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1 Inledning
Vår uppsats tar avstamp i en inledning som kommer att ligga till grund för dess utformning
och inriktning. Vi kommer att redogöra för bakgrunden till uppsatsens fokus och även
problematisera detta i en problemdiskussion som kommer att utgöra grunden till vårt syfte.
Vidare anser vi det nödvändigt att klargöra på vilket sätt vi avgränsat vår undersökning
med fokus på det rent praktiska, men även på det teoretiska planet. Slutligen kommer vi
också att presentera företagets verksamhet och organisation.

1.1 Bakgrund

Frederick Taylor var den första som började tala om att effektivisera
produktionen i företag. Han förnyade den industriella arbetsorganisationen
med det han kallade ”Scientific Management” där tanken var att bryta ned
arbetsmomenten i delar och specialisera tillverkningen. Därefter kom
efterföljare som förespråkade nya sätt att organisera företaget och därmed
uppnå ökad effektivitet, t ex. Fayol och Weber. De sistnämnda forskarna
tillsammans med Taylor var de som började lägga grunden för
effektivitetstänkandet (Karlöf 1997). Från början gällde
effektivitetstänkandet den traditionella produktionsindustrin men företagen
har nu förändrats och det finns argument för att dagens samhälle börjat
lämna det så kallade industrisamhället och nu befinner sig i
tjänstesamhället. Som exempel kan nämnas att industrisektorn numera står
för endast drygt en fjärdedel av BNP och tjänstesektorn för drygt två
tredjedelar. (LIFO 2000).

Inom tjänstesektorn växer hela tiden nya branscher fram och det skapas
betydligt fler arbetstillfällen inom tjänstesektorn än industrisektorn. Som
exempel kan nämnas att den svenska konsultbranschen år 2000 väntas växa
med hela 15 procent (Affärsvärlden 2000). Ett tal som kanske inte vid
första anblick väcker uppmärksamhet, men inom den siffran döljer sig de
nya IT-konsulterna, där det väntas en tillväxt på 100 procent eller över om
året. Värda att nämna i raden av IT-konsulter är Icon Medialab som räknar
med att ha mellan 5.000 och 10.000 anställda inom två år, jämfört med
drygt 1.700 anställda i dag (ND 2000). Ett företag inom tjänstesektorn har
inte någon produktion i den mening som det talades om i industrisamhällets
början. Det som produceras i exempelvis ett konsultföretag är ej produkter i
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traditionell mening och företagets inputs är till största delen kompetens i
form av personal.

Traditionellt har de knappa resurserna inom produktionsindustrin utgjorts
av kapital i olika former samtidigt som det ej varit något större problem att
hitta kompetens och personal (Sveiby & Risling 1986). Detta har dock
förändrats och i de nya konsultföretagen har kompetensen blivit företagets
viktigaste resurs samtidigt som detta börjar bli en knapp resurs. (Ulrich
1993). Gemensamt för samtliga kunskapsföretag är att personalens
kompetens är kärnan i företagen samt avgörande för dess konkurrenskraft
och framtid (Alvesson 1989).

Personalen har alltså blivit tjänsteföretagens viktigaste resurs och vi kan
antaga att det ur företagsledningens perspektiv är viktigt att kunna använda
deras kompetens så effektivt som möjligt. Att tala om effektivitet i ett
sådant sammanhang kan dock av många upplevas som känsligt. Bengt
Karlöf (1997) uttrycker detta med följande ord:

”Effektivitet är ett begrepp som ofta ger ett intryck av känslokyla och brist
på medmänsklighet”.

Källa: Karlöf, 1997

I och med att förmågan att ta till vara på personalens kompetens blir allt
viktigare får rekrytering och anpassning av den nya personalen ökad
betydelse. Kan de nyanställdas introduktion göras på ett bra sätt minskar
risken för dåligt resursutnyttjande.

1.2 Problemdiskussion

Metoder för mätning och styrning av effektivitet är till viss del helt
outvecklade för tjänsteproduktion (Karlöf 1997). I tjänsteföretagen handlar
det dock i likhet med produktionsföretagen, om att omsätta resurser till
produkter. I fallet med tjänsteproduktion motsvaras dock resurserna av
människor och produkterna motsvaras av de tjänster som de anställda
producerar.
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Många kunskapsintensiva företag har som mål att växa med marknaden
och ibland till och med snabbare än marknaden. Tillväxtmålen motiveras
ofta med att det är lättare att attrahera kunder och kompetent arbetskraft om
företaget besitter ett väl exponerat varumärke. Många av dagens
snabbväxande företag växer genom externt tillfört kapital (Gudmunds
2000) där så kallade Venture Capital-bolag gått in som finansiärer och
tryggat de ekonomiska resurserna för företaget. För företag som växer
genom internt kassaflöde och alltså inte får ekonomiskt stöd externt, är det
viktigt att ställa höga krav på effektivitet i rekryteringsprocessen och på
den process som introducerar nyanställd personal i företaget eftersom
företagets överlevnad hänger på att så snabbt som möjligt omsätta
personalens kompetens till intäkter. Vi vill göra liknelsen med en nyinköpt
maskin som så snabbt som möjligt ska sättas i produktion. Det är då
enklare om det finns instruktioner för hur maskinen skall programmeras. På
samma sätt kan en genomtänkt plan snabbt få personalen i arbete.

Ytterligare en anledning till att det är nödvändigt med instruktioner är att
de nyanställda behöver tid och kostar pengar innan de har möjlighet att bli
produktiva. De tar även tid i anspråk hos den personal som varit anställd
under en längre tid. Nyanställda kräver oftast mycket uppmärksamhet då de
inte är familjära med företagets rutiner eller processer. Anställda tvingas
därför avsätta ordinarie arbetstid för att hjälpa de nyanställda att komma
igång med sitt arbete men även med viss administration som de nyanställda
inte har kunskap om.

Vår uppfattning är att företagsledningen och andra nyckelpersoner under
introduktionsprocessen upplever de nyanställda mer som en belastning än
en tillgång innan de kan anses produktiva. Vidare har många av dagens
kunskapsintensiva företag en relativt kort historia vilket innebär att
processen för rekrytering och introduktion av ny personal i dagsläget är
relativt ostrukturerad.

Vi har som utgångspunkt att ett kunskapsföretag som effektivt kan få sina
anställda att utnyttja sina kunskaper för att skapa mervärde för kunden kan
bli mer framgångsrikt än ett företag som inte besitter denna förmåga.
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Ovanstående resonemang mynnar ut i en problemformulering som
fokuserar på effektiviteten i företagets introduktionsprocess för nyanställda.
Följande frågeställningar ämnar vi besvara:

•  Vilka problem finns i ett företag som i dagsläget saknar alternativt har
en ineffektiv introduktionsprocess av personal?

•  Hur skulle denna process kunna vara utformad i vårt fallföretag, med
hänsyn till vad som skrivits inom området samt empiriska data?

För att besvara dessa frågeställningar har vi använt oss av ett fallföretag,
ActionBase, som är verksamma inom CRM-konsultbranschen

1.3 Syfte

Att utveckla en modell över introduktionsprocessen för nyanställd personal
i syfte att visa hur en organisation skall uppnå inre effektivitet.

1.4 Avgränsningar

1.4.1 Praktiska avgränsningar

Vi har valt att begränsa oss till den del av konsultbranschen som har
verksamhet inom IT och Customer Relationship Management (CRM).
Anledningen till att vi valt just den delen av branschen har att göra med
vårt personliga intresse för konsultföretag samt det faktum att branschen är
under stark tillväxt. Vidare har vi valt att begränsa oss till ett företag,
ActionBase.

Inom företaget har vi valt att begränsa oss till att intervjua anställda på
Actionbase Marketing Technology och dess tre avdelningar IT, Analys och
Client Partner. Anledningen är att det är den del av företaget som har flest
anställda och som har längst historia. Inom ActionBase Marketing
Technology har vi valt att begränsa oss till att intervjua personer som varit
anställda mellan 2 månader och 3 år eftersom det är under den tiden de
största förändringarna inom företaget skett.
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Ytterligare en avgränsning uppkommer då vi valt att enbart undersöka
introduktionsprocessen. Vi kommer inte att undersöka rekryterings- och
urvalsprocessen samt vad som händer efter det att den anställda har upphört
att vara just nyanställd. Med nyanställd menar vi att personen upplever sig
kunna arbeta på egen hand utan att behöva hjälp av övrig personal för att
klara det dagliga arbetet.

1.4.2 Teoretiska avgränsningar

I vårt forskande kring effektivitet har vi valt att koncentrera oss på inre
effektivitet och då med fokus på processer. Vi ämnar inte gå djupare in på
andra mer ”mjuka” aspekter, såsom kultur och motivation. Anledningen till
dessa avgränsningar är bristen på tid och intresse.

Vid en forskningsinriktad uppsats kan det ibland vara problematiskt att veta
när det är lämpligt att avsluta sitt forskande och sin insamling av empiri.
Undersökningar tar tid och kostar pengar och det finns en trade-off mellan
kvalitet, kostnad och hastighet i en undersökning. Detta samband kan
illustreras i följande modell av Wiedersheim-Paul & Eriksson (1997):

Modell 1.1 Trade-off mellan hastighet, kostnad och kvalitet
Källa: Wiedersheim-Paul & Eriksson 1997

De dubbelriktade pilarna mellan variablerna indikerar att det alltid måste
göras en avvägning. Kvaliteten i en undersökning kan ofta ökas men det
kommer då sannolikt att kosta mer. Finns det en tidsbegränsning, som
tvingar fram en snabb undersökning blir den troligtvis billigare, men då
måste vi också acceptera att kvaliteten blir lägre. I vårt fall finns det både
en tidsbegränsning och en begränsning i form av budgeten. Vi kommer att
avsluta informationsinsamlandet när vi känner att marginalnyttan av mer
insamlade data är så låg att det inte längre finns någon anledning att

Kostnad Kvalitet

Hastighet
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fortsätta. Detta brukar även kallas empirisk mättnad (Wiedersheim-Paul &
Eriksson 1990).

1.5 Fallföretaget ActionBase

ActionBase Marketing Technology är ett konsultföretag som ingår i
ActionBase som i sin tur är en del av börsnoterade A-Com Communication
Group AB. A-Com består av ca femtio bolag och är Sveriges största
koncern inom reklam och kommunikation. Under år 2000 beräknas A-Com
omsätta ca 1,4 miljarder. A-Coms affärsidé är att hjälpa kunden att skapa
intäkter genom att erbjuda kompetens inom bland annat
marknadskommunikation och affärsutveckling.

ActionBase Marketing Technology är specialiserat på CRM – Customer
Relationship Management. Företaget grundades 1995 av Daniel Schwarz,
som närmast kom från Microwarehouse – ett företag verksamt inom
Databasmarknadsföring. År 1998 rekryterades Jonas Gudmunds till VD-
posten. På kort tid har företaget vuxit från 5 personer i företagets början till
ca 40 i dagsläget. Denna siffra växer dock ständigt och målet är att vara 75
personer vid årsskiftet 2000-2001. ActionBase har förutom Marketing
Technology följande verksamhetsområden:

Modell 1.2 ActionBase organisation
Källa: ActionBase

•  ActionBase San Francisco: Under hösten år 2000 öppnar ActionBase en
filial i San Francicso. Syftet med detta är framförallt att komma närmare

ActionBaseActionBase

ActionBase
San Francisco
ActionBase

San Francisco
ActionBase

Broking Services
ActionBase

Broking Services

ActionBase
Marketing Technology

ActionBase
Marketing Technology

ActionBase
Interactive Solutions

ActionBase
Interactive Solutions

ActionBase
Concept Development

ActionBase
Concept Development
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utvecklingen inom CRM som sker i USA. På lite längre sikt är också
detta tänkt att hela företaget ska bli Amerikabaserat (ActionBase Inc).

•  ActionBase Marketing Technology: Den del av ActionBase som arbetar
med CRM-lösningar till andra företag.

•  ActionBase Interactive Solutions: Nybildat bolag som ska agera
konsulter inom kommunikation, informationsstyrning och säkerhet. De
kommer även att utveckla mjukvara för dessa ändamål.

•  ActionBase Concept Development: Del av ActionBase som mer ska
fokusera på kundkommunikation på det traditionella sättet.

•  ActionBase Broking Services: Ännu ej utvecklat

1.5.1 Vad är CRM?

CRM innebär att lära känna sina kunder och med detta som grund kunna
marknadsföra sig mot dessa på ett mer effektivt sätt. Vad som skiljer CRM
från traditionella databaser och marknadsföring kan illustreras i
nedanstående figur. Den enklaste formen av marknadsföring är utskick till
samtliga kunder utan någon segmentering eller uppföljning. Nästa steg är
att segmentera marknadsföringen efter exempelvis demografiska faktorer.
Steg tre är att använda sig av en databas där samtliga kunder finns
registrerade. Det är då möjligt att kartlägga ett individuellt
beteendemönster samt följa upp resultatet av olika kampanjer. Det sista
steget är fullskaligt CRM där det är möjligt att påverka kundens beteende
samt optimera kundens livstidsvärde. De olika stegen kan delas upp enligt
följande, där CRM är den mest avancerade formen.

Modell 1.3 CRM
Källa: ActionBase, egen bearbetning

1.5.2 Marknad & Kunder

Marknaden är i en tillväxtfas och det finns i dagsläget inte många
konkurrenter som har ett uttalat fokus på CRM. ActionBase Marketing

Direkt
Marknadsföring

Segmenterad
Marknadsföring

Databas
Marknadsföring

Customer
Relationship
Management
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Technology erkänner dock att företaget är konkurrentutsatt från företag
som sysslar med både vanlig konsultverksamhet samt även mer
analysinriktad verksamhet. Som exempel kan nämnas KPMG och
PriceWaterhouse inom Management Consulting. Inom analysområdet finns
företaget Analytikerna och inom systemsäljning finns företagen SAS,
Cybercom och Cap Gemini (Gudmunds 2000).

Företaget har trots att de har funnits så kort tid redan hunnit arbeta med
flera välkända företag i Sverige. Som exempel kan nämnas Boxman, Tele2,
Röda korset, Dressmart, SBAB och Svenska Spel. Som vi kan se har
företaget lyckats attrahera flera större organisationer men även uppstickare
på Internet.

När vi fortsättningsvis skriver ActionBase kommer vi att avse ActionBase
Marketing Technology om inget annat anges.

1.6 ActionBase avdelningar

För att ge läsaren en bättre inblick i företagets avdelningar och bättre
förståelse för resultatet vill vi kort presentera vad de rent praktiskt har för
uppgifter.

1.6.1 Client Partner

Client Partner har till uppgift att se till att nödvändiga delar av företaget
samarbetar för att kunden skall tillhandahålla en relevant och önskad
lösning. Att arbeta inom Client Partner kräver därför kompetens inom flera
olika områden. Nedan listar vi de mest framträdande av dessa.

Försäljare: Den anställda måste agera säljare både mot potentiella och
befintliga kunder. Det är då viktigt för Client Partners att veta vilka
produkter företaget erbjuder och vilka olika lösningar kunden kan ha nytta
av. Detta ansvarsområde kommer i framtiden att minskas då det tillkommer
en fristående säljavdelning som skall arbeta med pre-sales och försöka
finna nya kunder samt ta över ansvaret att ”knyta ihop säcken” när parterna
ingått ett avtal. Försäljningen till redan existerande kunder kommer dock
kundansvarig på Client Partner ha hand om.
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Projektledare och koordinator: Vidare har en Client Partner rollen som
projektledare och koordinator.

Kundhantering: Client Partner är även ansvarig för kunden vilket innebär
att personen i fråga måste förstå kundens behov och även ha förmågan att
lägga fram förslag på ett språk som kunden förstår. Att vara kundansvarig
kräver kompetens inom såväl CRM som analys och att kunna se vilka
möjligheter detta kan skapa för kunden.

Då uppdragen alltid har stark anknytning till statistisk analys är det viktigt
att inte bara analytikerna har kunskap på området. Inom Client Partner
finns det personer med bakgrund inom marknadsföring, organisation,
management och statistik.

1.6.2 Analytiker

Analysavdelningen är ansvarig för den mer kvantifierbara delen av ett
CRM-projekt. Det innebär att de bland annat genomför pilotprojekt och
analys av data. Dessa data kan vara exempelvis analys av den kundbas
ActionBase uppdragsgivare besitter.

Analytikerna arbetar med flera olika programvaror och det har uppstått
vissa grupperingar inom avdelningen då de anställda har spetskompetens
inom olika områden. Analytikerna samarbetar med Client Partners under
själva projektet och förser dem med analyser av olika slag.

1.6.3 IT-avdelningen

IT-avdelningens huvudsakliga arbetsuppgift är att sköta internsupport. Det
kan vara allt från underhåll av datasystem till installation av ny
programvara. Vidare utvecklar de själva egna system som i huvudsak
används internt. Exempel på detta är ett system för tidrapportering i syfte
att kunna följa upp beläggningsgraden på de olika avdelningarna. Förr
fungerade också IT som en slags stödtjänst åt analytikerna genom att bygga
upp databaser. Det jobbet sköts idag av så kallade databasanalytiker.
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1.7 Uppsatsens disposition

•  Kapitel ett syftar till att ge läsaren bakgrunden till uppsatsens
problemställning och syfte. Vi presenterar också vårt fallföretag och
deras olika avdelningar och verksamhet.

•  Kapitel två illustrerar inledningsvis våra vetenskapsteoretiska
utgångspunkter och vårt vetenskapliga förhållningssätt. Avsikten med
detta kapitel är att presentera vår syn på verkligheten för läsaren.

•  Kapitel tre beskriver vår undersökningsmetodik och hur vi valt att samla
in data.

•  Kapitel fyra beskriver intervjun och redovisar de olika faktorerna vi
rättat oss efter när vi utformat intervjusituationen. Kapitlet avslutas med
att vi reflekterar över valt tillvägagångssätt i en metodkritik

•  Kapitel fem innehåller vår referensram, som vi arbetat fram ur vår
problemformulering och syfte. I den presenteras vår teoretiska bakgrund
samt vår utgångspunkt för forskningen.

•  Kapitel sex och sju är analys och reslutat. Här presenteras det empiriska
materialet och den teoretiska respektive empiriska analysen utifrån den
framarbetade referensramen.

•  Kapitel åtta. I detta avslutande kapitel redogör vi för våra slutsatser och
rekommendationer samt diskuterar förslag till fortsatta studier.
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2 Vetenskapligt förhållningssätt
Allt vetenskapligt arbete görs enligt Lundahl & Skärvad (1992) inom ramen för
uppställda spelregler. Valet av spelregler för uppsatsen grundar sig i mångt och mycket i de
vetenskapsteoretiska utgångspunkter, det vill säga synen på verkligheten, vi tar ställning för
eller emot. I kommande kapitel kommer vi att redogöra för befintliga vetenskapsideal samt
ta ställning till vilket av dessa vi kommer arbeta efter. Då de olika vetenskapsidealen har
mycket skilda antaganden om begreppet objektivitet och möjligheten att uppnå detta
kommer vi även att behandla det området litet djupare.

2.1 Vetenskapsideal

Som nämndes ovan kommer de vetenskapsteoretiska utgångspunkterna att
påverka vilken typ av forskning vi senare kommer att bedriva. Inom
vetenskapen finns det i huvudsak två teoribildningar inom detta område,
positivism och hermeneutik (Arbnor & Bjerke 1994).

2.1.1 Positivism

Positivismen är ett naturvetenskapligt ideal och dess grundtankar bygger i
stor utsträckning på att vetenskapliga utsagor måste kunna verifieras med
empiriska data. Vidare bygger de centrala tankarna på att det finns en
verklighet som det går att få kunskap om genom iakttagelser och att det
finns en objektiv verklighet som är oberoende av värderingar och
föreställningar. Forskaren skall då spela en roll som observatör, ej deltagare
(Lundahl & Skärvad 1992). Detta innebär att samhällsvetenskapen tar
avstånd från allt som inte är verkligt eller iakttagbart (Lundahl och Skärvad
1992). Teorier ska kunna verifieras eller falsifieras och målet med
forskningen skall vara att finna generaliserbara kausalitetssamband. Dessa
skall forskaren komma fram till genom experiment, kvantitativ mätning
och logiska resonemang (Wiedersheim-Paul & Eriksson 1990). Tillräckligt
mycket fakta gör det möjligt att se mönster och regelbundenheter i
verkligheten och detta kan sedan leda fram till allmänna lagar (Lundahl &
Skärvad 1992).
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2.1.2 Hermeneutik

Hermeneutikerna menar till skillnad från den positivistiska skolan att
vetenskapen bör fokusera på att söka förståelse istället för förklaring. Det
hermeneutiska forskningsidealet används framförallt inom humaniora och
samhällsvetenskap (Patel & Davidsson 1994). Tankar, tidigare kunskap och
känslor ses mer som en tillgång än som ett hinder i forskningen
(Wiedersheim-Paul & Eriksson 1990). De anser till och med att personliga
erfarenheter är nödvändiga för att uppnå vetenskaplig kunskap. Det är dock
enligt hermeneutikern omöjligt att bedriva helt objektiv forskning. Däremot
kan forskaren öka sin trovärdighet genom att redovisa sina syften och
perspektiv kring verklighet och forskningsmetodik (Svenning 1997).

Forskning kring mänskliga och social förhållanden leder fram till kunskap
som ger begränsade möjligheter till generaliseringar. Istället skall
forskningen leda till ökad insikt och förståelse. Till skillnad från
positivisten är hermeneutikern en aktiv deltagare i forskningsprocessen och
inte en utomstående observatör (Lundahl & Skärvad 1992).

Tolkningsprocessen inom hermeneutiken kräver ofta fantasi och kreativitet.
Först gäller det att förstå den subjektiva verkligheten hos de studerade
aktörerna, det vill säga hur de ser på verkligheten och vilka värderingar de
bär på. Utifrån detta gäller det sedan att göra en relevant tolkning av
aktörernas information (Lundahl och Skärvad 1992). Språk och dialog
mellan människor spelar med andra ord stor roll inom denna typ av
forskning. Detta brukar betecknas som den hermeneutiska cirkeln
(Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1990) och kan förklaras på så sätt att
utgångspunkten är forskarens bestämda förförståelse av det som ska
undersökas, det vill säga forskaren vet något i förväg om det som ska
undersökas. Därefter inleder forskaren en dialog med
undersökningsmaterialet. Denna dialog kan betyda intervjuer av olika slag
men även böcker, bilder etc. Med denna dialog som utgångspunkt är det
sedan möjligt för forskaren att få ökad förståelse vilken leder till nya
frågor, ny dialog osv.

De positivistiska och hermeneutiska synsätten är de två dominerande och
skiljer sig som vi sett mycket från varandra. Det vanligaste är att en
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forskare befinner sig någonstans emellan dessa med tyngdpunkt på ett
synsätt (Wiedersheim-Paul & Eriksson 1990).

2.1.3 Vårt vetenskapsideal

Vi anser att verkligheten till stor del är uppbyggd av individens subjektiva
tolkningar men att ett visst mått av objektivitet dock är möjligt att uppnå.
Vi anser också att verkligheten till stor del är socialt konstruerad, men vi är
ej beredda att gå så långt som att verkligheten endast kan ses som en social
konstruktion.

Då vi ej tror på en helt objektiv tolkning av verkligheten samt inte heller att
vi forskare kan avskärma oss från våra värderingar och erfarenheter, är den
hermeneutiska skolan mer lämplig för vår typ av forskning. Därför kommer
vi inte att vara passiva observatörer utan snarare som aktiva i
forskningsprocessen. Vår studie kommer till viss del grunda sig i tolkningar
av personalens uppfattningar en viss fråga och vi förbehåller oss också för
att dessa kan färgas av våra värderingar och förväntningar. Vår uppsats
kommer dock, trots vår hermeneutiska syn, att innehålla vissa inslag av
positivistiska tankar tillexempel att vi strävar mot att nå en viss grad av
objektivitet (se 2.2).

Detta kan sägas vara vår utgångspunkt och för att inte detta ämne ska bli en
hel uppsats i sig själv nöjer vi oss med detta ställningstagande som grund
för huruvida vi anser oss tillhöra den hermeneutiska eller den positivistiska
skolan.

För att få en överblick av vad vi menar med att viss objektivitet är möjlig
kommer vi i följande avsnitt att förklara begreppet lite djupare.

2.2 Objektivitet

Som vi konstaterat i föregående avsnitt tror vi inte på positivismens idé om
att det skulle finnas en helt objektiv verklighet. Istället tror vi att forskare
färgas av värderingar och förväntningar. Objektivitet förekommer dock i
flera former och därför anser vi det viktigt att redogöra för dessa och
därmed visa att vi kan vara objektiva i vissa avseenden.
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Vi som forskare har en specifik bakgrund som vi är medvetna om och detta
torde i viss utsträckning påverkat oss i val av problem. Vidare har en extern
part intresse i det vi skriver vilket också kan ha påverkat oss. Vår
medvetenhet om att dessa två faktorer kan inverka på vår undersökning
torde medföra att vi kan se problemet mer objektivt än vad som skulle varit
möjligt annars (Arbnor & Bjerke 1994).

Lundahl & Skärvad (1992) skriver om tre olika huvudståndpunkter som
finns inom forskningen när det gäller objektivitet:

1. Fullständig objektivitet är möjlig och bör eftersträvas

2. Fullständig objektivitet är inte möjlig, men största möjliga saklighet bör
eftersträvas. Saklighet innebär bland annat att utredaren bör redovisa
sina antaganden och perspektiv öppet och tydligt.

3. Medveten subjektivitet är försvarbar i samhällsvetenskapliga
sammanhang eftersom det enligt detta synsätt är omöjligt att skilja
mellan det subjektiva och det objektiva.

Uppfattningen i punkt två är den som dominerar bland samhällsforskare
och det krävs då en tydlig redovisning av perspektivet, de antaganden och
utgångspunkter som styrt undersökningen och sambandet mellan perspektiv
metod och resultat. Lundahl & Skärvads (1992) punkt två stämmer väl
överens med vårt sätt att behandla objektivitetsproblemet, nämligen att
högsta möjliga objektivitet skall eftersträvas och att vi öppet skall redovisa
våra perspektiv och värderingar. Vidare diskuterar Lundahl & Skärvad
(1992) betydelsen av objektivitet genom att dela upp begreppet i fem
kriterier. De är:

•  Opartiskhet: Det finns inga incitament till att vår undersökning skulle
bli partisk då vi ej har någon anledning att förvränga resultatet. Istället
kommer vi att på bästa sätt försöka ge förslag på hur problemet ifråga
kan behandlas.

•  Förutsättningslöshet: Helt förutsättningslös i denna mening kan vår
utredning aldrig bli eftersom valet av begrepp, föreställningar, normer
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och värderingar kommer att utgöra ”förutsättningar” för utredningen i
fråga.

•  Mångsidighet: Objektivitet enligt detta synsätt kan därför bara uppnås
genom att samtidigt arbeta med flera olika uppsättningar av
förutsättningar och föreställningsramar, en slags ”teoretisk pluralism”.
För oss är detta omöjligt att fullfölja hela vägen. Detta skulle bli alltför
tidskrävande och i slutändan även bli för svårt att överblicka.

•  Fullständighet: Detta kriterium för objektivitet tror vi inte kommer att
bli något problem att uppfylla då det ej finns någon anledning för oss att
exempelvis utelämna viktig information eller medvetet vinkla resultatet
i en viss riktning.

•  Intersubjektivitet: Garantin för att uppnå objektivitet är att det finns en
”opartisk metodapparat”. Denna typ av objektivitet tror vi oss ej kunna
uppfylla fullt ut då vi med hjälp av vår subjektivitet troligtvis inte skulle
göra samma tolkningar av exempelvis intervjuer.

Sammanfattningsvis kan vi säga att vår undersökning kommer att präglas
av viss subjektivitet men att detta inte bör påverka kvaliteten på rapporten
och därmed inte heller trovärdigheten. Vi anser att vi på de viktigare
punkterna kan anse oss vara till det närmaste objektiva utifrån givna
förutsättningar.
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2.3 Induktion & Deduktion

Likväl som det finns olika vetenskapssyner finns det olika sätt för forskaren
att samla och utveckla kunskap. Det som särskiljer de olika
förhållningssätten är huruvida forskningen har sin utgångspunkt i en
befintlig teori eller på empiri. De två vanligast förekommande metoderna är
induktion och deduktion.

En induktiv ansats innebär att forskaren utgår från empirin och ur denna
försöker dra generella och teoretiska slutsatser, det vill säga de bildar
teorier utifrån faktisk kunskap.

En deduktiv ansats innebär att forskaren utifrån teorin formulerar en
hypotes som sedan testas. Med andra ord använder sig forskaren av
befintlig information för att upptäcka nya samband samt för att kunna göra
förutsägelser. (Wallén 1996)

2.3.1 Vår utgångspunkt

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang anser vi att en rent induktiv
eller deduktiv ansats är omöjlig och därför präglas vår studie av inslag från
båda inriktningarna. Uppsatsens deduktiva inslag återfinns i att vi använt
oss av teorier för att hitta en utgångspunkt för vår undersökning.
Uppsatsens induktiva inslag består av att vi med hjälp av empirin som
grund analyserat och försökt komma med nya slutsatser samt omarbeta
befintliga modeller inom ämnet.

En kombination av induktion och deduktion kallar Andersen (1994) för
abduktion och detta tycker vi är den utgångspunkt som karaktäriserar vår
undersökning. Detta då vi som ovan nämnt kommer att använda oss av
både induktion och deduktion. Samtliga begrepp kan illustreras i modellen
på nästa sida.
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Modell 2.1 Deduktion, Induktion och Abduktion
Källa: Andersen 1994
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3 Undersökningsansats och
metodsynsätt

Följande kapitel kommer att redogöra för vår undersökningsmetodik. För att kunna göra
det måste vi ta ställning till hur vi skall se på vårt problem och beroende på vilken ansats vi
väljer här kommer vår undersökning att formas antingen av kvalitativa variabler eller av
kvantitativa variabler. Huruvida vi väljer kvantitativa eller kvalitativa variabler kommer
sedan att påverka hur vi samlar in data, vilket vi också kommer att redogöra för.

3.1 Tre synsätt

Oavsett om induktion eller deduktion väljs som utgångspunkt för
forskningsprocessen kan tre grundläggande synsätt identifieras och
relateras till vår syn på verkligheten och vårt undersökningsområde. Dessa
är analytiska-, system- och aktörssynsättet (Arbnor & Bjerke 1994). Valet
av synsätt kommer att påverka hur vi som forskare formulerar våra
problem, angriper och förhåller oss till det valda problemet samt insamlar
och bedömer empirisk data (Wiedersheim-Paul & Eriksson 1994). För att
vår uppsats ska vara trovärdig anser vi det vara mycket viktigt att redogöra
samt argumentera för de metodval och synsätt vi valt att använda oss av.

De tre synsätten har skilda antaganden om verkligheten och hur forskaren
bör gå tillväga vid en undersökning. Det analytiska synsättet når resultat
enbart genom förklaring och kan liknas vid de positivistiska skolan som
menar att forskaren skall nå resultat genom förklaring och objektiva fakta.
Aktörssynsättet når resultat enbart genom förståelse. Mellan dessa ligger
systemsynsättet som når resultat genom både förklaring och förståelse.

Detta kan sammanfattas i Arbnor & Bjerkes (1994) modell nedan som visar
att vi kan komma fram till ett resultat genom att gå olika vägar beroende på
vilken syn på verkligheten och vetenskapen (förutsättningar) vi har. Dessa
vägar kännetecknas av förklaring eller förståelse.
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Modell 3.1 Vägen till resultatet
Källa: Arbnor & Bjerke 1994 s 71

3.2 Vårt synsätt

Systemsynsättet innebär att forskaren delar upp världen i olika system och
beroende på studiens omfattning kan han sedan begränsa sig till ett eller
flera system. När vi som forskare studerar ett fenomen utifrån
systemsynsättet väljer vi att göra en systemavgränsning som innebär att vi
måste bestämma på vilken nivå vi vill lägga vår analys. Hur vi valt att
använda oss av systemsynsättet illustreras i följande modell där det system
vi fokuserar på finns markerat.

Modell 3.2 ActionBase som ett system

System av företag

System av konsultföretag

System av konsultföretag med fokus på CRM

Avdelningar inom ActionBase , t ex Analys

ActionBase Marketing Technology

Enskilda individen

FörutsättningFörutsättning ResultatResultat
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M odell 3.1 V ägen till resultatet
Källa: Arbnor & Bjerke 1994 s 71



Undersökningsansats och metodsynsätt

20

Systemet som skall utvärderas är ActionBase Marketing Technology. Detta
system kan ses som en del av andra system som framgår av modellen. Vi
kommer att utgå från den enskilda individen och dess uppfattningar om
introduktionsprocessen i företaget. Därefter ser vi till de olika
avdelningarna och om det finns skillnader mellan dessa. Dessa två system
skall sedan ligga till grund för vår analys av ActionBase Marketing
Technology. Detta innebär att det är företaget vi skall analysera, men vi bör
även ha en förståelse för att ActionBase är uppbyggt av flera system
samtidigt som det är en del av andra större system.

Hade vi valt att använda oss av ett aktörssynsätt hade vi begränsat oss till
att endast förstå fenomenet och att sätta sig in objektets situation, vilket inte
varit vår avsikt. Då vi kan spåra inslag av ett accepterande av subjektivitet
och tolkningsmöjligheter hos systemsynsättet anser vi det passa oss bättre.
Genom att se det hela hur ett systemperspektiv förbehåller vi oss också
rätten att förklara saker och ting genom exempelvis kostandssamband eller
liknande. För att återgå till Arbnor och Bjerkes (1994) modell innebär detta
att vi vill komma fram till ett resultat både genom att förstå och förklara.
De tre synsätten kan sammanfattas i en modell av Arbnor & Bjerke 1994:

Modell 3.3 De tre vetenskapliga synsätten
Källa: Arbnor & Bjerke 1994, egen bearbetning

Systemsynsättet befinner sig enligt Arbnor & Bjerke (1994) främst inom
den positivistiska skolan även om systemsynsättet även återfinns inom den
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hermeneutiska skolan. Som vi nämnde i kapitlet om positivism och
hermeneutik sällar vi oss till det sistnämnda. Sammanfattningsvis kan vi
konstatera att vi kommer att bedriva vår forskning inom det grå fältet.

3.3 Kvantitativ och kvalitativ metodteori

För att genomföra en studie kan forskaren använda sig av en kvalitativ eller
kvantitativ datainsamlingsmetod (Wiedersheim-Paul & Eriksson 1994). För
att ge en grund till vårt ställningstagande i denna fråga har vi för avsikt att
först förklara vad dessa olika ansatser innebär. Som hermeneutiker är det
vanligast att använda sig av den kvalitativa metoden.

Kvantitativa undersökningar går ut på att mäta för att sedan kunna beskriva
eller förklara ofta med siffror. Vidare kan det innebära att samband mellan
olika variabler undersöks, exempelvis om det finns ett samband mellan
antalet rökare och antalet personer med cancer. Den kvantitativa
metodteorin kopplas ofta ihop med det analytiska synsättet.

Kvalitativ metodteori är den svåraste att beskriva enligt Lundahl & Skärvad
(1992). En anledning är att frågeställningarna inte är låsta utan de växer
och förändras hela tiden under undersökningens genomförande. De
kvalitativa undersökningarna läggs oftast fram som fallstudier. Det som
studeras i kvalitativa undersökningar är främst individer och grupper av
individer i deras livsvärld. Kvalitativ metod lämpar sig främst för
undersökningar för att förstå hur människor förhåller sig till en viss fråga.
Syftet blir att beskriva beteendet hos enskilda människor och grupper med
utgångspunkt från dem som studeras och tolkning är ett nyckelord för den
kvalitativa forskaren. Teorierna gör det också möjligt att förutsäga hur
individer eller grupper av individer kommer att handla i olika situationer.

3.3.1 Vår studie

Som vi tidigare nämnt har vi valt att studera företaget ActionBase och det
blir vårt fallföretag. Vi har valt att göra en fallstudie eftersom vårt
problemområde kräver frågor och svar som i stor utsträckning kan vara
svåra att beskriva i kvantitativa termer. Detta innefattar bland annat
företagets uppfattningar kring en viss fråga. Vidare påverkar vår



Undersökningsansats och metodsynsätt

22

hermeneutiska verklighetsuppfattning valet av kvalitativ metod. Vid en
fallstudie är det också viktigt att studera processer snarare än samband
(Hedlund & Hägg 1978) vilket överensstämmer med vårt syfte att studera
och förbättra introduktionsprocessen

3.4 Datainsamling

Hur data samlas in är viktigt för rapportens trovärdighet och det finns två
olika typer av data, sekundär- och primärdata. Vilka olika typer av data
som använts i en vetenskaplig rapport kan i viss mån påverka rapportens
objektivitet (jmf kapitlet om objektivitet). Vi skall nu redovisa innebörden
av sekundär och primärdata (Lekwall & Wahlbin 1993).

3.4.1  Sekundärdata

Det finns egentligen inga undersökningar som bygger enbart på primärdata.
Det finns alltid en fas i undersökningsarbetet då sekundärmaterial kommer
till användning. Om inte annat så innebär problemanalysen att läsa litteratur
och tidigare gjorda undersökningar (Lekwall & Wahlbin 1993).

Ytterligare exempel på sekundärdata är redan befintlig data såsom statistik,
forskning och artiklar. Det största problemet med sekundärdata är att hitta
och avgöra vilken information som är relevant för den aktuella
undersökningen (Lekwall & Wahlbin 1993). I vår undersökning använder
vi sekundärdata för att skapa oss en bakgrund och dessutom läsa in oss på
litteratur som skrivits på området vilket förklarats under kapitlet om
induktion och deduktion. Sekundärdata kommer med andra ord att
återfinnas bland annat i referensramen och i företagsbeskrivningen.

Den praktiska insamlingen av data har gjorts genom att söka i bibliotekets
databaser och då främst i Libris och Horizon och på Internet. Ofta har vi
börjat med ett brett sökord som tex. organisationsteori, processer eller BPR
(Business Process Reenginering). Dessutom har vi läst årsredovisningar för
att skapa oss en allmän bild om företaget.

De sekundärdata vi använt oss av har i vissa fall bearbetas och förekommer
alltså inte i sin ursprungsform. Detta gäller bland annat modeller i
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referensramen samt teorier och resonemang som bearbetats för att passa vår
problematik.

3.4.2  Primärdata

Primärdata är den insamlade data som rör vårt specifika fall och kan samlas
in på två sätt, antingen genom observation eller frågemetoder (Lekwall &
Wahlbin 1993). Som tidigare nämnts bygger uppsatsen på kvalitativa
variabler såsom respondenternas upplevelser och värderingar, vilket
ytterligare understryker vikten av frågor istället för observationer.

Vi har först samlat in övergripande data om företaget dels genom att läsa
sekundärdata (se ovan) samt även genom att under två olika tillfällen
intervjua ActionBase VD. Han har gett oss en bild av företaget som helhet
samt historik och framtidsplaner. Informationen från dessa intervjuer
kommer inte användas i empirin utan har mer fungerat som utgångspunkt
för vår undersökning. Huvuddelen av datainsamlingen har alltså bestått av
personliga intervjuer med anställda som kommit till företaget under de
senaste tre åren.

I följande kapitel kommer vi att fördjupa oss inom ämnet intervjuer samt
redovisa vårt tillvägagångssätt.
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4 Intervjuer
Vår undersökning kommer till stor del att grunda sig på intervjuer gjorda med anställda på
fallföretaget. För att ge läsaren en förståelse för denna metod för datainsamling kommer vi i
följande kapitel att förklara närmare vad som kännetecknar en intervju och vad vi som
intervjuare bör tänka på. Sist men inte minst kommer vi att framföra metodkritik.

4.1 Intervjuer och intervjutekniker

Som vi tidigare framfört har vi den inställningen att det krävs en tolkning
av omvärlden för att på så sätt få en ökad förståelse. Som hermeneutiker är
detta en viktig del av metodvalet. Vi har därför använt oss av personliga
intervjuer då vi vill ha en framställning som präglas av personens attityder
och uppfattningar. Lundahl och Skärvad (1992) definierar en personlig
intervju som en metod för datainsamling där information inhämtas genom
att en intervjuare ställer frågor till eller går in i en dialog med
intervjupersoner.

För att skilja olika intervjutekniker är det vanligast att tala om
standardiserade- och icke- standardiserade intervjuer samt strukturerade-
eller förutsättningslösa intervjuer. Huruvida intervjun är standardiserad
eller icke standardiserad beror på hur fast bestämt det är i vilken ordning de
olika frågorna skall komma. Befinner vi oss någonstans mitt emellan är det
vanligt att använda sig av begreppet semistandardiserade intervjuer.
Skillnaden mellan den strukturerade intervjun och förutsättningslösa
intervjun ligger i att målsättningen är mer tydlig i den strukturerade
intervjun medan den förutsättningslösa intervjun lämnar mer tid till
respondenten att utveckla sina tankar.

Den personliga intervjuns fördel är att den ger mer eller mindre
obegränsade möjligheter att vad det gäller olika typer av frågor (Lekvall &
Wahlbin 1987). Intervjun kan också tillåtas bli relativt omfattande så länge
detta godkänns av respondenten. Metoden passar därför bra i fall där
forskaren vill gå på djupet. För att få ut mesta möjliga av intervjun kan det
vara ett bra alternativ att låta respondenten vara anonym. Detta brukar ha
en påverkan på respondenten så att denne i större utsträckning vågar
uttrycka sin åsikt.
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4.2 Urval

Urvalet i en kvalitativ undersökning byggs inte på en statistiskt grundad
inferens utan mer på att urvalet får en sådan sammansättning att vissa
frågeställningar blir väl belysta. Ett sådant urval kallas bedömningsurval
(Lekwall & Wahlbin 1993). Vad forkaren bör tänka på enligt Lekwall &
Wahlbin (1993) är att välja ut ett visst antal undersökningsenheter som på
förhand kan bedömas vara särskilt intressanta för undersökningen. Vanligt
är att bedömningsurval består av ett relativt litet urval. Det går inte heller
att beräkna det slumpmässiga felets storlek och det finns därför inga regler
för hur stort urvalet skall vara för att ge en viss säkerhet i slutsatserna
(Lekwall Wahlbin 1993). I vårt fall där det rör sig om ett relativt litet
företag med få personer att intervjua är det enklare att få ett representativt
urval. Vi anser att det urval vi tagit fram har en relativt god spridning inom
företaget där alla delar av företaget finns representerade.

Som vi nämnt tidigare har vi försökt sprida intervjuerna mellan olika
personer i olika befattningar samt även efter hur lång tid de arbetat i
företaget. Intervjupersonerna har varit anställda från 2 månader upp till 3
år.

Intervjuerna görs med personer från samtliga tre huvudavdelningar och
både med chefer och anställda. Bilden som kommer att ges är ur den
anställdas och chefens perspektiv. Tanken är att vi genom att slå ihop dessa
får en bild som är relevant både för ledningen och de anställda.

4.3 Intervjuer som kommunikationsprocess

Intervjun är en kommunikationsprocess och tolkningen av det som sägs
under intervjuerna innehåller delar som inte är lika lätt gripbara som det
som spelas in. Exempel på sådana uppgifter kan vara nyanser i
respondentens svar, som kan vara viktiga för tolkningen. Intervjufasen
fungerar så att respondenten och intervjuaren växelvis agerar sändare och
mottagare.

Under frågefasen fungerar intervjuaren i huvudsak som sändare och
respondenten som mottagare. Samtidigt sänder respondenten ut information
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till intervjuaren i form av ordlös information. När respondenten lyssnar på
frågorna gör han en tolkning med ledning av sina erfarenheter och sin
uppfattning om den aktuella situationen. Det är utifrån den tolkning han
sedan formulerar sitt svar. Intervjuaren måste därför vara medveten om
detta och se till att respondenten förstått frågan rätt. I svarsfasen är
förhållandet det omvända och intervjuaren är nu den som tolkar det
respondenten uttrycker både verbalt och icke verbalt (Ekholm & Fransson
1975) .

Dessutom föreligger ofta ett antal svarshinder som kan påverka
intervjuprocessen. Dessa illustreras i modellen och innefattar
bakomliggande orsaker som kan orsaka problem vid intervjusituationen
(Ekholm & Fransson 1974):

Modell 4.1 Tolkningsprocessen vid en intervju
Källa: Egen bearbetning ur Ekholm & Fransson s.13

Modellen visar den dubbla tolkningen som gör intervjun till en speciell
process. Vi vill göra läsaren medveten om det speciella förhållande som
råder under intervjun och klargöra vår medvetenhet om tolkningsprocessen.

TOLKNING AV

•Handlande
•Tonfall
•Gester
•Mimik
•Etc

Respondent Intervjuare

M d ll 4 1 T lk i id i t j

SVARSHINDER:
•Minnet
•Stress
•Försvarsmekanismer
•Språket
•Etc.
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4.4 Påverkande faktorer

Andersson (1988) påvisar andra viktiga faktorer som påverkar en intervju. I
en modell visar han den samverkan som finns mellan olika variabler han
anser vara viktiga att tänka på, och hans modell ser litet annorlunda ut än
den vi presenterade ovan. Han har valt att dela upp faktorerna som påverkar
en intervju i fyra olika delar: intervjusituationen, intervjuare, den
intervjuade och intervjuns innehåll. Vi har valt att ta med denna modell då
vi tycker att den kompletterar Ekholm & Franssons (1974) modell på ett
bra sätt och belyser mer externa faktorer som också påverkar
intervjusituationen. Kopplingen till Ekholm & Franssons (1974) modell
kan ses som den dubbelriktade pilen mellan ”intervjuare” och ”den
intervjuade”. De övriga delarna i modellen visar på det växelspel som sker
inom modellen och även vid själva intervjutillfället.

Modell 4.2 Faktorer som påverkar intervjun
Källa: Andersen 1994

4.4.1  Intervjuaren och den intervjuade

Utöver det vi redovisade under rubriken ”Intervjuer som
kommunikationsprocess” vill vi också tillägga vikten av klädsel och
språkval, två ytterligare faktorer som kan påverka resultatet. Andersson
(1985) skriver att klädsel och språk kan ge ett starkt intryck eftersom

INTERVJUSITUATION
-tid

-plats
-andra personer

-etc

INTERVJUARE
-sociala egenskaper
-intervjuskicklighet

-motivation
trygghet, säkerhet

-etc.

-känslighet
-svårighetsgrad
-intressegrad

-väcker ångest
-etc

DEN INTERVJUADE
-sociala egenskaper
-förmåga att svara
-villighet att svara
-trygghet säkerhet

-etc

INTERVJUINNEHÅLL
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personerna i intervjusituationen ofta inte känner varandra och det bildas då
lätt förutfattade meningar grundade på utseende och språkval. Detta är dock
en påverkande faktor vi inte har lagt ner tid på att analysera vidare eftersom
vi anser det viktigare att lägga tyngden på intervjun som
kommunikationsprocess.

Vidare har respondenten, om de önskat, kunnat förbereda sig för intervjun
genom att i förväg ta del av våra frågor och de områden som kommer att
diskuteras.

4.4.2  Intervjusituationen

Under själva intervjusituationen gäller det att skapa en stämning som inte
är alltför stressande. Andersson (1985) skriver också att forskaren helt
enkelt bör välja en plats där både intervjuare och den intervjuade känner sig
trygga och säkra. Vi kan alla hålla med om att olika platser utlöser olika
stämningar, och en intervju blir sannolikt annorlunda om den görs innanför
företagets väggar eller om den görs på en mer neutral plats. Det enda
Jakobsen (1993) rekommenderar är att intervjuaren har det i åtanke under
intervjun och att detta senare återspeglas i analysen.

Vidare är det viktigt att inte ha alltför fasta strategier för hur själva
intervjun skall gå till. Intervjun styrs i viss mån men det får inte heller bli
ett självändamål i sig. Då kan en del av det viktiga växelspelet mellan
intervjuare och respondent gå förlorad. Jakobsen (1993) beskriver
styrningen av en intervju som en balansgång då vi vill ha reda på något
unikt men samtidigt styra intervjun i en viss riktning.

4.4.3  Intervjuinnehåll

Våra intervjuer syftar till att ge oss en grund för resultatet och analysen
vilket innebär att vi i stor utsträckning kommer att fråga sådant som kan
relateras till referensramen och till vårt syfte.

Intervjuaren kan göra helt färdigformulerade frågor och de kan vara mer
eller mindre detaljerade. Det kan också gå till så att intervjuaren och
respondenten tillsammans diskuterar igenom ämnet och intervjun och
lämnar plats för improvisationer. För att en sådan intervju ska bli lyckad är
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det dock viktigt att intervjuaren förbereder olika områden som ska
diskuteras. Vi har använt oss av färdigformulerade frågor men med relativt
öppen struktur då vi inte vill vara för låsta, men vi har heller inte tid för
total improvisation.

Intervjuns innehåll påverkas också av huruvida frågorna är öppna eller mer
slutna. Detta är en viktig skiljelinje, som avser utrymmet svaret kan finnas
inom. Ju fler svarsmöjligheter det finns, desto större är utrymmet och desto
mer öppen är frågan. En öppen fråga kan också bredda innehållet i
intervjun då det kan tänkas att respondenten glider ifrån ämnet.

Vad det gäller de slutna frågorna finns ytterligare en variant av
avgränsningar, nämligen att använda sig av ledande frågor. Vi har använt
oss av denna typ av frågeställningar främst då respondenten svarat något
enstavigt eller väldigt neutralt. Då har vi ställt en följdfråga som till viss del
varit ledande. Detta kan också liknas vid en sammanfattande fråga som
fastslår eller klargör det viktigaste av det som sagts fram till nu och
fungerar som en slutsats. Det behöver inte handla om en sluten fråga utan
fungerar mer som en hypotes vilken kan fungera som en spegel med vars
hjälp den intervjuade kan bedöma det han eller hon sagt. Vi använder
denna typen av frågor för att ge respondenten en chans att bli överens om
innebörden i det han sagt. Vi anser att det annars föreligger en risk för
feltolkningar samt att graden av subjektivitet blir alltför hög.
Att vi har viss standardisering och inte valt att använda helt öppna frågor
kommer av att standardisering underlättar jämförelse mellan svaren och
sparar tid när det kommer till tolkning och bearbetning (Wärneryd 1993).
Intervjubilagorna återfinns i bilaga 1 och 2.

Sammanfattningsvis kan vi säga att det är en balansgång mellan olika för-
och nackdelar där vi valt ovanstående utformning då vi alltså ansåg det
vara viktigt att kunna ha viss jämförelse mellan svaren.

En fråga vi ställde oss redan i början av vår intervjufas var hur vi skulle
göra för att få intervjun att handla om det vi vill att den skall handla om.
Vad händer om oförutsedda händelser inträffar till exempel? Jacobsen
(1993) skriver att det råder delade meningar om hur mycket intervjuaren
skall styra samtalet och hur strama tyglarna skall vara. Han skriver att det
beror mycket på vem som intervjuas, men poängterar att det gäller att
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stanna kvar i rollerna som intervjuare och respondent. Naturligtvis har
respondenten alltid rätt att avbryta intervjun om han tycker att den blir för
pressande vilket också är möjligt om respondenten tycker frågan är alltför
känslig.

4.4.4 Sammanfatting intervjuer

För att återknyta till modellen som visade vad som påverkar intervjun samt
den modell som visar vad som påverkar tolkningen anser vi att dessa kan
sammanföras. Vi får då en helhetsbild över intervjusituationen och kan lätt
överblicka de faktorer som har betydelse för att intervjun skall bli givande.

Modell 4.3 Faktorer som påverkar intervjun och tolkningen
Källa: Andersen 1994 och Ekholm & Fransson 1974 egen bearbetning.

4.5 Svarsregistrering

Det som gör det svårt att tolka öppna svar är att de kan innehålla allt från
enstaka ord till långa utlägg. Det är detta som ger de öppna svaren deras
kvalitativa karaktär eftersom de inte kan ges olika siffervärden och

INTERVJUSITUATION
-tid

-plats
-andra personer

-etc.

INTERVJUAREN
-sociala egenskaper
-intervjuskicklighet

-motivation
trygghet, säkerhet

-etc.

INTERVJUINNEHÅLL
-känslighet

-svårighetsgrad
-intressegrad

-väcker ångest
-etc.

DEN INTERVJUADE
-sociala egenskaper
-förmåga att svara
-villighet att svara
-trygghet säkerhet

-etc.

Tolkning Tolkning
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databearbetas (Andersson 1985). Man kan dock använda vissa hållpunkter
för att jämföra svaren vilket vi gjort i bearbetningen efter intervjuerna är
klara.

Det finns olika tekniker för registrering av svar från intervjuer. Även om vi
inte skall redovisa intervjuerna i tryck kommer de, efter det att de spelats in
på band även att skrivas ned på papper. Detta för att lättare kunna gå
tillbaka och söka upp viktiga citat och dylikt. Att vi har bestämt oss för att
spela in intervjuerna på band är för att undvika att allt för mycket av vår
uppmärksamhet på respondenten skall gå förlorad. Problem kan uppstå om
respondenten känner sig pressad av att ha en bandspelare vi intervjun.
Andersson (1985) skriver att många intervjupersoner upplever ett obehag
över att få sina ord inspelade. Han menar också att intervjuaren trots denna
risk kan välja att spela in intervjun, men att det måste respekteras om någon
respondent då inte vill svara.

För att kontrollera att vi uppfattat intervjuerna på rätt sätt skickar vi det
nedskrivna resultatet till respondenterna. Detta ger respondenten möjlighet
att reda ut eventuella missförstånd och det ger oss också en kvalitetssäkring
av intervjuerna.

4.6 Metodkritik

I föregående kapitel har vi redovisat fördelar och till viss del de risker om
finns när undersökningen bygger på personliga intervjuer. Dock finns det
ingen metod som endast besitter fördelar och det gäller även för den metod
vi valt. Folk ger nämligen ibland svar som inte är sanna, utan svar som de
tror intervjuaren förväntar sig att de skall ge. Detta fenomen kallar
Wärneryd (1993) ”social önskvärdhet” och ger rådet att formulera frågorna
så att inget alternativ verkar mer acceptabelt än något annat. Vi tror att
detta kan påverka oss genom att respondenterna ger ett svar där de
undviker att ge provokativa och kritiserande svar, men vi försöker undvika
detta genom att ge de intervjuade anonymitet. Respondenten kan i vissa fall
ha svårt att ta ställning i en viss fråga vilket kan innebära att en intervju får
olika utfall beroende på vid vilken tidpunkt respondenten tillfrågas. Det är
också lätt att respondenten ger ett svar, som han eller hon vet
överensstämmer med den allmänna opinionen istället för att framföra sin
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personliga åsikt. Att respondenten gör så är för att undvika att uppfattas
som provocerande eller avvikande.

Intervjuaren kan också vara en källa till fel då han på olika sätt kan påverka
respondenten på olika sätt. Det finns också en viss risk att intervjuaren vid
personliga intervjuer tolkar svaren på ett felaktigt sätt. Vanligast är att
intervjuaren gärna tolkar svaret i riktning mot den allmänna åsikten, så
kallad centraliseringseffekt (Lekwall & Wahlbin 1987). Detta problem kan
dock undvikas om den som intervjuar är medveten om dem. Vi har också
försökt undvika detta genom att be respondenterna godkänna det vi
dokumenterat från intervjuerna.

Vi är medvetna om att det vid en kvalitativ undersökning föreligger en risk
att urvalet ej är representativt för företaget. Med det menar vi att det kan
vara så att det finns andra åsikter hos personer vi valt att inte intervjua. Då
vi valt att använda oss av ett relativt stort urval i en liten population anser
vi oss till viss del kunna undgå ovanstående risk.

De ovan nämnda riskerna och intervjuareffekten anser vi kan undvikas
genom att vi som intervjuare är medvetna om dem. Genom att studera
ämnet anser vi att de intervjuer vi kommer att genomföra kommer att vara
tillräckligt trovärdiga för att kunna använda som underlag för vårt resultat.

Det går också att rikta kritik mot fallstudien som vetenskaplig
undersökning. En vanlig uppfattning är att denna typ av studier med ett
företag i fokus är att de i mindre utsträckning kan användas i vetenskapliga
syften och att det ej går att generalisera utifrån ett specifikt företag (Kjellén
& Söderman 1980). Samma författare förespråkar också motsatsen och
menar att fallstudien som vetenskaplig undersökning fått alldeles för liten
plats i forskningen. Detta har på senare tid uppmärksammats och
fallstudien har blivit en allt vanligare forskningsmetod.

Vad vi skulle kunna gjort är en bredare undersökning med fler företag. Vi
har dock efter noggrant övervägande valt ett specifikt företag med
motiveringen att vi då kan göra en djupare studie än vad som annars varit
möjligt.
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5 Referensram
För att kunna tolka de resultat vi kommer fram till i vår empiriska undersökning har vi
använt oss av en teoretisk referensram. Teorierna vi använt oss skall underlätta att välja
fokus vid våra intervjuer samt ge läsaren en förståelse för de använda begreppen.
Avslutningsvis kommer vi att utifrån de begrepp vi diskuterat i referensramen skapa en
slags idealmodell över hur vi tror att en bra introduktionsprocess är utformad.

5.1 Inledning

Teorierna i vår referensram behandlar området effektivitet i organisationer i
allmänhet och kopplar även begreppet till processer i företag. Vissa
problem att hitta teorier som är kopplar effektivitets- och processtänkande
till introduktionen av personal har dock uppstått. Därför bygger vår
referensram i stor utsträckning att vi på egen hand sammanfört flera olika
teorier om just effektivitet och processer och sedan applicerat dem på vårt
problem.

5.2 Effektivitet – vad är det?

Hur är det möjligt att bestämma huruvida ett företag är framgångsrikt eller
ej? Många forskare menar att effektivitet är ett mått på framgång, men
termen kan användas i många olika sammanhang och är ett ofta använt men
också mångtydigt begrepp. En kategorisering av begreppet effektivitet är
att dela upp det i en inre och en yttre dimension Rehnman (1974).

5.2.1  Yttre effektivitet

Detta begrepp är relaterat till hur väl företaget samspelar med sin
omgivning och tanken är att den organisation som inte uppfyller detta på ett
effektivt sätt kommer att drabbas av sanktioner. Det är med andra ord ett
mått på hur högt organisationens produkter värderas i förhållande till
kostnaderna för de resurser som förbrukas. Det kan formellt beskrivas som
kvoten mellan priser på produkterna och priset för produktionsfaktorer
(Rehnman 1974). Likt Rehnman (1974) skriver också Stymne (1972) att
den yttre effektiviteten har att göra med organisationens relationer till



Referensram

34

omvärlden till skillnad från den inre effektiviteten som handlar om
organisationens förmåga att samla och bearbeta information och resurser
som den får av omvärlden. Dessa processer bestämmer hur bra
organisationen samlar information och resurser från omvärlden och
inkluderar också förmågan att utveckla en struktur som försäkrar att
ständiga bidrag från omgivningen bearbetas (Stymne 1972).

5.2.2  Inre effektivitet

Detta begrepp förklarar hur effektiv en organisation är i att omvandla
resurser till produkter. Tanken är att organisationer ses som ett instrument
för att omvandla input till output. Begreppet inre effektivitet ligger nära
begreppet produktivitet (Rehnman 1974).

Den totala effektiviteten beräknas som produkten av den yttre och inre
effektiviteten. Poängen med resonemanget är att både den inre- och yttre
effektiviteten måste behållas för att ett företag skall kunna ha en hög total
effektivitet (Lindefeldt 1991). Intern och extern effektivitet kan även
relateras till funktioner inom företaget. Exempelvis är kundtillfredsställelse
kopplat till extern effektivitet medan produktivitet är kopplad till intern.

Även Stymne (1972) delar upp effektivitetsbegreppet i en yttre och en inre
dimension, och använder det i samband med processer. Han liknar
organisationen vid en maskin där den inre effektiviteten kan ses som
graden av effektivitet den maskinen har eller dess kapacitet att transformera
input till output med minsta möjliga energiförbrukning. Men en
organisation är inte en maskin vars output och inputs går att exakt mäta. En
organisation är ett system vars processer skapar värde och det går därför
inte att använda de mätmetoder man använder för ”vanliga” effektivitets
mått. Därför föreslår Stymne (1972) att företaget skall mäta den interna
effektiviteten med hjälp av processindikatorer. Dessa skall vara olika mål
inom processen.

Vidare menar han att organisatoriska processer är flöden av aktiviteter i
tiden som studeras. Olika processer har olika tidsperspektiv och Stymne
(1972) skriver att beroende på omgivningen har olika processer olika
betydelse för organisationens överlevnad. Han illustrerar företagets inre
och yttre effektivitet enligt följande modell:
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Modell 5.1 Total effektivitet
Källa: Stymne 1972

Vi har som utgångspunkt att vi befinner oss i rutorna ”internally oriented
processes” och ”internal effeciveness” då vi konstaterat att vårt problem
har att göra med en intern effektivitet. Som modellen visar är det de interna
processerna som ligger till grund för huruvida en organisation kan uppnå
intern effektivitet och även total effektivitet. Vi är medvetna om att den
uppmärksamma läsaren antagligen kommer att hävda att det går att
argumentera för att personalen har en koppling till den yttre effektiviteten
då dessa resurser kommer utifrån och är ett mått på hur väl organisationen
kan ta tillvara på dessa . Vi menar dock att den yttre effektiviteten är mer
relaterad till rekryteringsprocess och är sålunda inte i vårt intresse att
undersöka. Så här långt kan vi konstatera att vi enligt Stymne (1972) ser på
effektivitet som graden av resursutnyttjande. Detta innebär att de
nyanställda kan ses som en resurs som effektivt skall omvandlas till output.

5.2.3  Kompletterande syn på effektivitet

Utöver den här synen på effektivitet skulle vi vilja ta in ytterligare en
aspekt som grundar sig i ”Competing Values Model” (Quinn & Rohrbaugh
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1983). Syftet med modellen är att visa att företag bör välja effektivitetsmått
beroende på de värderingar och mål som finns internt. Då företag har olika
målsättning innebär det att det ej finns en korrekt modell för hur effektivitet
skall uppnås utan varje organisation skall ha egna effektivitetsmått samt
vägar för att nå dit.

Quinn & Rohrbaugh (1983) menar att det finns två dimensioner av att se på
ett företags effektivitet. Den första dimensionen har att göra med huruvida
ett företag är externt eller internt orienterade.

Ett företag med ett externt fokus kännetecknas av logik, rationalitet och en
vilja att utnyttja sina resurser effektivt medan det interna perspektivet har
sin utgångspunkt i personalen och deras välbefinnande, kommunikation
samt hur väl interna processer fungerar. Denna dimension kompletterar
Quinn med faktorerna kontroll och flexibilitet och sammanför dem i modell
5.2.

Det flexibla företaget med ett internt perspektiv bör mäta sin effektivitet
genom att kontrollera hur väl personalen fungerar i företaget samt sträva
efter ständig utveckling av denna. Företaget i modellen för det öppna
systemet försöker att behålla flexibiliteten gentemot omgivningen samt
skapa tillväxt.

Modellen för rationell måluppfyllelse har ett externt perspektiv i
kombination med en strävan mot kontroll. Företagen med denna
självuppfattning fokuserar på att genom tydliga målformuleringar uppnå
produktivitet.
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Modell 5.2 Synsätt på effektivitet
Källa: Quinn & Rohrbaugh 1983, egen bearbetning

Vår ståndpunkt skulle kunna sammanfattas i att vi ser på effektivitet ur en
processaspekt, och då effektivitet i en inre process, nämligen
introduktionsprocessen. Vidare ser vi att effektiviteten även är relaterad till
begreppen kontroll och kommunikation. Vår syn på effektivitet
överensstämmer med andra ord med den interna processmodellen (se den
gråmarkerade rutan i modellen), nämligen att effektivitet i detta fall bör
vara relaterat kontroll och internt fokus. Det ska senare visa sig att även
Stymne (1972) behandlar kontroll och kommunikation i samband med
effektivt resursutnyttjande.

Värt att notera är att denna modell inte berättar någon sanning om olika
företag utan syftar mer till att illustrera olika uppfattningar om företaget.
Personer med olika befattning kan han ha helt olika uppfattningar om vad
den egna organisationen står för samt vad begreppet effektivitet innebär.
Modellen hjälper endast till att beskriva vår ståndpunkt inför
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effektivitetsbegreppet. Vi har valt att redovisa modellen då vi anser att den
på ett bra sätt visar de olika fokus och mål en organisation kan ha.

I nästa avsnitt kommer vi att fördjupa oss ytterligare och förklara vad som
menas med processer och vad som kännetecknar dessa.

5.3 Processer

Hammer & Champy (1993) definierar en process som en samling
aktiviteter med ett eller flera slags input för att skapa en output med värde
för kunden. Inom en organisation finns det tusentals olika processer där det
går att identifiera ett fåtal enskilda nyckelprocesser.

Stymne (1972) behandlar processer, som tidigare sagts genom att definiera
externt och internt orienterade processer. Han kopplar också ihop processer
med effektivitetsbegreppet. Det är de interna processerna vi använder oss
av, men vi har valt att visa även de externa processerna för att ge läsaren en
helhetsbild av teorierna och de är med i rent informativt syfte.

5.3.1  Externt orienterade processer

Stymne (1972) beskriver följande externa processer som är viktiga för
företagets yttre effektivitet:

Institutionaliseringsprocessen: Består av aktiviteter genom vilka
organisationen blir en del av ett större socialt system. Processen måste
studeras under minst en generation av organisationsledare. Som ett resultat
av denna process upphör organisationen att bara vara ett medel för dess
medlemmar att uppnå deras mål till att spela en viktig roll i ett större socialt
system där organisationen blir nödvändig för att andra delar av
omgivningen skall fungera.

Adaptions processen: Aktiviteter som påverkar och förändrar
organisationens strategi. Förändringar i strategin sker i och med att
företaget förändrar sig utefter de mål och möjligheter de ser i omgivningen.
Behovet av att förändra sig kan uppstå på grund av strukturella
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förändringar i omgivningen. Exempel på strukturella förändringar kan vara
tex. förändringar i populationsmängd, ny teknologi och nya lagar.

Utbytesprocessen: Utbytesprocessen beskriver i vilken mån organisationen
tar och ger bidrag till omgivningen. Det sker ett utbyte mellan personer och
grupper både inom och mellan organisationen och dess omgivning. Ett sätt
att mäta hur väl denna process fungerar är att se om det finns en balans
mellan bidrag och uppmuntringar för varje deltagare i systemet. Att det är
en balans betyder att varje deltagare anser att värdet av hans eller hennes
bidrag motsvaras av det han eller hon får ut av organisationen.

5.3.2  Internt orienterade processer

Stymne (1972) identifierar två interna processer, belöningsprocessen och
kontrollprocessen där vi kommer att fokusera på den sistnämnda.
Belöningsprocessen kommer dock att beskrivas kort.

Belöningsprocessen: Är uppbyggd kring att ledningen vill stärka vissa
beteenden i organisationen genom exempelvis belöningar eller sanktioner.
Det handlar om att få organisationsmedlemmarna att lägga ner tid och kraft
på arbetet inom organisationen. Det finns ett stort antal olika sätt den
anställda kan agera på och ändå få sina uppgifter genomförda, detta
eftersom det bara är en del av det beteende individen utför, som räknas med
i processerna som pågår i organisationen. Mätningen kan därför ske genom
att se hur mycket tid och ansträngning individen lägger ned på sitt arbete
eller hur stor vilja det finns att utföra sitt arbete.

Kontrollprocessen: Denna process består av aktiviteter som koordinerar
olika delar av organisationen. De flesta organisationer är funktionellt
specialiserade vilket innebär att uppgifter delas upp i mindre delar som
utförs av olika personer. Stymne (1972) skriver att när en kontrollprocess
fungerar dåligt yttrar det sig ofta i att det blir en spänd relation mellan olika
enheter, på grund av t ex icke uppfyllda förväntningar på beteendet av
andra enheter. Den centrala delen inom kontrollprocessen är
kommunikation och i viss mån lärande. Man kan mäta hur väl processen
fungerar genom att se hur väl de kan lösa problem, bearbeta information
eller överföra information.
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Defekter och skevheter inom kontrollprocessen kan resultera i dåligt
utnyttjande av företagets interna resurser. Därför kan de indikatorer som
mäter hur väl kontrollprocessen fungerar, vara inriktade på att mäta hur
störningarna uppfattas när koordinationen inte fungerar, personalen tvingas
göra dubbelarbete etc. En sådan störning kan det vara när en nyanställd
skall introduceras på den nya arbetsplatsen. Det blir lätt att några anställda
då får arbeta dubbelt och det kan göra att effektiviteten minskar både
genom att de nyanställda inte kan arbeta fullt, men även av att han tar tid i
anspråk som skulle kunna användas till något annat. Det gäller därför att
processen utnyttjar tiden på bästa sätt.

Andra faktorer som är viktiga att tänka på är att den kontrollerande
enheten, t ex en chef, har möjligheten att följa upp och kontrollera de
nyanställda och därmed kunna bidraga med konstruktiv feedback. Vi ser en
koppling mellan detta resonemang av Stymne (1972) och vår egna
undersökning i och med att den process vi ämnar undersöka har bristande
kontroll och det sker ett flöde av information från de nyanställda och det
omgivande systemet samt den kontrollerande enheten. Dessutom skriver
Stymne (1972) att nyckelorden för denna kommunikationsprocess är
överföring och mottagande av information (dvs. problemlösning) mellan
olika enheter, utveckling av nya program samt sparande av information.
Detta illustrerar Stymne (1972) i följande modell som vi skall återknyta till
senare i referensramen. De smala pilarna symboliserar information och
kommunikation och den grå pilen visar ett beteende som den
kontrollerande enheten vill påverka.
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Modell 5.3 Kontrollprocessen
Källa: Stymne 1972, s 83

5.3.3  Kompletterande syn på processer

Porter (1985) och Earl & Kahn (1994) och har en annan syn på processer
jämfört med Stymne (1972). De definierar de olika processerna med
avseende på vilken betydelse de har för företagets verksamhet och är mer
internt orienterade. Earl & Kahn (1992) beskriver processer i ett företag
som vanliga aktiviteter som är dolda i organisationsstrukturen. För att
förstå ett företags huvudprocesser behövs också en förståelse för de olika
delprocesserna. De olika processerna i företaget kan enligt Earl & Kahn
(1994) kategoriseras enligt följande:

•  Kärnprocesser: Processer som är centrala för verksamheten och är
relaterade direkt till externa kunder. Vanligtvis de primära aktiviteterna
i värdekedjan.

•  Stödprocesser: Processer som har interna kunder och fungerar som stöd
för huvudprocesserna. De innehåller sekundära aktiviteter i värdekedjan
som t ex administration

•  Nätverksprocesser: Processer som sträcker sig utanför organisationens
gränser mot leverantörer, kunder och andra intressenter
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•  Managementprocesser: Processer som används vid planering,
organisation och styrning av företaget.

Liknande resonemang förs av Porter (1985) som beskriver ett antal skilda
processer och aktiviteter. Ett verktyg för att kunna analysera och utvärdera
dessa aktiviteter erbjuder värdekedjan (se modell 5.4). Den används för att
visa de strategiskt viktiga aktiviteterna i företaget. Att kunna utnyttja dessa
processer kan få företaget att konkurrera genom att utföra dem billigare
eller bättre än sina konkurrenter. Processerna/aktiviteterna i företaget delas
upp i två olika huvudgrupper, primära och stödjande aktiviteter. Porter
(1985) definierar värde som den summa kunderna betalar för produkten
eller tjänsten.

5.3.4  Primära aktiviteter

Det finns enligt Porter (1985) fem allmänna kategorier av aktiviteter
inblandade i företagets värdeskapande:

•  Ingående logistik: Aktiviteter associerade med ta emot, sprida och lagra
inputs till produkten eller tjänsten.

•  Operationer: Aktiviteter där inputs transformeras till den slutgiltiga
produkten. Här skriver Porter att det handlar om lagerhållning, material
hantering etc.

•  Utgående logistik: Aktiviteter där den rent fysiska distributionen av
produkten står i fokus. Exempel i vårt fall skulle kunna vara
schemalagda tider för när projekten skall vara klara och dylikt.

•  Marknadsföring & Försäljning: Reklam, PR, säljpersonal samt valet av
kanaler för att distribuera tjänsten och produkterna. Det sker viss
marknadsföring på ActionBase men ej i stor utsträckning.

•  Service: Aktiviteter associerade med underhållet av produkten.
ActionBase tillhandahåller en service som innebär att kunderna skall
kunna utbilda en av den egna personalen för att sedan bibehålla CRM-
tänkandet.
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5.3.5  Understödjande aktiviteter

Följande aktiviteter fungerar som stödprocesser till de primära processerna
(jmf Earl & Kahn 1994). Porter (1985) för ett liknande resonemang men
talar istället om understödjande aktiviteter:

•  Anskaffande: Anskaffande eller ”Procurement” har med själva
inköpsfunktionen och dess rutiner att göra, ej med den fysiska enheten
företaget köper in. Ofta har dessa funktioner karaktären av att gälla för
hela företaget och behöver inte vara kopplade till en viss del av de
primära aktiviteterna.

•  Teknologiutveckling: Varje process i företaget innehåller teknologi, det
kan vara know-how standarder, procedurer och/eller rutiner.
Utvecklingen kan vara den som sker när företaget hela tiden försöker
utveckla och förbättra de processer som pågår inom företaget. De måste
inte vara associerade med slutprodukten eller tjänsten.
Teknologiutvecklingen fungerar som ett stöd för hela värdekedjan och
inom ActionBase tror vi att denna del håller på att utvecklas.

•  Human Resource Management: Dessa aktiviteter har med rekrytering,
anställning, träning och utveckling av personalen att göra. Human
resource avdelningen fungerar också som ett störför hela värdekedjan
och är viktig i alla dess delar. Det finns i nuläget inte någon sådan
funktion hos ActionBase utan det sköts än så länge på ett mer ad-hoc
betonat vis. Genom att motivera och använda de anställda på ett bättre
sätt än konkurrenterna, och som i vårt fall få dem produktiva på en
kortare tid, kan företaget få ett försprång gentemot konkurrenterna.

•  Företagets infrastruktur: Inom denna delen av värdekedjan finner vi
management, planering, finans och redovisning etc. Här finns det enligt
Porter (1985) också en källa för att skaffa sig ett konkurrensövertag.
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Porter (1985) sammanfattar primära aktiviteter samt understödjande
aktiviteter i följande modell:

Modell 5.4 Värdekedjan
Källa Porter 1985 s. 37 egen bearbetning

Enligt Porter (1985) kan introduktionsprocessen också liknas vid en
understödjande aktivitet och då med inriktning på HRM (se den markerade
rutan i modellen). Vår uppfattning är att det även går att använda Earl &
Kahn (1994) som utgångspunkt och då skulle introduktionsprocessen
kunna liknas vid en stödprocess som är mycket viktig för att kunna hålla en
god kvalitet på kärnprocesserna. Som vi tolkar det uppfyller stödprocessen
och den understödjande aktiviteten samma funktion.

Anledningen till att vi relaterar till Porters värdekedja är att den på ett
tydligt och bra sätt visat företagets olika aktiviteter och hur dessa kan
åskådliggöras som processer. Vi ser på ett tydligt sätt hur
introduktionsprocessen kan ses som ett stöd till de övriga processerna och
vi rättfärdigar därför varför den är viktig att studera.

5.4 Sammanfattning av referensramen

Vi kan konstatera att vårt problem har att göra med en stödprocess inom
ActionBase då vi ser introduktionen av nyanställda som ett nödvändigt stöd
för att kärnprocessen skall fungera mer effektivt. Kärnprocessen i detta fall
är de aktiviteter som skapar värde för kunden, det vill säga konsulttjänsten.
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Introduktionsprocessen bör vara ett effektivt flöde där människor slussas
genom organisationen för att så snabbt kunna arbeta med riktiga
arbetsuppgifter. För att uppnå ett effektivt flöde krävs enligt vår
uppfattning kontroll och även kommunikation och information. Därför har
vi valt att sammanfatta vår referensram med Stymnes modell över
kontrollprocessen som vi applicerat på introduktionen av personal. En
effektiv introduktionsprocess bör enligt vår mening genomsyras av kontroll
i form av standards, kommunikation, information och feedback.
Kontrollprocessen sammanfattar vi i modell 5.5.

Vad modellen visar är vad vi diskuterat tidigare i sammanfattningen. Den
är en förstoring av introduktionsprocessen som en intern process och
därmed en stödprocess (se de vitmarkerade delarna av figurerna ovanför
den stora modellen). De två mindre modellerna är med för att visa dels att
det handlar om inre effektivitet, och dels att det är en process med en
understödjande funktion viktig för hela företaget.

Modell 5.5 Kontrollprocessen som en stödprocess/understödjande aktivitet
Källa: Stymne 1972 & Porter 1985, egen bearbetning

FIRM INFRASTRUCTURE

TECHNOLOGY DEVELOPEMENT

PROCUREMENT

INBOUND
LOGISTICS

OPERATIONS OUTBOUND
LOGISTICS

MARKETING
& SALES

SERVICE

SUPPORT
ACTIVITIES

PRIMARY ACTIVITIES

Källa: Porter 1985 s.37

Margin

Margin

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - INTRODUKTIONSPROCESSEN

KONTROLLERANDE
 ENHET/VD

KONTROLLERANDE
 ENHET/VD

OMGIVANDE SYSTEM/MEDARBETAREOMGIVANDE SYSTEM/MEDARBETARE

NYANSTÄLLDNYANSTÄLLD

Resultat den
nyanställda skall
uppnå tex.

•Förstå processerna
inom företaget

•Förstå och kunna
företagets produkter

•Börja arbeta
självständigt

Resultat den
nyanställda skall
uppnå tex.

•Förstå processerna
inom företaget

•Förstå och kunna
företagets produkter

•Börja arbeta
självständigt

Feedback

InformationFrågor

Feed
back

/utvärd
erin

g

av nyanstä
lld

Stan
dard

s fö
r

introduktion Info, feedback
och handledning

Frågor &
inform

ation

Feedback

Utför uppgifter



Referensram

46

En kontrollprocess består enligt Stymne (1972) av tre parter, kontrollerande
enhet, kontrollerad enhet och det omgivande systemet. Vi har valt att likna
dessa i nämnd ordning vid VD, nyanställd och medarbetare. Dessa ska
sedan interagera på ett sätt som i slutet av introduktionsprocessen ska
resultera i att de nyanställda uppnår vissa uppställda mål enligt punkterna i
modellen. Vidare ska feedback ges enligt de streckade pilarna, det vill säga
resultatet av individens introduktionsprocess ska följas upp av både chefen
och övriga involverade anställda. Själva flödet skall bestå av
kommunikation, information och feedback och det skall ge de nyanställda
en effektiv introduktionsprocess. Effektiv i den mening som diskuterades i
kapitlet som handlade om just effektivitet, nämligen ett optimalt
resursutnyttjande. Ett sätt att nå detta är genom en bättre kontroll av
resurserna. En effektiv introduktionsprocess skall enligt Porter hjälpa
företaget att upprätthålla kärnprocesserna och det är vi benägna att hålla
med om att introduktionsprocessen gör.



Resultat

47

6 Resultat
Vår resultatdel kommer att ha ett upplägg som bygger på att vi först redogör för hur själva
intervjuerna fortlöpte jämfört med det vi hade planerat enligt kapitlet om intervjuer i
metoddelen. Efter det följer resultatet av de fakta som framkom vid intervjuerna uppdelat
avdelningsvis och relaterat till de begrepp vi diskuterat i referensramen. Vår avsikt är att
sammanfatta kapitlet genom att redovisa resultatet först avdelning för avdelning och slutligen
göra en generalisering för hela förtaget.

6.1 Intervjuerna – det praktiska förfarandet

I metodkapitlet redogjorde vi för olika intervjumetoder och vilken vi har
för avsikt att tillämpa. Vi tycker här att det är på sin plats att analysera hur
själva intervjusituationen gick till i verkligheten och då återknyta till de
olika rubriker vi redovisade i metoden. Avsikten med den här
återkopplingen är att läsaren skall kunna ha detta i åtanke när han senare
läser resultat och analys.

6.1.1 Urval

Efter urvalet i första intervjuomgången då vi talade med 4 personer på
företaget valde vi att gå på bredden snarare än på djupet eftersom vi ansåg
att djupare intervjuer med samma personer inte hade tillfört uppsatsen
märkbart mer substans. Vi intervjuade istället ytterligare fyra personer som
fullbordade vårt resultat och gav oss nödvändig information. Enligt
bedömningsurvalets kriterier (Lekwall & Wahlbin 1993) har vi dock
uppfyllt de kriterier vi hade uppsatta från början. Vi valde också att utföra
två stycken intervjuer med företagen Sigma och Frontec eftersom vi ville
undersöka huruvida resultaten vi fått på ActionBase var specifika för dem
eller om det var något som fler företag hade upplevt. Dessa två
kompletterande intervjuer gjordes efter det att alla intervjuer var gjorda på
ActionBase och vi valde dessa två eftersom de hade en liknande situation
som den på fallföretaget.
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6.1.2 Intervjusituationen

Intervjuerna ägde rum i ett av företagets konferensrum där vi kunde arbeta
avskilt från de övriga anställda och vi försökte genom detta skapa en mer
privat och avslappnad stämning. Efter en kort introduktion där vi förklarade
syfte och problemformulering för respondenterna började vi ställa frågor
och intervjuerna varade sedan mellan 45 och 60 minuter. Vi turades om att
ställa frågor, men det var tillåtet att bryta in och fylla ut frågorna så länge
vi höll oss till ämnet. En av oss gjorde korta anteckningar skriftligt i syfte
att ha små stolpar för att direkt efter intervjun kunna gå igenom resultatet
och diskutera vad vi precis hört. Intervjuerna spelades också in på band
vilket gjorde det lättare både att citera och att kvalitetssäkra.

6.1.3 Intervjuaren & den intervjuade

Under denna rubrik vill vi återkoppla till avsnittet i metoden som handlade
om dubbel tolkning. Utöver de tolkningar vi beskrev i metodkapitlet har
viss tolkning varit nödvändig när intervjuerna senare lyssnats igenom. Med
det menar vi att det kan vara svårt att återkalla de stämningar som fanns
under intervjun. Vi vet att de olika tolkningarna kommer påverka resultatet
i uppsatsen då både vi som gör intervjuerna och respondenterna gör
tolkningar av både verbal och icke verbal kommunikation.

Som vi förklarat tidigare är det inte enbart det sagda som har betydelse i en
intervju utan också kroppsspråket. Dessutom är inte skriftspråket identiskt
med talspråket, och det har därför i vissa fall blivit skillnader i svaren på
grund av detta. Just sådana problem har vi försökt undvika genom att
lyssna igenom intervjuerna en extra gång där det behövdes.

6.1.4 Intervjuns innehåll

Innehållet i intervjun uppfattades som intressant av de intervjuade men det
är värt att poängtera att vi som forskare måste vara kritiska till ett sådant
antagande. Vi kan så här i efterhand reflektera över om respondenterna
alltid uttryckte sin verkliga uppfattning. Med tanke på att vi fick relativt
fylliga svar av de flesta respondenterna anser vi dock att detta ej märkbart
påverkat uppsatsens relevans.



Resultat

49

Frågorna var formade utifrån referensramen så att de i största möjliga mån
skulle fånga upp de delar vi var intresserade av. Vi klargjorde att
respondenterna fick avböja att svara om frågan ansågs vara känslig, ingen
valde dock att göra det. Vidare var frågorna i viss utsträckning
strukturerade. Vi visste vilka områden vi skulle behandla, men intervjuerna
präglades av en hel del improvisationer som vi hade förutspått. Svaren och
möjligheten till improvisation varierade då alla respondenter inte var lika
öppna eller benägna att utveckla svaren på frågorna. Då vi ibland kom in på
diskussioner utanför det fastställda frågeformuläret var det också i vissa fall
nödvändigt att sammanfatta och ställa en litet mer ledande fråga eftersom
respondenten inte alltid förstod frågan rätt. Det har också varit ett bra sätt
att snabbt kunna fastställa om parterna är överens om det som sagts.

För att sammanfatta föregående variabler har vi valt att återknyta till den
modell vi redovisade i kapitel 4 och fyllt modellen utefter våra egna
erfarenheter:

Modell 6.1 Intervjun och dess olika komponenter
Källa: Andersen 1994 & Ekholm & Fransson 1975, egen bearbetning

INTERVJUSITUATION
-45 till 60 minuter

-Avskild lokal i företagets byggnad
-Ingen påverkan från andra personer

INTERVJUAREN
-Hög motivation

-Företagsekonomisk bakgrund
-Hermeneutiker

-Management perspektiv

INTERVJUINNEHÅLL
-Inga känsliga frågor

-Utformad efter referensramen

DEN INTERVJUADE
-Akademiker

-Varierande förmåga att svara
-Hög villighet att svara

-Uppfattade undersökningen
 som relevant

Tolkning Tolkning
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6.1.5 Problem med intervjuer

I metodkritiken nämnde vi ett antal kritiska faktorer som kan påverka
intervjuns kvalitet. Vi har dock inte haft några problem som vi kan relatera
till vare sig intervjuareffekt, centralisering eller liknande. En eventuell
felkälla kan hänföras till den dubbla tolkning vi tidigare talat om. Vissa
intervjuer har varit mindre givande på grund av att respondenterna antingen
inte ansett sig kunna svara på våra frågor eller att någon respondent varit
nervös.

Ytterligare en faktor som påverkat uppsatsen är det skett ett byte utav VD
på ActionBase. Detta har påverkat uppsatsen på så sätt att förutsättningarna
för intervjuer och slutsatser ändrats något. Efter det att VD avgick fick vi
visserligen en ny handledare på företaget, men det ändrade dock den syn vi
hade på VD:s inblandning i introduktionen av personal. Bytet av VD gav
oss också anledning att diskutera ledarens betydelse för organisationen. Vi
tror inte att detta kommer att påverka uppsatsens relevans. I de fall där det
känts som om det har haft en betydelse nämner vi detta i texten.

6.2 Resultat av intervjuerna

Här presenterar vi svaren på frågorna vi ställt under intervjuerna. I stället
för att presentera svaren fråga för fråga har vi sammanställt dem under
några gemensamma rubriker. Rubrikerna bygger på områden vi behandlat i
referensramen och som vi anser är relevanta för vår analys. Följande
samlingsrubriker har vi använt oss av:

•  Kontroll i introduktionsprocessen: Det här avsnittet redogör vi för om
det i dagsläget finns någon process för att introducera nyanställda eller
om det finns andra rutiner som skulle kunna liknas vid en kontrollerad
process.

•  Dokumenterad information: Avsnittet redogör för huruvida det finns
någon dokumenterad information som skulle kunna vara till hjälp för de
nyanställda i introduktionsprocessen.
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•  Kommunikation och feedback: Här beskriver vi hur kommunikation och
feedback fungerar inom de olika avdelningarna.

•  Kommunikation mellan avdelningar: Det här kapitlet redogör för hur
kommunikationen mellan de olika avdelningarna fungerar. Det här
området är egentligen inte intressant för vår egen modell men enligt
Porters (1985) värdekedja så är stödprocessen något som sträcker sig
över samtliga funktioner i företaget och vi anser därför att en
introduktionsprocess (stödprocess) och dess effektivitet bör påverkas av
de olika avdelningarnas kommunikation med varandra.

•  Effektivitet: För att vi skall kunna uttala oss om det är en
effektiv/ineffektiv process är det relevant att redovisa för lång tid en
introduktion tar och om resurserna (i form av personal) används på ett
bra sätt.

6.3 Client Partner

På Client Partner har 4 personer intervjuats.

•  Respondent A har blivit anställd vid årsskiftet och har tidigare
erfarenhet från bolag inom A-Com koncernen.

•  Respondent B har arbetat i 2 månader och har akademisk bakgrund.

•  Respondent C har arbetat två år på företaget och har akademisk
utbildning samt erfarenhet från liknande arbeten sedan tidigare.

•  Respondent D har varit anställd i 8 månader på företaget. Har erfarenhet
från liknande uppgifter sedan tidigare och har dessutom akademisk
bakgrund.
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6.3.1 Kontroll i introduktionsprocessen

Introduktionen på avdelningen kan sägas vara ad-hoc betonad. Med ad-hoc
menar vi att det i praktiken inte finns några skrivna regler för hur en
nyanställd ska introduceras och att det saknas en plan över vad personen i
fråga skall klara av. Introduktionen sker istället med spontant och
improviserat. Det saknas alltså något riktigt processtänkande på
avdelningen. Flera respondenter var av samma uppfattning:

”…Om det inte finns några klara processer, mallar för hur man jobbar så
blir det (introduktionen förf. anm.)  ännu svårare”

”Klara mallar och beskrivningar (som i dag saknas förf. anm.) gör det
lättare när man skall introduceras”

Källa: Anställda på ActionBase

I dagsläget finns inget mentorskap men planer på detta finns i och med att
företaget växer och behovet av kontroll ökar. Uppfattningen är att
avsaknaden av ett fungerande mentorskap kan skapa vissa problem då det
inte riktigt finns någon som känner ett ansvar för att hjälpa och lotsa in
nyanställda i företaget. Som det ser ut i dag ligger ansvaret hos chefen och
han eller hon har inte tid i alla lägen.

Resultaten av intervjuerna visar att det är viss skillnad vi vad som händer
på avdelningen när en nyanställd börjar. Detta är relaterat till den grad av
erfarenhet som personerna i fråga besitter. De med tidigare erfarenhet
kommer lättare igång med arbetet och är inte i lika stort behov av en
introduktion.

Vi kan dock spåra några delar som varit gemensamma för alla. Största
delen av introduktionen handlar om att lära sig själv av egna erfarenheter så
kallad ”trial and error”. De exempel vi fick på hur personerna hade
introducerats till sina uppgifter. Det personerna hade gjort var att på eget
initiativ studera gamla projekt och på så sätt försöka lära sig
tillvägagångssättet vid ett konsultarbete. Det händer också att de
nyanställda får följa med mer erfarna Client Partners på kundbesök och
dessutom deltaga i Workshops.
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Det har förekommit att de nyanställda fått en lista över vad som skall göras
och vilka personen i fråga skall träffa. Den innehåller även annan praktisk
information, som t ex att det varje dag är gemensam frukost klockan 9.00.
Vidare innehåller den ett antal nyckelpersoner på företaget som skall
intervjuas. Men som en uttrycker det:

”…Det jag känner att vi saknar är en bättre introduktion efter det, för det
här första med att intervjua nyckelpersoner, titta på de system vi har, lite
demonstrationer, det är lätt att få till det”

Källa: Anställd på ActionBase

Det som är svårt är att få en nyanställd oavsett område att komma med på
ett konkret uppdrag och att sätta sig in i konsultrollen. Detta bekräftas
också av övriga anställda på avdelningen.

Som nyanställd är samtliga överens om att de någon gång känt sig osäkra
på vilka uppgifter de skulle utföra samt vilka befogenheter de hade som
Client Partner. Majoriteten av respondenterna uttryckte dessutom att det
fanns en känsla av osäkerhet, när de ständigt var tvungna att behöva fråga
övriga anställda om det rådde osäkerhet kring vad som skulle utföras och
vid eventuella problem. Respondenterna menade att det finns en risk att
känna sig ”i vägen” och en osäkerhet inför sådant som i normala fall inte
skall vara några problem. Detta upplevdes av någon som ett orosmoment i
utvecklingen.

6.3.2 Dokumenterad information

I dagsläget finns det ingen strukturerad information som de nyanställda
skulle kunna använda sig av. Det vanligaste har hittills varit att
informationen är sparad på de anställdas egna datorer i form av exempelvis
projektplan, uppdragsbeskrivning, offerter och kundpresentationer. Det
saknas också strukturerad information om företagets produkter, till exempel
vad analysavdelningen kan utföra.

Det finns ingen dokumentation kring projektmetodik, det vill säga hur
konsulterna skall arbeta i ett projekt. Projektmetodiken finns istället
implicit hos de som arbetat för företaget sedan starten och då den är relativt
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komplex kan det vara svårt att dokumentera. En anställd på företaget
uttrycker saken som att:

”Det känns som om vi uppfinner hjulet alltför många gånger här”

Källa: Anställd på ActionBase

Det är dock arbete på gång med att skapa mallar för t ex offerter men detta
är endast i startfasen.

6.3.3 Kommunikation och feedback

Kommunikationen anställda emellan fungerar lite på ad-hoc basis. Det är
upp till de nyanställda att få feedback och utvärdering på de uppgifter
personen i fråga har utfört. Det upplevs dock inte som något problem utan
alla tyckte att det var lätt att få feedback, det gäller bara att våga säga till.

Arbete med att skapa rutiner för kommunikation och feedback på
avdelningen har initierats i och med regelbundna veckomöten. Under
mötena avhandlas framtida projekt, pågående projekt samt
beläggningsgraden av resurser.

6.3.4 Kommunikation mellan avdelningar

Då ActionBase uppdrag har starka analysinslag är uppfattningen bland de
anställda att de utöver kunskap om kundernas behov, även bör ha vissa
grundläggande baskunskaper om vad analyserna kan tillföra kunden. Som
det ser ut i dagsläget är det en brist hos Client Partner samtidigt som det
saknas ett visst marknads- och CRM-tänkande hos analytikerna. Dessa
faktorer kan skapa vissa kommunikationsproblem. En av respondenterna
uttryckte sin åsikt i frågan som:

”Vi måste veta vad det är vi säljer (vad analyserna kan användas till,
författarnas anmärkning), inte programspråk etc. Jag tycker personligen att
IT och analys borde veta vad kunden har för behov (…) Ett problem är att
information och kunskap inte spridits mellan avdelningarna på ett bra sätt”.

Källa: Anställd på ActionBase
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I övrigt anses kommunikationen mellan avdelningarna vara av öppen
karaktär, det vill säga det är aldrig några problem att fråga den andra
avdelningen om något. Dock uttrycktes att kommunikationen mellan IT-
avdelningen och Client Partner fungerar något sämre. Detta grundar sig i
mångt och mycket i att IT, som tidigare nämnts, i stor utsträckning är en
intern funktion och att de inte så ofta är involverade i de olika projekten
mot kund.

6.3.5 Effektivitet

På Client Partner har de som mål att de nyanställda skall vara produktiva
inom tre månader. De är dock tveksamma om företaget med dagens
förutsättningar kan nå det målet. På avdelningen saknas tid då
arbetsbelastningen är väldigt hög relativt antalet anställda. Under perioder
när det inte kommer in så mycket nya projekt skulle det finnas större
möjlighet att ge de nyanställda en vettig introduktion. Det hela handlar om
lite timing, det vill säga en nyanställd bör komma in när det är mindre
arbetsbelastning och då det precis kommit in något nytt projekt så att
personen då kan vara med från början. Att börja sin anställning under en
period med hög arbetsbelastning har för flera anställda inneburit en känsla
av att personen är överflödig:

”Det känns som om de inte utnyttjar min potential”

Källa: Anställd på ActionBase

Tidsmässigt varierar det hur länge det dröjt innan de nyanställda varit
mogna för att ta sig an riktiga arbetsuppgifter. De personer med erfarenhet
av liknande arbetsuppgifter kan börja jobba efter relativt kort tid medan
personer med mindre erfarenhet tagit betydligt längre tid på sig att bli
produktiva. Personer med mindre erfarenhet tenderar också att bli sittande
utan arbetsuppgifter längre än de med mer erfarenhet. En person med
erfarenhet uttrycker att:

”Om man hade haft en tydligare bild av vad det fanns för produkter, vad en
analysavdelning kan utföra och vad som ingick i den och hur ett sådant
projekt såg ut, så hade man ju haft en mycket kortare startsträcka”

Källa: Anställd på ActionBase
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Slutsatsen av detta citat är att respondenten anser att det finns sådant som
skulle underlätta introduktionen även för de som har mindre erfarenhet från
liknande uppgifter.

6.4 Analytiker

Vi har intervjuat två personer på Analysavdelningen:

•  Respondent E har arbetat sedan mars 1999 och var tidigare anställd på
en större kvällstidning som upplageanalytiker. Har akademisk
utbildning och har läst statistikerprogrammet.

•  Respondent F har arbetat i 3 månader och var tidigare anställd som
analytiker på ett av Sveriges största datakonsultbolag. Ekonomisk
utbildning.

6.4.1 Kontroll i introduktionsprocessen:

Introduktionsprocessen på analysavdelningen är också Ad-hoc betonad och
det finns inget dokumenterat tillvägagångssätt för hur en analytiker skall
introduceras i sitt arbete. Det vanligaste är att nyanställda får lära sig
genom ”trial and error”. De får då snabbt ta sig an riktiga arbetsuppgifter
och lära sig genom att verkligen utföra dem.

De nyanställda får, om möjligheten finns, gå med på ett projekt och därmed
lära sig hur de skall arbeta. Det är detta sätt som av de intervjuade ansetts
ha fungerat bäst. Det finns dock ingen mall för hur det skall gå till och det
är upp till de nyanställda att ta initiativet.

Nyanställda med erfarenhet är inte i samma behov av en introduktion som
någon utan erfarenhet eftersom själva analysen i stor utsträckning bygger
kunskap om dataprogrammet. De har dock visats runt lite grand på
företaget och fått träffa övriga anställda. En utav respondenterna sade:

”Eftersom jag kunde så pass mycket när jag började, tycker jag inte att det
går att tala om en introduktion, det har inte funnits något behov av det”

Källa: Anställd på ActionBase
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Något uttalat och fungerande mentorskap finns inte utan de nyanställda får
vända sig med frågor till den som finns närmast till hands.

6.4.2 Dokumenterad information

Det finns ingen dokumenterad information som de nyanställda skall ta del,
vare sig det gäller ActionBase som företag och dess produkter eller
arbetsmetodik och arbetsprocesser utan varje person har sin egen metodik.
Resultatet av de olika projekten finns dock dokumenterat men det är i
dagsläget mycket ostrukturerat.

6.4.3 Kommunikation och feedback

Analytikerna har börjat med ett Intranät som används för att sprida
information och för att kommunicera. Intranätet används dock inte frekvent
och blir inte uppdaterat i någon större utsträckning. Följden blir att de
anställda tappar intresset för sidan då det förekommer inaktuell
information.

Kommunikation sker förutom spontant också på så kallade Action
hearings, som innebär att gruppen träffas några dagar innan resultatet skall
läggas fram till kund. De diskuterar då resultatet och ger varandra
feedback.

De nyanställda anser sig få feedback från både anställda som chefer. Av en
respondent beskrivs kommunikationen mellan chefer och medarbetare som:

”Öppen atmosfär, men den håller på att hårdna då det blir mer prat om
effektivitet och tidrapportering”

Källa: Anställd på ActionBase

6.4.4 Kommunikation mellan avdelningar

Kommunikationen mellan avdelningarna är relativt öppen men det beror
också på vem det är från Client Partner som leder projektet och vem från de
övriga avdelningarna som är involverad. Vissa projektledare har mer
erfarenhet av analys och det arbete analytikerna gör och det underlättar
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kommunikationen i viss utsträckning. Det kan å andra sidan vara ett
motsats förhållande, nämligen att det skiljer mellan analytikernas
kunskaper marknadsföring, CRM och att förstå kundernas behov. Client
Partners är mer inriktade på just ovanstående faktorer vilket kan innebära
vissa kommunikationsproblem. Uppfattningen är att Client Partner har
bättre kunskap om vad de som arbetar med statistikprogrammet SAS kan
erbjuda än de som arbetar med det mindre vanliga programmet Powerplay.

Det finns dock en enighet om att analytikerna bör få en helhetsbild av
företaget för att kunna förbättra kommunikationen avdelningar emellan,
eller som en utav respondenterna uttrycker det:

”Jag kunde dock veta lite mer om de processer man vill jobba efter och vad
andra på företaget gör. Denna del har i så fall varit mycket ostrukturerad”

En annan beskriver kommunikationen mellan avdelningarna som:

”Det viktigaste var att få inblick i samtliga tre områden, analytiker, IT och
Client Partner och få förståelse för vad de sysslade med”

6.4.5 Effektivitet

Introduktionen anses vara en relativt lugn period som präglas av en hel del
dödtid då det inte hela tiden finns möjlighet att följa med på olika projekt.
Detta har ofta berott på att kunderna försenat projekten snarare än att de
nyanställda saknat den kunskap som krävs.

”…Tänker jag tillbaka var introduktionen en väldigt lugn period, men jag
tror att de nyanställda skulle uppskatta om de kunde köra i gång lite
tidigare”

Källa: Anställd på ActionBase

Det varierar hur lång tid det går åt innan en nyanställd person kan börja
arbeta med riktiga arbetsuppgifter. Det beror helt på personens tidigare
erfarenhet och personlighet. Analysavdelningen skiljer sig i det här
avseendet från övriga avdelningar. Här anses det vara mer tidskrävande att
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lära känna den nya personen och förstå hur den personen arbetar än att
förmedla kunskap om de olika analysverktygen och arbetsmetodik.

Även om den allmänna uppfattningen på avdelningen är att introduktionen
går relativt snabbt och effektivt, har vi också fått indikationer på att den
innehåller en hel del dödtid.

6.5 IT-avdelningen

Två personer har intervjuats på IT-avdelningen:
•  Respondent G har tidigare arbetat som administrativ chef på ett

dataföretag och har arbetat på ActionBase sedan 1998.

•  Respondent H har arbetat 3 månader i företaget och har tidigare
erfarenheter från andra större dataföretag.

6.5.1 Kontroll i introduktionsprocessen

Introduktionen sker också på den här avdelningen i stor utsträckning på ad-
hoc basis. Det finns ingen konkret utbildningsplan för de nyanställda utan
personerna förutsätts ha kunskaper om kommande arbetsuppgifter. De
genomgångar som faktiskt ägt rum har kretsat kring tekniken och inte så
mycket kring information om företaget eller CRM. Enligt en av
respondenterna är det inte heller så viktigt med en introduktion utan:

”..Det finns ingen konkret utbildningsplan, som förklarar vad man skall
göra, utan förhoppningsvis är personerna redan insatta. Bara man har en
bred kompetens och inte är för spetsig”.

Källa: Anställd på ActionBase

Det finns ett antal produkter som de nyanställda bör känna till men för att
lära sig detta är det självstudier som gäller. Det har visat sig att flera
personer som anställts inte uppfyllt de kompetenskrav ActionBase
efterfrågat vilket skapat problem för de som redan arbetar på företaget. Det
har också hänt att de nyanställda ej blivit den hjälp han var tänkt att bli.
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Det anses också vara svårt att skapa några rutiner för introduktionen på
denna avdelning då de olika projekten är av varierande karaktär och det
anses då vara onödigt att lägga tid på att lära sig sådant som personen
aldrig kommer att få användning av. Det är då vanligare att viss utbildning
sker när det är nödvändigt för att klara av ett visst projekt.

6.5.2 Dokumenterad information

Det finns visst informationsmaterial som beskriver ActionBase produkter
och företaget i stort. I övrigt finns inget material dokumenterat och det är
mycket upp till de nyanställda att lära sig och ställa frågor när han eller hon
behöver information. Detta förutsätter med andra ord att de nyanställd
söker information på egen hand.

Det förekommer ingen information om de övriga avdelningarnas uppgifter,
det vill säga det ges ingen helhetsbild av företagets roll i ett projekt.
Utbildningen inom IT området sker när det anses nödvändigt för att kunna
genomföra ett projekt. Åsikten är att de anställda annars, som tidigare
nämnts, ödslar tid på att lära sig sådant som de aldrig kommer att ha
användning för.

6.5.3 Kommunikation och feedback

Något mentorskap existerar inte på IT-avdelningen utan det är mer den som
finns närmast till hands som får hjälpa till när det behövs.
Kommunikationen uppfattas i övrigt som mycket öppen, både anställda
emellan och mellan chefen och de anställda. På frågan om hur chefen tar
del i de nyanställdas utveckling svarar en av respondenterna:

”Man får mer försöka lära sig själv”

Källa: Anställd på ActionBase

Feedback ges kontinuerligt men också på årsbasis då den anställde och
chefen träffas och diskuterar diverse frågor, men även lön. Uppfattningen
är också att feedback kommer automatiskt då en person utför en viss
uppgift och resultatet av den förmedlas till medarbetarna.
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Negativ feedback ligger på chefens ansvarsområde, men detta anses vara
försakat då det sällan kommer fram att det finns brister hos den anställda.
Kommunikation sker även via ett relativt nytt Intranät. Detta innehåller ett
antal demonstrationsprodukter, men det fattas någon som administrerar det
samt ser till att det används. Följden av att systemet inte uppdateras är
samma som på analysavdelningen, nämligen att de anställda tappar
intresset för att besöka sidan.

6.5.4 Kommunikation mellan avdelningar

Kommunikationen med de övriga avdelningarna fungerar bra anser någon
medan en annan uppfattning är att den knappt existerar. Då IT:s
arbetsuppgifter i stor utsträckning är internt orienterade anses inte
kommunikationen med övriga avdelningar inte lika viktig. Vi upplever det
som om de tycker att de vill ”klara sig själva” och gärna arbetar utan att
blanda in personer från andra avdelningar. Samtidigt som vi fick
uppfattningen från Client Partner och Analysavdelningen att
kommunikationen mellan avdelningarna bör förbättras verkar det som att
IT är de enda som inte känner något behov av detta och som till viss del
kan försvåra kommunikationen.

Det har också visat sig att kommunikationen med analysavdelningen
fungerar bättre än kommunikationen med Client Partner. Det finns även
exempel som visar att personer på IT-avdelningen inte vet att Client Partner
är en del av ActionBase.

Det anses från IT-avdelningens sida viktigt att kunna ha en
kompetensöverföring till användarna på företaget så de exempelvis kan
lösa eventuella dataproblem på egen hand.

6.5.5 Effektivitet

Eftersom det hittills varit erfarna personer som anställts på IT-avdelningen,
har det inte varit mycket tal om någon introduktionsprocess. Det enda som
har skapat försening har varit att det inte alltid varit full överensstämmelse
mellan förväntade och verkliga kompetenser vilket kan anses visa en
bristande effektivitet.
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6.6 Sammanfattning avdelningsvis

Vår resultatdel har påvisat vissa karaktäristika för de olika avdelningarna
som vi nu kommer att sammanfatta i följande modell:

Modell: 6.2 Sammanfattning av avdelningarna

Som vi ser i modellen har samtliga avdelningar liknande brister och vi ser
även att samtliga har potential för effektivisering. För att förenkla för
läsaren kommer vi i analyskapitlet att göra några generaliseringar för
företaget som helhet. Då vår analys kommer att ligga på företagsnivå är
detta också viktigt för att påvisa att huvudproblemen är gemensamma för
alla avdelningar.

CLIENT PARTNER
•Saknar struktur och
processtänkande

•Ingen  dokumentation av
arbetsmetodik

•Utvärdering saknas

•Brist i kunskap om övriga
avdelningar

•Potential för effektivisering

CLIENT PARTNER
•Saknar struktur och
processtänkande

•Ingen  dokumentation av
arbetsmetodik

•Utvärdering saknas

•Brist i kunskap om övriga
avdelningar

•Potential för effektivisering

ANALYS
•Mest erfarenhet av
nyanställningar

•Viss dokumentation av
arbetsmetodik

•Action Hearings och veckomöten

•Brist i kunskap om övriga
avdelningar

•Potential för effektivisering

ANALYS
•Mest erfarenhet av
nyanställningar

•Viss dokumentation av
arbetsmetodik

•Action Hearings och veckomöten

•Brist i kunskap om övriga
avdelningar

•Potential för effektivisering

IT
•Saknar struktur och
processtänkande

•Anser att dokumentation av
arbetsmetodik ej är nödvändig

•Utvärdering saknas

•Ser litet behov av kunskap om
övriga avdelningar

•Potential för effektivisering

IT
•Saknar struktur och
processtänkande

•Anser att dokumentation av
arbetsmetodik ej är nödvändig

•Utvärdering saknas

•Ser litet behov av kunskap om
övriga avdelningar

•Potential för effektivisering
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7 Analys
Vår analys kommer att ha sin utgångspunkt i ett resonemang där vi utvärderar om det
verkligen går att tala om introduktionen i termer av effektivitet och processer. Vi kommer
sedan att återknyta till den idealmodell vi redogjorde för i referensramen och jämföra den
med hur det ser ut i verkligheten. Vi avslutar med en empirisk analys där vi försöker att ge
klarhet i varför det ser ut som det gör på ActionBase, det vill säga om det är
företagsspecifikt eller beroende av någon/några andra faktorer.

7.1 Inledning

I analysen har vi valt att se introduktionsprocessen som något relevant för
samtliga avdelningar på ActionBase och därför analyserar vi nu företaget
som en helhet. Vår avsikt är inte att ge varje avdelning någon konkret
handlingsplan utan att istället ge generella förslag som skulle kunna
användas inom hela företaget. En anledning till att vi bytt nivå är den vi
redovisade i föregående kapitel, nämligen att många faktorer är
gemensamma för de olika avdelningarna. Dessa argument stödjer beslutet
att från och med nu analysera ActionBase som en helhet.

För att återknyta till modellen vi redovisade i metodavsnittet innebär det att
vi flyttar upp vår analysnivå från den enskilda individen till ett större
system som motsvaras av hela företaget . Vi förflyttar oss nu enligt den
streckade pilen som visas nedan i modell 7.1.

Modell 7.1 Nivåbyte

System av företag

System av konsultföretag

System av konsultföretag med fokus på CRM

Avdelningar inom ActionBase , t ex Analys

ActionBase Marketing Technology

Enskilda individen
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Varför vi först nu valt att lägga uppsatsen på en högre nivå har att göra med
att vi i resultatet ville ge läsaren en mer detaljerad bild och därmed en
bättre grund till de generaliseringar och antaganden vi gjort i analysen. Det
blir då även lättare att gå in och peka på specifika problem eller
konsekvenser av ett visst handlande.

7.2 Analys av valda begrepp och teorier

I följande avsnitt har vi analyserat vår empiriska data utifrån
referensramen. I det kapitlet beskrev vi vissa svårigheter med att hitta
passande teorier. Syftet med följande avsnitt är att återknyta till de begrepp
vi använt oss av i referensramen och vi kommer att resonera kring huruvida
de valda begreppen är applicerbara på vårt problemområde.

7.2.1 Effektivitet

Vi fick tidigt klart för oss att det inte var helt enkelt att diskutera begreppet
effektivitet i samband med personal. Mycket av den litteratur som finns på
området har som utgångspunkt att effektivitet är ett mått på hur väl
företaget omvandlar fysiska produkter till output. Vi återknyter här till
citatet av Bengt Karlöf (1997):

”Effektivitet är ett begrepp som ofta ger ett intryck av känslokyla och brist
på medmänsklighet”.

Källa: Karlöf, 1997

Vi argumenterade dock för att det gick att applicera graden av
resursutnyttjande med avseende på personal som ett mått på effektivitet. Vi
har även funnit argument för att personalen är en av kunskapsföretagens
viktigaste resurser, om inte den viktigaste. Under våra intervjuer var det
ingen respondent som tyckte det kändes främmande att tala om personalen
som en resurs och de var väl införstådda med vår tanke att introduktionen
av personal dessutom kunde effektiviseras.

Värt att notera är att även om ingen känner sig främmande för vårt
resonemang anser vi dock att det förekommer skillnader i hur de anställda
ser på introduktionen. Ur ledningens och chefernas perspektiv ses
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introduktionen i stor utsträckning som en process vars huvudsakliga syfte
är att så effektivt och snabbt som möjligt försäkra sig om att personen i
fråga kan ta sig an riktiga arbetsuppgifter. Vad det gäller den som är
nyanställd fick vi uppfattningen om att vad introduktionen också handlar
om är att bli ”en i gänget” och att snabbt känna sig delaktig i företagets
verksamhet utan att bli en belastning för övriga anställda.

7.2.2 Inre effektivitet

I referensramen valde vi att se introduktionen av personal som en del av
den inre effektiviteten (Stymne 1972 och Rehnman 1974). Att det handlar
om inre effektivitet anser vi att det inte råder någon tvekan om. Stymne
(1972) skriver att den inre effektiviteten rör organisationens förmåga att
samla och bearbeta information och resurser från omvärlden, och det är i
högsta grad vad introduktionen av personal handlar om.

Därefter förde vi en diskussion kring modellen av Quinn & Rohrbaugh
(1983) och vi ser i dag en tydlig koppling mellan det som presenterades i
modellen och utvecklingen på ActionBase. Intervjuerna visar att
ActionBase fokus i dagsläget tenderar att röra sig från den övre högra
kvadraten till den nedre vänstra. Som stöd för detta antagande har vi dels
införandet av ett tidsrapporteringssystem och därmed mer kontroll över
resurserna och dels bytet av VD, som vi fick uppfattningen var i syfte att få
in en mer administrativt lagd person med erfarenhet från att leda större
organisationer. Vidare anser vi att det under samtliga intervjuer framkom
att företagets fokus är på väg att ändras. ActionBase får här representeras
av stjärnorna i modellen och vi ser hur deras fokus flyttats från externt
tillväxtorienterat till mer internt kontrollorienterat.
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Modell 7.2 Byte av fokus
Källa: Quinn & Rohrbaugh 1983, egen bearbetning

Vi vill dock inte säga att de helt gett upp sina planer på att växa, men att vi
har fått uppfattningen att företagets resurser nu i högre grad riktas inåt i
företaget för att uppnå ordning och kontroll. Så här säger en av de anställda
i samband med att det införs större kontroll på företaget:

”(…) Där har vi planer att nu när vi delar upp Client Partner att de som
har ansvar för projekten också ansvarar för att följa upp projekten och så
utgå från tidsrapporteringen/redovisningen. De skall se hur mycket tid vi
lagt ned och vad vi har fakturerat och sedan redovisa och ta lärdom. På så
sätt kan vi jobba mer effektivt och ha koll på våra projekt för det har vi inte
i dag, utan vi gör en offert och skriver ett pris och sedan kör vi tills det är
klart. Så vi vet inte riktigt hur mycket tid vi lade ned egentligen. Det är en
brist.”

Källa: Anställd på ActionBase

Det går att diskutera huruvida företagets fokus skiftat lika kraftigt som vi
beskriver i modellen. Vi har fått indikationer på att de rör sig i den
riktningen i och med de argument vi nämnt ovan. Frågan är dock om det
finns någon plan för att omsätta tanke till handling.

MODELLEN FÖR
DET ÖPPNA
SYSTEMET

MODELLEN FÖR
RATIONELL
MÅLUPPFYLLELSE

HUMAN RELATIONS
MODELLEN

MODELLEN FÖR
INTERNA
PROCESSER

Internt perspektiv Externt perspektiv

Flexibilitet

Kontroll
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7.2.3 Process

I litteraturen finns ett flertal definitioner på vad som menas med en process,
och den definition vi valt definierar en process som en samling aktiviteter
med ett eller flera slags input vars syfte är att skapa en output med värde
för kunden (Hammer & Champy 1993). I ett tjänsteföretag utgör
personalen dess huvudsakliga input, det vill säga materiella input ersätts
med humankapital. I det här fallet är det också själva tjänsten som är
produkten.

Att introduktionen är en process skulle också kunna motiveras med att den
skall innehålla ett antal viktiga aktiviteter som är ämnade att resultera i att
de nyanställda kan utföra riktiga arbetsuppgifter. Från det att rekryteringen
ägt rum och den anställda har blivit en medlem i organisationen tills det att
han eller hon kan börja skapa ett värde för organisationen pågår en process
som i slutligen skall skapa värde för kunden.

Att tala i termer av processer är inte något allmänt vedertaget och kan
kännas främmande för vissa, speciellt i mindre företag. Vi anser det viktigt
att förstå att vi använder processtänkandet för att analysera aktiviteter inom
företaget, men att det inte är något självklart sätt att angripa problem.

7.2.4 Vilken typ av process talar vi om?

Nästa steg var att definiera processens karaktär och betydelse. Vi valde att
med stöd av Earl & Kahn (1994) se introduktionsprocessen är en
stödprocess i syfte att hjälpa kärnprocessen och skapa värde till externa
kunder. I referensramen använde vi oss dessutom av Porters (1985)
värdekedja och konstaterade att introduktionsprocessen kan liknas vid en
understödjande aktivitet. Vi anser att stödprocess och understödjande
aktivitet har samma betydelse. Vad flera av respondenterna påtalade var att
kärnprocessen, nämligen själva konsulttjänsten inte kan fungera om inte de
anställda introduceras på ett bra sätt.

Under intervjuernas gång har vi också fått indikationer på att
introduktionsprocessen är en stödprocess som sträcker sig över samtliga tre
avdelningar, IT, Analys och Client Partner. Detta på grund av att samtliga
avdelningar ansåg den vara viktig samt att alla menade att deras arbete var
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viktigt för den slutliga produkten. Vi vill här återknyta till den modell av
värdekedjan vi visade i referensramen. Modellen är nu omgjord för att
passa ActionBase och vill också visa på att introduktionsprocessen är viktig
för samtliga funktioner inom företaget:

Modell 7.3 Värdekedjan
Källa: Porter 1985 s.37, egen bearbetning

För att definiera stödprocessen ytterligare och få en mer preciserad modell
använde vi oss av kontrollprocessen (Stymne 1972) som är ett uttryck för
behovet av att koordinera aktiviteter genom information, kommunikation
och uppföljning. Kontrollprocessen anser vi är ett bra verktyg för att
analysera introduktionsprocessen. Vi har under våra intervjuer
uppmärksammat att det är just kontrollen som inte fungerar
tillfredsställande på ActionBase. Enligt Stymne (1972) skulle det innebära
att företaget inte utnyttjar sina resurser optimalt. Han skriver att ju bättre
kontrollprocessen fungerar desto färre av organisationens knappa resurser
förbrukas och organisationen blir då mer effektiv.

Med stöd i tidigare resonemang tycker vi oss ha argument för att
introduktionsprocessen som en stödprocess, får en större betydelse i små
företag relativt större då företagets överlevnad till viss del är beroende av
att personalen kan komma i gång med sitt arbete. Stora företag däremot,
kan kosta på sig att ha en del outnyttjade resurser, så kallad ”slack” då de
inte är lika beroende av den enskilda individen (Thompson 1977). Det
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betyder inte att slack är något att eftersträva i sig då det finns resurser i
företaget som inte utnyttjas fullt ut.

I vårt fall skulle dock slack kunna vara positivt då det är bra att kunna ha
lite extra resurser över och därmed ge individen mer tid att komma in i sitt
arbete. Detta bekräftas av de intervjuade, som tidigare varit anställda i
större företag. De berättar att det kan anställas upp till ett 20-tal personer på
samma gång och de har då ett program som skall arbetas igenom innan de
börja arbeta ”på riktigt” och i många fall nyttja möjligheten till
internutbildning.

Det har dock under studiens gång visat sig att det finns ett antal olika
processdefinitioner, som hade kunnat applicerats på vårt problemområde.
Bland annat skriver Earl & Kahn (1994) om managementprocesser som vi
tycker skulle kunna vara ett alternativ till att se introduktionen som en
stödprocess eftersom den processen också handlar om styrning av resurser.
Vi anser dock att stödprocessen har en starkare anknytning till
slutprodukten och lämpar sig därför bättre för vårt problem.
Vi kommer i nästa kapitel att närmare studera de olika förhållandena inom
kontrollprocessen och utvärdera hur de skulle kunna påverka effektiviteten
i introduktionsprocessen.
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7.3 Introduktionsprocessen

Vår analys av introduktionsprocessen kommer att innehålla en mer
djupgående analys av den modell som vi redovisade i referensramen
(modell 5.5). Stymne (1972) har beskrivit en modell som vi sedan bearbetat
i referensramen för att skapa oss en bild av hur vi tror att processen bör
vara utformad. Vi kommer nu att steg för steg jämföra vårt ideal med hur
det verkligen visade sig vara hos ActionBase.

De förhållanden vi tänker analysera är:

•  VD – Medarbetare
•  VD – Nyanställd
•  Medarbetare - Nyanställd

7.3.1 VD – Medarbetare

Modell 7.4 Kontrollprocessen
Källa: Stymne 1972, egen bearbetning

Vår tanke med den här delen av modellen var att VD:n eller någon annan
med övergripande ansvar skall utforma standards eller instruktioner för vad
de nyanställda skall lära sig. Dessa standars skall sedan förmedlas till
medarbetarna för att därefter användas i introduktionen. Anledningen till
att VD:n bör ansvara för detta är att det troligtvis är den personen som har
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den bästa helhetsbilden över företaget och därmed kan utforma de mest
relevanta kraven som skall ställas på de nyanställda. VD:n bör med andra
ord inte ansvara för hur introduktionen går till rent praktiskt utan mer
ansvara för att det finns någon introduktion över huvudtaget att rätta sig
efter.

De respektive avdelningscheferna eller medarbetarna bör sedan löpande
rapportera till VD:n hur introduktionsprocessen fortlöpt. Han kan i sin tur
stämma av förväntad utveckling av introduktionen av nyanställd med vad
som verkligen uppnåtts. Det borde också ligga i både medarbetarnas och
VD:ns intresse att de nyanställda uppnår de mål som redovisats i rutan
längst till höger.

På ActionBase finns det idag inte någon egentlig ansvarig som uttryckligen
har i uppgift att agera kontrollerande enhet i introduktionsprocessen. Det
som sker i dag är att det finns en avdelningschef som skall vara ansvarig
för att ny personal introduceras på den nya arbetsplatsen. Viss
kommunikation mellan dessa två enheter sker dock under
anställningsprocessen, men när personen väl anställts har vi fått
uppfattningen att inget kommunikationsflöde och standards för
introduktion av den här typen förekommer. Vidare är vår uppfattning att de
som redan arbetar på avdelningen vet mest om vad de nyanställda bör lära
sig och har därför se bästa förutsättningarna för att ansvara för
introduktionen. Vad det gäller introduktionen finns det vad vi förstått ingen
uppföljning mellan medarbetare och VD:n, eller mellan VD och
avdelningschefer.

Vi har alltså konstaterat att kontroll och koordination mellan dessa två
enheter inte fungerar tillfredsställande på ActionBase i dag. Vi tror att det i
viss utsträckning kan bero på att rollerna inom avdelningarna inte är klart
definierade ännu. Som det ser ut i dagsläget finns det ingen bland
medarbetarna som klart skall ta ansvar och handleda nyanställd personal
under deras första tid på företaget. Därför faller det sig inte naturligt vem
som skall rapportera till vem och inte heller vems ansvar det är att det
överhuvudtaget sker en kommunikation och uppföljning.

Anledningen till att rollerna inte är klart definierade ännu torde vara att när
företaget fortfarande var relativt litet, anställde personal som fick arbeta
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med sådant som varit mest angeläget för tillfället. De hade alltså inga klart
definierade uppgifter utan de fick formas efter hand.

Ytterligare en reflektion till den här delen av vår modell är att VD:n i
dagsläget inte har möjlighet att deltaga aktivt i introduktionen då
arbetsbelastningen är för hög för att kunna uppfylla detta. Vi tror också att
det skulle kunna bero på att det aldrig varit någon diskussion mellan
medarbetare och VD om just detta ämne. Med det menar vi att det inte
finns någon naturlig kommunikation mellan VD:n och medarbetarna i
personalfrågor då det aldrig ansetts vara ett problem. Det fattas alltså
strukturer och klara ansvarsområden vilket gör att det inte finns någon
ansvarig för processen och därmed ingen som egentligen uppmärksammar
om de nyanställda är missnöjda eller inte.

7.3.2 VD – Nyanställd

Modell 7.4 Kontrollprocessen
Källa: Stymne 1972, egen bearbetning

Tanken vad det gäller förhållandet mellan VD:n och de nyanställda var att
de skall ha en kontinuerlig kontakt under den tid personen i fråga är
nyanställd. Med det menar vi att de nyanställda kan ställa frågor och få
information från VD. Vidare är tanken att VD:n skall kontrollera om de
nyanställda uppnår de krav som anges till höger i modellen.

KONTROLLERANDE
 ENHET/VD

KONTROLLERANDE
 ENHET/VD

OMGIVANDE SYSTEM/MEDARBETARE OMGIVANDE SYSTEM/MEDARBETARE 

NYANSTÄLLDNYANSTÄLLD

Resultat den
nyanställda skall
uppnå tex.
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inom företaget

•Förstå och kunna
företagets produkter

•Börja arbeta
självständigt

Resultat den
nyanställda skall
uppnå tex.

•Förstå processerna
inom företaget

•Förstå och kunna
företagets produkter

•Börja arbeta
självständigt



Analys

73

Även om kommunikationen idag uppfattas som öppen är det inte VD:n som
tar initiativet. Det gör istället de nyanställda vilket stärker känslan av att
vara en belastning. Detta skulle kunna innebära att känslan av att vara i
vägen gentemot medarbetarna förstärks då en viktig komponent i
introduktionsprocessen inte utnyttjas på ett bra sätt.

Vi har också kunnat konstatera att VD:n inte följer upp huruvida de
nyanställda uppnått de mål som anges i modellen. I och med detta
försvinner en viktig motivationsfaktor då de nyanställda inte får någon
bekräftelse på att han eller hon kommit närmare uppställda mål. Det har
framkommit att bristen på feedback gjort att några nyanställda känt sig
utanför.

Vidare har den här bristande kommunikationen också att göra med
tidsbrist. Som VD för ett snabbväxande företag kan det vara svårt att hinna
med att ägna sig att någon strukturerad kommunikation med de nyanställda.
Ansvaret läggs då automatiskt på de övriga anställda inom avdelningen.

Vad det hela skulle kunna bero på är som vi nämnt tidigare att ingen känner
sig riktigt ansvarig för att ta hand om informationsspridningen till de
nyanställda. Anledningen till att VD:n inte gör det tror vi beror på att det
kan vara svårt för VD:n att definiera exakt den roll de nyanställda kommer
att få i gruppen, med andra ord, det är lättare för de som arbetar på
respektive avdelning att redogöra för de arbetsuppgifter som bör tillfalla de
nyanställda samt kartlägga var behovet av extra hjälp är störst.

Vi ifrågasätter hur viktigt detta förhållande anses vara för
introduktionsprocessen då vi fått uppfattningen att de nyanställda inte
förväntar sig regelbunden kontakt med VD:n. Därför upplevs det heller inte
som en brist i introduktionen. Vi tror istället att VD:ns viktigaste funktion
blir att definiera de roller som skall finnas inom företaget och ha det
övergripande ansvaret för att utforma riktlinjer.
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7.3.3 Medarbetare – Nyanställd

Modell 7.4 Kontrollprocessen
Källa: Stymne 1972, egen bearbetning

För att kunna introducera en person på ActionBase tror vi att det här är den
viktigaste delen av processen. Vi har sett i resultatet att de nyanställda
känner ett stort behov av en medarbetare att fråga om sådant som rör
arbetsuppgifter specifika för just den avdelningen. Vi fann också att det
anses mycket viktigt att nyanställda får feedback och information av
medarbetarna för att inte känna sig bortglömda eller improduktiva. Detta
skulle kunna ske i form av att en medarbetare utses till mentor och får
möjlighet att ägna en del av sin tid till att på bästa sätt introducera
nyanställd personal i den nya arbetsuppgiften. Mätningen av de
nyanställdas prestation tror vi också skulle bli mer direkt då de arbetar nära
varandra.

Vad det gäller mentorskapet har det visat sig att det finns många olika
uppfattningar om huruvida det existerar något mentorskap överhuvudtaget.
Några säger att det skall finnas medan några säger att det aldrig funnits. Då
vi inte hört att någon intervjuad haft någon egentlig mentor, drar vi
slutsatsen att det inte finns något sådant system. Som det ser ut i dagsläget
skall det vara avdelningschefens ansvar att introducera de nyanställda. Det
fungerar dock sällan som det skall på grund av tidsbrist och avsaknad av
strukturerad information. Detta är ytterligare ett bevis för att det ännu inte
finns klara ansvarsområden för introduktionen av personal.

KONTROLLERANDE
 ENHET/VD

KONTROLLERANDE
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 OMGIVANDE SYSTEM/MEDARBETARE OMGIVANDE SYSTEM/MEDARBETARE
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•Förstå och kunna
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•Förstå processerna
inom företaget
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Det finns dock planer på att införa ett mentorskap. Tanken är då att de
nyanställda skall följa med en ansvarig och erfaren, som lär ut och
introducerar personen i arbetet. Viss handledning sker dock på
avdelningarna i mån av tid. Dock är det så att det inte är något som
fungerar efter några direktiv eller rutiner utan det är mer så att det uppstått
på eget initiativ. Det har också förekommit en lista som använts för att ge
nyanställd personal ett antal uppgifter och personer att intervjua för att
snabbare komma in i arbetet. Listan innehöll i stor utsträckning det en
nyanställd kan behöva hjälp med den allra första tiden men inget om hur
personen skall uppnå de krav som ställs för att kunna arbeta självständigt
med riktiga projekt. Den är inte heller tillämpbar för hela företaget utan har
uppkommit på initiativ av en anställd på en specifik avdelning.

Att det inte finns något mentorskap tror vi beror på att företaget fram tills
nu har varit så få anställda att det egentligen inte funnits något behov av
detta. Med andra ord har det så länge företaget varit litet funnits möjlighet
att endast rekrytera erfaren personal. Men i takt med att företag har växt har
man tvingats ta in personer med mindre erfarenhet vilket skapat ett behov
av att en välplanerad introduktion.

7.3.4 Sammanfattning analys av introduktionsprocessen

Under vår teoretiska analys har vi nu redogjort för de olika förhållanden
som finns i vår modell och grundar sig i Stymnes (1972) kontrollprocess.
Vår ursprungliga tanke var att visa en modell över det faktiska förhållandet
på ActionBase i dagsläget. Det har visat sig vara väldigt svårt och av liten
betydelse då samtliga förhållanden i modellen varit bristfälliga eller icke
existerande.
Som vi tidigare nämnt anser vi att samtliga delar i modellen bör fungera för
att vi skall kunna säga att processen är effektiv med avseende på
resursutnyttjande. Idealmodellen behöver dock arbetas om eftersom
verkligheten ser annorlunda ut jämfört med teorin.

Konsekvenserna av att kontrollen av introduktionsprocessen inte fungerar
kan bli som vi tidigare nämnt att ingen blir ansvarig för de nyanställda.
Risken med det kan bli att personen ifråga känner att ingen riktigt
uppmärksammar utförda arbetsuppgifter samt att det inte finns någon som
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stöttar. Då de nyanställda känner sig motiverade men inte riktigt får tillfälle
att utnyttja sin kompetens kan det finnas en risk att missnöje uppstår.
Ytterligare en konsekvens av att det här förhållandet inte fungerar kan vara
att medarbetarna på avdelningen i större utsträckning upplever de
nyanställda som en belastning då det inte finns några klara regler eller
liknande att rätta sig efter.

För att återknyta till vårt resonemang om att utnyttja sina resurser effektivt
uppfyller ActionBase inte det kriteriet. I de fall där de nyanställda inte får
möjlighet att utnyttja sin potential från början anser vi att företaget inte
använder sig av sina resurser på ett effektivt sätt. I och med att
dokumentationen inte sker på något strukturerat sätt finns också risken att
det sker dubbelarbete i samband med introduktionen. Även det tyder på ett
ineffektivt resursutnyttjande.

7.4 Empirisk jämförande analys

Som vi beskrivit i resultatet och analysen ovan finns ingen direkt kontroll
över introduktionen av de nyanställda på ActionBase. Vi ställer oss då
frågan vad det kan bero på att det inte finns ett klart process- och
effektivitetstänkande inom företaget. Under resultatet och analysen tycker
vi oss ha funnit vissa tänkbara förklaringar som vi nu skall undersöka
närmare. Vi tror att problemen skulle kunna bero på:

•  Att det är typiskt för branschen
•  Att företaget under kort tid har genomgått en snabb tillväxt
•  Att ledarens fokus påverkat företaget i en viss riktning

För att kunna skapa oss en uppfattning i ovanstående frågor valde vi att
kontakta två företag inom konsultbranschen. Kriteriet för att vi skulle
kunna jämföra dem med ActionBase var utöver branschen att de skulle ha
ungefär samma antal anställda och befinna sig i en tillväxtfas. Då
ActionBase ingår i en större koncern var även detta viktigt vid val av
företag. Två företag som uppfyllde ovanstående kriterier var Sigma
Relations och Frontec.
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Vi ställde liknande frågor till representanterna för dessa företag som vi
gjorde till respondenterna på ActionBase och försökte därigenom bilda oss
en uppfattning kring hur de hade organiserat introduktionsprocessen och
vilka problem de upplevt under resans gång.

Sigma Relations har 30 anställda och tillhör en större koncern. Vid
introduktionen av personal anser de sig kunna dra nytta av att det finns
rutiner, praxis och metodik inom koncernen. Vidare finns ett centralt
utbildningscenter med olika typer av utbildningar anpassade för företagets
verksamhet. Vi fick dock inte uppfattningen att företaget var styrt av
koncernen utan att den mer fungerar som ett stöd.

Företaget har inget mentorskap men introduktionen av nyanställda sker
ändå relativt strukturerat. Tankar på ett mer organiserat mentorskap finns,
men anses inte i dagsläget inte vara nödvändigt med hänsyn till antalet
anställda. Företagets introduktionsprocess går till så att de nyanställda får
en internutbildning där mer erfarna konsulter lär ut företagets
arbetsmetodik. Det händer också att de nyanställda får börja med interna
arbeten. Det förekommer också en rent praktisk introduktion där de
nyanställda visas runt i företagets lokaler och lära sig vissa praktiska
rutiner. Uppföljning sker på kontinuerlig basis. Likt ActionBase har
företaget haft en snabb tillväxt då antalet anställda har ökat med 60% på
drygt ett år.

Frontec har cirka 50 anställda och tillhör liksom Sigma Relations en större
koncern. Företaget har tidigare haft liknande problem som ActionBase har
idag, nämligen att nyanställd personal blivit sysslolösa i
introduktionsskedet. För två år sedan infördes därför ett
introduktionsprogram som innebär att varje nyanställd får en handledare
eller mentor. Det anses viktigt att handledaren är en person som spenderar
mycket tid i företagets lokaler och inte har en uppgift som kräver mycket
tid ute hos kund. De använder sig dessutom av en arbetsmetodik som alla
måste lära sig och det finns även ett intranät med information om bland
annat de övriga anställdas konsultprofil. Ytterligare en faktor som
prioriteras vid introduktionen är att nyanställd personal kommer in i
företaget vid en tidpunkt då det finns ett konkret uppdrag att följa med på.
Det innebär att han eller hon kan få följa med ut på ett uppdrag och arbeta
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som konsult utan att arbetstiden faktureras. Att följa med på ett riktigt
uppdrag anses extra viktigt om de nyanställda är utan tidigare erfarenhet.

Feedback och utvärderingar utförs en gång om året samt att det löpande
förs en kompetenskontroll där det kontrolleras om kompetenserna inom
företaget stämmer överens med det som kunderna efterfrågar. Exempelvis
har personalen nyligen blivit utbildade i programmeringsspråket Java.

Med dessa två företag i bakhuvudet skall vi nu försöka hitta likheter
och/eller skillnader som kan ge oss svar på frågan vad iakttagelserna vi
gjort hos vårt fallföretag kan bero på. Är det så det är faktorer specifika för
vårt fallföretag eller finns det bevis för att det är generellt inom branschen?
Efter noggrann analys tycker vi dock att vi kan påtala några viktiga
iakttagelser. Vi vill dock nämna att detta kapitel inte kommer att behandla
introduktionsprocessen specifikt utan mer orsaken till att det inte finns
något fokus på hela begreppet intern kontroll.

7.4.1 Det är typiskt för branschen

Vi har tidigare i uppsatsen rört vid tanken att det finns vissa typiska drag
för företagen inom branschen som skulle kunna vara förklaringen till vårt
resultat. Som vi nämnde i företagsbeskrivningen konkurrerar ActionBase
med företag inom flera olika områden, exempelvis IT-konsulter, CRM-
konsulter och till viss del även managementkonsulter. Vi har då valt att se
företagen inom ovanstående områden som företag i samma bransch som
ActionBase. Vi anser att några gemensamma nämnare för branschen är att
den är relativt snabbväxande och föränderlig.

Vår tanke var att företagen inom branschen hade ett antal karaktäristika
som de delade. Vi trodde att de nya företagen hade ett annorlunda sätt att
organisera jämfört med de etablerade produktionsföretagen. Vi hade
uppfattningen att många företag hade grundats av personer med hög
teknikkompetens men med bristande erfarenhet av att leda företag. Vår
tanke var också att företagen i branschen ville jobba relativt ostrukturerat
för främja kreativiteten. Vi har under den senaste tiden sett att förändringar
skett på inom management inom IT-konsultbranschen. Exempelvis har
Framfabs ledare Jonas Birgersson lämnat sin VD-post till en person med
mer erfarenhet av att leda företag (www.dn.se). Detta tolkar vi som en



Analys

79

signal på att det kan vara svårt att överleva i längden alltför lösa tyglar.
Även andra företag i branschen genomgår liknande utveckling.

Med hänvisning till föregående resonemang skulle vi kanske kunna säga att
många företag i branschen är på väg in en fas där behovet av struktur och
intern kontroll blir allt viktigare. Dock har vi stött på företag inom
branschen (Sigma och Frontec), som avviker från den teorin. Vi anser oss
inte ha tillräckliga bevis för att komma med ett relevant ställningstagande.

Vi tror istället att våra resultat beror mer på företagets tillväxttakt och
ledarens karaktär och fokus än av att det skulle vara något specifikt för
branschen. Det har dock visat sig att inget av de intervjuade företagen
verkade ha detta som mål utan på bästa sätt förbättra de interna processerna
när behovet uppkommer. Vi tror i stället att nedanstående faktor är av
större betydelse.

7.4.2 Företaget har under kort tid genomgått en snabb tillväxt

Både Sigma Relations och Frontec har likheter med ActionBase vad det
gäller utveckling och tillväxt. De har på samma sätt utvecklats och växt på
egen hand. Sigma Relations skiljer sig dock från de övriga då de i stor
utsträckning fått administrativ hjälp från koncernen och detta har bidragit
till att de aldrig haft några större problem med intern kontroll av resurserna.

Frontec har haft problem med att de interna resurserna inte utnyttjas på ett
tillfredsställande sätt. Vändningen för företaget kom när en person med
erfarenhet av liknande frågor anställdes på företaget. Personen hade
tidigare arbetat på ett stort statligt verk där det fanns ett klart
processtänkande och en inarbetad struktur med introduktionsplan och
handledarrutiner.

Vi tror oss kunna finna förklaringen till problemen i just det faktum att
ActionBase organisation inte riktigt hunnit med att växa i takt med
företaget. På kort tid har de vuxit från ett fåtal anställda där ”alla känner
alla” till att nu bli det dubbla antalet. Från att endast rekrytera med hjälp av
kontakter, rekryterar de nu också personal utan- eller med begränsad
erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Frontec medgav också att tankarna
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på en strukturerad introduktionsprocess av personal först uppkom när
antalet anställda överskred 50 stycken.

”Från att ha varit 20-30 anställda, då de flesta som anställdes hade
erfarenhet från liknande uppgifter tidigare, till att bli 50 stycken är en
mycket stor omställning. Anledningen är att det efter ett tag måste ske
anställningar av personal som inte har någon erfarenhet alls utan kommer
direkt från akademiska studier”.

Källa: Frontec

Utifrån detta resonemang vill vi säga att den snabba tillväxten för samtliga
företag resulterat i att behovet av struktur och kontroll ökat. Både Frontec
och Sigma Relations har hanterat detta på olika sätt medan ActionBase
precis uppmärksammat problemet.

7.4.3 Att ledarens fokus påverkat företaget i en viss riktning

På den här punkten skiljer sig företagen till viss del åt. Vi har fått
uppfattningen att både Sigma Relations och Frontec har ledare som
fokuserat mer på att förbättra den interna kontrollen medan ActionBase
före detta VD haft ett uttalat mål att växa med ett visst antal procent varje
år vilket resulterat i att de lagt mindre vikt vid att anpassa organisationen
till detta. Vi menar att tillväxten blivit ett mål i sig och att det brustit i
kontroll och fokusering på företagets interna resurser.

Vidare kan ActionBase före detta VD mer liknas vid en visionär vars
främsta uppgift var att ge företaget en etablerad plats på marknaden. Utöver
detta har inte tid funnits att fokusera på interna faktorer. Att Sigma
Relations och Frontec har ett mer utarbetat processtänkande för att
introducera anställda tror vi beror på deras förmåga att ta tillvara på
erfarenhet och kunnande inom koncernen.

Det finns teorier som talar för att olika typer av företagsstrukturer och
ledaregenskaper är olika viktiga under olika faser av branschens
utveckling. Adizes (1979) beskriver fyra olika roller som måste fyllas för
att det på sikt skall bli en kompetent och effektiv ledning. Under företagets
första livsår är det en ledare som besitter entreprenörsegenskaper, som har
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det dominerande inflytandet. Att vara entreprenör i detta sammanhang
betyder främst att vara villig till att ta risker och vilja utforma egna planer
för företaget. Senare i företagets livscykel är det ”produceraren” som är den
viktigaste profilen i företaget. Produceraren ser till att varor och tjänster når
kunderna och har en special kompetens inom sitt aktuella område. Efter
behovet av en entreprenör och en producerare uppkommer behovet av en
administratör och sedan en integrerare. Dessa har precis de egenskaper som
i dagsläget saknas i ActionBase. Den före detta VD:n hade egenskaper som
kan liknas vid entreprenören och till viss del produceraren. Några av de
intervjuade uttryckte antaganden om att anledningen till bytet av VD hade
just med detta att göra, nämligen behovet en person med erfarenhet från att
leda större och mer strukturerade organisationer.

Anledningen till att företaget växt snabbt de senaste åren tror vi i stor
utsträckning har att göra med att ledaren har haft entreprenöriella
egenskaper och fokuserat på tillväxt. Det är mycket möjligt att företaget
fortfarande skulle vara endast ett tiotal anställda om det inte varit att de
utsett en VD med ambitionen att växa snabbt. Enligt de uppgifter vi fått
tyder också det mesta på att fokuseringen på att växa blev märkbar när den
före detta VD:n tillträdde sin post.

Med andra ord, ledarens mål om att växa har uppfyllts men organisationen
har inte riktigt hunnit med att växa i takt med antalet anställda.

För att sammanfatta det hela tror vi att resultatet i huvudsak grundar sig i
den snabba tillväxten i kombination med en ledare som inte har/har haft
intresse för administrativa frågor rörande kontroll och rutiner. Vi har alltså
inte fått några belägg för att det har något att göra med företagets storlek
eller branschen då både Frontec och Sigma Relations är mycket lika
ActionBase men ändå inte har samma problem. Vi vill dock understryka att
ovanstående diskussioner enbart är våra funderingar och vi tror det skulle
krävas en mycket djupare forskning kring de variabler vi föreslagit för att
utesluta någon utav dem helt.
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8 Slutbetraktelser och rekommendationer
Genom intervjuer på ActionBase har vi tagit del av information som tyder
på att de kan sägas vara ett företag som precis stigit in i ett skede då
behovet av kontroll och fokusering på processer har blivit påtagligt. I
problemformuleringen ställde vi oss frågan ”Vilka problem finns i ett
företag som i dagsläget saknar alternativt har en ineffektiv
introduktionsprocess av personal?” och vi har här sammanställt de svar vi
har funnit:

•  Samtliga respondenter uttrycker ett behov av struktur, administration
eller kontroll.

•  Samtliga avdelningar präglas av att resurserna inte utnyttjas tillräckligt,
och med det menar vi att det förekommer dödtid och även en hel del
dubbelarbete på grund av bristfällig dokumentation.

•  Respondenterna har insett att introduktion av personal är en viktig
stödprocess om företaget skall klara sig i framtiden.

•  Viljan till en förbättrad introduktionsprocess finns, men i dagsläget
saknas tiden.

•  Kommunikationen uppfattas som informell och inga direkta hierarkier
existerar.

•  Möten finns men är inte fastlagda och rutinartade i någon större
utsträckning.

•  Många respondenter har bristande kunskaper om företagets övriga
avdelningar och företagets produkter i stort. Å andra sidan skiljer sig
intresset av att lära sig mer mellan de olika respondenterna.

•  Det råder väldigt skilda uppfattningar kring huruvida det finns något
mentorskap och hur informationsflödet inom företaget fungerar.

Denna sammanfattning av resultatet visar på att det finns väsentliga
likheter mellan de olika avdelningarna.
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Även om vi i sammanfattningen avdelning för avdelning i avsnitt 6.6
visade att det finns vissa skillnader i hur långt de kommit med
introduktionen är behovet av att den fungerar gemensamt. De flesta
respondenter uttrycker vikten av att introduktionen skall fungera på ett bra
sätt och har en liknande uppfattning om företaget som helhet.

Vår andra fråga var ”Hur skulle denna process kunna vara utformad i vårt
fallföretag, med hänsyn till vad som skrivits inom området samt empiriska
data?” och vi redogjorde för en idealbild i referensramen över hur vi
trodde att en effektiv introduktionsprocess på ActionBase borde fungera.
Modellen inkluderade en plan över vad en nyanställd bör klara av för att
kunna utföra ett bra arbete. Den visade även hur detta skulle kunna uppnås
och vilka delar av organisationen som bör vara involverade. Vi kom då
fram till att alla avdelningar bör ha ett ansvar för introduktionen, det vill
säga chefen (kontrollerande enhet), medarbetarna och självklart de
nyanställda. Meningen var då att chefen hela tiden skulle vara involverad i
processen genom att kontinuerligt ge feedback samt informera de
nyanställda om företaget och dess processer.

Medarbetarna skulle även de inta rollen som informatörer men samtidigt ge
feedback till både chefen och de nyanställda. Både chef och medarbetare
ansvarade då för att de nyanställda uppnådde de uppsatta målen. För att ge
läsaren lite repetition visar vi modellen 8.1.
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Modell 8.1 Kontrollprocessen som en stödprocess/understödjande aktivitet
Källa: Stymne 1972 & Porter 1985, egen bearbetning

Som vi nämnde var vår bild över processen en idealbild och det har visat
sig att den inte stämmer särskilt väl överens med hur det ser ut på
ActionBase idag. I efterhand anser vi också att det kanske inte är exakt så
det bör se ut i ett företag som ActionBase. Idealmodellen visade sig vara
väl rigid och vi anser att viss kommunikation och feedback är överflödig i
en organisation av ActionBase storlek.

VD:n på ActionBase har ett övergripande ansvar för organisationen och
fungerar som företagets ansikte utåt. Enligt vår mening har företaget blivit
för stort för att han eller hon på ett skall kunna engagera sig i
introduktionsprocessen. När företaget endast var ett tiotal anställda hade
det varit möjligt men i dagsläget finns inte den tiden, och framförallt saknas
administrativa resurser. Vi har också fått indikationer på att det inte finns
något behov av att VD skall ha direkt kontroll över introduktionsprocessen.

Efter att ha studerat företaget mer ingående och med hänsyn till
ovanstående fakta har vi valt att revidera den modell vi presenterade i
referensramen och arbeta fram en ny modell som vi tror skulle passa bättre

FIRM INFRASTRUCTURE

TECHNOLOGY DEVELOPEMENT

PROCUREMENT

INBOUND
LOGISTICS

OPERATIONS OUTBOUND
LOGISTICS

MARKETING
& SALES

SERVICE

SUPPORT
ACTIVITIES

PRIMARY ACTIVITIES

Källa: Porter 1985 s.37

Margin

Margin

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - INTRODUKTIONSPROCESSEN

KONTROLLERANDE
 ENHET/VD

KONTROLLERANDE
 ENHET/VD

OMGIVANDE SYSTEM/MEDARBETAREOMGIVANDE SYSTEM/MEDARBETARE

NYANSTÄLLDNYANSTÄLLD

Resultat den
nyanställda skall
uppnå tex.

•Förstå processerna
inom företaget

•Förstå och kunna
företagets produkter

•Börja arbeta
självständigt

Resultat den
nyanställda skall
uppnå tex.

•Förstå processerna
inom företaget

•Förstå och kunna
företagets produkter

•Börja arbeta
självständigt

Feedback

InformationFrågor

Feed
back

/utvärd
erin

g

av nyanstä
lld

Stan
dard

s fö
r

introduktion Info, feedback
och handledning

Frågor &
inform

ation

Feedback

Utför uppgifter



Slutbetraktelser och rekommendationer

85

ihop med ActionBase förutsättningar. Vi anser att vår modell är något mer
handlingsinriktad än den vi presenterade i referensramen. Med det menar vi
att den passar bättre för ActionBase och det är möjligt att faktiskt använda
sig av den här modellen vid utformningen av introduktionsprocessen.

Modellen bygger på den tidigare men utifrån resultatet har vi gjort de
förändringar vi anser vara nödvändiga.

Modell 8.2 Introduktionsprocessen

Fortfarande finns chefen med i modellen. Vad vi dock valt att göra är att
minska den personens inblandning i introduktionsprocessen. Vi ser mer
chefen som den person som har det övergripande ansvaret för att det finns
en introduktionsplan för de nyanställda. Vidare anser vi att den personen
inte nödvändigtvis måste vara VD:n eller motsvarande utan skulle även
kunna vara en person med ett administrativt ansvar, det vill säga en person
som i dagsläget inte finns på ActionBase.

Chef med administrativt ansvarChef med administrativt ansvar

Mentor/handledare på aktuell 
avdelning

Mentor/handledare på aktuell 
avdelning

Nyanställd som skall introducerasNyanställd som skall introduceras

Introduktionsplan
Förstå processerna 

inom företaget
•Förstå och kunna

 företagets produkter
•Börja arbeta 
självständigt

•etc.

Introduktionsplan
Förstå processerna 
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•Förstå och kunna

 företagets produkter
•Börja arbeta 
självständigt

•etc.

Feedbacksystem/ProcessindikatorerFeedbacksystem/Processindikatorer



Slutbetraktelser och rekommendationer

86

Som framgår av modellen är chefen inte starkt kopplad till introduktionen
när den väl satt igång. De streckade pilarna mellan mentorer och chefen
innebär att viss kommunikation skall ske dem emellan om det skulle visa
sig att det är några problem eller om andra oförutsedda händelser
uppkommer. Dessutom kan ansvarig person utvärdera med hjälp av
processindikatorer som finns redovisade i modellen. Detta kan bland annat
ta sig uttryck i regelbundna möten där de gemensamt stämmer av det
utförda arbetsuppgifter.

En viktig skillnad är att vi nu anser att det skall, istället medarbetare, finnas
en ansvarig mentor som upprätthåller en kontinuerlig kommunikation med
de nyanställda. Mentorns roll i introduktionsprocessen är att handleda de
nyanställda genom att förklara arbetsmetodik och företagets produkter. Det
är också upp till handledaren att se till att de nyanställda får relevant
kunskap om de övriga avdelningarna. Exakt hur introduktionen skall
utformas anser vi borde utformas av mentorn i samarbete med
avdelningschefen (förslag återfinns under kapitlet om rekommendationer).
Planen skall innehålla uppgifter som gör att de nyanställda så effektivt som
möjligt når upp till de kvalitetskrav som finns angivna till höger i modellen.

Kommunikation skall ske kontinuerligt mellan nyanställd och mentor och
skall leda till att introduktionen går snabbare och då vara mer effektiv. Det
ställs då krav på att den som åtager sig ansvaret att vara mentor verkligen
har möjlighet att ägna en del av sin tid åt de nyanställda.

Den nämnda introduktionsplanen är tänkt att fungera som en slags
processindikator (Stymne 1972), det vill säga en indikator på om de
nyanställda verkligen uppnått de kvalitetsmål som introduktionsprocessen
avser. Processindikatorerna anser vi skall utvärderas av den person som har
det övergripande ansvaret. Utvärderingen skall också vara ett mått huruvida
effektivitet har uppnåtts. Mentorn och de nyanställda är alltså de som
kontinuerligt arbetar med att uppnå målen medan den med det större
ansvaret utvärderar på kontinuerlig basis. Dessa möten skulle även kunna
innebära att de nyanställda kan framföra kritik mot introduktionen och att
förbättringar då kan göras.

Skillnaden mellan den nya modellen är också att VD:n eller personen med
det övergripande ansvaret tagit en mer tillbakadragen roll i
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introduktionsprocessen. Med det menar vi som tidigare nämnts att personen
i fråga endast skall vara ansvarig för att det finns en introduktion medan
mentor och avdelningschef ansvarar för utformning av processen. Vi tror
också att för mycket kontroll kan skapa överdriven administration och
minska företagets flexibilitet och effektivitet.

Vi har nu visat hur vi anser att introduktionsprocessen skall vara utformad i
ett företag med ActionBase förutsättningar. Anledningen till att det inte ser
ut så (eller som i den tidigare modellen) är att det finns stora brister i de
resurser som läggs på den här typen av processer. Följderna har blivit ett
slöseri med resurser där nyanställda inte får vettiga arbetsuppgifter och där
ingen egentligen känner sig ansvarig för detta. Vår modell som vi
redovisade i detta kapitel tror vi är en bra bild över hur processen bör se ut.
Vi tror också att den skulle kunna se ut så här om ett antal förbättringar
gjordes. Dessa förbättringar har bland annat att göra med dokumentation
och kommunikation och kommer att preciseras mer ingående i nästa
avsnitt.

8.1 Rekommendationer

I föregående avsnitt redovisade vi en modell som vi tror skulle kunna vara
en mall för en introduktionsprocess på ActionBase. Syftet med hela
modellen är att skapa bättre kontroll i processen. Enligt vår mening kan
kontroll förekomma i flera olika skepnader och behöver inte betyda
kontroll i form av övervakning. Vi anser istället att kontroll i mångt och
mycket handlar om att ha en process där alla delar är klart definierade och
där alla vet vem som bär ansvaret för de nyanställda. Enligt Stymne (1972)
resulterar god kontroll i ett effektivt resursutnyttjande vilket vårt mål med
att undersöka introduktionsprocessen. För att den sedan skall fungera i
verkligheten krävs det dock att ett antal faktorer fungerar tillfredsställande.
Dessa definierar vi som:

•  Kommunikation
•  Information
•  Ansvar
•  Tydliga mål
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Vår avsikt är nu att ge förslag på tänkbara åtgärder som skulle kunna
förbättra ovanstående områden.

8.1.1 Kommunikation

För att öka kommunikationen mellan de anställda tror vi att ett lämpligt
alternativ är regelbundna möten. Dessa möten skall först och främst
möjliggöra att de nyanställda får träffa sina medarbetare under mer
strukturerade former.

För att snabbt lotsas in på arbetsplatsen bör ett antal möten vara inbokade
redan när personen anländer första dagen. De nyanställda skall då träffa
personer från samtliga avdelningar för att skapa sig en överblick över
organisationen och lära känna sina medarbetare.

Vidare skall de nyanställda kontinuerligt träffa sin mentor, förslagsvis en
gång i veckan för att då utvärdera arbetsuppgifter och diskutera andra
frågor rörande arbetet. Det är också viktigt att personen i fråga träffar sin
chef på regelbunden basis, exempelvis en gång i månaden under den första
tiden. Dessa möten skulle då syfta till att utvärdera introduktionen samt
diskutera frågor rörande arbetsuppgifter och den roll personen fått på
avdelningen. Den nyanställda får då chansen att framföra förslag på
förbättringar samt andra åsikter.

Det är också viktigt att få ett processperspektiv på introduktionen och
utvärdera vilka delar av introduktionen som fungerat bra respektive mindre
bra. Efter ett antal nyanställningar skulle de på så vis kunna skapa en
benchmarking och så småningom kunna skapa en mall för hur en effektiv
introduktion skall gå till.

8.1.2 Information

Stymne (1972) skriver att nyckelorden för kontrollprocessen är
kommunikation vilket i sin tur bygger på mottagande av information
mellan olika enheter och noggrann dokumentation.

Vi har funnit bevis för att det råder brister vad det gäller dokumentationen
och även spridningen av information inom företaget. Som vi redovisat i



Slutbetraktelser och rekommendationer

89

resultatet saknar de flesta intervjuade tillräcklig information om företagets
produkter, de övriga avdelningarna och någon form av projektmetodik. Det
finns en projektmetodik implicit hos de mer erfarna medarbetarna, men de
upplever att det är väldigt svårt att skriva ned den och förmedla skriftligt.

Vi tror därför att informationsspridningen skulle kunna underlättas om det
var en bättre dokumentation. Exempel på dokumentation som skulle
underlätta för de nyanställda är:

•  Informationsmapp: En väl genomarbetad informationsmapp med
information om företags produkter och tjänster, avdelningar och
anställda samt praktiska rutiner vad det gäller exempelvis
mobiltelefoner, semester etc. En mer utvecklad form av sådan praktisk
information skulle kunna vara en så kallad personalhandbok. Här finns
all information rörande de delar av anställningen som inte är relaterade
till själva konsulttjänsten, det vill säga rutiner vid in- och utpassering,
hur datorerna skall användas och förhållningsregler vid tjänsteresor och
liknande. Skulle sådana uppgifter finnas dokumenterade tror vi att det
skulle bespara den ordinarie anställda personalen tid.

•  Bibliotek med gjorda case: För att göra det lättare för den nyanställda
att förstå arbetssättet på företaget vore det lämpligt att spara all
information kring ett case på ett ställe som samtliga på företaget har
tillgång till. Detta skulle kunna vara en gemensam mapp på företagets
server eller ett arkiv med allt material dokumenterat på papper.

•  Checklista: En lista med ett antal viktiga punkter som den anställda
skall genomgå i ett case. Vi är medvetna om att det är ett stort arbete att
dokumentera en detaljerad projektmetodik men en checklista skulle
fungera som en kortare version och mer i syfte att försäkra sig om att
inget viktigt glömts i samband med projektet.

En annan form av lista har förekommit på företaget i form av korta
instruktioner för den nyanställda angående vad som skall göras under de
första dagarna. Vi anser att idén är god men att den behöver bli mer
genomarbetad och mer detaljerad. I dagens utformning är den ej tillräcklig
som introduktion.
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För att lära ut arbetsuppgifterna tror vi också att det är viktigt att de
nyanställda snabbt får följa med mer erfarna medarbetare på riktiga
uppdrag. Lämpligt är då att personen följer med från början till slut på ett
och samma projekt för att få en mer praktisk överblick över hela
arbetsgången.

8.1.3 Ansvar

I dagsläget talas det mycket om en öppen kommunikation och att det är lätt
att rådfråga arbetskamraterna vid problem, men vi har anledning att tro att
det inte fungerar utan att det i stället blir ineffektivt då ingen känner direkt
ansvar. Kontroll förutsätter att någon ikläder sig ansvaret att se till att
kontrollen genomförs. Vi har föreslagit att det skall vara chefen som har det
övergripande ansvaret, men att det är mentorn som har det mer direkta
ansvaret för att introduktionsprocessen går rätt till. Genom att en person har
ett tydligt ansvar tror vi att det är möjligt att säkerställa att en introduktion
verkligen sker. Då mentorn har vetskap om att det är han eller hon och
ingen annan som skall se till att den nyanställda uppnår vissa mål tror vi att
detta fungerar som ett incitament för att verkligen utföra det. Det hela
förstärks också då den nyanställda utvärderar introduktionen tillsammans
med avdelningschefen och/eller annan ansvarig. Vid valet av mentor blir
ytterligare en faktor viktig, nämligen timing.

Personal som anställs måste få utrymme och tid för att utvecklas och
introduceras på ett bra sätt. Detta förutsätter att det finns tid för detta inom
företaget. Då ActionBase inte har möjlighet att ha outnyttjade resurser, så
kallad slack inom företaget och inte heller kan avsätta personal som på
heltid arbetar med att ta hand om nyanställda blir timing extra viktig.
Nyanställningar bör därför göras i tider när arbetsbelastningen är lägre och
de anställda har tid att ta hand om en nyanställd. Detta är extra viktigt för
mentorn som under introduktionsprocessen har mindre åtaganden mot kund
och därför kan spendera mer tid på företaget tillsammans med den
nyanställda. Det kräver att avdelningschefen bidrar till att underlätta denna
timing genom att se till att mentorn har mindre att göra och att de andra
anställda kanske kan ta hand om delar av den personens arbetsuppgifter.
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8.1.4 Tydliga mål

För att de nyanställda skall få en tydlig bild av vad som krävs för den
specifika tjänsten tror vi att det är viktigt med vissa krav. Dessa krav bör
formuleras i mål som de nyanställda bör uppnå under introduktionen.
Målen bör formuleras av någon väl känner till vad den nyanställdas
uppgifter kommer att bli samt vad som är viktigt för just den tjänsten.

Genom klart formulerade mål tror vi att det är lättare för både mentorn och
för den som introduceras. Den senare har en fördel genom att det
underlättar att söka information på egen hand om han eller hon vet vad de
skall söka efter. För mentorn blir det också enklare att formulera en
introduktionsplan om han eller hon vet vad som skall uppnås med den.

Tydliga mål gör det också lättare att följa upp och utvärdera introduktionen
och skulle kunna liknas vid de processindikatorer vi redogjorde för vår
modell.

8.2 Sammanfattning

Att implementera en form av processtänkande i ett företag kan vara
komplicerat. Det krävs ett nytt tänkande och ett nytt sätt att se på det som
sker inom företaget. Vi tror dock det är viktigt att initiativet till ett sådant
tänkande måste komma från ledningen för att på så sätt även förankras hos
de anställda.

Personalen på ActionBase är i behov av struktur och fasta riktlinjer för hur
de skulle handha ny personal och de upplevde det ansträngande att det inte
fanns några klara riktlinjer för hur introduktionen skall gå till. Detta visade
sig också i att de nyanställda ofta kände sig i vägen och inte hade någon
ansvarig att vända sig till. Ur ledningens perspektiv innebär också detta att
företagets viktigaste resurs, personalen inte används effektivt vilket i sin tur
skapar extra kostnader för företaget.

Vi har försökt att med hjälp av teorin skapa en modell över hur
introduktionen av personal skall kunna fungera inom ActionBase. Vi fick
använda oss av ett antal olika teorier för att fånga upp det relevanta inom
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området och har lyckats belysa de faktorer som företaget bör tänka på vid
introduktionen av ny personal. Vår förhoppning är att läsaren har kunnat
följa vårt resonemang kring effektivitet, processer, stödprocesser och
introduktionsprocessen och genom detta fått en förståelse för
introduktionsprocessens betydelse.

8.3 Rekommendationer för fortsatta studier

Som studenter har vi fått bekräftat hur olik den akademiska och den
”verkliga” världen kan vara varandra. I vårt fall var det intressant att se hur
mycket vår idealbild skilde sig från hur det verkligen fungerade på vårt
fallföretag. Vi valde att studera en viss process, men istället för att finna en
variation på den processen visade det sig att introduktionsprocessen som vi
hade föreställt oss den var näst intill obefintlig. Vi diskuterade därför
möjliga förklaringar till det empiriska resultatet. Bland annat diskuterade vi
om det kunde bero på att företaget på kort tid växt så snabbt att det hittills
inte funnits något intresse eller möjlighet att skapa någon struktur. Efter vår
forskning har en rad nya frågeställningar vuxit fram och vi tror att en vidare
forskning dessa områden skulle vara intressant.

•  När i företagets utveckling blir behovet av struktur och administration
påtagligt?

Vi har sett att vårt företag och andra inom branschen låter kreativitet
och entreprenörslusta råda inom företaget och det är först efter en viss
period, som det blir intressant och nödvändigt att skapa en
administration för företagets resurser. Finns det några likheter dessa
företag emellan och vilka variabler är det i så fall som spelar in. Vi kan
tänka oss flera olika variabler så som antal anställda, omsättning och tid.

•  Krävs det en speciell ledarstil inom IT-företag?

Ytterligare en intressant aspekt att undersöka tycker vi skulle vara
vilken typ utav ledare som återfinns i IT-företag. Dessa nya företag har
en speciell karaktär och det som oftast nämns i dagspressen är deras
starka vilja att växa. Finns det likheter mellan de olika ledarna inom
dessa företag och i så fall hur yttrar sig dessa?
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BILAGA 1
FRÅGEFORMULÄR TILL ANSTÄLLDA PÅ ACTIONBASE

Bakgrundsinformation

Den intervjuades befattning på företaget
Tidpunkt för anställning
Omständigheter kring anställningen på ActionBase
Tidigare anställningar
Beskrivning av introduktionen på tidigare anställningar

Frågor till medarbetare och VD

1. Vad händer på din avdelning när det kommer en nyanställd?

•  Vilka olika moment skall de lära sig?
•  Finns det några formella regler i så fall vilka?

2. På vilket sätt tar VD del av hur de nyanställda utvecklas?

3. Får du några direktiv från VD om vad den nyanställda personen ska få
för uppgifter?

4. Finns det mer lyckade introduktioner av nyanställda som i efterhand kan
användas som mall eller ”best practice”?

5. Vilka kompetenskrav skall den nyanställde uppnå?

6. Tar de anställda mycket tid i anspråk under introduktionsprocessen?

7. Om vi ser det hela som en process, kan du identifiera några olika faser
under introduktionen?

8. Hur fungerar kommunikationen med de nyanställda?

9. Har ni något system för utvärdering av nyanställda?

Frågor till de nyanställda (0-1 år på företaget)
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1. Får du feedback från chefen/övriga anställda på din prestation

2. Hur fungerar kommunikationen med din mentor

3. Fanns det några fastställda uppgifter du skulle klara av under
introduktionen?

4. Vet du vad du skall uppnå (vad det gäller kunnande och kompetens)
innan du kan börja fakturera kund?

5. Finns det några moment i introduktionen som du anser vara bristfälliga?

6. Vad är det som är mest tidskrävande under introduktionen?

7. Kan några av momenten bli mer standardiserade?

8. Är/var du aktiv under introduktionsprocessen eller är/var det mycket tid
då du var improduktiv?

9. Om vi talar om de två aspekterna tid och kvalitet, kändes det som att
vikten ligger vid att introduktionen skall gå snabbt eller att du skall
uppnå vissa kunskapskrav?

10.  Har du några förslag på förbättringar i introduktionsprocessen om du
ser till dina egna erfarenheter? Har du i så fall framfört dessa till din
chef mentor?

11.  Har du fått någon utbildning internt eller externt?

12.  Hur lång tid tog det/kommer det att ta innan du fakturerar kunder?

13.  Om vi ser det hela som en process, kan du identifiera några olika faser
under introduktionen?

BILAGA 2
FRÅGEFORMULÄR TILL FRONTEC OCH SIGMA RELATIONS
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Bakgrundsinformation

•  Den intervjuades befattning på företaget
•  Företagsbeskrivning med historik
•  Anställda
•  Verksamhet

Frågor

1. Vad händer på ert företag när det kommer en nyanställd?
•  Vilka olika moment skall de lära sig?
•  Finns det några formella regler, i så fall vilka?

2. Vilka kompetenskrav skall den nyanställde uppnå?

3. Finns det några fastställda uppgifter som den nyanställda skall klara av
under introduktionen?

4. Om vi ser det hela som en process, kan du identifiera några olika faser
under introduktionen?

5. Finns det mer lyckade introduktioner av nyanställda som i efterhand kan
användas som mall eller ”best practice”?

6. Hur fungerar kommunikationen med de nyanställda med avseende på
mentorer, utvärdering och feedback?

7. Tar de anställda mycket tid i anspråk under introduktionsprocessen?

8. Hur lång tid räknar ni med att det tar innan en nyanställd kan fakturera
kunder?

9. Vad är det som uppfattas som mest tidskrävande under introduktionen?
10. Är den nyanställda aktiv under hela introduktionsprocessen eller är det

mycket tid som personen i fråga är ”improduktiv”?
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11. Om vi talar om de två aspekterna tid och kvalitet, ligger ert fokus på att
introduktionen skall gå snabbt eller att den nyanställda skall uppnå vissa
kunskapskrav?

12. Ingår någon intern eller extern utbildning i introduktionen?


