara upp det 

som ansågs vara mest nödvändigt och introduktionen var mer arbetsspecifik och en 

företagspresentation med genomgång av företagets verksamhet och mål gjordes inte 

på en djup nivå. Hur påverkas styrningen av det? Viktigt för en lyckad styrning är, enligt 

Merchant & Van der Stede (2003), att de anställda vet och förstår vad som förväntas av 

dem, att de faktiskt kommer att göra det som förväntas samt att de ska vara kapabla att 

göra ett bra jobb. Det kan, som en av våra chefsrespondenter sade, bli svårt för de 

inhyrda att på kort tid få reda på och förstå vad som förväntas av dem. Våra 

respondenter menade att det helt enkelt inte fanns någon tid, och någon sade att en 

lång introduktionsfas blir dyr.  

 

I fall som dessa när informationen som ges är mer arbetsspecifik tappar medarbetaren 

lätt helhetsbilden för företagets och avdelningens övergripande mål, vilket en 

chefsrespondent påpekade. En risk finns att de inhyrda ges sämre förutsättningar för 

att arbeta mot målen eftersom de inte riktigt vet vilka målen är. För att undvika 

styrningsproblemet brist på riktning är det enligt Merchant & Van der Stede (2003) 

viktigt att kommunicera företagets mål eftersom företagets existens bygger på att 

medarbetarna samarbetar för att uppnå dess övergripande mål och syfte. Vi menar inte 

med den här texten att klaga på våra fallföretags agerande för vi vet att de alla 

påpekade att det var oerhört viktigt att förmedla mål såväl till de inhyrda, speciellt då de 

tillbringade en längre tid på företaget.  
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När arbetet för de inhyrda, och även för de fast anställda, blir för fokuserat på 

individuella prestationsmål för en arbetsuppgift är det viktigt att de övergripande målen 

har brutits ner till bra och precisa prestationsmål i enlighet med Merchant & Van der 

Stedes (2003) resonemang. Annars finns risk för snedstyrning, som enligt Bruzelius & 

Skärvad (2004) innebär att oönskat beteende, som inte är i enlighet med företagets 

övergripande mål, framkallas. Har de övergripande målen översatts till bra och således 

målkongruenta prestationsmål uppnås de övergripande målen genom att 

prestationsmålen uppnås och då är det av mindre vikt att medarbetarna är specifikt 

fokuserade på sina arbetsuppgifter.  

5.3.2 Ändring av målstyrning 
 

Vi har tidigare nämnt att målstyrning är den dominerande styrformen hos våra 

fallföretag och att den inhyrde på ett av våra fallföretag fick mindre frihet och 

begränsade befogenheter i sitt arbete. Att minska på friheten går emot det 

målstyrningen ska syfta till, vilket enligt Merchant & Van der Stede (2003), är att det är 

upp till medarbetarna att uppnå målen på det sätt som medarbetarna anser lämpligast. 

Med målstyrning är det möjligt för företag att ha en decentraliserad 

organisationsstruktur (Bruzelius & Skärvad 2004), men när chefer går in och styr och 

minskar friheten vid arbetets utförande menar vi att decentraliseringens effektivitet 

förloras och styrformen förlorar sitt syfte. Kontentan är att de bra effekter, som kommer 

ur målstyrningen minskar när delar av personalstyrkan, alltså de inhyrda, inte får 

samma frihet som de fast anställda och när ledningen istället tar till handlingsstyrning i 

större omfattning med granskning före handlande och beteendebegränsningar. 

Exempel på några bra effekter målstyrning för med sig är utnyttjandet av 

medarbetarnas, enligt Bruzelius & Skärvad (2004) generellt goda kunskaper, eller 

uppmuntran till eget tänkande och utveckling av egna förmågor (Merchant & Van der 

Stede 2003). 

 

Handlingsstyrning lämpar sig, enligt Bruzelius & Skärvad (2004), när ledningen har 

kunskap om vilka handlingar som är önskade och mest effektiva, vilket kan förklara 

varför den inhyrde fått mindre frihet i sitt arbete. Under företagets livslängd har det vuxit 

fram metoder för att genomföra vissa processer på bästa sätt. Cheferna som jobbat på 

företaget en tid vet således av erfarenhet vad som är bäst för företaget och kan ta till 

handlingsstyrning eftersom denna styrform försäkrar att de anställda beter sig på ”rätt” 

sätt genom att fokus ligger på de anställdas agerande eller handlande. Det teorierna 

om handlingsstyrning inte kan förklara är varför en fast anställd med samma tjänst inte 
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skulle ha styrts med samma mängd av handlingsstyrning än en inhyrd person. Vi får 

här istället söka en förklaring i den speciella situation som relationen mellan inhyrande 

företag och inhyrd utgör. Eftersom en inhyrd i de flesta fall snabbt ska anpassa sig till 

den nya arbetsplatsen har cheferna på det inhyrande företaget inte hunnit lära känna 

personen i fråga och det utgör en osäkerhet som gör att chefer agerar på olika sätt.  

 

Det kan också vara så att chefen inte är säker på om han gett tillräcklig information 

eller hunnit säkerställa om personen i fråga förstått vad som är bästa agerande för 

företaget, och då vill behålla kontrollen i egna händer. Målstyrning är dock, enligt 

Bruzelius & Skärvad (2004), ett tecken på ledningens förtroende för att medarbetaren 

själv med sin kompetens och erfarenhet kan hantera en situation utan specifika 

föreskrifter. Målstyrning handlar alltså om tillit till medarbetarna och förtroendegraden 

spelar enligt oss en stor roll i detta sammanhang, det vill säga som en förklaring till 

varför skillnader i målstyrning har uppstått. Tillit är även en del av den sociala 

styrningen vilket framgår av Berry et al (1995) som menar att chefer ska utse personer 

att göra vissa uppgifter om de kan lita på att de gör de saker som de som styr hade 

tänkt göra själv i den situationen.  

 

Osäkerheten för en chef, som ska ansvara för en inhyrd person, ligger alltså mycket i 

om den inhyrde går att lita på, och om han eller hon kommer att prestera på det sätt 

chefen förväntar sig. På två av våra fallföretag har de inhyrda administrativa 

begränsningar i form av begränsade befogenheter medan det tredje fallföretaget 

uttryckligen sade att de insett den inhyrdes kompetens, litade på att personen i fråga 

gjorde ett bra jobb och därmed fick större eget ansvar. Skillnaden i målstyrningens 

utformning visar alltså inte upp ett entydigt mönster för våra fallföretag. Att de inhyrda 

på de två andra fallföretagen inte hade fått begränsad frihet kan således bero på olika 

sätt att hantera osäkerhet. I ett fall fanns redan balans av mål- och handlingsstyrning 

både av anställda och inhyrda, vilket gjorde att det inte var någon större skillnad i 

styrningen. 

5.3.3 Belöningssystem och motivation 
 

Två av våra företag använde sig av belöningssystem, som enligt Merchant & Van der 

Stede (2003) är vanligt vid målstyrning, och bonus betalades ut en gång varje år om 

vissa mål uppnåtts. Ett syfte med belöningssystem är, enligt samma författare att 

motivera och se till att medarbetarna arbetar hårdare för företagets bästa och mot 

företagets mål. Då de inhyrda på våra fallföretag inte fick ta del av denna bonus 
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uppkom frågan, hur motiveras de istället? Frågan är dock delvis obefogad då vi förstått 

att bonusen inte var något som var närvarande i de fast anställdas dagliga arbete, utan 

bonusen var; ”något som kanske kom i slutet av året”. Därmed anser vi att bonusen inte 

på ett tydligt sätt hade en motiverande effekt, vilket på ett av företagen delvis kunde 

förklaras med att det var svårt att påverka att målen uppnåddes. Att kunna påverka 

resultaten är något som Merchant & Van der Stede (2003) anger som en förutsättning 

för att målstyrning ska vara effektiv. Vi kan ändå inte helt utesluta bonusens 

motiverande effekt, för medvetenheten om att den faktiskt finns kan omedvetet påverka 

arbetets kvalitet. Det faktum att inhyrda på båda fallföretagen väckt frågan, varför de 

inte få ta del av bonusen när de bidrar till målen uppnås likväl som de anställda, tyder 

också på att bonusen har betydelse.  

 

Värt att påpeka är att det inte bara är finansiella belöningar som motiverar 

medarbetare. På ett fallföretag finns bland annat ett informellt bonussystem med bio- 

och blomstercheckar, som även de inhyrda får ta del av. På alla tre företagen är 

personlig feedback och vardagligt beröm förekommande. De inhyrda vi intervjuade 

accepterade situationen med att inte få ta del av bonusen och de styrdes, vilket vi 

redan beskrivit, till hög grad av självstyrning som enligt Merchant & Van der Stede 

(2003) innebär en naturlig hängivning till företagets mål. Utför de sitt jobb på bästa sätt, 

drivna av motivationen att vara nöjda med sig själva då de utfört ett bra jobb, ökas 

möjligheten att företaget når sina mål på bästa sätt. Att de inhyrda inte får bonus 

påverkar alltså inte styrningen i den mån att fallföretagen måste ta till andra stora 

åtgärder för att motivera dem eftersom andra åtgärder motiverar medarbetarna. Att de 

två inhyrda respondenterna är självstyrda förenklar styrningen, såsom Merchant & Van 

der Stede (2003) beskriver, genom att de gör rätt saker för företaget samtidigt som de 

känner sig tillfreds med sig själva. Det går säkert att finna många anledningar till varför 

de inhyrda uppvisar en så hög grad av självstyrning i våra fall men vi nöjer oss med att 

konstatera att förklaringarna har stor subjektiv anknytning. På ett fallföretag fanns 

dessutom inget bonussystem kopplat till målen utan övergripande mål, såsom att 

kunderna var nöjda, tydliggjordes istället på en stor tavla som alla på företaget kunde 

se där, gröna gubbar innebar att de kunderna är nöjda. Detta ska enligt 

chefsrespondenten motivera de anställda genom att de kan känna att de gör ett bra 

jobb om den gröna gubben finns där eller att de behöver förbättra arbetet om en 

varnande gul gubbe sitter uppe.  

 

Ett annat syfte belöningssystem har, enligt Mercant & Van der Stede (2003), är att 

företaget genom att knyta bonusen till mål informerar om vilka mål som är viktigast. På 
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det sättet fungerar exempelvis målen, NKI i Vattenfall eldistributions fall och 

leveransprecision i Infotecias fall, som en påminnelse för alla medarbetare om vilka mål 

som är viktiga för företaget. Kopplingen mellan informationen, bonusen och företagets 

övergripande mål kan uppfattas mer eller mindre tydligt av medarbetarna men särskilt 

tydligt framgår det, enligt oss, i Infotecias fall där prestationsmålen baseras på samma 

mått som företagets övergripande mål. Det gör att alla medarbetare, även de inhyrda, 

dagligen måste arbeta mot målen, även om de inhyrda alltså inte får ta del av bonusen.  

5.3.4 Praktiska skillnader 
 

Med nedanstående exempel från Vattenfall eldistribution vill vi påvisa att det kan finnas 

svårigheter rent praktiskt att fullfölja eller använda styrformer med deras styrmedel för 

att styra inhyrda på samma vis som anställda, även om styrformerna som används är 

de samma.  

 

I Vattenfall eldistributions fall rör det sig om ett företag där styrningen karaktäriseras av 

målorienterad styrning och där målkontrakt och målsamtal, enligt oss utgör viktiga 

styrmedel, men där de inhyrda inte omfattas av dessa företeelser, i alla fall inte rent 

formellt i samma omfattning. Detta samtidigt som våra chefsrespondenter menade att 

de inte agerade annorlunda eller behandlade de inhyrda på något annat vis än de fast 

anställda. Vår uppfattning är följaktligen att det som framgår tydligare än mål till de 

inhyrda är krav och förväntningar som ledningen har på dem. Det som ytterligare 

stödjer denna uppfattning är att introduktionsfasen för de inhyrda är mer inriktad på de 

specifika arbetsuppgifter personen i fråga ska genomföra samt att vår respondent som 

var inhyrd på Vattenfall eldistribution inte kände sig bekant med begreppet mål 

överhuvudtaget. Det betyder dock inte att det inte är mot mål hon styrs, då styrningen 

är ledningens uppgift och vi menar att medarbetare på företag i många fall inte är 

medvetna om eller tänker på hur de styrs.  

 

De inhyrda ingår i och med att de är medarbetare på företaget i arbetet mot 

avdelningens och i slutänden koncernens mål. Det är förmodligen en anledning till att 

de båda cheferna betraktar de inhyrda som helt vanliga medarbetare och inte försöker 

göra skillnad på dem och de anställda. Om cheferna på samtalen de har med de 

inhyrda dessutom förmedlar ungefär samma målsättningar, men i form av krav och 

förväntningar, snarare än att uttrycka det i målkontrakt och det får samma effekt på det 

utförda arbetet av de inhyrda och de fast anställda. Ja, då finns det ingen anledning för 
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oss att tillskriva dessa, ändå synliga, formella skillnader särskilt stor betydelse för 

styrningen.  

5.3.5 Utbildningsproblem 
 

En annan mer praktisk svårighet våra fallföretag upplevt när det finns inhyrd personal i 

personalstyrkan är att företagen inte kan utnyttja en inhyrd persons kompetens på 

bästa sätt. Anledningen är att det inhyrande företagen, enligt våra respondenter, inte 

har befogenheter att lägga utvecklingsprogram (utbildning) på inhyrda eller ge dem 

större ansvar. I alla fall inte utan att eventuellt skriva om kontrakten med 

bemanningsföretaget eller försöka få bemanningsföretaget att betala ut högre lön för 

ökat ansvarstagande, vilket enligt våra respondenter på fallföretagen inte alltid är så lätt 

att påverka. En annan anledning är just den att de inhyrda bara befinner sig på 

företaget i kort period. Att kunna fördela mer ansvar till någon som är duktig är viktigt 

för både företaget och medarbetaren och är även enligt Merchant & Van der Stede 

(2003) en viktig del av målstyrningen (som är framträdande i alla våra företag), som 

ökar motivationen och uppmuntrar till utveckling av egna förmågor och därmed 

motverkar eventuella styrningsproblem. En parallell kan dras till den sociala styrningen 

i det här sammanhanget där Merchant & Van der Stede (2003) menar att 

medarbetarnas beteende och agerande även påverkas positivt om arbetsuppgifterna 

de har är motiverande och kräver att de får användning av sina kvalifikationer. 

 

Utbildning till inhyrda kan vara svåra att genomföra eller de kan bli fördröjda då det 

inhyrande företaget och bemanningsföretagen måste komma överens om var 

utbildning ska ske och vem som ska stå för kostnaderna. En effekt av det är att 

företagen exempelvis inte kan ge tillräckligt med nödvändig information om vad som 

förväntas av medarbetaren eller hur arbetsuppgifter bör hanteras, vilket enligt Merchant 

& Van der Stede (2003) är ett syfte med styrmedlet utbildning. Anledningen till att 

oenighet kan uppstå är att det inhyrande företaget inte anser sig vara de som ska 

betala för kompetensutveckling då den inhyrde är anställd på bemanningsföretaget och 

således kommer nytta av utbildningen för andra uppdrag från arbetsgivaren. 

Bemanningsföretagen å sin sida vill inte stå för kostnaden av en utbildning de anser är 

företagsspecifik och inte gynnar dem. De inhyrande företagen sätter sig i sin egen 

knipa då de hyr in personal för att det ska vara kostnadseffektivt, men hamnar i 

konflikter då i de fall de vill utnyttja en duktig medarbetares kompetens och 

vidareutveckla honom eller henne utan att betala för det.  
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5.3.6 Övriga saker som påverkar styrningen 
 

Det finns ytterligare tre aspekter som är värda att diskutera lite närmre eftersom de 

enligt våra respondenter utgör problem som uppstår när de hyr in personal. Det ena är 

att inhyrda personer ibland kan känna sig utanför eller känna av det faktum att de inte 

är anställda på det inhyrande företaget utan har en annan arbetsgivare. Något som gör 

det tydligt är att de inhyrda inte får ta del av alla förmåner på företaget som de fast 

anställda har, såsom att utnyttja det inhyrande företagets gym. Kommentaren ”vi är ju 

bara konsulter” och missnöjet med att inte få bonus som främst visat sig hos de 

kollektivanställda på Infotecia, ger en viss antydan till missnöje att inte behandlas lika 

som de fast anställda.  

 

Ett annat problem vi utläste av svaren från en chefsrespondent på Infotecia är 

konflikten mellan att de inhyrda ska känna sig som en i gänget och följa regler om hur 

man beter sig på företaget, samtidigt som de inte skulle betrakta sig som 

Infoteciaanställda. Det sistnämnda skulle då göra att de förstod varför de inte fick ta del 

av bonusen de bidragit till att uppnå. Situationen skulle vara enklare att förstå om det 

var en maskin företaget hyrde in och där kan man göra jämförelsen med att företaget 

hyr in tjänsten som maskinen utför. Maskinen ingår då som en del i företaget och kan 

bidra med att uppnå något visst mål i produktionen, men det betyder ju inte att det 

inhyrande företaget betalar en belöning till företaget de hyrt maskinen av. Det blir mer 

komplicerat när det handlar om människor med känslor och tankar, och krav som ställs 

från både inhyrande företag och bemanningsföretag. Det kan diskuteras vems ansvar 

det är att se till dessa problem inte uppstår men oavsett vems ansvar det är att se till att 

de inhyrda trivs med sitt jobb, det vill säga bemanningsföretagets eller det inhyrande 

företagets, måste ledningen på det inhyrande företaget hantera problemen som uppstår 

på plats. 

 

Det tredje problemet handlar egentligen inte om styrning av inhyrda men är en effekt av 

att företag använder sig av inhyrning. Det handlar om att det i ett av fallföretagen 

uppstått problem när inhyrda tvingats sluta. Problemet är det missnöje, irritation eller 

besvikelse som uppkommer hos den personal som är kvar eftersom de lärt känna de 

inhyrda väl och vill att de ska jobba kvar. Att människor måste lämna sina jobb är inte 

ett unikt problem för inhyrning men skillnaden är att inhyrning bygger på flexibilitet och 

förändring efter behov, vilket gör att längden av inhyrningsperioderna blir osäkra och 

förändringar kan ske väldigt snabbt.  
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Allt tre exempel utgör problem som cheferna måste hantera och som försvårar deras 

praktiska jobb att styra personalen. Uppkomsten av de här problemen kan inte förklaras 

av styrningsteorierna eftersom de inte specifikt är skrivna för situationer där de som 

styrs är tillfälliga arbetstagare. Däremot kan teorin delvis hjälpa till med att förklara olika 

sätt att komma till rätta med problemen, vilket vi förstått av fallföretagens åtgärder. De 

två fallföretag där dessa problem förekommit har tagit social styrning till hjälp. De har 

lagt stor vikt vid att anställda och inhyrda ska behandlas lika och är av den meningen 

att det är viktigt att de inhyrda blir en del i gemenskapen. De inhyrda vi intervjuat har 

heller inte upplevt några problem med att bli en del av företaget eftersom de 

välkomnats på ett tillmötesgående sätt. Cheferna har även samtalat med de inhyrda 

och vid behov försökt förklara varför de i alla lägen rent praktiskt inte kan behandlas på 

exakt samma vis som de anställda. Personliga sociala egenskaper som cheferna 

innehar påverkar, enligt Hopwood (1974), styrningens effekt. Det är enligt honom också 

viktigt att gynna personalens trivsel och nöjdhet för att styrningen ska få positiv effekt. 

5.4 Diskussion  
 

Vi frågade våra respondenter vilka möjligheter de såg i att hyra in personal. Svaren 

som delgavs var att det var ett snabbt och enkelt sätt att få tag i personal och en 

möjlighet till att testa och få in nya människor i företaget. Några respondenter menade 

att inhyrning möjliggör att företagen kan fortsätta vara konkurrenskraftiga på 

marknaden och vara flexibla genom att ta kostnaden när den kommer. Möjligheterna är 

alltså många och goda och de skapar bra förutsättningar för goda resultat på kort sikt 

eftersom de fasta kostnaderna minskar. Men vad händer i verksamheten på längre sikt 

när inhyrda arbetar där ett tag och sedan försvinner igen? Företag vill minska 

kostnader men vad händer egentligen när företag tänker kortsiktigt och hyr in personal 

istället för att anställa? Får kortsiktigheten inverkan på de inhyrdas motivation? Dessa 

är några frågor som dykt upp under uppsatsens gång och som vi nu kommer att 

diskutera.    

 

Vi kan bara spekulera i de framtida konsekvenserna av att inhyrda på våra fallföretag 

som bara skulle jobba en mycket kort tid inte fick en chans att få helhetsbild över 

företaget, på grund av att de inte erbjöds något fullvärdigt introduktionsprogram eller 

företagspresentation. Introduktionen på företagen i övrigt behöver inte likställas med 

målförmedling, det vill säga där företagens övergripande mål och även prestationsmål 

presenteras för de inhyrda, för de kan förmedlas under tidens lopp för exempelvis de 

inhyrda vi intervjuade och som funnits på företaget en längre tid. Om antalet 
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”korttidsinhyrda” på företag ökar är det förmodligen inte särskilt bra på lång sikt att det 

således är många som arbetar där utan en helhelsförståelse för vad som är bra för 

företaget för att dess strategier ska implementeras och dess övergripande mål ska 

uppnås. Det kan leda till urholkning av företaget om ledningen inte uppmärksammar det 

och vidtar någon förebyggande åtgärd. En chefsrespondent visade på medvetenhet om 

att kompetens kan försvinna ur verksamheten om den läggs på en inhyrd och därför 

försökte han lägga kärnkompetensen på de fast anställda. I ett annat fallföretag som nu 

anställde flera av de inhyrda hade utbildning lagts på inhyrda så att de var de enda som 

kunde ett visst datasystem. Var kompetensen lades kan förklara varför detta fallföretag 

höll nere sin omsättning av inhyrda och ville få igenom anställningar.  

 

Vi har även sett möjligheter för inhyrande företag att få in ny kompetens till företaget, 

den kompetens som de inhyrda för med sig. Företag som har ett verksamhetsklimat där 

kompetens tas om hand och sprids kan enligt vår mening gynnas av användandet av 

inhyrd personal. Två av våra fallföretag arbetade med ständiga förbättringar i 

produktionen och det var något även de inhyrda fick delta i. De inhyrda kan då bidra 

med idéer de ser när de betraktar det för dem nya företaget med öppna ögon och inte 

är förblindade av ett tankesätt, såsom ”så här har vi alltid gjort så det måste vara det 

bästa”. Att inhyrda kommer och försvinner kan alltså medföra nackdelar men dessa 

motarbetas om företag tänker på var de lägger kompetensen och hur de tar hand om 

ny kompetens. 

 

Något annat som vi funderat över är hur kortsiktigheten som uppstår vid inhyrning 

påverkar företag. Med kortsiktighet menar vi att företag vill vara flexibla och ta 

kostnaderna nu genom att hyra in istället för att anställa personal. Om vi drar 

resonemanget på en väldigt spekulativ nivå menar vi att företag beroende på hur de 

hanterar kortsiktighet kan komma att delas in i två olika grupper. De som tänker på kort 

sikt och de som tänker på längre sikt. De som klarar de kortsiktiga målen kanske 

presterar bättre resultat på kortare tidshorisont. Den andra gruppen bygger upp en 

långsiktighet i verksamheten, vilket i och för sig kan innebära högre kostnader på kort 

sikt, men som dock främjar företaget att uppnå de långsiktiga målen. Det handlar alltså 

om att balansera kortsiktigheten med långsiktigt tänkande som utgör en stor svårighet i 

att styra företag. 

 

I början av detta uppsatsarbete hade vi en förutfattad mening om att kortsiktigheten ur 

en inhyrds perspektiv skulle påverka hans eller hennes motivation negativt. Vi såg 

framför oss att en inhyrd inte skulle ge lika mycket för företaget, eller komma med nya 
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idéer, eftersom denne ändå inte skulle vara kvar på företaget och ta del av resultatet. 

Undersökningen vi genomfört har fått oss att inse att så inte var fallet i alla fall inte hos 

de inhyrda på tjänstemannanivå. De motiverades i stor mån av sig själva, genom 

självstyrning och gjorde sitt bästa. Beröm samt bra vitsord och erfarenhet var 

motiverande nog och frågan är då om vi kan dra slutsatsen att motivationsproblem inte 

uppkommer i fallet med inhyrda, oavsett med vilken styrform och styrmedel de styrs? 

Nej, det anser vi ändå inte, av den anledning att motivation är subjektivt och varierar 

således från person till person. Ett fallföretag hade dessutom fått byta ut en inhyrd som 

inte skötte sig. 

 

Däremot kan vi kanske dra slutsatsen att den sociala styrningen är viktigare för inhyrd 

personal, och då speciellt vad det gäller relationen mellan chef och inhyrd och synen 

chefen har på de inhyrda, så att inte två läger uppstår mellan inhyrda och anställda. 

Men även för att personen snabbt ska komma in på företaget och trivas och kunna göra 

ett bra jobb. Cheferna måste vara medvetna om vilka problem som kan uppkomma i 

situationen med inhyrda, och det kan vara nödvändigt att de anpassar sitt sätt att vara. 

Vi menar alltså personliga egenskaper och ledarskapsstil också är viktigt för att kunna 

handskas med människorna som befinner sig i den speciella situationen och 

trepartsrelationen som inhyrning medför.  

 

Det kan dock tänkas att situationen är lite annorlunda när det gäller kollektivanställda, 

då det antytts på våra fallföretag att motivationen i vissa fall kan vara lägre bland 

kollektivanställda. Då har bland annat mer konflikter uppstått för att de inhyrda inte får 

ta del av bonusen fast de bidrar till att målen uppnås och en respondent menade även 

att inhyrd kollektivpersonal tänkte mer på att göra sina timmar på företaget än att fylla 

dem med vettigt innehåll. Åsikterna går dock isär för en annan respondent menade att 

inhyrda till och med var mer motiverade än fast anställda, i alla fall den första tiden på 

det inhyrande företaget eftersom de ville visa upp sig för att få stanna kvar. En 

anledning till att inhyrda skulle vilja visa upp sin bästa sida kan också vara att de ser en 

möjlighet till fast anställning, detta speciellt om det varit vanligt förekommande på 

företaget. 

 

Något annat som skulle kunna påverka motivationen, men som inte framlyfts av några 

av våra respondenter är att de inhyrda i många fall inte sökt sig till företaget i sig utan 

till tjänsten i fråga. Det beror på att det ofta är bemanningsföretaget som sätter ut 

jobbannonserna och skriver att de söker en person till en tjänst för kunds räkning. Vi 

kan tänka oss att de som istället söker sig direkt till företaget tycker om det och ger mer 
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eftersom de då vill att det ska gå bra för företaget. Annars kanske man bara ser 

tjänsten som ett sätt att samla erfarenhet och inte ger det lilla extra för att företaget ska 

utvecklas, som att komma på idéer för och försöka verkställa dem för att företaget ska 

gå ännu bättre än vad det kanske redan gör. Det kan vara mer eller mindre omedvetet 

då vetskapen om att man själv kanske inte kommer att kunna ta del av den skörd man 

sått finns där i bakhuvudet. 
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6. Slutsatser 
 
I slutet av vår problemdiskussion ställde vi frågan huruvida styrning av inhyrd personal 

skiljer sig gentemot styrning av fast anställda. Det vi har kommit fram till är att 

skillnaderna inte är särskilt stora. Inhyrd personal styrs överlag med samma styrformer 

och styrmedel som de fast anställda. Det var bara på ett fallföretag som det tydligt 

gjordes en liten åtskillnad mellan hur inhyrd personal och fast anställd personal styrdes 

då ledningen tillämpade en högre grad av handlingsstyrning gentemot de inhyrda. 

Slutsatsen vi kan dra av denna situation är att det är viktigt att ledningen är medveten 

om att förändringen av styrningen medför både för- och nackdelar. Fördelar i och med 

att ledningen får högre kontroll då den inhyrde går tillväga på det sätt företaget anser är 

det bästa för företaget, och nackdelar i och med att de bra styreffekter som målstyrning 

normalt för med sig går förlorade. 

 

Vi har dock kunnat identifiera vissa skillnader av mer praktisk art vid styrningen av 

inhyrda jämfört med styrning av fast anställda. Bland annat betalades finansiell bonus 

inte ut till de inhyrda på de företag där belöningssystem fanns. På ett annat företag 

användes inte styrmedlet målkontrakt i målstyrningen av de inhyrda. Dessa skillnader 

påverkade dock inte styrningens effekt i någon större grad.  Vår undersökning visade 

att det fanns andra belöningar än bonus som motiverar. De inhyrda var till stor del 

självstyrda och en belöning för dem var bland annat att känna tillfredsställelse och 

glädje när de lyckades i arbetet. Där målkontrakt inte skrevs med de inhyrda användes 

istället personliga samtal där samma målsättningar, men i form av krav och 

förväntningar förmedlades och de styrmedlen verkade få samma effekt som kontrakten.   

 

Vårt syfte med uppsatsen och forskningen har varit att analysera huruvida företags 

styrning påverkas då inhyrd personal ingår i personalstyrkan. Det kan vi nu besvara 

med att styrningen i stora drag inte ändrats av den anledning att inhyrda finns i 

personalstyrkan. Däremot har styrningsarbetet försvårats rent praktiskt för cheferna, 

bland annat när det gäller att kunna utnyttja en inhyrds person kompetens på bästa sätt 

genom att fördela ansvar och erbjuda utbildning. Det kan ha negativ inverkan på 

styrningens effekt då företaget går miste om en ökad möjlighet att uppnå företagets mål 

på ett optimalt sätt. Dessutom begränsas alternativen till att motverka eventuella 

personliga begränsningar om inhyrd personal inte får nödvändig utbildning. Andra 

problem som försvårat styrningen är missnöje när inhyrda lämnats tillbaka till 

bemanningsföretagen och känslan som funnits bland en del inhyrda att de blir orättvist 
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behandlade, vilket skapat ett ansträngt arbetsklimat. Skälet till det sistnämnda 

problemet ligger bland annat i konflikten av att vara anställd på ett företag och utföra 

det praktiska arbetet på ett annat. 

 

Med detta följer att en hög grad av social styrning är viktig för att komma till rätta med  

problem som kan uppstå ur den speciella trepartsrelation som inhyrning ger upphov till. 

Våra fallföretag lade stor vikt vid att de inhyrda skulle behandlas lika som fast anställda 

och på att få med de inhyrda i gemenskapen. 

 

Den ofta korta tidsperioden på företaget för de inhyrda, har medfört att 

introduktionsfasen genomförs i komprimerad form och är mer uppgiftsspecifikt, än vad 

som skulle ha varit fallet för en nyanställd. Vi kan inte säkert säga vad som händer när 

de inhyrda inte får en helhetsbild över det inhyrande företaget. Det vi vet är att det 

enligt teorin är viktigt att förmedla mål för att uppnå en effektiv styrning och ledningen 

på våra fallföretag, i vilka målstyrning var den dominerande styrformen, ansåg själva att 

det var viktigt att förmedla mål till alla medarbetare. För att styrningen inte ska påverkas 

negativt är det även viktigt att prestationsmålen som inhyrda jobbar mot är 

målkongruenta och på ett bra sätt nedbrutna från övergripande mål.  

 

Långsiktiga effekter av användning av inhyrd personal kan vi inte uttala oss om mer än 

att påpeka att det är viktigt att skapa den kommunikation som krävs mellan alla 

inblandade parter vid inhyrning och att utforma arbetssätt som gynnar alla inblandade 

parter så att företagens mål kan uppnås på ett smidigt sätt.  
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6.1 Förslag till vidare forskning 
 

• Hur påverkas företag på lång sikt av att det finns inhyrda i personalen? Då 

exempelvis produktionspersonalen till största delen består av inhyrd personal 

och där många dessutom enbart är där korta tidsperioder och inte vet något mer 

om företaget än hur de ska utföra just den uppgift de är där för att göra. 

 

• Något som framkom under vår undersökning var problemet med vem som har 

ansvaret för att se till att den inhyrde trivs på företaget. Problemet framgick 

tydligt då inhyrda på ett fallföretag ansåg sig vara värda en del av bonusen då 

de bidragit till att uppnå målen den baserades på. Det inhyrande företaget 

menade att ansvaret till mångt och mycket låg på bemanningsföretaget i det här 

läget; ett bemanningsföretag som hyr ut personal till ett företag där bonus ges 

till de anställda bör uppmärksamma det och förstå att det kan betyda att den 

uthyrda personen kommer att känna sig åsidosatt. Samtidigt bör det inhyrande 

företaget uppmärksamma detta och ta sitt ansvar. Hur ska problem liknande 

dessa förebyggas och/eller hanteras på bästa sätt? 
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Bilaga 
 
 
Intervjufrågor till chefer 
 
1. Kan du kort beskriva din plats i företaget? 
 
2. Hur har du arbetat med inhyrd personal? 
 
3. Hur sker samarbetet med bemanningsföretaget? 
 
4. Hur ser introduktionsfasen ut för en inhyrd hos er? 
 
5. Hur förmedlas förväntningar och krav till den inhyrda? 
 
6. Hur motiverar ni de inhyrda att göra ett bra jobb? 
 
7. Hur ser det fortsatta arbetet ut för den inhyrda? 
 
8. Vilka speciella möjligheter eller problem förekommer enligt din mening med inhyrd 
personal?  
 
9. Vad kännetecknar ert styrningsarbete här på företaget? 
 
10. Hur sker resultatmätning? 
 
11. Hur är ert bonussystem utformat? 
 
12. Hur stor frihet har de anställda och inhyrda att utforma sina egna arbetsuppgifter? 
 
13. Hur påverkar personalen varandra i arbetet? 
 
14. Kräver inhyrd personal ett annat agerande från ledningen? 
 
 
Intervjufrågor till inhyrda 
 
 
1. Hur är det att arbeta som inhyrd? 
 
2. Hur fungerar rekryteringsprocessen hos ditt bemanningsföretag? 
 
3. Hur såg din första tid ut hos din uppdragsgivare (Vattenfall 
eldistribution/Infotecia/Hellmer)? 
 
4. Hur fick och får du reda på vad företaget du arbetar för (uppdragsgivaren) förväntar 
sig av dig? 
 
5. Hur fortlöper det dagliga arbetet hos uppdragsgivaren? 
 
6. Hur påverkar de andra i personalen dig i ditt arbete? 
 
7. Hur är trivseln på företaget? 
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8. Som inhyrd har du så att säga två arbetsgivare, hur påverkar det ditt arbete hos 
uppdragsgivaren? 
 
9. Vilka skillnader upplever du finns för dig som inhyrd hos uppdragsgivaren, gentemot 
om du hade varit fast anställd? 
 
10. Anser du att det krävs något extra från uppdragsgivaren, för att du ska ge ditt bästa 
för det företaget? 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


