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Sammanfattning 

Titel: Teknikkonsulter – En fallstudie om motiv, behov och konsekvenser 

Författare: Aida Forozin och Erik Mohall 

Handledare: Jonas Söderlund 

Bakgrund: Användningen av teknikkonsulter inom svensk industri har ökat kraftigt 

under 2000-talet. Trots detta finns det en brist i forskningen gällande vilka anledningar 

som ligger bakom och vilka konsekvenser som kan följa av användningen av 

teknikkonsulter. Vidare finns det teoretiska indikationer på att teknikkonsulter inte är 

tillräckligt integrerade för att skapa den helhetsförståelse och vilja att kommunicera 

över avdelningsgränser som krävs i produktutvecklingen inom stora svenska 

industriföretag. Denna problematik har legat till grund för studiens syfte. 

Syfte: Studiens syfte är att utreda vilka motiv och behov som ligger bakom ett svenskt 

industriföretags nyttjande av extern kunskap i form av teknikkonsulter samt vilka 

konsekvenser som användningen av teknikkonsulter kan medföra för företagets 

tvärfunktionella arbete. 

Definitioner: Teknikkonsulter är olika typer av ingenjörer som hyrs ut företag för att 

arbeta tillsammans med de fastanställda inom framförallt produktutveckling.  

Genomförande: En fallstudie har utförts på två sektioner inom Scania R&D. Två 

representanter på chefsnivå inom varje sektion har intervjuats.  

Resultat: Studien har identifierat två motiv och fyra behov som är betydelsefulla för 

inhyrningen av teknikkonsulter i svenska industriföretag. De motiv som studien har 

funnit är rörlighet samt inflöde och utflöde av resurser. De fyra behov som har 

identifierats är; numerisk flexibilitet, snabb förstärkning samt kortsiktiga respektive 

långsiktiga resurser. Vidare visar studien att resultaten av tvärfunktionell 

produktutveckling inom stora svenska industriföretag påverkas negativt av en hög andel 

teknikkonsulter eftersom teknikkonsulter inte innehar en helhetsförståelse för företaget.  

Nyckelord: Teknikkonsult, tvärfunktionellt arbete, tillfälliga kunskapsarbetare, flexibla 

anställningsformer, absorptionsförmåga.  



 

  



Abstract 

Title: Technical consultants – A case study of motives, needs and consequences 

Authors: Aida Forozin and Erik Mohall 

Supervisor: Jonas Söderlund 

Background: The use of technical consultants in the Swedish industrial sector has 

increased heavily during the 21
th

 century. In spite of this increase, there is a shortage of 

research regarding the reasons for, and which consequences that can follow from the use 

of technical consultants. Furthermore, there are theoretical indications that these 

consultants are not fully integrated to the degree that they can create an overall 

understanding and will to communicate across departments, which is necessary for the 

product development in big Swedish industrial enterprises. This problem is the basis for 

the aim of the study. 

Aim: The aim of the study is to investigate which motives and needs that lie behind the 

the use of external knowledge in the form of technical consultants in Swedish industrial 

enterprises and which consequences that the use of technical consultants can bring to 

the cross-functional work of companies.  

Completion: A case study has been conducted at two sections within Scania R&D. Two 

representatives on a managerial level from each section have been interviewed.  

Results: The study has identified two motives and four needs as significant for the use 

of technical consultants in Swedish industrial enterprises. The identified motives are 

mobility as well as inflow and outflow of resources. The four identified needs are; a 

numerical flexibility, rapid reinforcement as well as a short and long term resources. 

Furthermore, the study shows that the results of cross-functional product development 

within large Swedish industrial enterprises are negatively affected by a large share of 

technical consultants since they do not possess an overall understanding of the 

company.  

Key words: Technical consultant, cross-functional, contingent knowledge workers, 

flexible staffing arrangements, absorptive capacity. 



 

  



Förord 

Vi vill tacka alla som har bidragit till denna uppsats. Ett extra tack vill vi rikta till vår 

seminariegrupp som aktivt har hjälpt oss genom konstruktiv kritik som har gett oss nya 

infallsvinklar och idéer. Vi vill också tacka vår handledare Jonas Söderlund som har 

stöttat oss när det har behövts och motiverat oss att våga utveckla och lita på våra egna 

tankar och förmågor, vilket även har gett oss friheten att skapa vår egen uppsats. 

Slutligen vill vi visa vår uppskattning till respondenterna för deras hjälpsamhet och 
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1 INLEDNING 

I följande kapitel ges en introduktion till den ökade användningen av teknikkonsulter. 

Därefter förs en problemdiskussion som sedan mynnar ut till studiens syfte följt av 

studiens frågeställningar. Avslutningsvis redogörs studiens avgränsningar, 

kunskapsbidrag samt disposition.    

  



- I N L E D N I N G -   
 

S i d a | 2 
 

1.1 Bakgrund 

 

”Early contingent arrangements were associated with lesser-skilled workers,[…], but 

today’s workplace includes skilled professional and technical contingent knowledge 

workers.” 

Redpath et al., 2009 (s. 74) 

 

Under 2000-talet har användningen av teknikkonsulter i Sverige ökat kraftigt. Enligt 

Svenska Teknik- och Designföretagen
1
 steg orderstocksindex

2
 för 

teknikkonsultbranschen med drygt 35 procent mellan åren 2003-2011 (STD, 2011). En 

ännu tydligare trend avseende användningen av teknikkonsulter syns i industrin där 

omsättningen för konsulttjänster inom industriteknik ökade med hela 54 procent mellan 

2003 och 2008 och häpnadsväckande 185 procent mellan 1998 och 2008 (STD, 2009). 

Eftersom ökningen är störst inom industrin, vilket dessutom är en sektor som 2009 stod 

för hela 25,1 procent av Sveriges BNP (Landguiden, 2011) och därmed får ses som 

väldigt viktig för Sveriges ekonomi, kommer denna uppsats att fokusera på 

industrisektorn. Inom industrin står två branscher ut när det gäller användningen av 

teknikkonsulter; energi och kraft samt tillverkning av fordon och transportmedel med 25 

respektive 24 procent av alla teknikkonsulter inom industrisektorn. Vidare förväntar sig 

91 procent av teknikkonsultföretagen att orderstocken inom tillverkning av fordon och 

transportmedel kommer att öka i omfattning. (STD, 2011) 

 

Författarna till denna studie definierar, i enlighet med STD (2010), teknikkonsulter som 

olika typer av ingenjörer som är anställda på ett teknikkonsultföretag och hyrs ut till 

andra företag för att arbeta tillsammans med de fastanställda. Teknikkonsulterna arbetar 

enligt denna definition framförallt med produktutveckling och hyrs in på 

korttidskontrakt. Det forskningsområde som ligger närmast till att förklara inhyrningen 

av teknikkonsulter är forskningen om tillfälliga kunskapsarbetare
3
. Enligt forskningen 

inom området tillfälliga kunskapsarbetare är de främsta anledningarna till att 

                                                 
1
 Hädanefter STD. 

2
 Orderstocksindex bygger på enkätundersökningar bland STD-företagens medlemmar och räknas fram 

genom en vägning mellan inneliggande orderstock per anställd och beläggningsgraden om 2, 3, 6 och 12 

månader. 
3
 Personer med specialiserad kunskap som genom en tredjepart hyrs in till ett företag på tillfällig basis.  
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organisationer hyr in kompetenta individer på tillfällig basis att öka organisationens 

flexibilitet (Matusik & Hill, 1998), att integrera ny kunskap i företaget (MacDougall & 

Hurst, 2005) samt att fylla en kunskapslucka i företaget (Bessant & Rush, 1995). Enligt 

MacDougall och Hurst (2005) kan tillfälliga kunskapsarbetare vara en källa för allmän 

branschkunskap eller specialiserad expertis. Matusik och Hill (1998) menar att 

konsulter kan ha bättre kunskap om branschen än individer som har arbetat i få företag 

under sin karriär. Enligt Matusik och Hill (1998) utvärderar marknaden ständigt 

konsulternas kunskaper och refuserar de konsulter som inte har relevant kompetens, 

vilket ökar sannolikheten för att konsulter innehar en bättre kunskap om branschen än 

fastanställda.  

 

1.2 Problematisering 

Teknikkonsulter arbetar ofta med produktutveckling, vilket innebär att de utgör en 

viktig del av företagens kärnverksamhet och därmed påverkar organisationens framtida 

utveckling. Trots denna utveckling finner författarna till denna uppsats, i enlighet med 

Bredin och Söderlund (2011), att det råder en brist i forskningen om företags 

användning av teknikkonsulter. Av den anledningen menar denna studies författare att 

det finns ett behov av att utreda varför svenska industriföretag väljer att hyra in extern 

personal i sin kärnverksamhet. Tidigare forskning om företags användning av tillfälliga 

kunskapsarbetare förklarar sannolikt i viss grad även svenska industriföretags 

användning av teknikkonsulter, men eftersom resultaten i nämnda forskningsområde 

inte har testats empiriskt i denna kontext behövs studier som utreder vilka anledningar 

som är aktuella även för teknikkonsulter och vilka som bör läggas till. 

 

Utifrån ett kunskapsbaserat synsätt, där kunskap enligt Grant (1996) ses som den 

strategiskt viktigaste resursen, kan inhyrningen av teknikkonsulter ses bero på att 

teknikkonsulterna besitter kunskap som inte existerar inom företaget. Vidare kan bristen 

på ingenjörer (Axelsson, 2010; Ekot, 2010) vara en orsak till inhyrningen av 

teknikkonsulter. Även ett behov av ökad flexibilitet kan vara en anledning till att 

teknikkonsulter används i svenska industriföretag. Vilka anledningar och orsaker som i 

själva verket gäller för svenska industriföretag kommer att undersökas i denna studie. 
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Den ökade användningen av teknikkonsulter medför att det finns ett behov av att 

undersöka vilka eventuella konsekvenser som kan följa av att öka beroendet av en 

tredjepart i kärnverksamheten. För att ett företags produktutveckling ska vara 

konkurrenskraftig krävs det att den tillgängliga kunskapen och kompetensen utnyttjas i 

så hög utsträckning som möjligt. Detta gäller speciellt vid inhyrning av tillfälliga 

kunskapsarbetare där företaget enligt Matusik och Hill (1998) måste besitta förmågan 

att integrera konsulternas kunskap i organisationen för att kunskapen ska vara företaget 

till nytta. Även Kogut och Zander (1992) menar att det inte räcker att en organisation 

rekryterar personer med specialiserad kunskap, kunskapen måste integreras i 

verksamheten för att företags förmågor ska påverkas. Senare forskning har bekräftat att 

förmågan att känna igen, hantera samt integrera extern kunskap i företags interna 

kunskapsbas, vilket benämns absorptionsförmåga, är kritisk för företags prestation 

(Cohen & Levinthal, 2005; Escribano et al., 2009; Zahra & George, 2002).  

 

Många av Sveriges industriföretag har komplexa system och produkter och arbetar 

mycket i projektform, vilket innebär att det är nödvändigt med kunskapsintegration 

mellan avdelningar. Företag som enbart har egen personal skapar genom många års 

samarbete en absorptionsförmåga som möjliggör denna kunskapsintegration. En sådan 

förmåga att arbeta över avdelningsgränserna kan tänkas påverkas av att teknikkonsulter 

involveras i verksamheten. Bredin och Söderlund (2011) finner att det är viktigt att 

teknikkonsulterna har de rätta egenskaperna för att ta del av 

kunskapsintegrationsprocesser och i de processerna agera för att lokalisera och 

involvera relevant kunskap över gränserna för olika kompetensområden. Samtidigt 

varnar bland andra Matusik och Hill (1998) för att låta konsulterna få en 

helhetsförståelse för företaget eftersom risken finns att känslig kunskap försvinner när 

konsulten lämnar organisationen. Dock menar Matusik och Hill (1998) att detta inte är 

ett större problem eftersom konsulterna inte är inne tillräckligt långa perioder för att 

skapa denna helhetsförståelse. Denna eventuella brist på helhetsförståelse kan medföra 

komplikationer för företag som vill arbeta över gränserna för olika kompetensområden 

eftersom detta ställer krav på en förståelse för organisationens verksamhet och andra 

avdelningars arbete. Studier har visat att samarbete över gränserna för avdelningar och 

sektioner inom företag, vilket kallas tvärfunktionellt arbete, förbättrar 
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produktutvecklingens resultat (Cooper och Kleinschmidt, 1995; Keller, 2001; Lee och 

Allen, 1982). Tvärfunktionellt samarbete kräver kommunikation över 

avdelningsgränserna, vilket enligt Lee och Allen (1982) enbart utförs i begränsad 

utsträckning av anställda som har varit i organisationen i mindre än två år. Detta 

indikerar att inhyrningen av teknikkonsulter kan antas påverka organisationers 

möjligheter att upprätthålla ett tvärfunktionellt samarbete.  

 

Författarna till denna studie har mot bakgrund av ovanstående identifierat en paradox. 

Det kunskapsbaserade synsättet föreslår att kunskap är den viktigaste resursen för 

företaget och att denna kunskap måste integreras i företaget. Samtidigt menar Matusik 

och Hill (1998) att de tillfälliga kunskapsarbetarna inte är inne i företaget tillräckligt 

länge för att bygga upp en helhetsförståelse och inte heller bör tillåtas att skapa denna 

helhetsförståelse. Vidare kräver tvärfunktionellt arbete i produktutveckling 

kommunikation mellan avdelningar, vilket om det ska vara framgångsrikt innebär att 

personerna i projekten successivt bygger upp en större förståelse i takt med att 

kunskapsutbytet med andra avdelningar ökar. Följaktligen är det nödvändigt att 

undersöka vilka konsekvenser som användningen av teknikkonsulter kan innebära för 

industriföretags tvärfunktionella arbete. Här finns det en brist i forskningen trots de 

senaste årens kraftiga ökning av användningen av teknikkonsulter inom svensk industri.  

 

För att undersöka nämnda problem har ett svenskt industriföretag inom fordonssektorn 

undersökts; Scania. Uppsatsens empiriska bas utgörs av intervjuer med personer på 

chefsnivå inom två sektioner under Scania R&D. Studien undersöker och jämför de 

båda sektionernas syn på teknikkonsulter och vilka konsekvenser, med avseende på det 

tvärfunktionella arbetet, som följer av denna användning. De båda undersökta 

sektionerna har en relativt hög andel teknikkonsulter och anses vara strategiskt viktiga 

för Scanias verksamhet (Scania, 2011). Sektionernas verksamheter skiljer sig åt, men de 

utför båda produktutveckling som är viktig för Scanias framtida konkurrenskraft. Den 

ena sektionen arbetar inom mjukvaruutveckling och utvecklar ett system som erbjuder 

en effektivare integrering mellan förare och kontor medan den andra sektionen i 

huvudsak arbetar med termodynamik och innehar ingenjörsdisciplinerna konstruktion, 

provning, verkstad och beräkning.  
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Scania har en väldigt stark företagskultur, har anammat mycket av Toyotas filosofi i 

tillverkningen och arbetar mycket med ständiga förbättringar av olika processer och 

produkter. På så sätt är Scania ett företag som skiljer sig från många andra 

organisationer inom den svenska industrin. (Ollevik, 2009) Men det finns också stora 

likheter med andra stora företag, exempelvis Volvo och Saab. Scania arbetar, precis 

som nämnda exempel, med komplicerade processer och produkter, vilket kräver stora 

investeringar i forskning och utveckling. Följaktligen är företagen i hög grad beroende 

av de resultat som produktutvecklingen producerar. Studiens författare anser att Scania, 

med hänsyn tagen till denna studies syfte, kan anses vara ett representativt företag för 

svensk industri.  

 

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att utreda vilka motiv och behov som ligger bakom ett svenskt 

industriföretags nyttjande av extern kunskap i form av teknikkonsulter samt vilka 

konsekvenser som användningen av teknikkonsulter kan medföra för företagets 

tvärfunktionella arbete. 

 

1.4 Frågeställningar 

Följande två frågeställningar kommer att belysas för att uppfylla studiens syfte: 

 

 Vilka motiv och behov ligger bakom industriföretagets val att hyra in 

teknikkonsulter? 

 

 Vilka konsekvenser för företagets tvärfunktionella arbete medför användningen 

av teknikkonsulter? 

 

1.5 Avgränsningar 

Denna studie undersöker, genom fyra intervjuer, två sektioner inom Scania, vilket är ett 

svenskt industriföretag som författarna till denna uppsats anser vara representativt för 

svensk industri. Följaktligen kommer studien att avgränsas till den svenska 

industrisektorn. Uppsatsen är även begränsad till företagens syn på teknikkonsulternas 
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prestationer. Därmed presenteras enbart de olika intervjuade chefernas syn på hur 

teknikkonsulterna presterar jämfört med fastanställda. Vidare har studiens empiriska 

material inte analyserats utifrån ett transaktionskostnadsperspektiv då studiens författare 

har valt att utgå från ett kunskapsbaserat synsätt.  

 

1.6 Kunskapsbidrag 

Målsättningen med denna studie är att kombinera studiens empiriska material med det 

kunskapsbaserade synsättet och existerande teorier om tillfälliga kunskapsarbetare för 

att lyfta fram motiv samt behov bakom användningen av teknikkonsulter inom svenska 

industriföretag. Vidare är avsikten med studien att utveckla existerande teorier om 

tillfälliga kunskapsarbetare genom att belysa de konsekvenser för svenska 

industriföretags tvärfunktionella arbete som inhyrningen av teknikkonsulter kan 

medföra. Studiens syfte är av bred karaktär med avsikten att dra slutsatser som kan 

bidra till vidare forskning och diskussion kring teknikkonsulters eventuella inverkan på 

svensk industri.  

 

1.7 Definitioner 

I studiens syfte står det att uppsatsen ska utreda vilka motiv och behov som ligger 

bakom det undersökta företagets användande av teknikkonsulter. Med motiv menar 

uppsatsens författare anledningar som är grundade i att företaget ifråga frivilligt väljer 

att hyra in teknikkonsulter i syfte att uppnå en upplevd fördel med denna inhyrning. 

Behov däremot definieras i uppsatsen som anledningar som är grundade i att företaget 

upplever ett problem av någon sort i sin verksamhet som användningen av 

teknikkonsulter anses kunna behjälpa.  

 

1.8 Disposition 

Kapitel 2 - Metod 

I metodkapitlet kommer inledningsvis studiens vetenskapliga ansats att presenteras. 

Därefter kommer studiens praktiska tillvägagångssätt att presenteras och avslutningsvis 

kommer metodkritiken att framföras.  
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Kapitel 3 - Referensram 

I följande kapitel redogörs för de teorier som utgör studiens teoretiska referensram. I 

kapitlet behandlas det kunskapsbaserade synsättet, kunskapsförvärv genom externa 

källor i form av tillfälliga kunskapsarbetare samt kunskapsintegration i form av 

tvärfunktionalitet och absorptionsförmåga. Kapitlet inleds med en genomgång av 

referensramens upplägg. 

 

Kapitel 4 - Empiri 

I kapitel fyra ges en introduktion av fallföretaget. Därefter kommer studiens empiriska 

material att presenteras, vilket sedermera ligger till grund för analysen. Kapitlet är 

strukturerat efter studiens frågeställningar och är uppdelat efter sektion A respektive 

sektion B. 

 

Kapitel 5 - Analys 

I analysen kopplas det empiriska materialet med de teorier som har presenterats i 

referensramen. Kapitlet är strukturerat på samma sätt som studiens frågeställningar och 

det empiriska materialet med syftet att tydligt kunna analysera studiens insamlade 

material. 

 

Kapitel 6 - Slutsatser 

I detta kapitel kommer studiens slutsatser att framföras. Inledningsvis kommer studiens 

syfte att belysas genom att besvara de tidigare presenterade frågeställningarna. Därefter 

förs en slutdiskussion och avslutningsvis ges förslag till vidare studier. 



 

2  METOD 

I metodkapitlet kommer inledningsvis studiens vetenskapliga ansats att presenteras. 

Därefter kommer studiens praktiska tillvägagångssätt att presenteras och avslutningsvis 

kommer metodkritiken att framföras.  
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2.1 Vetenskaplig ansats 

2.1.1 Undersökningens karaktär och ansats 

Studiens syfte är att utreda vilka motiv och behov som ligger bakom ett svenskt 

industriföretags nyttjande av extern kunskap i form av teknikkonsulter samt vilka 

konsekvenser som användningen av teknikkonsulter kan medföra för företagets 

tvärfunktionella arbete. Studien jämför de två sektioner som undersöks i syfte att 

undersöka vilka skillnader och likheter som kan identifieras avseende användningen av 

teknikkonsulter. 

 

Denna studie ämnar undersöka och beskriva anledningar till olika individers beteende 

genom intervjuer med olika respondenter som för fram sina åsikter och uppfattningar. 

För att kunna utföra dessa beskrivningar har vi utgått från ett hermeneutiskt 

förhållningssätt, vilket enligt Ödman i Gustavsson red. (2003) inte syftar till att försöka 

förklara företeelser och framföra en objektiv bild som är sann för alla, utan att föra fram 

tolkningar. Ett hermeneutiskt förhållningssätt innebär enligt Ödman i Gustavsson red. 

(2003) att betraktaren kan få grepp om omätbara, existentiella dimensioner som 

exempelvis glädje. Författarna till denna uppsats menar att exempelvis teknikkonsulters 

helhetsförståelse bör ses som en omätbar dimension då den inte går att mäta objektivt. I 

denna studie har olika chefer som varje dag observerar det arbete som utförs och de 

resultat som produceras intervjuats för att skapa en uppfattning om teknikkonsulters 

helhetsförståelse.   

 

Författarna till denna uppsats har som en följd av bristen på forskning om 

teknikkonsulter och deras inverkan på svenska industriföretag valt ett syfte av utredande 

art och har utfört en studie av explorativ karaktär (Kvale, 1997). En studie med denna 

karaktär kräver enligt Jacobsen (2002) en metod som går på djupet, är känslig för 

förändrade förutsättningar och som tar fram nyanserade data. Detta görs bäst genom att 

fokusera på ett fåtal enheter, vilket innebär att en explorativ problemställning lämpligast 

besvaras genom insamling och analys av kvalitativa data (Jacobsen, 2002). Därför har 

denna studie utförts genom sammanlagt fyra intervjuer på två sektioner inom Scania 

R&D, vilket har möjliggjort för studien att gå på djupet och förändra riktningen då nya 

förutsättningar har uppstått.  



- M E T O D -   
 

S i d a | 11 
 

Eftersom uppsatsen har en explorativ karaktär och en kvalitativ ansats är det enligt 

Bryman och Bell (2005) naturligt att utgå från en induktiv empirisk ansats, vilket 

innebär att studien utgår från det empiriska materialet istället för att, som i deduktiva 

ansatser, utgå från den teoretiska referensramen. Vidare tillåter en induktiv ansats att 

studien genomförs utan att studiens författare riskerar att färgas av slutsatser dragna i 

tidigare, i detta fall inte helt relevant, forskning. Därmed har slutsatser om motiv, behov 

och konsekvenser dragits utifrån det empiriska materialet med stöd av teorierna om 

kunskap, tillfälliga kunskapsarbetare och kunskapsintegration. Detta tillvägagångssätt 

stöds även av Eisenhardt (1989) som menar att det är viktigt att försöka bortse från 

teoretiska referenser vid teoriutvecklande forskning eftersom förutbestämda teoretiska 

perspektiv riskerar att påverka och begränsa resultaten.  

 

2.1.2 Reflektion och förförståelse 

Thomsson (2010) poängterar att även de egna tolkningarna bör ifrågasättas eftersom 

den som tolkar har med sig sina personliga erfarenheter och fördomar som kan påverka 

slutresultatet, så kallad förförståelse. Reflektionen görs, enligt Thomsson (2010), genom 

att ett fenomen ses ur olika vinklar eller ur samma vinkel i olika ljus och menar att 

kunskap inte är något som finns utan något som skapas. Författarna till denna uppsats 

har varit medvetna om den risk som finns gällande förförståelsens eventuella påverkan 

på tolkningen av intervjurespondenternas svar. Författarna till denna uppsats har tagit 

detta i beaktande genom att under processens kontinuerligt argumentera både för och 

emot de uppfattningar som har uppstått, även om det redan har funnits en övertygelse 

om vilken uppfattning som är mest logisk och sannolik. Efter denna argumentation har 

studiens författare utgått från läsarens synvinkel för att säkerställa att tolkningen är 

välmotiverad och tydlig även från en tredje parts perspektiv.  
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2.1.3 Forskningsmetod 

2.1.3.1 Fallstudie  

 

”Målsättningen är att belysa det generella genom att titta på det enskilda.” 

 Denscombe, 2009 (s. 60) 

 

När forskaren är ute efter en djupgående förståelse av en specifik företeelse bör det, 

menar Jacobsen (2002), anses vara mest lämpligt att genomföra en fallstudie. Även 

Denscombe (2009) menar att en fallstudie lämpar sig bäst som forskningsmetod när 

undersökarens mål med studien är att undersöka en fråga på djupet samt erbjuda en 

förklaring som kan hantera verkliga situationers komplexitet och subtilitet. Möjligheten 

att ägna sig åt denna komplexitet och subtilitet genom att rikta fokus på ett enskilt fall 

möjliggör, enligt Denscombe (2009), för att, i större utsträckning än vad som är möjligt 

vid en undersökningsmetod som syftar till att täcka ett stort antal enheter, tillhandahålla 

en förklaring av det aktuella problemet. Yin (2003) argumenterar vidare för att en 

fallstudie är att föredra när avsikten är att besvara frågeställningarna hur och varför samt 

när forskaren vill undersöka ett samtida fenomen i dess verkliga kontext. Vidare menar 

Eisenhardt (1989) att det vid studier som genomförs inom områden med bristfällig 

tidigare forskning är mest lämpligt med en teoriutvecklande fallstudie eftersom studier 

av sådan karaktär ej förlitar sig på tidigare litteratur eller empirisk data.  

 

Författarna till denna uppsats anser att det är nödvändigt med en undersökningsmetod 

som möjliggör en djupgående analys av en specifik företeelse i dess verkliga kontext, 

det vill säga varför svenska industriföretag hyr in teknikkonsulter och vad det kan leda 

till i det tvärfunktionella arbetet. Följaktligen har en fallstudie valts som 

forskningsmetod, ett val som även motiveras av studiens explorativa frågeställningar, 

vilka kräver en undersökningsmetod som är känslig för förändrade förutsättningar. 

Vidare anser denna studies författare att forskningen om teknikkonsulter är i behov av 

vidareutveckling. Mot bakgrund av ovanstående resonemang har en teoriutvecklande, 

kvalitativ fallstudie med explorativ karaktär ansetts mest lämplig för denna studie.  
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2.1.3.2 Typ av fallstudie 

Yin (2003) väljer att dela in fallstudier i enskild eller multipel fallstudie. Enligt Yin 

(2003) kan en enskild fallstudie bestå av att analysera en enhet eller flera enheter inom 

ett enskilt fall. En enskild fallstudie anses enligt författarna till denna uppsats vara 

lämplig för denna studie. Yin (2003) presenterar olika förhållanden då den enskilda 

fallstudien som metod bör ses som passande, bland annat att fallet ska vara typiskt eller 

representativt. Avsikten med att välja ett typiskt eller representativt fall är enligt Yin 

(2003) att undersöka omständigheterna och förhållanden kring en vardaglig företeelse. 

Ett typexempel på ett representativt fall är enligt Yin (2003) s. 41:  

 

”[…] a manufacturing firm believed to be typical of many other manufacturing firms in 

the same industry […].” 

 

Citatet styrker ytterligare lämpligheten i att utföra en enskild fallstudie av Scania då 

Scania enligt studiens författare är ett representativt fall inom svensk industri. Se avsnitt 

2.2.3.1 för vidare diskussion.  

 

Författarna till denna uppsats anser att det är lämpligt att analysera samt jämföra två 

enheter inom Scania, vilket stöds av Yin (2003) som anser att analyserandet av flera 

enheter inom ett fall kan förstärka förståelsen inom den enskilda fallstudien. Dock har, 

enligt Yin (2003), kritik riktats mot undersökandet av enheter när syftet är att bringa en 

förklaring som är giltig för hela fallet. Yin (2003) menar att risken finns att det blir en 

undersökning av enheterna snarare än av fallet i sin helhet. I den här studien skulle detta 

kunna innebära att det läggs för stort fokus på de enskilda sektionerna, vilket riskerar att 

resultera i en analys som inte är representativ för hela Scania. Författarna till denna 

studie har varit medvetna om denna risk och har därför valt grupper och sektioner som 

dels har en relativt hög andel teknikkonsulter och som dels anses som strategiskt viktiga 

för Scanias verksamhet. Dessutom skiljer sig sektionernas verksamheter åt, vilket 

uppsatsens författare menar bidrar till att fler aspekter som är viktiga för Scania 

framkommer jämfört med en undersökning av två liknande sektioner. Studiens 

författares tro är att urvalet bidrar till att slutsatserna som dras i studien är aktuella även 

för Scania i stort.  
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2.2 Praktiskt tillvägagångssätt 

2.2.1 Datainsamling 

2.2.1.1 Sekundärdata 

Rienecker och Jørgensen (2008) argumenterar för att en uppsats bör skrivas mot 

bakgrund av ämnets aktuella diskurs- och kunskapsnivå, utvunnen ur lämplig 

sekundärlitteratur, vilket även bör avspeglas i texten. Självständigheten, anser Rienecker 

och Jørgensen (2008), visar författarna genom hur de tolkar, analyserar, diskuterar och 

utvärderar litteratur. Författarna till denna uppsats har använt sekundärlitteratur i den 

teoretiska referensramen för att skapa en bild av forskningsfältens syn på kunskap, 

flexibla anställningsformer och kunskapsintegration. Det empiriska materialet, insamlat 

via intervjuer, har sedan analyserats med hjälp av denna referensram.   

 

Litteraturen har samlats in genom en litteratursökning via två sökmotorer för 

akademiska artiklar, Scopus och Business Source Premier. Sökord som har använts är 

bland andra följande: knowledge process, knowledge based view, absorptive capacity, 

external employment, contingent work, contingent knowledge workers, skilled 

contingent workers, flexible staffing arrangements och technical consultant. Vidare 

litteraturorientering har skett via referenser i de artiklar som författarna till denna 

uppsats har ansett varit lämpliga för studien efter en första urvalsprocess där 

sammanfattningar och slutsatser lästs igenom. Efter ytterligare en urvalsprocess där 

materialet studerades mer ingående påbörjades arbetet med den litteratur som utgör 

referensramen.  

 

2.2.1.2 Primärdata 

Uppsatsens empiriska material består av primärdata i form av subjektiva åsikter 

uttryckta i intervjuer med representanter från olika hierarkiska nivåer i två olika 

sektioner inom Scania R&D, se organisationsschema i avsnitt 2.2.3.1. Författarna till 

denna studie har valt att använda intervju som datainsamlingsmetod då den ger 

möjligheter till att fånga upp kvalitativa aspekter samt oförutsedda svar (Jacobsen, 

1993). Eftersom ansatsen är induktiv och författarnas kunskap om teknikkonsulter innan 

studien genomfördes var begränsad krävs en undersökningsmetod som möjliggör för 
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anpassning efter förändrade förutsättningar. Författarna till denna uppsats anser att 

intervjuer har bidragit till detta genom möjligheten att ställa följdfrågor om intressanta 

anledningar och konsekvenser. Intervjuerna har också tillåtit studiens författare att 

förändra den tänkta färdriktningen då ny, oväntad information framkom under 

intervjuernas gång, en viktig aspekt som inte hade varit möjlig vid en kvantitativ 

undersökningsmetod. Möjligheten att förändra intervjuernas färdriktning och fånga upp 

ouförutsedda svar har bidragit till studiens slutsatser.   

 

2.2.2 Intervjuer 

Strukturen på intervjuer kan, enligt Bryman och Bell (2005) samt Lundahl och Skärvad 

(1999), läggas upp på olika sätt. Författarna till denna studie har valt att genomföra det 

som Bryman och Bell (2005) kallar för semi-strukturerad intervju. Enligt Bryman och 

Bell (2005) innebär detta upplägg att forskaren har ett antal förhållandevis specifika 

teman som utgör grunden för intervjuprocessen. Dock finns det vid detta upplägg 

möjlighet att under intervjuns gång ställa följdfrågor på svar som intervjuaren bedömer 

vara intressanta att utforska vidare (Bryman & Bell, 2005; Lundahl & Skärvad, 1999). 

Inför intervjuerna formulerade studiens författare ett antal frågor inom de ämnen som 

ansågs relevanta för att besvara studiens syfte, se intervjumall i bilaga 1. Utöver dessa 

frågor fanns det under intervjuernas gång utrymme för att fördjupa och vidareutveckla 

respondenternas svar genom följdfrågor, vilket författarna till uppsatsen anser gynnar 

besvarandet av studiens explorativa syfte.  

 

Jacobsen (1993) menar att den viktigaste indelningen mellan typen av frågor är öppna 

och slutna frågor, där den öppna frågan till skillnad från den slutna frågan karaktäriseras 

av många svarsmöjligheter. Jacobsen (1993) anser att oklara eller obegripliga frågor kan 

hämma kontakten mellan respondenten och intervjuaren eftersom det kan skapa 

osäkerhet och förvirring hos respondenten. För att fånga upp oväntade svar från 

respondenterna har författarna till denna uppsats valt att använda öppna frågor, som till 

exempel ”Varför hyr ni in teknikkonsulter?”. Studiens författare har även, i enlighet 

med rekommendationer framförda av Jacobsen (1993), minimerat användningen av 

tvetydiga och otydliga begrepp i syfte att förbättra svarens tillförlitlighet.  
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Jacobsen (1993) betonar vikten av att både intervjuare och respondent håller fast vid 

sina roller under intervjuns gång. Det är intervjuarens uppgift att under intervjuns gång 

styra samtalet och belysa det som intervjuaren avser att få ut av intervjun. Vidare menar 

Jacobsen (1993) att intervjuaren i hög grad påverkar respondentens roll. Eftersom 

samtliga respondenter i studien arbetar som chefer och är vana vid att själva föra möten 

fanns det tillfällen då respondenterna ville berätta om andra företeelser än de som 

studien undersöker. Vid dessa tillfällen styrdes samtalet av studiens författare tillbaka in 

på det ämne som skulle behandlas.    

 

Thomsson (2010) menar att intervjuprocessen förbättras om intervjudeltagaren känner 

sig som medskapare till studien då respondenten i dessa fall förhoppningsvis har 

intentionen att hjälpa till för att uppnå samma mål som intervjuaren. Författarna till 

denna uppsats menar att studiens respondenter sannolikt har haft denna intention då de 

snabbt visade intresse för uppsatsens syfte och själva gynnas av att konsekvenserna av 

användningen av teknikkonsulter undersöks. Ytterligare indikationer på respondenternas 

intresse för ett så bra empiriskt underlag som möjligt var att de två ursprungliga 

respondenterna snabbt hjälpte till att lokalisera studiens två andra respondenter. 

 

Enligt Thomsson (2010) kan en intervjus kvalitet förbättras genom att kommentera 

sådant som skulle ha kommenterats i ett vanligt samtal. Thomsson (2010) har genom 

erfarenhet funnit att detta medför att respondenten är mer välvilligt inställd till att dela 

med sig av känsliga uppgifter. Författarna till denna uppsats påbörjade tidigt försöken 

att avformalisera relationerna med studiens respondenter i viss mån genom språkbruket 

i kontakterna som föregick intervjuerna. Även intervjuerna hölls på en, som studiens 

författare anser det, bra nivå i gränslandet mellan ett formellt och informellt 

förhållningssätt. Intervjuerna inleddes med allmänna, ytliga frågor om respondenterna 

och respektive grupp eller sektion i syfte att etablera kontakt med intervjupersonerna 

och samtidigt öka kunskapen och förståelsen för deras omgivning och verksamhet. 

Sedermera övergick intervjufrågorna till djupare ämnen där mer känsliga frågor 

behandlades, som till exempel hur anställda reagerar på användningen av 

teknikkonsulter och hur sektionen påverkas av teknikkonsulternas närvaro.  
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2.2.3 Urval 

2.2.3.1 Val av fallföretag 

Valet av fall är enligt Eisenhardt (1989) en viktig aspekt av teoriutvecklande fallstudier 

då det bland annat påverkar gränserna för resultatens möjliga generalisering. Författarna 

till denna uppsats tog hänsyn till detta och valde ett fallföretag som passar studiens syfte 

väl. Den ambition som låg bakom valet av fallföretag var, förutom att företaget i sig 

skulle passa studiens syfte, att få tillgång till för studien lämpliga respondenter som 

kunde tillföra riklig och relevant information. De två branscher som är 

överrepresenterade när det gäller användningen av teknikkonsulter inom industrin är 

energi och kraft samt tillverkning av fordon och transportmedel. Studiens författare 

anser att studiens syfte bäst besvaras genom att undersöka ett företag med ett stort fokus 

på forskning och utveckling av komplicerade produkter och system och som baseras på 

en avancerad teknologi eftersom studien bland annat ska undersöka teknikkonsulters 

inverkan på tvärfunktionellt arbete inom produktutveckling. Av branscherna energi och 

kraft samt tillverkning av fordon och transportmedel har författarna till denna uppsats 

ansett att den senare är mest intressant att undersöka. Inom denna bransch finns det ett 

fåtal företag att välja mellan. Efter långt gångna diskussioner med lämpliga sektioner 

inom både Volvo och Scania beslutade studiens författare till slut att använda Scania 

som fallföretag som en följd av att representanterna för Scania visade större intresse och 

gav en bättre tillgång till relevanta sektioner och respondenter.  

 

Två sektioner under Scania R&D undersöks i studien. De båda undersökta sektionerna 

har en relativt hög andel teknikkonsulter och anses dessutom vara strategiskt viktiga för 

Scanias verksamhet. Sektionerna utför produktutveckling som är viktig för Scanias 

framtida konkurrenskraft. Den ena sektionen arbetar i huvudsak med termodynamik och 

innehar ingenjörsdisciplinerna konstruktion, provning, verkstad och beräkning medan 

den andra sektionen arbetar inom mjukvaruutveckling och erbjuder ett system som 

innebär en effektivare integrering mellan förare och kontor. Studiens författare anser att 

dessa sektioner är lämpliga för studiens syfte eftersom de är väldigt viktiga för Scania 

och arbetar inom två skilda områden. Detta menar uppsatsens författare ökar 

möjligheten till att utveckla studiens resultat till teorier som kan vara tillämpbara även 

på andra svenska industriföretag.  
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Nedan redovisas för valda sektioner inom Scania R&D där intervjuerna ägde rum.   

 

 

Figur 2.1 Organisationsschema. Egen konstruktion. 

 

2.2.3.2 Val av respondenter 

Nedan följer en tabell över valda respondenter samt datum för genomförandet av 

intervjuerna. Författarna valde nämnda personer med utgångspunkt i att 

intervjupersonerna skulle kunna tillgodose riklig och god information, vilket Jacobsen 

(2002) tar upp som ett av de vanligaste urvalskriterierna. Vidare menar Holme och 

Solvang (1997) att syftet med en kvalitativ intervju ska vara att öka informationsvärdet 

och forma en grund för djupare och mer kompletta uppfattningar om det studerade 

fenomenet. Enligt Holme och Solvang (1997) uppnås detta genom att de 

intervjupersoner som används på goda grunder kan antas ha stor kunskap om de 

företeelser som undersöks. Jacobsen (2002) anser dock att det är svårt att på förhand 

veta hur bra uppgiftslämnarna är, vilket författarna till uppsatsen menar inte är ett stort 

problem i detta fall eftersom de nämnda personerna är ansvariga för användningen av 

teknikkonsulter inom deras respektive ansvarsområde. Dessutom arbetar de nära 

teknikkonsulterna, vilket medför att de ser vilka följder det får för produktutvecklingen 

att inkludera konsulterna i verksamheten.  

  



- M E T O D -   
 

S i d a | 19 
 

Respondenter Genomförandedatum 

Gruppchefen för grupp A1 2011-03-31 

Gruppchefen för grupp A2 2011-04-05 

Sektionschefen för sektion B 2011-04-08 

Gruppchefen för grupp B2 2011-04-08 

Tabell 2.1 Studiens respondenter. 

 

2.2.4 Analysförfarande 

Det transkriberade materialet färgkodades och delades upp i sju olika kategorier för att 

på ett systematiskt och rättvisande sätt kunna analysera det empiriska materialet. Bland 

annat ingick användningen av teknikkonsulter och konsekvenser av användningen av 

teknikkonsulter som kategorier. Efter att färgkodningen utförts och granskats gick 

studiens författare igenom varje kategori för sig och diskuterade viktiga aspekter innan 

uppsatsens empiriska del skrevs ned. Vidare baserades avkodningen av informationen i 

de olika kategorierna på hur viktiga respondenterna uttryckte att vissa motiv, behov och 

konsekvenser var samt hur ofta de nämndes under intervjuernas gång. Vilka ordval som 

användes samt i vilken utsträckning som båda representanterna för sektionen uttryckte 

sig om den aktuella faktorn var också viktiga faktorer för identifieringen av viktiga 

aspekter rörande användningen av teknikkonsulter.  

 

2.3 Metodkritik 

2.3.1 Fallstudien som metod 

Enligt Merriam (1994) är fallstudiens resultat beroende av forskarens egen förmåga och 

omdöme, vilket innebär att sensitivitet är viktigt vid insamlandet av information. Vidare 

menar Eisenhardt (1989) att fallstudieprocessen har potentialen att utveckla teorier med 

mindre partiskhet än de teorier som byggs från inkrementella studier eftersom 

undersökaren kontinuerligt utsätts för motsättande verkligheter. Författarna till denna 

uppsats har mot bakgrund av detta försökt att genom att genomföra intervjuerna utan att 

på förhand diskutera eller resonera kring vilka motiv, behov och konsekvenser som är 

mest sannolika eller från studiens sida mest önskvärda. Dock har teman som framkom 
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under de tidiga intervjuerna inkluderats även i de senare intervjuerna. Detta 

förhållningssätt har bidragit till studiens kvalitet eftersom de olika intervjuerna förde 

fram olika aspekter och synvinklar. Om intervjuerna istället hade genomförts med 

förutfattade övertygelser finns det risk för att vissa intressanta observationer aldrig hade 

gjorts. För att ytterligare säkerställa att så mycket på förhand okänd information som 

möjligt kunde inhämtas från intervjuerna har uppsatsens författare även genomfört 

intervjuförberedande arbete genom en noga genomgång av potentiella intervjufrågor 

samt genom litteraturstudier om intervjuer som insamlingsmetod.  

 

2.3.2 Reliabilitet 

Reliabilitet, eller tillförlitlighet, behandlar frågan om huruvida resultaten från en 

undersökning skulle bli desamma om den skulle genomföras igen eller om resultaten har 

påverkats av slumpmässiga eller tillfälliga premisser (Bryman & Bell, 2005; Merriam, 

1994). Uppsatsens författare har haft i åtanke att föränderliga faktorer, exempelvis 

konjunkturläget, kan påverka studiens resultat. Av denna anledning har frågor om 

finanskrisen 2008/2009
4
 ingått i intervjuerna.  

 

Enligt Kvale (1997) kan intervjuaren påverka studiens reliabilitet negativt genom att 

omedvetet ställa ledande frågor, vilket författarna till uppsatsen har beaktat och i största 

möjliga mån har försökt att undvika vid studiens empiriinsamling. Vidare har 

intervjuerna spelats in och transkriberats för att öka tillförlitligheten. Respondenterna 

har även fått möjlighet att granska och godkänna det empiriska materialet, vilket 

ytterligare stärker studiens reliabilitet.   

 

Jacobsen (2002) nämner intervjueffekten som något som kan påverka studiens 

reliabilitet. Intervjueffekten innebär enligt Jacobsen (2002) att intervjuobjektet inte 

uppträder som normalt på grund av intervjuarens fysiska närvaro. Författarna till denna 

studie har försökt att minska denna negativa effekt genom att utföra intervjuerna på 

respondenternas arbetsplats, vilket författarna till uppsatsen, till skillnad från Jacobsen 

(2002), anser vara en miljö där respondenterna känner sig bekväma. Studiens författare 

                                                 
4
 Hädanefter finanskrisen.  
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fick också intrycket att respondenterna under intervjuernas genomförande uppträdde 

avslappnat. 

 

2.3.3 Intern validitet 

Intern validitet behandlar, enligt Merriam (1994), i vilken utsträckning som studiens 

resultat stämmer överens med verkligheten. Vidare menar LeCompte och Goetz (1982) i 

Bryman och Bell (2005) att det ska finnas en god överensstämmelse mellan de 

observationer som forskaren gör och de teorier som utvecklas i studien. Författarna till 

denna uppsats menar att resultaten i studien stämmer överens med den verklighet som 

har undersökts tack vare en omfattande bearbetning av det empiriska underlaget. Vidare 

har de empiriska observationerna analyserats med stöd av teoretiska resonemang om till 

exempel tillfälliga kunskapsarbetare och kunskapsintegration för att förbättra den 

interna validiteten.  

 

Enligt Kvale (1997) anses en studie ha validitet om den mäter det som den ämnar 

undersöka. Författarna till denna studie anser att detta kriterium är uppfyllt tack vare de 

intervjupersoner som har medverkat samt de frågor som har ställts. Urvalsprocessen 

samt respondenternas relevanta kunskaper och positioner anser författarna stärker 

studiens interna validitet eftersom studien genom samtal med ansvariga för inhyrningen 

av teknikkonsulter undersöker vilka motiv och behov som ligger bakom denna 

inhyrning samt vilka konsekvenser som följer för det tvärfunktionella arbetet.  

 

2.3.4 Generaliserbarhet 

Jacobsen (2002) slår tydligt fast att avsikten med kvalitativa metoder i regel är att förstå 

och fördjupa begrepp och fenomen snarare än att producera generaliserbara resultat, 

vilket överensstämmer med denna studies syfte. Jacobsen (2002) menar att 

användningen av kvalitativa metoder innebär att data från ett mindre urval av 

undersökningsenheter kan utvecklas till mer generella teorier, vilket Jacobsen (2002) 

anser vara de kvalitativa metodernas styrka. Även Bryman och Bell (2005) samt Yin 

(2003) anser att resultat från kvalitativ forskning bör generaliseras till teori och inte till 

populationer. Bryman och Bell (2005) menar att det är kvaliteten på de teoretiska 
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slutsatser som formuleras på grundval av kvalitativa data som är viktigt vid bedömning 

av en kvalitativ studies generaliserbarhet. Syftet med denna studie är att utveckla teorier 

som kan bidra till att förstå vilka motiv och behov som kan ligga bakom användningen 

av teknikkonsulter i svenska industriföretag samt vilka konsekvenser som kan följa för 

företags tvärfunktionella arbete. Dock sträcker sig generaliserbarheten inte så långt att 

studien förklarar hur alla svenska industriföretag tänker kring användningen av 

teknikkonsulter och inte heller vilka konsekvenser som varje enskilt industriföretag 

upplever som en följd av inhyrningen av teknikkonsulter. Däremot, då Scania av 

studiens författare anses vara ett representativt fall för den svenska industrin, har studien 

bidragit till teoriutvecklingen inom området, även om det ska tas hänsyn till att det 

nuvarande omvärldsläget till viss del påverkar studiens resultat. Eftersom forskningen 

om teknikkonsulter i denna kontext är i det närmaste obefintlig är denna studies resultat 

en grund för framtida studier, vilkas resultat bör jämföras och kombineras med de 

teorier som utvecklas i denna uppsats. Skulle det visa sig att framtida studier kommer 

fram till liknande slutsatser stärker de varandra och utgör tillsammans teorier som till en 

viss gräns förklarar vilka motiv och behov som ligger bakom inhyrningen av 

teknikkonsulter samt vilka konsekvenser för produktutvecklingen som kommer av 

användningen av teknikkonsulter.  

 

2.3.5 Intervjuernas genomförande 

Intervjuerna på sektion B blev begränsade till 45 minuter vardera, vilket var ett 

önskemål från respondenternas sida på grund av tidsbrist. Eftersom den föreslagna 

dagen för intervjuerna låg en dryg vecka efter intervjun med gruppchefen för grupp A1, 

som avsatte två timmar, samt tre dagar efter intervjun med gruppchefen för grupp A2, 

som avsatte en och en halv timme, anser dock författarna att 45 minuter är tillräckligt 

lång tid. Detta baseras på att författarna till uppsatsen efter de första två intervjuerna 

hade möjligheten att fokusera på de teman som i de första intervjuerna gav mest 

intressant och signifikant information. Detta resonemang går i linje med åsikten 

framförd av Eisenhardt (1989) att flexibel datainsamling är en viktig del av 

fallstudieprocessen.  
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Intervjuerna med representanterna för sektion B var mer fokuserade och präglades 

dessutom av att respondenterna agerade avslappnat och välvilligt, vilket tydligt framgår 

i de citat som presenteras i uppsatsens empiriska del. Dessa intervjuer gav därför lika 

bra empiriskt material som intervjuerna med representanterna för sektion A och den 

kortare intervjutiden påverkar således inte jämförelsen eller studien.  

 

Thomsson (2010) anser att det kan vara en nackdel att utföra flera intervjuer på samma 

dag. Enligt Thomsson (2010) kan det finnas risk för att intervjuarna blir avtrubbade och 

ouppmärksamma, vilket kan påverka intervjuns kvalitet negativt. Författarna till denna 

uppsats har varit medvetna om detta men anser att kvaliteten på studiens empiriska 

material inte påverkades nämnvärt då intervjuerna inte var mer än 45 minuter långa.  

 

Enligt Thomsson (2010) är det en fördel att vara två personer vid intervju med en 

person i en maktstark position. Vidare fördelar med att vara två intervjuare inkluderar, 

menar Thomsson (2010), bland annat att intervjuarna kan fylla i varandras luckor. 

Nackdelar som Thomsson (2010) tar upp är att de två intervjuarna kan komma att 

avbryta varandras tankekedjor samt att det finns en risk att svårförstådda svar lämnas 

outvecklade då intervjuarna förlitar sig på varandras förståelse för svaret. Författarna till 

uppsatsen försökte motverka detta potentiella problem genom att utse en person som 

primärt ansvarig för genomförandet av intervjuerna. Dock fanns det utrymme för frågor 

även från den person som inte höll i intervjuförfarandet. Vid ett par tillfällen bröts en 

tänkt kedja av frågor, men vid båda fallen fördes intervjun tillbaka till den på förhand 

tänkta vägen. Även ett par svårförstådda svar upptäcktes vid transkriberingen, men då 

studiens respondenter erbjöd sig att förtydliga eventuella oklarheter löste sig också detta 

genom kontakt via mail. 

 

2.3.6 Källkritik 

Författarna till denna uppsats har ämnat säkerställa litteraturens kvalitet genom att 

utföra en noggrann urvalsprocess och utvärdering av studiens sekundärdata. Studiens 

sekundärdata utgörs av vetenskapliga artiklar som har valts ut genom sökmotorerna 

Scopus och Business Source Premier och som därmed har granskats genom en så kallad 

peer review. Vidare har författarna till denna uppsats även använt sig av vetenskapliga 
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artiklar som har citerats flertalet gånger av andra vetenskapliga artiklar. Författarna till 

denna studie menar att ovannämnda urvalsprocess och utvärdering av denna studies 

valda litteratur givit studien ökad trovärdighet och tyngd.  

 

För att belysa ämnets aktualitet har artiklar från svenska dagstidningar samt siffror från 

STD använts. Författarna till denna uppsats är medvetna om att använda artiklar från 

dessa dagstidningar samt siffror tagna från STD kan vara vinklade. STD är en bransch- 

och arbetsgivarorganisation för Sveriges arkitekt- och teknikkonsultföretag inom bygg- 

och industrisektorn och kan således tänkas tolka data på ett sätt som gynnar dess 

medlemmar. Eftersom dessa källor inte har haft någon faktisk inverkan på studiens 

resultat anser dock uppsatsens författare att källornas eventuella subjektivitet inte 

påverkar studiens trovärdighet.   

 

Den respondent som i uppsatsen kallas för gruppchefen för grupp A1 är numera 

sektionschef för en annan sektion. Respondenten befordrades 2010-12-01, fyra månader 

innan intervjun genomfördes. Detta skulle kunna påverka resultaten, men författarna till 

denna uppsats anser ändå att denna respondent är lämplig att använda sig av eftersom 

han arbetade som gruppchef på gruppen under drygt fyra år samt eftersom fyra månader 

inte är lång tid i sammanhanget. Vidare framförde respondenten liknande åsikter som 

den andra intervjuade gruppchefen på sektion A, vilket ytterligare stärker respondentens 

lämplighet.  

 

Studiens resultat baseras på ett empiriskt material som har samlats in genom fyra 

intervjuer på två sektioner. Fyra intervjuer kan uppfattas som få, dock menar studiens 

författare att fyra intervjuer i denna studie är tillräckligt mycket för att dra slutsatser 

som är representativa för nämnda sektioner. Detta stöds av att respondenterna är chefer 

inom eller för dessa sektioner. Vidare har tre gruppchefer och en sektionschef 

intervjuats. Anledningen till att sektion A i uppsatsen representeras av två gruppchefer 

är att denna sektion enbart har två grupper som i nämnvärd utsträckning använder sig av 

teknikkonsulter. Det är också gruppcheferna som bestämmer huruvida en teknikkonsult 

ska hyras in. Författarna till denna uppsats har i sektion B valt att, förutom intervju med 

en gruppchef, även intervjua sektionschefen då sektion B består av ett större antal 
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grupper och medarbetare än sektion A. Därmed ansåg studiens författare det relevant att 

inkludera ett perspektiv från en högre hierarkisk nivå. 

 

Det finns en risk att slutsatsernas tillförlitlighet har påverkats av respondenternas 

eventuella ovilja att svara ärligt. Studiens författare menar att denna negativa effekt har 

minimerats av att respondenterna samt valda sektioner är anonyma. Vidare baseras 

slutsatserna om teknikkonsulters prestationsnivå på respondenternas subjektiva 

uppfattningar och inte kvantitativa data, vilket skulle kunna påverka slutsatsernas 

tillförlitlighet. Studien gör dock inte anspråk på att kvantifiera konsekvenserna.  

 

 



 

3  REFERENSRAM 

I följande kapitel redogörs för de teorier som utgör studiens teoretiska referensram. I 

kapitlet behandlas det kunskapsbaserade synsättet, kunskapsförvärv genom externa 

källor i form av tillfälliga kunskapsarbetare samt kunskapsintegration i form av 

tvärfunktionalitet och absorptionsförmåga. Kapitlet inleds med en genomgång av 

referensramens upplägg. 
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3.1 Introduktion till referensramen 

Som nämnts i inledningskapitlet menar författarna till denna uppsats att det finns en 

koppling mellan det kunskapsbaserade synsättet och användningen av teknikkonsulter. 

Vidare beror företags möjligheter att utnyttja den kunskap som teknikkonsulterna 

besitter på i vilken grad teknikkonsulternas kunskap integreras i organisationen, vilket 

bestäms av företagens absorptionsförmåga. Referensramen är därför indelad i tre 

avsnitt. I referensramens första avsnitt presenteras det kunskapsbaserade synsättet med 

avsikt att ge läsaren möjlighet att skapa sig en förståelse för synsättet. I det andra 

avsnittet presenteras den existerande forskningen kring företags nyttjande av extern 

arbetskraft. Här kommer fokus att ligga på tillfälliga kunskapsarbetare. I det sista 

avsnittet presenteras teorier kring kunskapsintegration. I detta avsnitt behandlas 

tvärfunktionellt arbete och absorptionsförmåga.   

 

 

Figur 3.1 Referensramens upplägg. 

 

3.2 Det kunskapsbaserade synsättet 

Under 1980- och 1990-talet utvecklades enligt Grant (1996) tänkandet kring strategi 

som en följd av att konkurrensen mellan produktmarknader ökade i intensitet och 

dynamik. Den ökade turbulensen i företags omgivning satte fokus på företags resurser 

och organisatoriska förmågor som den huvudsakliga källan för hållbara 

konkurrensfördelar. Marknader för resurser blev enligt Grant (1996) under 1980- och 

1990-talet utsatta för samma dynamiska konkurrensförutsättningar som drabbade 

produktmarknader, vilket medförde att kunskap blev den strategiskt mest betydelsefulla 

resursen för företag. Grant (1996) påpekar att det finns barriärer som försvårar för 

transferering och replikering av kunskap, vilket innebär att kunskap är av strategisk vikt. 

Samtidigt poängterar Grant (1996) att specialiserad kunskap i sig själv aldrig kan vara 

en hållbar konkurrensfördel, dels eftersom de individer som besitter kunskapen kan 
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flytta mellan företag och dels för att de ekonomiska hyror som genereras av 

specialiserad kunskap sannolikt tillfaller individer snarare än företag. Kogut och Zander 

(1992) anser att kunskap inte enbart finns på individnivå, vilket innebär att det inte per 

definition innebär att ett företags förmågor förändras enbart för att ny arbetskraft 

rekryteras. Därför menar de att kunskap måste förstås som något som är integrerat i den 

organisatoriska bas som är utgångspunkten för hur de anställda samarbetar inom en 

organisation. Kogut och Zander (1992) menar därför att den centrala kompetensen för 

företag är att effektivt kunna skapa och transferera kunskap inom en organisatorisk 

kontext. Även Grant (1996) poängterar att om den strategiskt viktigaste resursen för 

företaget är kunskap, och kunskap finns i specialiserad form hos medlemmar i 

organisationen, är det integrationen av individers specialiserade kunskap som genom 

utvecklandet av en bred kunskapsbas spelar den kritiska rollen för företags 

konkurrensfördelar.  

 

Enligt Kogut och Zander (1992) innebär de ansträngningar som företag gör för att växa 

genom att replikera sin teknologi att risken för imitation från konkurrenter ökar. Kogut 

och Zander (1992) menar att denna imitation kan förhindras genom innovation och 

utvecklar därför ett mer dynamiskt synsätt på hur företag kan skapa ny kunskap. De 

bygger upp detta synsätt genom att föreslå att företag lär sig nya förmågor genom att på 

nytt kombinera sina nuvarande förmågor. Grant (1996) stöder detta i sin artikel där han 

menar att kontinuerlig innovation i omgivningar med dynamisk konkurrens tenderar att 

komma av utnyttjandet och utvecklandet av existerande kärnförmågor snarare än av det 

ständiga skapandet av nya förmågor. Vidare anser Kogut och Zander (1992) att det inte 

är lätt att finna nya sätt att samarbeta på, vilket leder till slutsatsen att tillväxt skapas 

genom att bygga på de sociala relationer som redan existerar i organisationen. 

Följaktligen tenderar ett företags historia förutspå vad det kan göra i framtiden. Kogut 

och Zander (1992) föreslår att den kumulativa kunskapen hos företaget ger möjligheter 

till att expandera till nya och osäkra marknader i framtiden. Långsiktig överlevnad 

involverar, menar Kogut och Zander (1992), en komplex tradeoff mellan nuvarande 

lönsamhet och investering i framtida förmågor. 
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3.3 Extern kunskap 

3.3.1 Introduktion 

Enligt López-Sáez et al. (2010) har externt lärande eller kunskapsförvärv från externa 

källor blivit erkänt som ett av de kritiska medlen för utvecklande av kunskap och 

omstrukturering av förmågor, och därmed för ett företags strategiska förnyelse. För att 

kunna bibehålla konkurrensfördelar i en dynamisk omgivning måste företag, menar 

Jantunen (2005), kunna omkonfigurera existerande tillgångar samt utveckla nya 

förmågor. Jantunen (2005) menar att skapandet av ny kunskap kräver införskaffandet av 

användbar data och information samt en effektiv användning av dessa i de interna 

innovationsaktiviteterna. Vidare anser Jantunen (2005) att det inte bara är företagets 

kunskapsbas som är essentiell för bibehållandet av den innovativa prestationen utan 

även företagets kunskapsflöden.  

 

López-Sáez et al. (2010) menar att lärande från externa källor gör det möjligt för företag 

att expandera den existerande kunskapsbasen, öka igenkännandet av möjligheter och hot 

samt få tillgång till nya marknader och teknologiska förmågor. Dessa fördelar, anser 

López-Sáez et al. (2010), är speciellt värdefulla i högteknologiska industrier eftersom 

dynamiska marknader kan orsaka föråldring av företags nuvarande kunskaper och 

förmågor, vilket innebär att öppenhet och externt lärande blir utslagsgivande i 

dynamiska omgivningar. Även Cohen och Levinthal (1990) diskuterar värdet av externa 

kunskapskällor och menar att dessa kunskapskällor ofta är avgörande för 

innovationsprocessen. I likhet med López-Sáez et al. (2010) menar Kogut och Zander 

(1992) att tillväxten av företags kunskap sker genom en kombination och integrering av 

externt såväl som internt lärande. 

 

Ett sätt för företag att införskaffa extern kunskap utan att fastanställa är att hyra in 

personer med specialiserad kunskap under flexibla anställningsformer, ofta kallade 

tillfälliga kunskapsarbetare (MacDougall & Hurst, 2005; Mallon & Duberley, 2000; 

Masters & Miles, 2002). Flexibla anställningsformer har varit föremål för mycket 

forskning under 2000-talet och slutet av 1990-talet (se exempelvis Houseman, 2001; 

Kalleberg et al., 2003; Matusik & Hill, 1998). Dock har mycket av forskningen utförts 

utan att ta hänsyn till kompetensen hos de individer som döljer sig bakom siffrorna.  
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Den litteraturgenomgång på området som författarna till denna studie har utfört visar att 

den forskning som har genomförts om flexibla anställningsformer kan delas in i två 

delar; en del som behandlar flexibla anställningsformer i allmänhet utan att skilja mellan 

kunskapsarbetare och mindre kvalificerade arbetare och en del som behandlar de 

kompetensbärande tillfälliga kunskapsarbetarna. Nedan presenteras inledningsvis en 

genomgång av forskningen om flexibla anställningsformer i allmänhet. Därefter 

behandlas de teorier som hittills har utvecklats om tillfälliga kunskapsarbetare.  

 

3.3.2 Flexibla anställningsformer 

Flexibla anställningsformer nyttjas av företag av flera olika anledningar, bland annat för 

att (1) öka organisationens numeriska flexibilitet genom att skapa en rörlig arbetsstyrka 

(se exempelvis Houseman, 2001; Kalleberg & Marsden, 2005; Matusik & Hill, 1998), 

(2) reagera på nya förutsättningar genom att få in ny personal fort (Matusik & Hill, 

1998), (3) integrera ny kunskap i företaget (MacDougall & Hurst, 2005; Redpath et al., 

2009) samt (4) för att fylla en kunskapslucka i företaget (se bland andra David, 2005; 

Bessant & Rush, 1995; MacDougall & Hurst, 2005). Enligt Houseman (2001) kan 

flexibla anställningar även användas som en form av provanställning.   

 

Matusik och Hill (1998) menar att tillfällig arbetskraft påverkar organisationers 

förmågor att skapa värde, kunskap och långsiktig konkurrenskraft. Nyttjandet av 

flexibla anställningsformer, som tillfällig arbetskraft eller deltidsarbete, är, menar 

Kalleberg et al. (2003), utformat för att öka organisationens flexibilitet. Kalleberg et al. 

(2003) kallar detta för externalisering och definierar det som processen att flytta olika 

aspekter av anställningsförhållandet utanför organisationen. Externalisering sker enligt 

Kalleberg et al. (2003) bland annat genom att den administrativa kontrollen flyttas till 

en annan organisation. Vidare definierar Kalleberg et al. (2003) flera olika typer av 

externalisering, bland annat tillfällig personal som arbetar tillsammans med 

organisationens ordinarie arbetsstyrka och som är anställd av ett förmedlingföretag, 

vilket är den anställningsform som denna studie lägger fokus vid
5
. Externalisering 

                                                 
5
 Denna anställningsform innehades av de teknikkonsulter som arbetade på de i uppsatsen undersökta 

sektionerna. 
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medför enligt Kalleberg et al. (2003) att företag kan fokusera på kärnaktiviteter och 

samtidigt anpassa sin arbetskapacitet efter förändrade villkor och omständigheter.   

 

3.3.3 Tillfälliga kunskapsarbetare 

 

“Contingent work is an increasingly integral part of the world of work. Its use affects 

firms’ abilities to accumulate knowledge, create value and establish competitive 

advantage.” 

Matusik och Hill, 1998 (s. 680) 

 

Enligt Matusik och Hill (1998) är de traditionella förklaringarna till nyttjandet av 

tillfällig arbetskraft, såsom kostnadsreducering och anpassningsförmåga vid förändrade 

marknadsvillkor, inte tillräckliga för att förklara det ökade nyttjandet av den 

anställningsformen. Matusik och Hill (1998) föreslår att för företag som är verksamma i 

dynamiska omgivningar kan nyttjandet av tillfällig arbetskraft användas för att 

ackumulera och skapa värdefull kunskap. Enligt MacDougall och Hurst (2005) kan 

tillfälliga kunskapsarbetare vara en källa för allmän branschkunskap eller specialiserad 

expertis. Matusik och Hill (1998) menar att konsulter kan ha bättre kunskap om 

branschen än individer som har arbetat i få företag under sin karriär. Enligt Matusik och 

Hill (1998) utvärderar marknaden ständigt konsulternas kunskaper, vilket ökar 

sannolikheten för att konsulter innehar en bättre kunskap om branschen än fastanställda. 

Matusik och Hill (1998) menar att omfattningen av den positiva påverkan på företaget 

som konsulternas branschkunskap medför beror på konsulternas kunskaper samt 

företagets förmåga att integrera konsulternas kunskap i organisationens existerande 

kunskapsbas. Vidare menar Matusik och Hill (1998) att den kunskap som integreras i 

företaget kan vara grunden för ny kunskap som i sin tur kan utgöra en källa för 

konkurrensfördelar. Bredin och Söderlund (2011) menar att kunskapsintegration bör ses 

som en viktig del av konsultens arbete och att denna integration involverar både sociala 

och tekniska dimensioner. Matusik och Hill (1998) framhäver betydelsen av att 

motivera fastanställda att ta del av konsulternas kunskap för att främja 

kunskapsintegrationen. Även Redpath et al. (2009) argumenterar för att arbetsgivare 
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borde förbättra integrationen mellan konsulter och fastanställda och menar att detta bör 

ske bland annat genom riktlinjer för företags policy och procedurer. 

 

Majoriteten av konsulterna i studien utförd av Redpath et al. (2009) arbetade 

tillsammans med de fastanställda och utförde arbete som var av yttersta vikt för 

kärnverksamheten eller nya affärsstrategier. Kalleberg och Marsden (2005) däremot 

fann att organisationer var mindre benägna att använda sig av konsulter i kärnaktiviteter 

än i mer perifera eller skiljbara processer, med undantag från aktiviteter inom FoU. 

MacDougall och Hurst (2005) fann dock inte empiriskt stöd för att kunskapsflykt skulle 

vara ett problem, vilket förklaras av att företagen i studien inte tillät att de tillfälliga 

kunskapsarbetarna fick tillgång till tillräckligt mycket känslig kunskap för att det skulle 

få några allvarliga följder om den fördes vidare till konkurrenter. De tillfälliga 

kunskapsarbetarna i studien av MacDougall och Hurst (2005) arbetade antingen med för 

detaljerat arbete eller på för hög nivå för att de skulle kunna få en helhetsförståelse för 

organisationen, något som också poängteras av Bidwell (2009). Vidare menar Matusik 

och Hill (1998) att konsulter inte befinner sig i organisationer tillräckligt länge för att 

förstå och ta till sig företagsspecifika kunskaper. Matusik och Hill (1998) varnar för att 

kontinuerligt förlänga konsulternas kontrakt då konsulterna med tiden ökar sin 

helhetsförståelse och företagsspecifika kunskap. Vidare nämner MacDougall och Hurst 

(2005) patent och upphovsrätt, de tillfälliga kunskapsarbetarnas etik och 

professionalism samt marknadsmässiga skillnader gentemot konkurrenterna som 

faktorer som skyddar organisationens kunskap. Ytterligare en försiktighetsåtgärd som är 

motiverad, menar Matusik och Hill (1998), är att vakta privat kunskap i form av 

manualer, dokumentation och annan känslig information. Matusik och Hill (1998) 

menar att kunskapsflykt är ett större potentiellt problem för organisationer som verkar i 

stabila omgivningar än för organisationer i en dynamisk kontext då kunskapen i det 

senare fallet ändå måste uppgraderas kontinuerligt. 

 

Enligt David (2005) riskerar användningen av tillfälliga kunskapsarbetare att 

frambringa missnöje hos de fastanställda. David (2005) menar att fastanställdas nära 

samarbete med tillfälliga kunskapsarbetare som utför samma arbete till högre lön 

frambringar känslor av orättvisa vilket kan resultera i försämrad produktivitet och högre 
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personalomsättning. Vidare menar David (2005) att detta missnöje kan leda till att 

fastanställda söker efter nya karriärmöjligheter utanför det aktuella företaget. David 

(2005) föreslår att ett företag kan försöka motverka ovannämnda negativa effekter 

genom att erbjuda förmåner, vidareutbildning samt karriärmöjligheter.  

 

Nesheim et al. (2007) föreslår ett samband mellan användningen av konsulter och 

företagets innovationsstrategi. I enlighet med Matusik och Hill (1998) menar Nesheim 

et al. (2007) att för företag som är verksamma i dynamiska miljöer karaktäriserade av 

teknologiska skiftningar och som är beroende av en kontinuerlig uppdatering av 

kunskapsstocken kan nyttjandet av konsulter resultera i att företaget får tillgång till ny 

kunskap och nya idéer, vilket i sin tur kan stimulera företagets innovationskompetenser.  

 

3.4 Kunskapsintegration 

3.4.1 Tvärfunktionellt arbete 

Enligt Lee och Allen (1982) innebär ny personal i FoU en viktig möjlighet för företag 

att tillskansa sig ny teknologisk kunskap. Lee och Allen (1982) menar att en ny ingenjör 

tar med sig kunskap från sin tidigare anställning, inklusive mycket kunskap som den 

tidigare arbetsgivaren ser som patentskyddad information. Dock finner de i en 

undersökning av FoU-gruppen i ett stort amerikanskt företag inom kemikalieindustrin 

att nyanställda ingenjörer
6
 inom utveckling, speciellt vid dynamiska omgivningar, har 

mindre än hälften så många kontakter med kollegor på andra grupper jämfört med 

veteraner
7
. Kommunikationen som avses innefattar arbetsrelaterad kommunikation om 

teknologin. Samtidigt visar studien att mängden kommunikation mellan anställda på 

olika grupper är positivt korrelerad med utvecklingsprojektens resultat. Även Cooper 

och Kleinschmidt (1995) finner en tydlig koppling mellan tvärfunktionellt arbete och 

framgång för produktutvecklingen. I studien utförd av Cooper och Kleinschmidt (1995) 

framgår det att de mest framgångsrika projekten i högre grad än de flesta andra 

projekten i studien genomfördes med tvärfunktionella projektgrupper. Vidare finner 

Keller (2001) i sin studie bevis för att användningen av tvärfunktionella grupper i FoU 

kan medföra bättre teknisk kvalitet, snabbare programenlig prestation och bättre 

                                                 
6
 Personer som har varit anställda i företaget i mindre än två år. 

7
 Personer som har varit anställda i företaget i mer än två år. 
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budgetprestation. Enligt Keller (2001) beror denna prestation på kommunikation med 

kontakter utanför projektgruppen, vilket innebär att projektens framgång beror på om 

grupperna består av en lämplig blandning av funktioner och personer, det vill säga en 

blandning som främjar kommunikation med personer utanför gruppen. Även Bredin och 

Söderlund (2011) påpekar vikten av att personer som arbetar inom projektgrupper 

innehar de rätta egenskaperna för att involvera rätt kunskap i projektet. Sethi et al. 

(2001) drar i sin studie slutsatsen att innovationsprestationen i tvärfunktionella grupper 

vid produktutveckling är positivt korrelerad med styrkan av den överordnade identiteten 

i gruppen. Vidare påpekar Griffin och Hauser (1996) att det är fördelaktigt att integrera 

FoU och marknadsföringsavdelningen och menar att samarbetet mellan avdelningarna 

ofta leder till framgång.  

 

Lee och Allen (1982) argumenterar för att organisationers FoU är beroende av nya idéer 

och aktuell teknologisk information tillsammans med utvecklingsaktiviteter som sker 

inom ramen för de existerande standarder och förmågor som finns inom företaget. 

Eftersom den nya informationen, enligt Lee och Allen (1982), kommer främst från 

nyanställda är det är viktigt att de lär sig designstandarden, filosofin samt de operativa 

begränsningar som finns i organisationen. Paradoxalt nog visar studien att detta kräver 

kommunikation med kollegor på andra FoU-grupper samt marknadsförings- och 

produktionsgruppen, vilket enligt Lee och Allen (1982) är precis den kommunikation 

som nyanställda brister i mest, särskilt vid dynamiska omgivningar.  

 

3.4.2 Absorptionsförmåga 

 

“[…] the ability of a firm to recognize the value of new, external information, 

assimilate it, and apply it to commercial ends is critical to its innovative capabilities” 

Cohen och Levinthal, 1990 (s. 128) 

 

Förmågan att känna igen, hantera samt integrera extern kunskap i företags interna 

kunskapsbas har visat sig vara kritisk för företags prestation (Cohen & Levinthal, 2005; 

Escribano et al., 2009; Zahra & George, 2002). Företags förmåga att hantera och 

integrera extern kunskap är beroende av dess absorptionsförmåga (Cohen & Levinthal, 

1990; Escribano et al. 2009; Jantunen, 2005). Absorptionsförmåga definieras av Cohen 
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och Levinthal (1990) som förmågan att känna igen värdet av ny, extern information, 

assimilera den samt använda den till affärsmässiga ändamål. Jantunen (2005) definierar 

företags absorptionsförmåga som förmågan att internalisera extern kunskap genom att 

kombinera den externa kunskapen med den existerande kunskapsbasen. Vidare menar 

Jantunen (2005) att det går att uppvisa ett samband mellan ett företags 

absorptionsförmåga och dess innovativa prestation. Detta argument stöds av Escribano 

et al. (2009) som menar att företag med högre nivåer av absorptionsförmåga kan hantera 

externa kunskapsflöden mer effektivt samt stimulera innovativa resultat. Vidare 

argumenterar Zahra och George (2002) för att absorptionsförmågan positivt påverkar 

företagets konkurrensfördelar. Även Escribano et al. (2009) anser att företags 

absorptionsförmåga är en viktig källa för konkurrensfördelar, speciellt i sektorer 

karaktäriserade av turbulent kunskap och starkt skydd för immateriella egendomar.   

 

Cohen och Levinthal (1990) föreslår att absorptionsförmågan till stor del är en funktion 

av företagets tidigare, till nya informationen relaterad, kunskap, vilken exemplifieras 

som ett gemensamt språk eller kunskap om den senaste vetenskapliga eller teknologiska 

utvecklingen. Dock påpekar Cohen och Levinthal (1990) att även om det krävs en viss 

överlappning av kunskap mellan individer så finns det fördelar med diversifierade 

kunskapsstrukturer. Vidare anser de att en utebliven investering i ett område av 

expertkunskap kan hindra den framtida utvecklingen av tekniska förmågor inom det 

området då de menar att ett företags absorptionsförmåga kan skapas som en biprodukt 

av företagets FoU. Cohen och Levinthal (1990) argumenterar också för att en 

organisations absorptionsförmåga beror på de enskilda individernas 

absorptionsförmågor. Mer specifikt menar de att det är individerna som befinner sig i 

beröringspunkten mellan grupper inom företaget eller mellan företaget och 

omgivningen som främst påverkar företagets absorptionsförmåga. 

 

3.5 Sammanfattning 

Enligt teorierna om flexibla anställningsformer och tillfälliga kunskapsarbetare 

använder sig företag av extern arbetskraft för att öka organisationens flexibilitet genom 

att skapa en rörlig arbetsstyrka, reagera på nya förutsättningar genom att få in ny 

personal fort, integrera ny kunskap i företaget samt för att fylla en kunskapslucka i 
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företaget. Vidare föreslår presenterade teorier att konsulter kan vara en källa för 

branschkunskap och erfarenhet. För att företag ska dra nytta av denna kunskap och 

kompetens måste konsulterna integreras. Hur bra företags absorptionsförmåga är 

bestämmer i sin tur i vilken utsträckning som konsulterna medverkar i det 

tvärfunktionella arbetet eftersom detta arbete kräver en helhetsförståelse för företaget. 

 

 

 

 



 

4  EMPIRI 

I följande kapitel ges en introduktion av fallföretaget. Därefter kommer studiens 

empiriska material att presenteras, vilket sedermera ligger till grund för analysen. 

Kapitlet är strukturerat efter studiens frågeställningar och är uppdelat efter sektion A 

respektive sektion B.  
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4.1 Introduktion 

4.1.1 Scania 

Scania är en ledande tillverkare av bussar, tunga lastbilar samt industri- och 

marinmotorer. Vidare tillhandahåller Scania en mängd tjänsterelaterade produkter och 

finansiella tjänster. Scania driver sin verksamhet i cirka 100 länder och har drygt 35 000 

anställda av vilka 2400 arbetar inom forskning och utveckling. De flesta som arbetar 

inom forskning och utveckling är placerade i närheten av Scanias produktionsenheter i 

Sverige.  

 

Scania har skapat ett modulärt produktsystem, vilket har ett begränsat antal 

huvudkomponenter och möjliggör en stor mängd anpassningar. Detta innebär, enligt 

Scania, att företagets kunder får en bättre övergripande driftekonomi tack vare att alla 

fordon skräddarsys utifrån specifika transportbehov. Det är kundernas produktivitet och 

lönsamhet tillsammans med önskan om att minimera produkternas miljöpåverkan som 

driver Scanias forskning och utveckling. I syfte att effektivisera produktionen och 

eliminera slöseri har Scania utvecklat The Scania Production System (SPS), vilket 

inkluderar metoder och principer som uppmuntrar kontinuerligt förbättringsarbete. 

Dessa arbetsmetoder tillämpas på alla Scanias produktionsenheter och har lett till att 

företaget kan producera fler fordon per anställd.  

 

Över en konjunkturcykel investerar Scania cirka fyra procent av omsättningen i 

forskning och utveckling. Strategiskt och konkurrensmässigt viktiga komponenter har 

Scania valt att utveckla inom företaget eller via strategiska allianser med andra ledande 

tillverkare. Företaget anser att spetskompetens inom strategiskt viktiga områden är 

grunden för Scanias roll som ett ledande varumärke.  
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4.1.2 Sektion A 

Sektion A sorterar under Scania R&D och har totalt ungefär 50 medarbetare
8
. Vidare 

indelas sektion A i fyra undergrupper, bestående av två utvecklande grupper, en 

testgrupp samt en fjärde grupp som ansvarar för sektionens framtida utveckling.  

Sektion A arbetar inom mjukvaruutveckling och erbjuder ett system som innebär en 

effektivare integrering mellan förare och kontor. Systemet erbjuds i olika tjänstepaket 

som bland annat gör det möjligt för kunden att optimera bränsleförbrukning, motor samt 

ge ökad kontroll över lastbilarnas positionering. Systemet har tidigare erbjudits som en 

valbar komponent till lastbilen, men ingår nu som en standardiserad komponent för hela 

den europeiska lastbilsflottan. Grupp A1 utgörs av projektledare samt 

funktionsspecialister som gemensamt ansvarar för att analysera sektionens framtida 

behov och utvecklingsmöjligheter. Vidare har grupp A1 ansvaret för att utvärdera 

möjliga framtida projekt inom sektion A. Grupp A2 arbetar med 

tjänstemjukvaruutveckling, vilket innefattar all utveckling och implementering av 

tjänsterna. Mjukvaruutvecklingen möjliggörs av ett nära samarbete med övriga 

undergrupper inom sektion A.   

 

Scanias ökade tjänstefokus i kombination med standardiseringen av lastbilsflottan gör 

enligt gruppchefen för grupp A2 att sektion A befinner sig i en väldigt spännande period 

som karaktäriseras av ett kontinuerligt flöde och utbyte av idéer. Standardiseringen av 

lastbilsflottan innebär att systemet sitter förmonterad i alla lastbilar, vilket i sin tur har 

resulterat i en extrem volymökning för sektion A.  

 

Gruppchefen för grupp A1 menar att även om teknologin kännetecknas av snabba och 

kontinuerliga förändringar så är tjänsteutvecklingen den verkliga utmaningen för 

Scania. Informationen som utläses från lastbilarna kommer att kunna användas för att 

utveckla och förbättra tjänsterna och hjälpa till att utveckla en bättre lastbil.  

 

Med avseende på den teknologiska nivån på systemet är tekniken inte nyskapande i sig, 

men däremot är användningen av tekniken nytt för branschen och Scania. Vidare säljs 

systemet till slutkunder och har således en direkt påverkan på Scania, vilket gör att det 

                                                 
8
 Begreppet medarbetare innefattar det totala antalet fastanställda och teknikkonsulter. 
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ställs höga krav på sektionens arbete och dess medarbetare för att säkerställa den höga 

kvaliteten som Scania eftersträvar.   

 

”[...]Men det är ju väldigt mycket telekom, fast i en bil. Det är som en stor mobiltelefon, 

fast den sitter i bilen. Och det är nytt för branschen. Den eran har precis startat.” 

 Gruppchefen för grupp A2 

 

”Scania har sålt lastbilar i 100 år, men man har inte sålt tjänster i 100 år. Så det är rätt 

så nytt för Scania.[…] För Scania är det väldigt annorlunda att sälja tjänstepaket och 

abonnemang jämfört med att sälja lastbilar och reservdelar. På det sättet är det ju 

väldigt nyskapande.” 

Gruppchefen för grupp A2 

 

4.1.3 Sektion B 

Sektion B har totalt sett ungefär 150 medarbetare fördelat på nio grupper. Cheferna för 

dessa grupper rapporterar direkt till sektionschefen för sektion B. En av dessa nio 

grupper är grupp B2 som har 18 medarbetare.  

 

Sektion B arbetar i huvudsak med termodynamik och fungerar som ett litet företag i 

företaget då sektionen innehar ingenjörsdisciplinerna konstruktion, provning, verkstad 

och beräkning. Sektionen arbetar med allt från förutveckling till industrialisering och 

produktvård. På vissa håll är teknologinivån så pass avancerad att sektionen har 

medarbetare som är bäst i landet och kanske bäst i världen på sitt område. Vidare kräver 

sektionens arbete tvärfunktionell kommunikation, vilket medför att även om en ingenjör 

är ansvarig för en viss del av utvecklingen så måste denne samarbeta med ett antal olika 

funktioner inom exempelvis FoU, inköp och produktion för att kunna lösa uppgiften. 

Grupp B2 utvecklar avgasefterbehandling till motorer, vilket innebär att gruppen arbetar 

mot de senaste lagkraven som nyligen fastställdes från EU-kommissionen. Veckan 

innan genomförandet av intervjun på grupp B2 lanserades en produkt som var resultatet 

av 2,5 års intensivt utvecklingsarbete. Gruppen arbetade under de åren i framkant av 

forskningen och utvecklade kontinuerligt ny teknologi för att kunna lansera produkten i 

tid.  
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4.2 Användningen av teknikkonsulter 

4.2.1 Sektion A 

4.2.1.1 Allmänt 

Grupp A2 är den mest teknikkonsulttunga gruppen inom sektion A och utgörs av totalt 

23 medarbetare fördelat på 16 fastanställda och sju inhyrda teknikkonsulter. Utöver 

dessa sju teknikkonsulter har ett fåtal teknikkonsulter hyrts in till de övriga 

undergrupperna inom sektion A. Antalet teknikkonsulter på sektion A påverkades starkt 

av finanskrisen. 2007 bestod en övervägande del av medarbetarna av teknikkonsulter, 

en andel som sedan drastiskt föll under finanskrisen. Vid den här tidpunkten drogs 

antalet teknikkonsulter ned från ungefär femton till fem teknikkonsulter. De fem 

kvarvarande teknikkonsulterna ansågs vara av strategisk betydelse för sektion A tack 

vare deras kompetens- och kunskapsnivå. På en aggregerad nivå anses dock de 

fastanställda och teknikkonsulterna vara likvärdiga med avseende på 

utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet. 

 

Teknikkonsulter hyrs in för ett specifikt uppdrag eller ett tilldelat projekt. Dock brukar 

teknikkonsulten, om denne har en tyngre och mer specialiserad roll, vara involverad i 

flera olika delar inom gruppen. Vidare är teknikkonsulternas kontrakt tecknade på 

kortare tid än projektets förväntade längd i syfte att se att samarbetet faller väl ut. 

Samtidigt förmedlas det tydligt till teknikkonsulten att även om det skriftliga kontraktet 

enbart sträcker sig över en viss period av projektet är målet vanligtvis att konsulten ska 

vara med under hela projektet. Även om önskemålet är att teknikkonsulten ska hyras in i 

början av ett projekt är det behovet som styr när teknikkonsulten hyrs in, vilket kan 

inträffa under alla faser i ett projekt. Snittlängden för hur lång tid en teknikkonsult hyrs 

in av sektionen är normalt sett ett år.  

 

4.2.1.2 Inflöde och utflöde av resurser 

En viktig orsak till användningen av teknikkonsulter inom sektion A är de erfarenheter 

och kunskaper som konsulterna tar med sig från andra företag. Det sker en överföring 

av kunskaper mellan Scania och företagets konkurrenter, vilket inte ses som något större 

problem då sektionen gynnas av att lära sig hur andra företag arbetar. Den erfarenhet 
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som teknikkonsulterna för med sig från andra företag underlättar arbetet i projekten 

eftersom sektionen inte behöver komma på allt från grunden om konsulternas erfarenhet 

kan utnyttjas. Vidare är det enligt gruppchefen för grupp A2 sunt att alltid ha en viss 

andel inhyrda teknikkonsulter då ett visst tillflöde eller frånflöde av individer bör ses 

som positivt.   

 

”Ja, men jag tror det är sunt att ha lite konsulter. Det är alltid bra att få veta vad andra 

gör och få erfarenhet utifrån. De har ju de facto varit ute och jobbat hos andra kunder. 

Deras erfarenhet får vi ju in i projekten istället för att vi måste hitta på allting själva. 

Så en viss andel konsulter tror jag är sunt.” 

 Gruppchefen för grupp A2 

 

”Visst, det är ju svårt att hindra dem egentligen. Och förhoppningsvis om vi anställer 

en konsult som har varit på Volvo, så tar han med sig de kunskaperna till oss. Så det är 

ju att ge och ta egentligen.” 

Gruppchefen för grupp A1 

 

”Jag tror den här mixen är ganska bra. Det är ganska sunt att få in lite nytt blod 

ibland.[…]Röra om i grytan ibland.” 

Gruppchefen för grupp A2 

 

4.2.1.3 Flexibilitet och snabb förstärkning 

En nyckelfaktor vid valet av inhyrning av teknikkonsulter är flexibilitet. Även om det 

skulle fungera att enbart ha fastanställda i gruppen skulle detta kunna resultera i 

minskad rörlighet. Inhyrningen av teknikkonsulter främjar en flexibel organisation där 

de egna anställda kan röra sig till andra grupper inom Scania. Denna flexibilitet bottnar i 

Scanias fokus på kontinuerlig förbättring och förändring, vilket ytterligare möjliggörs 

av en rörlig arbetskraft som kan flytta sig mellan olika grupper inom Scania. 

 

”Ja, det skulle nog fungera, men det här är ju en extra flexibilitet. Vi skulle bli mer 

trögrörliga om vi inte hade det här dragspelet.” 

Gruppchefen för grupp A2 
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En annan viktig anledning till användningen av teknikkonsulter är avtrycket från 

finanskrisen, inhyrningen av teknikkonsulter bidrar till en utökad trygghet för Scania. 

Anställningsformen bidrar på så sätt att om marknaden återigen skulle hamna i en 

lågkonjunktur så löper Scania mindre risk att behöva säga upp fastanställda eftersom 

företaget först och främst kan låta de inhyrda teknikkonsulterna lämna företaget. 

 

Tid är en annan faktor som påverkar valet av inhyrning av teknikkonsulter. Ett uppdrag 

bemannas först och främst av de fastanställda, men uppstår det ett gap i bemanningen så 

används inhyrning av teknikkonsulter som en metod för att täcka detta gap. Eftersom 

inhyrningen av teknikkonsulter innebär en mycket snabbare anställningsprocess än vad 

som skulle vara möjligt vid en fastanställning går det med hjälp av denna form av 

anställning att täcka upp ett behov betydligt snabbare. Vidare genomgår en person som 

fastanställs alltid ett omfattande och mer tidskrävande introduktionsprogram. 

 

4.2.1.4 Kortsiktiga resurser 

Teknikkonsulter hyrs främst in för att täcka upp kortsiktiga behov. Teknikkonsulterna 

delas in i två kategorier; resurskonsulter och specialistkonsulter. Resurskonsulterna 

används som en ren resursförstärkning till gruppen medan specialistkonsulter hyrs in 

när en specifik typ av kompetens saknas, vilket kan inträffa vid nya teknikområden eller 

när gruppen blir av med en fastanställd. Vid beslut om rekrytering är utgångspunkten 

alltid om positionen ska fyllas med en fastanställd eller med en teknikkonsult. Om 

beslut om att fastanställa har tagits och processen för att hitta en person att anställa har 

påbörjats så blir det också en fastanställd som ansluter till sektionen. Vid det stadiet 

spelar det inte någon roll om processen inte för fram helt rätt person, att hyra in en 

teknikkonsult är inte längre ett alternativ.   

 

Specialistkonsulter har exakt samma uppdragsbeskrivning som om de hade varit 

fastanställda. Det optimala är dock att kompetensen ska finnas hos de egna anställda och 

att teknikkonsulterna endast hyrs in som resursförstärkningar. I framtiden kan sektion A 

välja att bemanna vissa områden med inhyrd specialiserad kompetens. Denna typ av 

specialiserad kompetens kan komma att hyras in på områden av mer unik och osäker 

karaktär istället för att det nya området bemannas med fastanställda.   
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”[…]Om det är en mer specialiserad eller en tyngre roll så kan de ju vara mer 

involverade i alla möjliga delar. Vi hade till exempel en som var lead architect. Det är 

en ganska tung roll som är övergripande i alla våra projekt. Då jobbar man ju inte 

dedikerat till ett projekt. Men pratar man om en ren utvecklarresurs, då är det nog mer 

att de jobbar mot ett dedikerat projekt.” 

 Gruppchefen för grupp A2 

 

”Nä, om det är en ren resurskonsult då blir ju han bara en förstärkning i projektet. Men 

om det är en specifik uppgift, om det är en arkitekt eller någonting, då anställer man ju 

honom mot en specifik uppgift.” 

Gruppchefen för grupp A1 

 

4.2.1.5 Från teknikkonsult till fastanställd 

Det finns ett visst intresse av att fastanställa vissa inhyrda teknikkonsulter, även om det 

är svårt att få teknikkonsulterna att vilja stanna inom företaget på grund av skillnader i 

lön och arbetsförhållanden. Enligt gruppchefen för grupp A1 lyckas sektionen anställa 

mindre än hälften av de teknikkonsulter som erbjuds fastanställning. I motsats till detta 

menar gruppchefen för grupp A2 att diskussioner om fastanställning tas upp från 

konsultföretagets sida i de fall det aktualiseras.  

 

4.2.2 Sektion B 

4.2.2.1 Allmänt 

I sektion B är cirka 60 stycken av de 150 medarbetarna inhyrda teknikkonsulter, vilket 

motsvarar en andel på 40 procent. Grupp B2 har en andel på knappt 50 procent men har 

tidigare haft en andel på nästan 65 procent teknikkonsulter, vilket enligt gruppchefen för 

grupp B2 troligtvis är den högsta andelen som har funnits inom Scania R&D.  

 

Teknikkonsulterna hyrs in av de olika grupperna snarare än av projekten, vilket innebär 

att det inte är projekten som äger resurserna. Istället finns det en projektportfölj som 

innehåller ett antal timmars arbete och när det inte finns tillräckligt med medarbetare för 

att fylla de timmarna hyrs teknikkonsulter in. Det är dock inte säkert att den inhyrda 
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konsulten arbetar på det projekt som medförde att projektportföljens timmar översteg 

den tillgängliga resursmängden. Vanligtvis arbetar medarbetarna i flera projekt 

samtidigt. Kompetensen som krävs av de involverade ingenjörerna är mer beroende av 

gruppens delsystem, som exempelvis avgassystemet i grupp B2, än av de aktuella 

projekten.  

 

4.2.2.2 Flexibilitet och snabb förstärkning 

Flexibilitet är en av nyckelfaktorerna som ligger bakom användningen av 

teknikkonsulter. En viss andel tillfälligt anställda ses som en form av buffert som 

underlättar under kristider. Den önskade andelen teknikkonsulter är cirka 20 procent. 

Sektionen försöker att undvika att avskeda fastanställda eftersom personalstyrkan ses 

som den viktigaste resursen inom sektionen, vilket innebär att det är bra att ha 

teknikkonsulter som företaget kan låta gå vid en konjunkturnedgång. På så vis försäkrar 

sig företaget om att de fastanställda får stanna kvar samtidigt som företaget skär ner 

personalkostnaderna. Ingen fastanställd avskedades exempelvis under finanskrisen, 

vilket gav Scania en bra sits när konjunkturen vände. Vidare är behovet av arbetskraft 

ibland tillfälligt och kopplat till ett visst projekt, vilket är en situation då teknikkonsulter 

lämpar sig väl som förstärkning. Förutom att teknikkonsulten kan hyras in under en 

begränsad period kan konsulten också vara på plats och börja arbeta efter två veckor, 

vilket är en betydligt kortare tid än vad det tar att rekrytera en person som ska 

fastanställas. Denna möjlighet att snabbt få in arbetskraft poängteras av båda 

respondenterna som en nyckelfaktor för inhyrningen av teknikkonsulter.  

 

4.2.2.3 Långsiktiga resurser 

Teknikkonsulterna ses som långsiktiga resurser, trots att de formellt sett hyrs in på 

tremånaderskontrakt. Om inget annat sägs så är kontrakten i princip löpande. Det görs 

redan från början klart för teknikkonsulten att om sektionen investerar i denne så 

innebär det ett samarbete på exempelvis 12 eller 15 månader. Dock är detta inget 

bindande avtal från någon sida. Vidare arbetar teknikkonsulter inte nödvändigtvis en 

kortare tid på sektionen än fastanställda. Eftersom Scania strävar efter en viss nivå av 

rörlighet bland de fastanställda finns det fall där teknikkonsulten suttit längre på en viss 



- E M P I R I -   
 

S i d a | 46 
 

position än den fastanställde grund av att teknikkonsulten varit mer hängiven till ett 

specifikt teknikområde. Trots detta menar gruppchefen för grupp B2 att det ändå är en 

större rörlighet på teknikkonsulterna än på fastanställda.  

 

”Men det är så att vi har en viss rörlighet bland de fastanställda inom Scania.[…] Det 

är ju både en för och nackdel. Vi vill ju också odla specialister. På vissa fall har vi 

konsulter som suttit längre än fast personal för att man varit mer lojala inom det 

teknikområdet. Men det är ändå större rörlighet på konsulter, det skulle jag vilja säga.” 

     Gruppchefen för grupp B2 

 

”[...]Men vi kan säga att det här uppdraget är minst 12 månader, vill du ha det här 

uppdraget så är det ett commitment vi kör på. Det har fungerat jättebra, det är ett 

gentleman´s agreement egentligen, vi har inte haft några problem med det” 

 Gruppchefen för grupp B2 

 

4.2.2.4 Teknikkonsult eller fastanställd 

En annan stor anledning till användningen av teknikkonsulter är bristen på kompetenta 

ingenjörer att fastanställa. Sektionen har i viss mån tvingats till att hyra in 

teknikkonsulter istället för att fastanställa eftersom rekryteringsprocesserna inte har 

resulterat i några lämpliga individer att fastanställa. I dagsläget prioriteras således 

fastanställning framför teknikkonsulter eftersom fastanställningar innebär att sektionen 

kan arbeta med ett långsiktigt utvecklande.  

 

”[...]Skulle det vara så att vi lyckas, som genom ett trollslag, med hitta fastanställda 

eller hitta bra ingenjörskraft som vi kan anställa så skulle vi göra det” 

Gruppchefen för grupp B2 

   

Samtidigt hävdar sektionschefen att det vid rekrytering inte spelar någon roll om det är 

teknikkonsulter eller framtida fastanställda eftersom han söker efter kompetenta 

personer som han kan forma. Han säger dock att det inte får vara varken för få eller för 

många teknikkonsulter. Stick i stäv mot detta uttryckte sektionschefen tidigare under 

intervjun att han ur ren teknikutvecklingssynpunkt hellre ville ha fastanställda än 
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teknikkonsulter. Även gruppchefen för grupp B2 menar att han primärt vill ha 

fastanställda eftersom teknikkonsulterna sällan har spetskompetens och dessutom inte 

gynnar Scania i övrigt i samma utsträckning som fastanställda, vilka har möjligheten att 

flytta mellan grupper och sektioner. Också gruppchefen för grupp B2 poängterar dock 

vikten av att hitta rätt individ snarare än rätt anställningsform.  

 

”Det kvittar faktiskt, egentligen. Jag vill ha bra personer. Jag vill ha bra råmaterial. 

Intelligenta människor som har en gedigen kunskap och intresse för området. 

Egentligen, om de är konsulter eller fastanställda, det spelar ingen som helst roll.” 

Sektionschefen för sektion B 

 

”[...]det gäller att hitta rätt individer som vi på nått sätt kan forma. Sen kan man titta 

på anställningsformen, och självklart, om vi hittar någon som vi kan fastanställa så är 

det första steget. Men hittar vi inte det utan att vi istället hittar dem hos konsultbolagen 

så får vi använda dem tills vidare så att vi genomför det vi behöver göra helt enkelt.” 

Gruppchefen för grupp B2 

 

4.2.2.5 Från teknikkonsult till fastanställd 

Det händer att teknikkonsulter rekryteras till en fastanställning såväl som att 

fastanställda rekryteras av konsultföretagen. Sektionschefen menar att samarbetet 

mellan sektion B och konsultföretagen bör skötas med en viss etikett och påpekar att det 

är Scanias inköpsavdelning som är ansvarig för att vårda relationen med 

konsultbolagen. Gruppchefen för grupp B2 säger att det är ett spel mellan 

konsultföretagen och gruppen och menar att konsultbolagen stjäl en hel del anställda 

från sektionen. Samtidigt menar han att företagen bör föra en dialog istället för att 

försöka locka till sig varandras anställda.  

 

”Ja, det där är ju också känsligt. Vi vill ju inte att konsultfirmorna ska försöka anställa 

våra fastanställda och vi vill ju inte heller gå in och tafsa och anställa deras personal. 

Det är ju ett samarbete mellan olika företag och det samarbetet får man ju sköta med 

viss etikett.[...]” 

Sektionschefen för sektion B 
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”Ja, det är ju ett spel det där. [...] konsultfirmorna snor ju en hel del folk från oss som 

går över, men på nått sätt försöker man ha en dialog så att vi inte ska rycka och gå och 

köra lockerbjudanden och hålla på [...] Men det sker ibland.” 

Gruppchefen för grupp B2 

 

4.3 Konsekvenser av användningen av teknikkonsulter 

4.3.1 Sektion A 

4.3.1.1 Introduktionsprogram 

Det finns betydande skillnader i introduktionsprogrammen för fastanställda och 

teknikkonsulter. Introduktionsprogrammet för en person som fastanställs är en 

omfattande process som bland annat inkluderar att läsa kurser, besöka olika 

verksamhetsdelar samt att lära känna företagskulturen och de värden som är av väsentlig 

betydelse för Scania. Denna typ av introduktion ges inte till teknikkonsulterna. Vid 

inhyrning av en ny teknikkonsult ges varje konsult visserligen en mentor, men fokus 

ligger vid att lära ut de system som är av vikt för teknikkonsultens arbete. Vidare 

inkluderas inte teknikkonsulterna på alla möten och gruppaktiviteter och erbjuds inte 

utvecklingssamtal. Skillnaden på introduktionsprogrammen beror till stor del på att 

teknikkonsulten inte ses som en långsiktig resurs. En annan orsak till denna 

differentiering är att det ska finnas en tydlig skillnad mellan att vara fastanställd och 

inhyrd teknikkonsult.  

 

”[…]Men vi ser ju ändå mer långsiktigt på en anställd. För även om han eller hon 

jobbar hos mig, säg fem år, så tänker vi ju ändå tanken att förhoppningsvis så passar 

han eller hon på Scania ett antal volter till. Fast på en annan roll eller kanske en 

annan, tyngre position. Så tänker vi aldrig kring konsulter. Att nu tar vi in konsulten hos 

mig och om ett halvår ska han jobba på en annan sektion, det tänker vi inte.” 

Gruppchefen för grupp A2 
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”[…]Det måste vara någon skillnad mellan att vara anställd och inte anställd. Om du 

ändå får vara med på alla gruppkonferenser, avdelningskonferenser, sektionsmöten och 

marknadsintroduktioner. Varför ska nån då vara anställd?” 

    Gruppchefen för grupp A2 

 

Enligt gruppchefen för grupp A1 kan det ta några månader innan teknikkonsulten blir 

riktigt produktiv. 

 

”Vi försöker få dem att producera så fort som möjligt. Det är pay back. Vi har inga 

särskilda introduktioner eller så för konsulter. Det har vi inte. Utan det är mer fokus på 

att försöka få dem så operativa som möjligt. Om du anställer någon, då finns det 

introduktionsprogram för dem, massa kurser och sånt där. Men man håller kostnader 

till ett minimum för konsulter.” 

 Gruppchefen för grupp A1 

 

”[…]Det är en lärandeprocess. Bara de jobbar så lär de sig egentligen. Viss utbildning 

är vi ju tvungna att ge dem. Om det är några nya program eller applikationer eller 

någonting. Det måste de ha.” 

Gruppchefen för grupp A1 

 

4.3.1.2 Krav 

Med avseende på vilka krav som ställs på teknikkonsulternas prestation framkommer 

det avvikande åsikter från respondenterna. Gruppchefen för grupp A1 menar att det kan 

ställas högre krav på teknikkonsulten än på den fastanställde medan det enligt 

gruppchefen för grupp A2 ställs samma krav om inte till och med högre krav på de 

fastanställda än på teknikkonsulterna.  

 

”Nja, man kan ju vara mycket tuffare mot konsulten liksom. Är det fredag eftermiddag 

och det ska vara leverans då stannar de ju kvar och jobbar tills det är färdigt. En 

fastanställd, visst kan du beordra övertid, det kan du ju göra, men det är mycket mer en 

dialog.” 

Gruppchefen för grupp A1 
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Enligt gruppchefen för grupp A2 förväntas de fastanställda kunna redogöra för hela 

produkten och hur olika delar i produktutvecklingen är sammankopplade, vilket de 

aldrig kräver att teknikkonsulterna ska kunna. Gruppchefen för grupp A2 berättar att 

teknikkonsulter generellt sett är mer intresserade av sin speciella roll när det gäller 

teknikutveckling än av Scania eller dess produkter i allmänhet.  

 

4.3.1.3 Prestation och motivation 

Med avseende på graden av motivationsnivå och prestation har gruppchefen för grupp 

A1 och A2 skilda åsikter. Gruppchefen för grupp A2 anser inte att teknikkonsulterna på 

något sätt har en större drivkraft eller högre motivationsnivå eller att de presterar på en 

högre nivå än fastanställda och menar att prestationsnivån bör ses som individbaserad 

och inte beroende av anställningsformen. Gruppchefen för grupp A1 anser däremot att 

teknikkonsulterna ofta har en större drivkraft och högre prestationsnivå än de 

fastanställda, vilket i sin tur kan skapa motsättningar och konflikter. Orsaken till denna 

drivkraft kan, menar gruppchefen för grupp A1, vara att teknikkonsulterna känner högre 

prestationskrav för att visa sig attraktiva till nästa uppdrag eller projekt. Dock påpekar 

han att teknikkonsulternas prestationsnivå inte är något som har varit uppe för 

diskussion inom sektionen eller Scania. Enligt gruppchefen för grupp A1 fokuserar den 

diskussion som förs på mer central nivå på den flexibilitet som kommer av en andel på 

5-10 procent teknikkonsulter. 

 

”[…]Jag tror att en Scania-medarbetare presterar mer än en vanlig fast anställd på ett 

annat företag, men jag tror konsulten, han ligger nog ytterligare lite över. För att han 

måste överprestera för att bli attraktiv till nästa jobb. Det är min tolkning.” 

Gruppchefen för grupp A1 

 

Gruppchefen för grupp A2 menar till skillnad från gruppchefen för grupp A1 att inflödet 

av nya individer till gruppen kan innebära en ökad motivationsnivå för de fastanställda 

och i slutändan bidra till en högre totalnytta för hela gruppen. Gruppchefen för grupp 

A2 poängterar vikten av att låta medarbetarna bredda sig och växa eftersom det inte 

är bra för varken Scania eller medarbetarna att de är kvar på avdelningen om de inte är 
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hungriga och motiverade att arbeta i den intensiva och expansiva fas som avdelning A2 

befinner sig i. 

 

”Jag vill nog tro att det motiverar dem att det kommer nya människor med nya 

infallsvinklar som har sett lite mer. De har sett lite andra företag och har kanske använt 

teknik på ett annat sätt. Så fortfarande blir 1+1=3.[…] Det bidrar till den totala 

nyttan.” 

Gruppchefen för grupp A2 

 

”Ja, det är mycket bättre att ha en egen kille som vi kan utveckla och skicka på en 

massa kurser och så där. Men finns ingen, vad gör man?” 

Gruppchefen för grupp A1 

 

”[...]Vi befinner oss i en väldigt expansiv fas. Då sker det väldigt mycket nyutveckling. 

Vi är inte i ett förvaltningsskede, så är man den personen som har lutat sig tillbaka och 

inte vill att det ska ske saker, då tror jag inte att man söker sig hit. Det kanske kommer 

om 20 år om vårt område planar ut, men nu är vi i en väldig tillväxtfas och då krävs 

folk som är hungriga, som vill se nya grejer och som vill göra nytt.” 

Gruppchefen för grupp A2 

 

4.3.1.4 Följder 

Både gruppchefen för grupp A1 och A2 belyser problematiken kring andelen inhyrda 

teknikkonsulter. Målet är att inte ha alltför många teknikkonsulter inne i gruppen samt 

att de inte ska vara i gruppen under en för lång period. Det finns dock teknikkonsulter 

som har suttit längre än vad som eftersträvas i sektionen. Det bör råda en balans mellan 

antalet fastanställda och teknikkonsulter, vilket innebär att antalet teknikkonsulter inte 

får överstiga antalet fastanställda. Fortsättningsvis menar gruppchefen för grupp A2 att 

grupp A2 har uppnått en sund balans mellan andelen egen personal och andelen inhyrda 

teknikkonsulter även om nivån kan anses vara aningen hög.  
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”[…]Det är väl den här symbiosen mellan fastanställda och konsulter. Den finns nog 

där på något sätt. Men jag kan inte riktigt beskriva vad det är. Någon form av symbios 

är det nog.” 

Gruppchefen för grupp A1 

 

”[…]Vi ska ju ändå ha den kritiska massan själva men vi kommer alltid ha ett visst 

inslag av konsulter.” 

 Gruppchefen för grupp A2 

 

Eftersom en inhyrd teknikkonsult väntas försvinna efter att uppdraget eller projektet är 

slutfört är det viktigt att sektionen har förmågan att kunna överföra kompetenser mellan 

individer eftersom medarbetarna inom sektionen måste ha kunskapen och kompetensen 

själva. Fortsättningsvis är målet att enbart hyra in teknikkonsulter som en ren 

resursförstärkning och inte som en förstärkning på grund av att sektionen saknar en viss 

typ av kompetens.  

 

”Han försvinner ju med kunskapen när han sticker, om han inte kan gnugga av sig 

liksom. Alla de här strategiska positionerna, det är ju helt fel att ha konsulter där 

egentligen. Han bygger ju värde åt Scania, men då är det ju jätteviktigt att han kan 

dokumentera och förmedla det innan han sticker, och det är ju inte alltid så lätt. Det är 

det ju inte.” 

Gruppchefen för grupp A1  

 

”[…]Vi måste själva ha kunskapen om det vi gör. Börjar det bli för mycket konsulter så 

har vi inte grepp om vad vi gör själva. Det är inte önskvärt.[…]Det måste finnas en 

balans mellan eget folk och inhyrda.[…]Så drömscenariot är att bara ha förstärkning 

från konsulter så att vi inte blir beroende av några för att de har för mycket 

kompetens.” 

Gruppchefen för grupp A2 
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4.3.2 Sektion B 

4.3.2.1 Introduktionsprogram 

Teknikkonsulterna genomgår inte samma omfattande introduktionsprogram som de nya 

fastanställda när de kommer in i sektionen. En ny fastanställd får bland annat lära sig att 

bygga lastbilar, vara ute på en verkstad, åka med chaufförer och lära känna kunden för 

att försöka förstå Scanias kärnvärden. Det är viktigt att de anställda hela tiden 

identifierar sig med kunden, uppfattar kundens behov och kopplar det till verksamheten, 

det vill säga bygga en helhetsförståelse. Även om både sektionschefen för sektion B och 

gruppchefen för grupp B2 poängterar vikten av att även teknikkonsulterna har den 

övergripande förståelsen är de båda tydliga med att det finns stora skillnader gentemot 

fastanställda i vilka förutsättningar som teknikkonsulterna ges för att bygga denna 

förståelse. Dessa skillnader är avsiktliga och existerar till stor del för att det ska finnas 

en tydlig skillnad mellan att vara anställd och konsult. Gruppchefen för grupp B2 

berättar att han trots den begränsade helhetsförståelse som teknikkonsulterna har väljer 

att arbeta väldigt brett med dem i syfte att stimulera dem och få dem att trivas på 

arbetet. 

 

”Det ingår faktiskt i konsultens arbetsuppdrag att man snabbt ska kunna sätta sig in i 

ett problem och börja jobba och snabbt leverera. Det är ju det deras roll går ut på, att 

lösa våra problem när vi behöver dem. Den fastanställda är en mer långsiktig 

rekrytering där vi jobbar från grunden och försöka bygga upp dem och forma dem till 

proffs. Och där är vi mycket mer långsiktiga, vilket innebär att vi lägger ner mer tid på 

dem i början.” 

  Gruppchefen för grupp B2 

 

”Så vi jobbar nog ganska likt med fastanställda men vi försöker ändå separera så att 

det är en skillnad i anställningsformen. Man ska märka skillnaden, annars spelar det 

knappt roll vad man har för anställningsform. 

Gruppchefen för grupp B2 
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”[...]Oavsett om du är fastanställd eller konsult måste du ha vissa utbildningar och 

vissa saker som du förstår. Både tekniska verktyg, hur processer fungerar och 

framförallt vad kunden vill ha. Det är där allting utgår. Kundens behov, förståelsen för 

kundens behov. Det är något vi bankar in i huvudet på alla våra anställda. För 

förståelsen för kundens behov är vad som gör det möjligt för oss att göra en lastbil som 

går att sälja till fler kunder än våra konkurrenter. Det spelar ingen roll om du är 

konsult eller fastanställd, du måste veta allt det där. Därför måste vi på alla möjliga 

sätt försöka se till att, oavsett om du är konsult eller fastanställd så får du den 

kunskapen. Där är det där tuffa dilemmat, att det innebär kanske att det inte är någon 

skillnad på att vara konsult eller fastanställd, förutom att konsulten tjänar mycket 

bättre. Då sitter vi i en dålig sits som arbetsgivare.” 

Sektionschefen för sektion B 

 

När nya teknikkonsulter rekryteras utses en fadder som ska hjälpa konsulterna att 

integreras i sektionen. Har teknikkonsulterna erfarenhet av att arbeta på Scania så 

introduceras de i aktuella teknikområden, kunderna och vad det är gruppen levererar. En 

konsult som har arbetat inom ett annat fält får en mer grundläggande genomgång om 

vad det innebär att bygga en lastbil. De verktyg som används för att lära upp 

teknikkonsulterna är utformade för att teknikkonsulterna så fort som möjligt ska komma 

in i arbetet.  

 

4.3.2.2 Krav 

När det gäller vilka uppdrag som ska utföras är det enligt sektionschefen lättare att styra 

teknikkonsulter än fastanställda. Även vid ett missnöje från någon part är det lättare att 

byta ut en konsult än en fastanställd och det är fastanställdas önskemål som i första hand 

tillgodoses för att skilja mellan konsulter och fastanställda. Dock är det viktigt att även 

teknikkonsulterna trivs på arbetet. Teknikkonsulterna ges stimulerande uppgifter och 

har tillgång till viktig information eftersom det bidrar till hela sektionens resultat. 

Teknikkonsulterna inkluderas på gruppmöten och cheferna arbetar för att de ska känna 

sig trygga. Det är enbart små, men märkbara, skillnader mellan fastanställda och 

konsulter i det avseendet. De skillnader som finns mellan teknikkonsulter och 

fastanställda är att teknikkonsulterna inte i samma utsträckning deltar i gruppaktiviteter, 
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personalutveckling och coachning, även om också teknikkonsulterna får möjlighet till 

viss coachning.  

 

4.3.2.3 Prestation och motivation 

I det tekniska arbetet får sektionen ut i princip samma prestation av teknikkonsulter som 

av fastanställda. När det gäller den totala prestationen ger dock de fastanställda högre 

output än teknikkonsulterna i kraft av en bättre helhetsförståelse för Scania. Detta trots 

att teknikkonsulterna ofta arbetar hårdare än fastanställda eftersom de är hårt styrda av 

teknikkonsultbolagen medan de anställda kan komma in i ett helt annat lugn. Vidare har 

teknikkonsulterna i allmänhet inte samma ambitioner att utveckla gruppen, ta tag i alla 

processer och delta fullt ut i produktutvecklingen eftersom de ser uppdraget som 

tidsbegränsat. Gruppchefen för grupp B2 medger att projektet i grupp B2 stötte på 

problem som en följd av teknikkonsulternas benägenhet att inte i tillräckligt hög 

utsträckning ta till sig information från andra områden, grupper och sektioner. Detta 

skedde trots att de flesta teknikkonsulter som hyrdes in till grupp B2 i början av 

projektet var erfarna konsulter med flera år inom Scania och en förståelse för Scanias 

kultur och rutiner.  

 

”Jo, det är så att vi kanske går på några minor. Att vi har missat vissa grejer för att 

man upptäcker sent att oj då, det var den här varianten som fanns också. [...] man bör 

förstå helheten för att kunna ta det till nästa steg. Det är inte det rent tekniska, få fram 

hårdvaran eller den här ritningen med den där kravställningen, där kanske de ger full 

output, men det är på den andra sidan som man inte får den här outputen, och den är 

nog så viktig för att vi ska bli effektiva och uppnå världsklass inom produktutveckling.” 

Gruppchefen för grupp B2 

 

”[...]Det är som jag sa förut, att det är bra att ha erfarenhet. Det gäller både 

fastanställda och konsulter. Personer som har erfarenhet från andra företag är 

jätteviktigt. Men det är det i kombination med att förstå Scania och det vi behöver som 

gör att det blir ett världsklassresultat så småningom. Att bara ha teknisk kompetens, det 

hjälper liksom inte. Det hjälper liksom inte.” 

Sektionschefen för sektion B 
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4.3.2.4 Följder 

 

”[...] 40-45 procent konsulter är för mycket. Så mycket ska man inte ha. Vi ska ner till 

de här 20 procenten, det är en hanterbar mängd. Om du bland de 20 procenten har 

några som faktiskt är långsiktigt kompetensbärande konsulter som har suttit på samma 

plats länge, okej, fine. Det får vara så. Det är inget problem, det kan vi hantera. Men 

det är när vi har en jättestor mängd konsulter, som vi har idag, och allt för många av 

dem blir de här långsiktiga kompetensbärarna, då börjar vi urholka egentligen vad som 

är Scania. Därför att då är Scania i händerna på ett företag som inte äger och 

kontrollerar, nämligen konsultbolagen. Det är då vi hamnar i problem. (paus) Då 

hamnar vi i problem.” 

Sektionschefen för sektion B 

 

Sektionschefen för sektion B och gruppchefen för grupp B2 för båda fram en oro över 

vilka följder som potentiellt sett kan komma av den höga andelen teknikkonsulter i 

sektionen. De arbetar båda för att teknikkonsulterna ska finnas kvar i sektionen på 

längre sikt men medger samtidigt att de när som helst kan försvinna om 

teknikkonsultföretagen eller teknikkonsulterna själva vill det. Om den situationen skulle 

uppstå hamnar Scania i problem.  

 

”[...] speciellt eftersom jag jobbar i ett väldigt teknikintensivt område så är det ju så att 

om 70 procent av mina konsulter skulle byta uppdrag så står ju jag där med en ganska 

svår situation. Men det är just därför jag försöker förebygga det genom att säga att får 

de ett uppdrag hos mig så är det ett commitment, att vi jobbar på det här sättet och att 

om man känner att man vill byta uppdrag så tar man upp det i god tid så att vi hinner 

reagera på det. Och det är ett förtroende egentligen mellan mig, konsultbolaget och 

individen. Det fungerar rätt bra faktiskt.”  

Gruppchefen för grupp B2 
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”[...]Kastar vi ut alla konsulter så kastar vi ut några av våra största kompetensbärare. 

Glöm det, det finns inte. Då är vi döda som företag om några år om vi gör det. Tappar 

all kompetens inom vissa teknikområden” 

 Sektionschefen för sektion B 

 

Ungefär en fjärdedel av teknikkonsulterna är individer som innehar nyckelkompetens 

och som därmed skulle orsaka svårigheter för sektionen om de skulle försvinna. Att 

teknikkonsulterna finns på de positionerna är inte ett medvetet val, de har hyrts in för att 

fylla ett behov som kanske för länge sedan är borta och har sedan blivit kvar i sektionen. 

Ur en ren teknikutvecklingssynpunkt är det inte önskvärt att ha teknikkonsulter på de 

positionerna. Samtidigt menar sektionschefen för sektion B att teknikkonsulterna är 

välkomna i alla kompetensområden eftersom det är strategiskt rätt att ha en liten andel 

konsulter på alla områden. 

 

”[...] men ur teknikutvecklingssynpunkt, ren och skär teknikutvecklingssynpunkt, nej, 

aldrig i livet! Det är klart att jag vill ha fastanställda! Det är klart att jag vill ha 

hängivna människor som vill jobba för Scanias välmående, som i första hand är 

familjen Scania och inte konsultfirmor.” 

Sektionschefen för sektion B 

 

Sektionen sprider riskerna genom att använda sig av flera konsultbolag, vilket innebär 

att det är högst osannolikt att de ska tappa all kompetens samtidigt. En kontinuerlig 

kommunikation förs med teknikkonsulterna och teknikkonsultföretagen för att 

förebygga att teknikkonsulterna försvinner.  

 

Ytterligare en oro som finns inom sektionen är hur den stora andelen teknikkonsulter 

påverkar de fastanställda. Några av de anställda slutar som en följd av att konsulterna 

gör samma jobb som de fastanställda men till högre lön, trots teknikkonsulterna ofta 

presterar sämre. I vissa fall lär de fastanställda upp teknikkonsulter som redan under 

utbildningen tjänar bättre än dem. Sektionen arbetar mycket med att förtydliga 

skillnaderna mellan att vara anställd och att arbeta som konsult i ett försök att höja 



- E M P I R I -   
 

S i d a | 58 
 

arbetsmoralen och hindra de anställda från att flytta till en teknikkonsultfirma. 

Resultatbonusprogram, karriärmöjligheter, möjlighet att arbeta utomlands och 

tryggheten förs fram som de främsta argumenten för att vara fastanställd. Enligt 

sektionschefen är en trolig följd av utvecklingen att Scania måste höja de fastanställdas 

löner så att de närmar sig teknikkonsulternas lönenivå. Gruppchefen för grupp B2 tror 

att arbetsmarknaden blir kärv de kommande åren och att det kommer att bli priskrig 

mellan företagen.  

 

”[...]Och det innebär att vi hela tiden måste se till att vi är attraktiva. Och det innebär 

också att vi måste se över vad skillnaden är mellan att vara konsult och fastanställd. 

Det måste märkas mer tydligt. Så där måste vi tillsammans med vår personalavdelning 

verkligen tänka igenom den strategin. Det kommer bli huggsexa, det kommer att vara 

ingenjörsbrist. Och vi vill attrahera dom bästa. Vi vill inte ha sekundära. Vi vill ha 

proffsen. Vi behöver dom verkligen.” 

Gruppchefen för grupp B2 



 

5  ANALYS 

 
I följande kapitel kopplas det empiriska materialet med de teorier som har presenterats 

i referensramen. Kapitlet är strukturerat på samma sätt som studiens frågeställningar 

och det empiriska materialet med syftet att tydligt kunna analysera studiens insamlade 

material. 
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5.1 Användningen av teknikkonsulter 

Under studiens gång har två motiv och fyra behov identifierats som betydelsefulla för 

inhyrningen av teknikkonsulter. De motiv som har identifierats är rörlighet samt inflöde 

och utflöde av resurser. Vidare har följande behov påvisats som av väsentlig betydelse 

för inhyrningen av teknikkonsulter; numerisk flexibilitet, snabb förstärkning samt 

kortsiktiga respektive långsiktiga resurser. De båda undersökta sektionerna skiljer sig åt 

när det gäller vilka faktorer som är aktuella, intressant nog har studien inte identifierat 

några motiv för användningen av teknikkonsulter inom sektion B. En jämförande tabell 

och sammanfattande diskussion över motiven och behoven återfinns under avsnitt 5.1.3. 

Nedan följer en djupgående analys av de identifierade faktorerna. 

 

5.1.1 Motiv 

5.1.1.1 Rörlighet 

Upprätthållandet av en rörlig arbetskraft har under intervjuerna med sektion A visat sig 

vara ett viktigt motiv bakom inhyrningen av teknikkonsulter. Inhyrningen av extern 

kunskap i form av teknikkonsulter underlättar för de fastanställda att röra sig mellan 

olika grupper och avdelningar vilket följaktligen resulterar i en ökad rörlighet inom 

företaget. Uppsatsens författare menar att kunskapsintegration kan antas främjas av att 

fastanställda tillåts flytta mellan olika grupper och avdelningar eftersom dessa 

förflyttningar innebär ett utbyte av kunskap och erfarenheter mellan anställda. 

Följaktligen skulle dessa förflyttningar mellan olika grupper och avdelningar kunna 

innebära att de fastanställda får möjlighet att bygga upp en diversifierad kunskapsbas 

från olika delar inom organisationen vilket slutligen torde gynna företagets verksamhet. 

Detta i likhet med Grant (1996) som betonar att integrationen av kunskap och 

utvecklandet av en bred kunskapsbas är kritisk för ett företags konkurrenskraft. I sektion 

A skulle det därför kunna hävdas att de fastanställda gynnas av att sektionen väljer att 

hyra in teknikkonsulter eftersom det underlättar för de fastanställda att röra sig mellan 

olika grupper och avdelningar inom organisationen och därmed integrera samt 

ackumulera kunskap.  
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I kontrast till ovannämnda framkommer inte upprätthållandet av en rörlig arbetskraft 

inom sektion B som ett motiv bakom inhyrningen av teknikkonsulter. Det framkommer 

att det är teknikkonsulter som står för den mesta rörligheten men även att det finns 

tillfällen då teknikkonsulten sitter på ett dedikerat projekt eller teknikområde längre än 

en fastanställd. Dessa två scenarion redogörs för nedan. 

 

Under förhållanden som innebär att det är teknikkonsulterna som har en större rörlighet 

än de fastanställda skulle effekten vara den motsatta än vad som är fallet i sektion A. 

Eftersom det i detta fall är teknikkonsulterna som står för den mesta rörligheten mellan 

grupper och avdelningar och inte de fastanställda skulle följaktligen detta kunna leda till 

att kunskapsintegrationen mellan fastanställda från olika grupper och avdelningar skulle 

missgynnas. Detta skulle sedermera kunna leda till att det är teknikkonsulterna som 

ackumulerar erfarenhet, kunskap och kompetens från flera olika kunskapsbaser inom 

företaget och inte de fastanställda. Vidare skulle det kunna antydas att organisationen 

blir alltför beroende av teknikkonsulternas kunskap och kompetens. Dessutom blir det 

väsentligt att diskutera vilka långsiktiga effekter som ovanstående scenario skulle kunna 

innebära för företaget, eftersom teknikkonsulternas kunskap och kompetens så 

småningom lämnar organisationen. I enlighet med Matusik och Hill (1998) skulle det 

därför bli angeläget för företaget att skydda teknikkonsulternas kompetens och kunskap 

från att transfereras till andra företag. Ett mer positivt utfall skulle kunna vara att de 

fastanställda lyckas bygga upp en specialistkompetens när de till skillnad från 

teknikkonsulterna blir kvar på ett specifikt område under en längre tid. Inhyrningen av 

teknikkonsulter skulle därför kunna innebära fördelar för företaget eftersom de 

fastanställda kan fördjupa sin kunskap och kompetens om ett specifikt område medan 

teknikkonsulterna kan förflyttas till olika grupper och avdelningar i behov av temporära 

resurser.  

 

Det har vidare framförts att det finns fall där det är teknikkonsulterna som sitter kvar 

under en längre period på ett område och inte de fastanställda. Detta skulle kunna 

innebära att det är teknikkonsulterna som utvecklar en spetskunskap och kompetens 

inom ett specifikt teknikområde. Ett teknikområde som senare kan visa sig vara av stor 

betydelse för företagets verksamhet, vilket i sin tur skulle kunna innebära att 
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organisationen blir alltför beroende av den specialistkunskap och kompetens som 

teknikkonsulterna och inte de fastanställda har utvecklat. Å andra sidan skulle detta 

kunna innebära att teknikkonsulterna inte lyckas bygga upp en helhetsförståelse för 

företaget och olika avdelningar, vilket enligt Matusik och Hill (1998) bör ses som något 

positivt. Vidare skulle kunskapsintegrationen mellan fastanställda kunna antas gynnas 

av att fastanställda tillåts flytta mellan olika grupper, avdelningar och teknikområden.  

 

5.1.1.2 Inflöde och utflöde av resurser 

Inflöde och utflöde av resurser verkar vara ett betydande motiv bakom inhyrningen av 

teknikkonsulter inom sektion A. Det framkommer att inhyrningen av teknikkonsulter 

kan vara ett verktyg för sektionen att få in extern kunskap och know-how eftersom 

teknikkonsulterna har ackumulerat diverse erfarenheter från tidigare uppdrag och andra 

företag. Detta i likhet med Matusik och Hill (1998) samt MacDougall och Hurst (2005) 

som menar att tillfälliga kunskapsarbetare kan tillgodose företaget med branschkunskap. 

Vidare framförs det av båda respondenterna på sektion A att det är sunt att ha en viss 

andel teknikkonsulter och att det kan finnas någon form av symbios mellan 

teknikkonsulter och fastanställda.  

 

Det råder en markant skillnad mellan hur sektion A och sektion B ser på 

teknikkonsulter. Sektion A verkar i högre omfattning än sektion B se 

anställningsformen som något positivt som faktiskt bidrar till gruppens prestation. 

Enligt gruppchefen för grupp A2 gynnas verksamheten av att medarbetarna inte stannar 

kvar för länge på gruppen. Enligt denne är den nuvarande andelen bra för gruppens 

resultat, eftersom teknikkonsulterna hjälper till att röra om i grytan. Argumenten 

symbios och röra om grytan finner författarna till denna uppsats intressanta eftersom det 

visar att det inte bara är behov som styr inhyrningen av teknikkonsulter utan det verkar 

som att företag har djupare och mer bakomliggande motiv inhyrningen av 

teknikkonsulter.  

 

Det framkommer under intervjuerna med representanterna för sektion A att inflödet av 

extern personal i form av teknikkonsulter kan agera som en motivationsfaktor för de 

fastanställda. Teknikkonsulterna kan bidra med nya infallsvinklar, vilket kan bidra till 
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att motivera de anställda att prestera bättre eller mer effektivt. Således kan inhyrningen 

av teknikkonsulter bidra till den totala nyttan i gruppen. Teknikkonsulterna tar med sig 

kunskap och erfarenhet från tidigare uppdragsgivare, vilket slutligen bidrar till den 

totala nyttan i sektionen. Det framförs även att teknikkonsulterna i sektion A presterar 

bättre än de fastanställda samt att det går att ställa högre krav på teknikkonsulterna än 

på de fastanställda, vilket ytterligare kan förklara inhyrningen av teknikkonsulter i 

sektion A. Ovanstående resonemang stöds av Matusik och Hill (1998) som menar att det 

finns ett positivt samband mellan att använda sig av tillfällig arbetskraft och företags 

förmågor att skapa värde, kunskap och långsiktig konkurrenskraft. 

 

5.1.2 Behov 

5.1.2.1 Numerisk flexibilitet 

Flexibilitet i form av anpassningsförmåga till förändrade marknadsvillkor framkom 

under intervjuerna med båda sektionerna som ett behov som ligger bakom inhyrningen 

av teknikkonsulter. Eftersom numerisk flexibilitet kan ses som en förebyggande åtgärd 

skulle den kunna ses som ett motiv, men studiens författare har valt att kategorisera 

numerisk flexibilitet som ett behov eftersom branschen är väldigt konjunkturkänslig och 

företag därmed måste kunna anpassa arbetskraftens omfattning till omvärldens 

fluktuationer. Vid dessa konjunkturfluktuationer kan teknikkonsulter agera som en 

buffert, eftersom företaget först och främst kan låta teknikkonsulterna lämna företaget 

och inte riskera att behöva göra sig av med fastanställda. En ytterligare fördel är att 

organisationen snabbt kan tillsätta personal vid konjunkturuppgångar. Detta resonemang 

finner teoretiskt stöd av Kalleberg et al. (2003) som benämner ovannämnda argument 

som numerisk flexibilitet, vilket främjar företagets förmåga att anpassa sig till 

förändringar i dess makroekonomiska miljö eftersom organisationen snabbt kan anpassa 

arbetskapaciteten till förändrade villkor och omständigheter. Sambandet mellan 

flexibilitet och företagets anpassningsförmåga stöds ytterligare av Matusik och Hill 

(1998) som menar att det kan vara effektivt att använda sig av tillfällig arbetskraft vid 

perioder av ökad efterfrågan.  
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I enlighet med resonemang av Matusik och Hill (1998) framkommer det att 

specialiserade teknikkonsulter framöver kan komma att hyras in i områden av mer 

osäker och känslig karaktär, vilket kan indikera att andelen specialistkonsulter inom 

vissa områden kan komma att öka. Vidare kan det diskuteras om detta på lång sikt 

skulle kunna innebära att specialistkonsulternas kompetens blir alltför viktig för 

företaget och att företaget av den anledningen hamnar i en beroendeställning till dessa 

teknikkonsulter. En utökad andel specialistkonsulter skulle kunna innebära att 

fastanställda sätts på mindre specialiserade positioner vilket på lång sikt skulle kunna 

innebära negativa konsekvenser för de fastanställda och för organisationen.  

 

5.1.2.2 Snabb förstärkning 

Samtliga av studiens respondenter nämnde behovet av snabb förstärkning som 

betydande för inhyrningen av teknikkonsulter. Eftersom teknikkonsulter i sektion A 

främst hyrs in när det uppstår en lucka i ett projekt eller en grupp blir faktorn tid kritisk 

eftersom denna personallucka måste täckas upp så snabbt som möjligt. Inhyrningen av 

teknikkonsulter innebär en betydligt snabbare rekryterings- och inkörningsprocess, 

vilket gör att konsulten kan vara på plats och börja arbeta efter bara några veckor. En 

fastanställning innefattar en avsevärt mer utdragen rekryteringsprocess och ett betydligt 

mer omfattande introduktionsprogram. Behovet av att snabbt kunna tillsätta ny personal 

finner teoretiskt stöd av Matusik och Hill (1998) och får, enligt författarna till denna 

uppsats, också till viss mån anses ingå i begreppet flexibilitet som diskuteras i ett flertal 

artiklar inom ämnet (David, 2005; Houseman, 2001; Kalleberg & Marsden, 2005). 

Dock menar författarna till denna studie att dessa artiklars diskussioner om flexibilitet 

enbart i begränsad utsträckning behandlar de fördelar som företag kan erhålla genom att 

snabbt fylla upp en lucka i en arbetsgrupp eller ett projekt. Det ingår i teknikkonsultens 

arbetsuppdrag att snabbt kunna sätta sig in i ett problem och börja prestera. Med 

fastanställda visas ett större tålamod där den nyanställde i lagom takt får arbeta sig in i 

organisationen och företagskulturen utan att det ställs krav på full prestation under de 

första månaderna. Inhyrningen av en teknikkonsult innebär att således en betydligt 

kortare inkörningstid eftersom denne snabbt kan börja prestera och leverera resultat.  
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5.1.2.3 Kortsiktiga resurser 

Under intervjuerna med representanterna från sektion A framkommer det att den 

främsta orsaken bakom inhyrningen av teknikkonsulter är behovet av kortsiktiga 

resurser. Teknikkonsulter hyrs in som resursförstärkningar till ett uppdrag eller projekt 

och benämns under intervjuerna med sektion A som resurskonsulter. Vidare framförs 

vikten av att inte bli alltför beroende av teknikkonsulternas kompetens och att det 

optimala är att teknikkonsulterna endast hyrs in som förstärkningar till ett projekt eller 

uppdrag. Kompetensen ska finnas hos fastanställda och inte hos de inhyrda 

teknikkonsulterna. Trots att målsättningen är att teknikkonsulterna endast ska hyras in 

som resursförstärkningar finns det exempel där teknikkonsulten har en betydligt mer 

specialiserad och tyngre roll samt är involverad i flera olika funktioner inom sektionen.  

 

Användningen av specialistkonsulter inom sektion A indikerar att teknikkonsulter utgör 

en central del av sektionens kärnverksamhet eftersom dessa konsulter innehar spets- och 

företagsspecifik kompetens. Samtidigt innebär involveringen i flera olika funktioner att 

teknikkonsulternas möjlighet att bygga upp en förståelse för företaget ökar, vilket 

Matusik och Hill (1998) och Bidwell (2009) varnar för. Författarna till denna studie 

anser att företaget riskerar att bli alltför beroende av den kunskap och kompetens som 

många teknikkonsulter besitter, vilket skulle kunna påverka verksamheten negativt när 

dessa teknikkonsulter väljer att lämna företaget. Vidare menar författarna till denna 

uppsats att involveringen av teknikkonsulter i flera olika funktioner inom sektionen 

motsäger argumenten som framförs av bland andra Matusik och Hill (1998) och 

MacDougall och Hurst (2005). Matusik och Hill (1998) menar att konsulter inte hinner 

bygga upp en företagsspecifik och djupare kunskap som skulle kunna skada företaget 

om kunskapen eller kompetensen lämnade företaget eftersom de inte finns kvar i 

organisationen tillräckligt länge.  

 

5.1.2.4 Långsiktiga resurser 

I motsats till rekommendationer i Matusik och Hill (1998), som varnar för att 

kontinuerligt förlänga teknikkonsulternas kontrakt, är teknikkonsulternas kontrakt i 

princip löpande inom sektion B. I enlighet med denna studies författare menar Matusik 

och Hill (1998) att konsekvensen av detta kan bli att teknikkonsulterna utökar sin 
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kunskap om företaget och dess verksamhet. Författarna till denna uppsats menar att 

detta i kombination med den höga andelen teknikkonsulter inom sektion B riskerar att 

resultera i att sektionen hamnar i en beroendeställning till de teknikkonsulter som 

innehar företagsspecifik och specialiserad kompetens. 

 

I sektion B ses teknikkonsulterna som långsiktiga resurser och ungefär en fjärdedel av 

teknikkonsulterna innehar vad sektionen anser vara nyckelkompetens. Enligt 

sektionschefen borde dessa positioner egentligen fyllas av fastanställda och inte av 

teknikkonsulter. Det finns därmed i båda sektionerna exempel på positioner som i 

dagsläget bemannas av teknikkonsulter men som egentligen borde bemannas av 

fastanställda. Sektionschefen berättar att om sektionen skulle göra sig av med alla 

teknikkonsulter skulle några av dess största kompetensbärare försvinna. Detta 

understöder tidigare nämnda argument att användningen av teknikkonsulter kan 

innebära att företaget blir beroende av teknikkonsulternas företagsspecifika och 

specialiserade kunskap. MacDougall och Hurst (2005) argumenterar för att 

kunskapsflykt inte är ett problem eftersom de tillfälliga kunskapsarbetarna inte tillåts se 

för mycket känslig kunskap som skulle kunna skada företaget när kunskapsarbetarna 

väljer att lämna företaget. Det är därmed väsentligt att diskutera vilka konsekvenser 

ovanstående skulle kunna innebära för företags verksamhet när och om teknikkonsulter 

som innehar nyckelkompetens väljer att lämna företaget.  

 

Bristen på kompetenta ingenjörer är avgörande för inhyrningen av teknikkonsulter inom 

sektion B, en brist som även tas upp i artiklar i Svenska Dagbladet och på Sveriges 

Radios hemsida (Axelsson, 2010; Ekot, 2010). Sektionen har av den anledningen till 

viss mån tvingats till att använda sig av teknikkonsulter istället för att fastanställa. Detta 

menar författarna till denna uppsats motsäger resonemanget kring att det är individen 

och inte anställningsformen som är avgörande vid inhyrningen av teknikkonsulter. 

Sektion B letar främst efter individer att fastanställa och väljer att hyra in 

teknikkonsulter till positioner som sektionen inte hittar någon lämplig person att 

fastanställa på. I viss mån innebär detta att det är individen som räknas eftersom de 

hellre använder sig av en kompetent teknikkonsult än av en mindre kompetent 

fastanställd, men samtidigt är det tydligt att de främst letar efter personer att fastanställa. 
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Inhyrningen av teknikkonsulter framstår därför, anser författarna till denna uppsats, mer 

som ett reservalternativ än som ett likvärdigt alternativ till att fastanställa. Den höga 

andelen teknikkonsulter i sektion B verkar således till stor del förklaras av 

ingenjörsbristen i Sverige. Sektion A verkar i högre grad än sektion B lyckas med att 

hitta tillräckligt många att fastanställa för att inte tvingas till att använda teknikkonsulter 

till långvariga positioner.  

 

5.1.3 Sammanfattande diskussion  

Motiv  Sektion A Sektion B 

Rörlighet 
 Mer rörlighet bland 

fastanställda 

 

 

 

Inflöde och utflöde av 

resurser 

 Kunskap och erfarenhet från 

andra företag 

 Bidrar till den totala nyttan 

 

 

Tabell 5.1 Sammanfattande tabell över identifierade motiv.  

 

Behov Sektion A Sektion B 

Numerisk flexibilitet 
 Anpassning till förändrade 

marknadsvillkor 

 Anpassning till förändrade 

marknadsvillkor 

Snabb förstärkning  Täcka upp behov snabbt  Täcka upp behov snabbt 

Kortsiktiga resurser  Täcka upp tillfälligt behov  

Långsiktiga resurser   Brist på ingenjörer att fastanställa 

Tabell 5.2 Sammanfattande tabell över identifierade behov. 

 

Studien har påvisat mycket intressanta skillnader mellan sektion A och sektion B. Som 

ovannämnt har inga klara motiv för användningen av teknikkonsulter identifierats i 

sektion B, vilket är anmärkningsvärt. Sektion B hyr in teknikkonsulter av tre 

huvudsakliga anledningar; för att uppnå numerisk flexibilitet; för täcka upp behov 

snabbt; för att tillsätta de positioner som inte kan fyllas av fastanställda på grund av 

ingenjörsbristen. Behovet av numerisk flexibilitet förklarar användningen av 
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teknikkonsulter upp till andelen 20 procent, men därefter är det främst ingenjörsbristen 

som nära nog tvingar sektionen att hyra in ytterligare konsulter.  

 

I sektion A ser det annorlunda ut. Det finns där en tydlig, positiv inställning till 

teknikkonsult som anställningsform. Denna sektion utnyttjar bättre än sektion B de 

speciella fördelar som användningen av teknikkonsulter för med sig, det vill säga 

inflödet av erfarenheter från andra företag och möjligheten till kortsiktig förstärkning. 

Sektion A tar tillvara på och betonar vikten av att teknikkonsulter har sett och lärt sig 

mycket samt att de påverkar de fastanställda positivt genom sin närvaro. Synen inom 

sektionen är att det är bra för medarbetare att röra på sig mellan grupper och sektioner, 

vilket möjliggörs av användningen av teknikkonsulter. Förutom dessa tydliga motiv 

ligger också tre behov bakom inhyrningen av teknikkonsulter. Liksom sektion B 

använder sig sektion A av anställningsformen för att skapa en numerisk flexibilitet samt 

för att täcka upp resursbehov snabbt. Vidare använder sig sektion A i högre utsträckning 

än sektion B teknikkonsulter för att täcka upp ett tillfälligt behov i ett projekt. Inom 

sektion B hyrs teknikkonsulter sällan in för att bemanna ett enskilt projekt. Konsulten 

går oftast vidare till nästa projekt och tillhör den grupp som från början hyrde in 

honom/henne. Sektion B använder således teknikkonsulter som långsiktiga resurser och 

ser konsulterna mer eller mindre som fastanställda medan sektion A använder 

teknikkonsulter som kortsiktiga resurser som skiljer sig tydligt från fastanställda. 

 

5.2 Konsekvenser för det tvärfunktionella arbetet  

Eftersom teknikkonsulter i hög grad arbetar med produktutveckling i företags forskning 

och utvecklingsavdelningar är det viktigt att teknikkonsulterna bidrar med en hög 

innovationsprestation. Nyttan som företag får av teknikkonsulterna i innovationsarbetet 

beror på organisationens förmåga att integrera teknikkonsulterna i företaget, det vill 

säga absorptionsförmågan. Trots detta arbetar de studerade sektionerna enbart i 

begränsad utsträckning med att integrera teknikkonsulterna i sektionerna och företaget. 

Detta beror sannolikt på att sektionerna lägger stor vikt vid att teknikkonsulterna snabbt 

ska börja prestera samt att konsulterna inte är fastanställda och därmed inte heller 

förväntas vara kvar i organisationen lika länge som fastanställda. Dessutom poängteras 

det att det ska finnas en skillnad mellan att vara konsult och fastanställd eftersom risken 
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annars finns att de fastanställda lämnar företaget i förmån för ett teknikkonsultföretag 

om de märker att de utför samma arbete för lägre lön. Detta argument finner teoretiskt 

stöd av David (2005) som menar att fastanställdas nära samarbete med tillfälliga 

kunskapsarbetare som utför samma arbete till högre lön frambringar känslor av orättvisa 

och introducerar nya karriärmöjligheter för de fastanställda utanför det aktuella 

företaget. Dock framkommer det att sektion B arbetar långsiktigt även med konsulterna. 

Till skillnad från sektion A hyrs inte teknikkonsulterna in till specifika projekt i sektion 

B. Teknikkonsulterna i sektion B hyrs in tillsvidare, även om de formella kontrakten 

skrivs på tre månader, och går oftast vidare till nya projekt då det ursprungliga projektet 

som de arbetar med upphör.  

 

Nya fastanställda inom sektion B genomgår ett omfattande introduktionsprogram som 

ämnar skapa en förståelse för verksamheten, kulturen, kunderna och kärnvärdena i 

sektionerna och företaget i syfte att skapa en helhetsförståelse för organisationen och 

dess affärsverksamhet. Nya teknikkonsulter däremot får i princip en introduktion i 

aktuella system samt en grundläggande genomgång av vad det innebär att bygga en 

lastbil. Detta medför att teknikkonsulterna inte alls har samma förståelse för vad som är 

viktigt för företaget och hur organisationen fungerar, vilket indikerar att 

absorptionsförmågan i sektion B när det gäller teknikkonsulter är på en relativt låg nivå. 

Dessutom tar teknikkonsulterna inte i tillräckligt hög utsträckning till sig information 

från andra områden, grupper samt sektioner, trots att de ges tillgång till viktig 

information samt är inkluderade i alla gruppmöten, i motsats till rekommendationerna 

av bland andra MacDougall och Hurst (2005) och Bidwell (2009).  

 

Arbetet inom sektion B är väldigt tvärfunktionellt och kräver, i enlighet med bland 

andra Keller (2001), mycket kommunikation mellan grupperna inom sektion B samt 

mellan sektion B och andra sektioner, till exempel inom Scania R&D, inköp eller 

produktion. Denna typ av kommunikation utförs inte i tillfredsställande utsträckning av 

teknikkonsulter, något som kan kopplas till resultat framförda av Lee och Allen (1982) 

som menar att nyanställda brister i denna typ av kommunikation. Dock är inte brist på 

tid för att utveckla denna kommunikation alltid en giltig grund för att teknikkonsulter 

inte samarbetar över gränserna i tillräckligt hög utsträckning eftersom många av 
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teknikkonsulterna har arbetat inom företaget en längre tid. Istället verkar det vara något 

annat som ligger bakom den bristande kommunikationen. Kanske kan det vara en följd 

av att teknikkonsulter ser uppdraget som tillfälligt, även om de har varit i företaget 

under en längre tid. Med stor sannolikhet har teknikkonsulterna genom sin 

yrkesutövning utvecklat en förmåga att snabbt sätta sig in i problem och påbörja arbetet 

för att lösa dem, vilket innebär att begränsad tid kan investeras i aktiviteter som inte 

syns direkt på resultatet. Vilka framtida uppdrag som teknikkonsulter kan få beror i hög 

grad på att de kan visa upp märkbara resultat från tidigare uppdrag. Därför ligger 

förmodligen teknikkonsulternas fokus vid att producera dessa resultat, resultat som 

teknikkonsulter enligt studiens empiriska material inte i samma utsträckning som 

företaget verkar anse gynnas av tvärfunktionell kommunikation. Detta trots att 

produktutvecklingen främjas av tvärfunktionellt arbete (Cooper och Kleinschmidt, 

1995; Keller, 2001).  

 

Det finns en problematik kring det faktum att teknikkonsulterna varken har en 

helhetsförståelse för företaget eller viljan att skapa den genom omfattande samarbete 

med andra delar av företaget. Vidare har inte teknikkonsulterna samma ambitioner att 

utveckla gruppen, ta tag i alla processer eller delta fullt ut i produktutvecklingen som 

fastanställda. I sektion B presterar teknikkonsulterna sämre totalt resultat än de 

fastanställda trots att teknikkonsulterna ofta arbetar hårdare. När det gäller det rent 

tekniska arbetet anser dock både gruppchefen och sektionschefen inom sektion B att 

teknikkonsulterna ger liknande output som de fastanställda, vilket tydligt indikerar att 

teknikkonsulternas kompetenser i sektion B inte i nämnvärd utsträckning skiljer sig från 

de fastanställdas, i enlighet med uppfattningen inom sektion B. 

 

Trots att teknikkonsulterna i sektion B inte presterar på samma nivå som de 

fastanställda utgör de 40 procent av arbetskraften. I grupp B2 ligger andelen på nästan 

50 procent men har under de senaste två åren legat på en ännu högre nivå. Gruppchefen 

för grupp B2 medger att det i empirin nämnda projektet led av den höga andelen 

teknikkonsulter och att bristen på kommunikation ledde till problem då exempelvis 

vissa varianter av produkter eller processer existerade utan medarbetarnas vetskap.  
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En annan bild av teknikkonsulternas prestationer finns inom sektion A. Den förre 

gruppchefen för grupp A1 menar till och med att konsulterna presterar på en högre nivå 

än fastanställda, trots att de även inom denna sektion anses besitta likvärdig kompetens. 

Samtidigt medför verksamheten inom sektion A inte samma krav på en tvärfunktionell 

kommunikation mellan sektioner och grupper eftersom arbetet begränsas till en från 

andra delar avskild komponent i lastbilen. Sektion A behöver inte på samma sätt ta 

hänsyn till andra sektioners arbete, vilket innebär att arbetet sker mer isolerat jämfört 

med i sektion B. Arbetet inom sektion A kräver dock ett visst mått av samarbete inom 

sektionen och med centrala representanter för Scania R&D för att utveckla relevanta 

tjänster, vilket indikerar att det trots allt krävs en viss nivå av absorptionsförmåga för att 

effektivt ta tillvara på teknikkonsulternas kunskap och få dem att prestera. Även om det 

ska tas hänsyn till att integrationen av teknikkonsulterna inom sektion A inte är förenat 

med lika stora utmaningar som inom sektion B verkar absorptionsförmågan i sektion A 

befinna sig på en högre nivå än absorptionsförmågan i sektion B.  

 

Ovanstående tyder på att den output som ett företag kan förvänta sig av teknikkonsulter 

beror, förutom på teknikkonsulternas individuella kompetens, på graden av 

tvärfunktionalitet samt absorptionsförmågan inom företaget eller avdelningen. Vidare 

beror absorptionsförmågan inte enbart på förmågan att integrera kunskaper och 

människor i organisationen utan även på viljan att göra detta. Självklart vill företag som 

hyr in teknikkonsulter dra så stor nytta av deras kunskap som möjligt för att maximera 

prestationen, men det finns en konflikt som hämmar denna integration. Ju mer 

organisationen involverar teknikkonsulterna i företaget, genom exempelvis samma 

introduktionsprogram som för de anställda och löften om vidareutvecklingsmöjligheter 

och trygghet, desto mer blir konsulterna som vanliga fastanställda. Följderna kan vid en 

stark vilja att integrera teknikkonsulterna i företaget i samma utsträckning som de 

fastanställda resultera i att inkörningsperioden för teknikkonsulterna blir längre, att den 

numeriska flexibiliteten minskar på grund av en aversion gentemot att avyttra dem samt 

att de anställda i högre utsträckning lämnar företaget för att själva bli konsulter. 

Eftersom två av de främsta anledningarna till att hyra in teknikkonsulter i enligt denna 

studies samt tidigare studiers resultat (David, 2005; Houseman, 2001; Matusik & Hill, 

1998) är att få in arbetskraft snabbt samt att öka den numeriska flexibiliteten skulle 
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nämnda konsekvenser vara mycket olyckliga för företaget. Följderna skulle i detta 

scenario, i jämförelse med att företaget enbart arbetar med fastanställda, bli att 

arbetskraften successivt omvandlas till en dyrare arbetsstyrka som när som helst kan 

försvinna med hela företagets kompetens, något som på lång sikt skulle kunna leda till 

en försämrad konkurrenskraft för svenska industriföretag och i förlängningen för svensk 

industri i allmänhet.  

 

 

 

 

 



 

6  SLUTSATSER 

I följande kapitel kommer studiens slutsatser att framföras. Inledningsvis kommer 

studiens syfte att belysas genom att besvara de tidigare presenterade 

frågeställningarna. Därefter förs en slutdiskussion och avslutningsvis ges förslag till 

vidare studier. 
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6.1 Syfte 

Studiens syfte är att utreda vilka motiv och behov som ligger bakom ett svenskt 

industriföretags nyttjande av extern kunskap i form av teknikkonsulter samt vilka 

konsekvenser som användningen av teknikkonsulter kan medföra för företagets 

tvärfunktionella arbete. 

 

6.2 Frågeställningar 

6.2.1 Vilka motiv och behov ligger bakom industriföretagets val att hyra in 

teknikkonsulter? 

Studien har identifierat två motiv och fyra behov som avgörande faktorer bakom valet 

att hyra in extern kunskap i form av teknikkonsulter. Motiven är; rörlighet; inflöde och 

utflöde av resurser. Behoven är; numerisk flexibilitet; snabb förstärkning; kortsiktiga 

resurser respektive långsiktiga resurser.  

 

Författarna till denna studie har identifierat faktorn rörlighet som ett motiv bakom 

inhyrningen av teknikkonsulter. Inhyrningen av teknikkonsulter ökar möjligheten för de 

fastanställda att röra sig mellan olika grupper och avdelningar. En ökad rörlighet bland 

fastanställda främjar, menar författarna till denna uppsats, kunskapsintegrationen inom 

företaget eftersom en rörlighet bland anställda medför ett utbyte av kunskap och 

erfarenheter.  

 

Studiens resultat har vidare påvisat att inflöde och utflöde av resurser är ytterligare ett 

motiv bakom inhyrningen av teknikkonsulter. Det framkommer att inhyrningen av 

teknikkonsulter gör det möjligt för företag att få tillgång till en bredare branschkunskap. 

Vidare kan teknikkonsulter bidra med nya infallsvinklar som kan motivera anställda att 

prestera bättre eller mer effektivt, vilket kan resultera i en högre totalnytta.  

 

Studien har även visat att det finns en osäkerhetsfaktor som påverkar inhyrningen av 

teknikkonsulter. Företagens behov av att anpassa sig till förändrade marknadsvillkor i 

kombination med en omvärldsosäkerhet har upptäckts vara av vikt för inhyrningen av 

teknikkonsulter. Det behov av numerisk flexibilitet som inhyrningen av teknikkonsulter 
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uppfyller kan härledas till bland annat finanskrisen och ett behov från företagens sida att 

minimera riskerna om en ny ekonomisk kris skulle infalla.   

 

Behovet av snabb förstärkning har framkommit som en betydelsefull anledning till 

inhyrningen av teknikkonsulter. Inhyrningen av teknikkonsulter innebär inte enbart en 

förkortad rekryteringsprocess utan även en kortare inkörningsprocess än vad som är 

möjligt vid en fastanställning. Det framförs att det ingår i teknikkonsultens 

arbetsuppdrag att snabbt kunna sätta sig in i ett problem och börja prestera, vilket 

innebär att företaget kan få teknikkonsulten på plats och börja arbeta efter bara några 

veckor.  

 

En ytterligare faktor som kan förklara inhyrningen av teknikkonsulter är behovet av 

kortsiktiga resurser. Studiens resultat visar att även om målsättningen är att endast hyra 

in teknikkonsulter som kortsiktiga förstärkningar, finns det positioner där 

teknikkonsulterna innehar betydligt tyngre och mer specialiserade roller. Detta indikerar 

att teknikkonsulterna inte endast hyrs in som resurskonsulter utan även som 

specialistkonsulter.  

 

Studiens resultat visar att behovet av långsiktiga resurser bör ses som en bakomliggande 

orsak till inhyrningen av teknikkonsulter. Behovet av långsiktiga resurser beror på att 

även om företaget har bestämt sig för en lämplig andel teknikkonsulter, medför den 

rådande ingenjörsbristen i kombination med att allt fler väljer att arbeta som 

teknikkonsulter att företag i viss utsträckning tvingas att hyra in teknikkonsulter när 

denna andel är uppfylld. Som en följd av detta förlängs teknikkonsulternas kontrakt 

löpande, vilket resulterar i att det finns teknikkonsulter som innehar nyckelkompetens. 

 

6.2.2 Vilka konsekvenser för företagets tvärfunktionella arbete medför 

användningen av teknikkonsulter? 

Resultaten av tvärfunktionell produktutveckling inom svenska industriföretag påverkas 

negativt av en hög andel teknikkonsulter. Enligt studiens resultat presterar 

teknikkonsulter på samma nivå som fastanställda när det gäller det tekniska arbetet 

eftersom kompetensen inte skiljer sig nämnvärt åt mellan teknikkonsulter och 



- S L U T S A T S E R -   
 

S i d a | 76 
 

fastanställda. Däremot presterar inte teknikkonsulter resultat i paritet med fastanställda i 

de fall då resultatet är beroende av samarbete och kommunikation över gränserna för 

den aktuella avdelningen eller sektionen. Detta beror på att teknikkonsulter inte i samma 

utsträckning som fastanställda innehar en helhetsförståelse för företaget, vilket är en 

följd av att de inte ges samma möjlighet som de fastanställda att bygga denna 

helhetsförståelse eftersom de förväntas börja prestera så fort som möjligt. 

Teknikkonsulter är inte heller lika benägna som fastanställda att utveckla gruppen, ta 

tag i alla processer eller delta fullt ut i produktutvecklingen. Hur mycket 

teknikkonsulterna bidrar med regleras av företags absorptionsförmåga, vilken i sin tur i 

hög utsträckning beror på företags vilja att integrera teknikkonsulterna i verksamheten.  

 

6.3 Slutdiskussion 

De tydliga skillnader som studien har identifierat mellan olika typer av verksamheters 

motiv och behov bakom användningen av teknikkonsulter visar att anställningsformen 

teknikkonsult har ett brett användningsområde. Studien indikerar att två behov, 

numerisk flexibilitet och behov av snabb förstärkning, är gemensamma grunder för 

svenska industriföretags användning av teknikkonsulter. De övriga identifierade 

motiven och behoven är avhängiga av verksamhetens art och 

arbetsmarknadssituationen. Vidare visar studien att anledningarna kan skilja sig åt inom 

företag, det vill säga olika avdelningar kan ha olika skäl till varför teknikkonsulter 

används. Därför behöver framtida forskning identifiera vilka motiv och behov som 

gäller för vissa typer av avdelningar men inte för andra och varför det ser ut på det 

sättet.    

 

Studiens resultat indikerar att teknikkonsulter med tiden utvecklas till något mer än 

enbart resursförstärkningar då teknikkonsulterna under uppdragets gång lyckas bygga 

upp en kompetens som är viktig för företaget. Följaktligen ökar företags beroende av 

teknikkonsulter med tiden, ett beroende som dessutom kan antas öka i takt med att 

ingenjörsbristen ökar. Detta indikerar att företag blir tvungna att försöka behålla 

teknikkonsulterna, vilket kan bli allt svårare eftersom konkurrensen om ingenjörer 

kommer att intensifieras ytterligare. Vidare skulle detta kunna resultera i en allt större 

rörlighet hos teknikkonsulterna, vilket i kombination med att teknikkonsulterna innehar 
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företagsspecifik kompetens skulle kunna innebära en dränering av företags 

konkurrenskraft i de fall andelen teknikkonsulter är hög.  

 

Resultaten i studien visar tydligt att teknikkonsulter inte presterar lika bra som 

fastanställda i det tvärfunktionella arbetet som en följd av att de inte integreras till fullo 

i organisationen. Lösningen på det problemet är dock inte att öka integrationen av 

teknikkonsulterna till samma nivåer som fastanställdas integration. Ju mer 

teknikkonsulter integreras och erbjuds möjligheter att skapa en helhetsförståelse för 

företaget, desto mindre blir skillnaden mellan att vara teknikkonsult och fastanställd. 

Enligt studiens resultat kan följderna av att företag till fullo försöker att integrera 

teknikkonsulter, exempelvis genom att erbjuda samma introduktionsprogram och 

förmåner som för fastanställda, bli att den numeriska flexibiliteten minskar, att 

fastanställda säger upp sig samt att kostnaderna och tiden det krävs för att få nya 

medarbetare att prestera ökar. Om fastanställda säger upp sig i hög utsträckning kan det 

leda till att arbetskraftens utformning successivt omvandlas till att teknikkonsulter utgör 

majoriteten av medarbetarna. Företaget skulle i detta fall vara helt beroende av 

teknikkonsulter som när som helst kan lämna för att arbeta för ett annat företag. 

Konsekvenserna av att en majoritet av ingenjörerna i produktutvecklingen lämnar 

företaget är givetvis digra, vilket innebär att det inte ett reellt alternativ att till fullo 

integrera teknikkonsulter i verksamheten.  

 

Mer studier krävs för att validera och förstärka nämnda konsekvenser, men om 

resultaten i denna studie visar sig vara gällande även i en större omfattning indikerar det 

att grupper och sektioner som arbetar på ett tvärfunktionellt sätt bör vara försiktiga när 

det gäller andelen teknikkonsulter eftersom de inte producerar samma resultat som 

fastanställda. Den ökade bristen på ingenjörer i Sverige i kombination med tillväxten i 

teknikkonsultbranschen medför att svenska industriföretag med stor sannolikhet 

kommer att öka användningen  av teknikkonsulter, även om det inte är önskvärt från 

företagens sida. En sådan utveckling skulle kunna medföra negativa följder för svenska 

industriföretags tvärfunktionella arbete eftersom studien visar att teknikkonsulter inte 

presterar i samma utsträckning som fastanställda. Dessutom finns risken, precis som 

ovan diskuterat, att företag där teknikkonsulter utgör en majoritet av medarbetarna inom 
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forskning och utveckling kan sargas rejält om dessa av någon anledning försvinner. 

Dessa konsekvenser i kombination med de följder som kan komma av att 

teknikkonsulter blir för stora kompetensbärare visar att det är nödvändigt att vidare 

undersöka och diskutera vilka långsiktiga effekter som användningen av teknikkonsulter 

skulle kunna innebära för svenska industriföretag och i förlängningen för svensk 

industris konkurrenskraft.  

 

6.4 Förslag till vidare studier 

Då motiven och behoven skiljer sig åt mellan de i studien undersökta sektionerna vore 

det intressant med studier som kategoriserar vilka motiv och behov som finns i olika 

typer av avdelningar och företag samt varför det förhåller sig på det viset. Det bör också 

studeras, exempelvis genom en longitudinell studie, vilka långsiktiga effekter som det 

skulle kunna innebära för svenska industriföretag om företagen hamnar i 

beroendeställning till den kompetens som teknikkonsulterna bygger upp. Eftersom 

teknikkonsulterna arbetar inom svenska industriföretags kärnverksamhet är det av 

yttersta vikt att klargöra hur de påverkar företagens konkurrenskraft och framtid. Vidare 

har denna studie inte tagit hänsyn till transaktionskostnadsteorin, vilket är en intressant 

synvinkel som, om den används i framtida forskning, skulle kunna bidra till att förstå 

företags val att hyra in teknikkonsulter.   

 

Framtida studier bör undersöka i vilken utsträckning som tvärfunktionellt organiserade 

företags produktutveckling påverkas av användningen av teknikkonsulter. Denna 

studies resultat har baserats på subjektiva källor i form av intervjuer. Vidare studier bör 

undersöka om resultaten står sig vid undersökningar baserade på andra typer av källor, 

exempelvis mötesprotokoll, rapporter eller andra typer av hårda mått. Vidare har denna 

studie utgått från företagets perspektiv. Det skulle vara intressant med en studie som 

utgår från teknikkonsulternas uppfattning av den prestation som de bidrar med för att få 

reda på hur de själva anser att de presterar och vad som ligger bakom en eventuell 

oförmåga eller ovilja att prestera fullt ut.  
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Bilaga 1  

Intervjumall 

 

Allmänna frågor 

- Berätta kortfattat om din bakgrund. 

- Berätta kortfattat om ditt ansvarsområde/arbetsuppgifter. 

- Berätta kortfattat om gruppen. 

Gruppen 

- Hur är gruppen organiserad? 

- Hur ser verksamheten ut för tillfället? 

- Vilken position har gruppen på marknaden?  

- Hur ser marknaden ut för gruppen?  

- Hur ser framtiden ut för gruppen? 

- Hur påverkades gruppen av finanskrisen? 

 

Teknikkonsulter 

- Hur definierar du begreppet teknikkonsult? 

- Finns det olika typer av teknikkonsulter? 

- Vilka typer av teknikkonsulter hyr gruppen in?  

- Hur skulle du jämföra teknikkonsulterna med de vanliga anställda med avseende 

på arbetslivserfarenhet? 

- Finns det någon speciell profil bland teknikkonsulterna som gruppen letar efter? 

- Flyttas teknikkonsulterna inom gruppen eller inom Scania? 

- Kommunicerar teknikkonsulterna med anställda inom gruppen och andra 

grupper inom Scania?  

-  

Användningen av teknikkonsulter 

- Hur många teknikkonsulter respektive anställda har ni på gruppen? 

- För hur lång tidsperiod hyrs teknikkonsulterna in? 
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- Skiljer sig teknikkonsulternas arbetsuppgifter och ansvarsområden åt från de 

vanliga anställda?  

-  

Motiv, behov och konsekvenser  

- Varför hyr ni in teknikkonsulter? 

- När hyrs teknikkonsulterna in? 

o Början/mitten/slutet av projekt/arbetsprocesser? 

- Vad vill ni få ut av teknikkonsulter? 

- Vad tror ni att ni får ut av teknikkonsulter? 

- Om teknikkonsulterna presterar bättre, hur påverkar det gruppen? 

o Är det något som diskuteras inom Scania? 

- Om teknikkonsulterna presterar sämre, hur påverkar det gruppen? 

o Är det något som diskuteras inom Scania? 

- Tycker du att gruppen arbetar för att integrera teknikkonsulterna i 

verksamheten? 

- Hur lång tid tar det att få in teknikkonsulterna i företaget? 

- Tror du att teknikkonsulter bidrar på annat sätt än de anställda till 

teknikutvecklingen inom gruppen?  

- Tror du att inhyrningen av teknikkonsulter påverkar gruppen på lång sikt? 

- Tror du att konsulterna påverkar skapandet av långsiktiga konkurrensfördelar? 

- Är det någon skillnad mellan teknikkonsulter och de anställda? 

o Lojalitet 

o Arbetsprestation 

o Motivation 

- Tror du att teknikkonsulterna påverkar de anställda? 

- Är det någon skillnad på inhyrningen av teknikkonsulter de senaste 10 åren och 

hur den ser ut idag? 

- Avslutningsvis, tror du att nyttjandet av teknikkonsulter kommer att öka, minska 

eller vara oförändrat?



 

 


