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Abstract  

 
Problem 

In chemical process industries (CPI), a large proportion of employees often are consultants. This can 

implicate a problem as the consultants having a commitment to both the client organization but mainly 

their employer, which can be termed shared commitment. For an organization to achieve its goals and 

through it success, it is required that all co-workers have a commitment to the organization. This can 

be achieved by having a well-functioning business management that considers both employees and 

consultants. Previous research has studied how organizations within the consultancy business should 

adjust their management control to the fact that their consultants is located and work at the client's 

organization, and therefore may have a shared commitment. Instead, this study investigates how the 

client organisation can adapt its business management in terms of Management Control Systems as a 

Package (MCSP) to potentially increase the consultant's commitment to the client organization’s goals 

and success.  

 

Purpose 

The purpose of this study is to provide an understanding of how client organizations within the chemical 

process industry can work to adapt the various components of MCSP to increase the consultant's 

commitment to their business and goals, and thereby achieving a more successful organization.  

 

Method 

This study is of a qualitative nature and ten semi structured interviews have been conducted as the data 

collection method. The respondents in the study consist of employees in a chemical process industry 

(client organization) and consultants from a consultancy working at the client organization. To analyze 

the empirical material, a content analysis has been made consisting of a first and second-degree 

categorization and coding, with two different purposes. The first degree meant that the empirical 

material was categorized with the purpose of compiling the empirical material from similar meaning 

units. The second part of the content analysis meant that the empirical complied material has been 

analyzed with the purpose of allowing themes to emerge to further the analysis against the conclusions 

of the study. 

 

Findings 

The study shows that there are overall measures a customer organization can consider to potentially 

increase the consultant's commitment, which are not directly linked to any part of the MCSP. Better 

communication, greater inclusion, more transparency and a greater opportunity to influence would 

increase consultant's commitment to the customer organization. The study also results in several 

concrete proposals for actions a customer organization can take in each part of the business management 

and MCSP to increase the commitment of the consultants to the customer organization. 

 

Keywords: consultant, commitment, shared commitment, contractor, managing contractor's, 

management control systems, management control systems as a package (MCSP).  

 

  



Sammanfattning 

 

Problem 

I kemiska processindustrier utgörs ofta en stor andel av medarbetarna av konsulter. Det kan medföra en 

problematik i form av att konsulterna har ett engagemang för både kundorganisationen och sin 

arbetsgivare, vilket kan benämnas som delat engagemang. Det krävs att alla medarbetarna har ett 

engagemang för organisationen för att en organisation ska uppnå dess mål och nå framgång. Det kan 

uppnås genom att ha en fungerande verksamhetsstyrning som tar hänsyn till alla medarbetare. Tidigare 

forskning har studerat hur konsultbolag ska ta hänsyn till det faktum att deras konsulter befinner sig hos 

en kundorganisation och därmed kan ha ett delat engagemang, medan denna studie undersöker hur 

kundorganisationen kan anpassa sin verksamhetsstyrning, i termer av Management Control Systems as 

a Package (MCSP), för att öka konsulternas engagemang för kundorganisationen.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att skapa en förståelse för hur organisationer verksamma inom den kemiska 

processindustrin ska arbeta med att anpassa de olika komponenterna i verksamhetsstyrningen för att 

öka konsulternas engagemang för dess verksamhet och mål och därigenom få en mer framgångsrik 

organisation. 

 

Metod  

Studien är av kvalitativ karaktär och tio semistrukturerade intervjuer har genomförts som 

datainsamlingsmetod. Respondenterna i studien utgörs av anställda på ett företag inom den kemiska 

processindustrin (kundorganisationen) samt konsulter från att konsultbolag arbetandes hos 

kundorganisationen. För att kunna analysera det empiriska materialet har en innehållsanalys gjorts som 

består av en första och andra gradens kategorisering och kodning, med två olika syften. Den första 

graden innebar att det empiriska materialet har kategoriserats med syfte att sammanställa det empiriska 

materialet utifrån likartade meningsenheter. Andra delen av innehållsanalysen innebar att det empiriska 

sammanställda materialet har analyserats i syfte att låta teman växa fram för att föra analysen vidare 

mot studiens slutsatser.  

 

Resultat 

Studien visar på att det finns övergripande åtgärder en kundorganisation kan ta hänsyn till för att 

potentiellt öka konsulternas engagemang, som inte är direkt knutna till någon del av 

verksamhetsstyrningen. Bättre kommunikation, större grad av inkludering, mer insyn och en större 

möjlighet att påverka skulle öka konsulternas engagemang för kundorganisationen. Studien resulterar 

även i flera konkreta förslag på åtgärder en kundorganisation kan vidta inom respektive del av 

verksamhetsstyrningen och MCSP för att konsulternas engagemang för kundföretaget ska öka. 

 

Nyckelord: consultant, commitment, shared commitment, contractor, managing contractor's, 

management control systems, management control systems as a package (MCSP).   



Begreppsförklaring 
I detta avsnitt presenteras en förklaring av hur respektive begrepp och nyckelord ska uppfattas 

och tolkas, då dessa begrepp genomgående förekommer i studien.  

 

Organisationsengagemang: Då det finns en vilja av medarbetarna att ge mer av sig själva för 

att bidra till organisationens framgång, kan identifiera sig med organisationen och dess mål 

samt har en vilja att tillsammans med organisationen uppnå dessa mål (Mowday, Porter & 

Steers, 1979; Sheldon, 1971).  

  

Delat organisationsengagemang: Då en individ arbetar som konsult hos en annan organisation, 

kan denna person ha ett organisationsengagemang både för sin arbetsgivare och för den 

organisationen där den befinner sig (i denna studie benämnt kundorganisationen) (Sletta & 

Stensaasen, 1997; Alvesson, 2000).  

 

Konsult: En rådgivande tjänst som avtalats till och tillhandahålls till organisationer av särskilt 

utbildade och kvalificerade personer som på ett objektivt och självständigt sätt hjälper 

kundorganisationen att identifiera hanteringsproblem, analysera sådana problem och 

rekommendera lösningar på dessa problem och hjälpa när det begärs vid genomförandet av 

dessa lösningar (Greiner & Metzgers, 1983).  

 

Management Control Systems (MCS): De system, regler, rutiner, värderingar och andra 

aktiviteter en organisations ledning tillämpar i syfte att styra medarbetarnas beteende mot 

organisationens mål (Malmi & Brown, 2008).  

 

Management Control System as a Package (MCSP): En samling eller uppsättning av 

styrmetoder och styrsystem, som består av fem områden vilka är kulturella styrinstrument, 

planering, finansiella instrument för styrning, belöningssystem och administrativa 

styrinstrument (Malmi & Brown, 2008). 
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1. Inledning 
Det inledande kapitlet innehåller en bakgrund där det ges en allomfattande bild kring 

konsultens roll inom den studerade processindustrin. I problematiseringen som följer 

diskuteras verksamhetsstyrningens betydelse för en organisations ändamål och problematiken 

med konsultens roll och engagemang i relation till kundföretagets verksamhetsstyrning 

resoneras kring. Därefter kommer en problemformulering som mynnar ut i studiens syfte och 

frågeställning vilket följs av en beskrivning av studiens avgränsningar och studiens bidrag i 

korthet. Kapitlet avslutas med en beskrivning av studiens disposition. 

 

1.1 Bakgrund  

Inom den kemiska processindustrin, även benämnt CPI (Chemicals Process Industries), blir det 

allt mer vanligt förekommande att företag går mot ett förändrat medarbetarförhållande 

(Schultz, 2000). Det rör sig ofta om att organisationerna, i syfte att effektivisera och reducera 

de fasta personalkostnaderna, väljer att minska sin personalstyrka genom neddragningar. 

Organisationer verksamma inom den kemiska processindustrin tillämpar i allt större 

utsträckning en kombination i personalstyrkan av både anställda och personer med en viss 

spetskompetens inom området, konsulter. Det blir en säkerhet kostnadsmässigt för 

organisationerna samtidigt som det ökar möjligheten att personer med rätt typ av kompetens 

arbetar med rätt typ av arbetsuppgift, vilket bidrar till en ökad effektivitet inom organisationen. 

 

Företag inom CPI, som till stor del består av medarbetare med en viss kvalificerad kunskap 

eller spetskompetens kring ett ämne, benämns ofta som kunskapsintensiva företag (Morris & 

Empson, 1998). Konsulter är ofta en del av ett sådant kunskapsintensivt företag, då de besitter 

en viss kunskap kring ett specifikt område inom en verksamhet (Greiner & Metzgers, 1983). 

Vidare kan en organisation enligt Alvesson (2004) karaktäriseras som ett kunskapsintensivt 

företag om det är en verksamhet som består av ingenjörer eller där stor del av verksamheten 

utgörs av forskning och utveckling (FoU). Företag inom den kemiska processindustrin (CPI) 

kännetecknas vanligen av en verksamhet med arbetsuppgifter som till hög grad kräver viss 

kompetens och utbildning (Schultz, 2000), vilket således innebär att dessa typer av 

organisationer även kan benämnas som kunskapsintensiva. Det innebär att både den 

organisation som konsulten har som arbetsgivare och den organisation som konsulten arbetar 

hos kan utgöra kunskapsintensiva företag. 

  

En övervägande del av litteraturområdet kring konsulter utgår från konsulternas roll utifrån 

konsultbolagens perspektiv och därmed konsultbolagets förhållning till kunden (Sturdy, Werr 

& Buono, 2009). Tidigare var fokus för forskningen främst centrerat kring enbart konsulten 

och dess arbete, men under senare år har alltmer forskning kring konsultens roll gentemot 

kunden tagit allt större plats vilket breddat forskningen och gett nya vinklar på ämnet. 

Förvånande lite forskning kring konsulter utgår dock från kundorganisationens perspektiv och 

hur denna organisation bör förhålla sig till de konsulter som befinner sig inom organisationen. 

Schultz (2000) är en av de författare som diskuterat detta och som menar att det finns 

problematiska omständigheter för organisationer likt CPI, då hänsyn måste tas till att en stor 

del av personalstyrkan utgörs av konsulter. Inom dessa kunskapsintensiva organisationer är 
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medarbetarnas engagemang av stor betydelse och således är frågan om identifiering med 

organisationen av särskild vikt (Alvesson, 2000; 2004).   

 

1.2 Problematisering  

Organisationsengagemang har definierats av många forskare genom åren (Mowday, Porter & 

Steers, 1979; Allen & Meyer, 1990; Buchanans, 1974; Sheldon, 1971; Swailes, 2002; Hall, 

Schneider & Nygren, 1970) och det finns flera gemensamma nämnare bland dessa definitioner. 

Engagemang handlar om hur väl en medarbetare involverar sig i organisationen och till vilken 

grad den kan identifiera sig med denna (Mowday et al., 1979). Vidare menar dessa författare 

att det finns vissa aspekter som tyder på ett större engagemang, vilka är en tro på och acceptans 

av företagets mål och värden, vilja att bidra med betydande insats för organisationen och en 

tydlig avsikt att förbli hos organisationen. Buchanan (1974) definierar en engagerad 

medarbetare som någon som är dedikerad till organisationens mål och värderingar. Både 

Mowday et al. (1979) och Swailes (2002) diskuterar vikten av att individen kan identifiera sig 

med organisationens mål för att ett engagemang ska kunna vara befintligt. Även Hall, 

Schneider & Nygren (1970) menar att organisationsengagemang finns då organisationens mål 

och individens mål integreras eller överensstämmer i större utsträckning än tidigare.  

 

Merchant och Van der Stede (2012) beskriver i sin studie hur viktigt det är med en gemensam 

målbild och ett tydligt mål för de anställda att tillsammans sträva mot, för att styrsystemet ska 

fungera. För att denna typ av målstyrning på ett framgångsrikt sätt ska kunna användas i en 

organisation krävs engagemang hos de anställda, då det skapar underlag för ökade prestationer 

(Gruman & Saks, 2011). Flera studier visar att ett högt organisationsengagemang bidrar till 

högre arbetsprestation (Mowday, 1998; Su, Baird & Blairs, 2009; Graham & Nafukhos, 2010; 

Harter, Schmidt & Hayes, 2002). Både Su, Baird och Blair (2009) samt Graham och Nafukhos 

(2010) visar i sina studier att en högre grad av organisationsengagemang medför en större 

prestation hos medarbetarna, vilket resulterar i en större framgång för organisationen. Khanam, 

Noor och Zaman (2014) hävdar att en avgörande faktor för att uppnå organisationens mål är 

att det finns ett engagemang hos medarbetarna. Även Allen och Mayer (1990) menar att 

organisationer enbart kan nå framgång om medarbetare har ett engagemang för organisationen 

och dess verksamhet.  Gruman och Saks (2011) belyser dock att det inom detta område finns 

utrymme för ytterligare forskning kring engagemang i förhållande till styrningen i 

organisationen och därmed prestandan inom företaget. Vik (2001) lyfter också fram hur 

organisationer är beroende av att medarbetarna har ett engagemang för företaget.  

 

En konsult, som har sin arbetsplats hos en annan organisation än sin arbetsgivare, har flera 

intressenter som engagemanget ska fördelas på (Sletta & Stensaasen, 1997). Konsultens fokus 

för engagemang finns ofta för deras arbetsgivare och det är även denna organisations 

värderingar och krav som till stor del påverkar konsulten. Medarbetare i form av konsulter kan 

även påverkas av den rådande organisationen (kundorganisationen) som personen befinner sig 

i, genom dess personal, värderingar, krav och styrning. Teorin kring denna sociala påverkan 

menar på att konsulten bör fokusera sitt engagemang mot den egna organisationen istället för 

mot kundorganisationen för att undvika lojalitets- och identitetsproblem. Däremot menar 

Shenson (1990) att en avgörande faktor för att ett långsiktigt lojalt förhållande ska finnas 
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mellan parterna, är att konsulten behöver ge all uppmärksamhet åt kundföretagets mål och 

placera kundens intresse framför sitt eget. Även Borg och Söderlund (2014) visar i sin studie 

att konsulter ofta upplever problematik med att fördela sitt engagemang mellan arbetsgivare 

och kundorganisationen. Det kan även vara problematiskt enligt Olofsdotter och Augustsson 

(2008) att skapa en bra relation mellan konsult och den ordinarie personalen då vetskapen finns 

att konsulterna kan sluta inom snar framtid. Schultz (2000) menar att det är av betydelse att 

ledningen tydligt kommunicerar konsultens roll till de fast anställda, för att förebygga bättre 

relationer. Vad som dock kan uppmärksammas gällande konsultens engagemang är det Biggs 

och Swailes (2006) visar i sin studie att konsulternas engagemang mot kundföretaget ökar då 

konsulterna upplever att de får mycket uppmärksamhet av cheferna och medarbetarna. 

 

En viktig faktor för att organisationer ska lyckas med att följa sin strategi och uppnå de 

organisatoriska målen, är en väl fungerande verksamhetsstyrning (Merchant & Van der Stede, 

2012). Även Manz och Sims (1980) menar att det för alla organisationer är av stor vikt att 

kunna styra medarbetarna. En typ av styrning inom organisationer utgörs av det som benämns 

Management Control Systems, MCS (Simons, 1994; Mundy, 2010). Det finns många 

definitioner av detta begrepp (Strauss & Zecher, 2013; Malmi & Brown, 2008). Merchant och 

Van der Stede (2007) menar att MCS handlar om medarbetarnas beteende, och att styra detta 

beteende i enlighet med det önskvärda beteendet från organisationen. Brown (2005) definierar 

MCS som en kombination av finansiell, administrativ och socio-ideologisk kontroll, där syftet 

är att uppnå kongruens mellan organisationens strategi och mål och medarbetarnas prestation 

och mål. Simons (1995) talar om hur de olika delarna i ett styrsystem bör kombineras för att 

organisationen ska kunna uppnå de strategiska målen, genom att dels styra medarbetarna men 

även uppmuntra till nytänkande och initiativ. Chenhall (2003) menar också att det inte går att 

studera delarna i ett styrsystem separat utan att hänsyn måste tas till de tillsammans. Även Van 

der Stede (2001) belyser det faktum att tidigare forskning kring styrsystemet främst fokuserat 

på de separata delarna och inte på hur betydelsefull helheten är. 

  

Malmi och Brown (2008) diskuterar också MCS och menar att ekonomisystemet är en del av 

ett paket, ett så kallat ”control package”. Det förkortas MCSP (Management Control Systems 

as a Package). Detta ”control package” utgörs av styrning i form av olika delar, vilka är 

kulturell styrning, styrning i form av planering, finansiell styrning, styrning med belöning och 

kompensation samt administrativ styrning. Vidare menar författarna att de olika delarna bör 

kombineras på ett sätt som bidrar till att organisationens strategi och mål kan uppnås, men att 

dessa delar inte behöver vara kongruenta. Av Grabner och Moers (2013) diskuteras huruvida 

styrning bör ses som ett system eller som ett paket, med hänvisning till Simons (1994) samt 

Malmi och Browns (2008) definitioner. Grabner och Moers (2013) menar att de olika delarna 

sett i ett system är beroende av varandra och fungerar inte enskilt, och att denna syn att föredra 

om vidare studier ämnar studera relationen mellan de olika delarna. Om styrningen däremot 

ses som ett paket med olika delar, menar författarna att de olika delarna inte behöver vara 

beroende av varandra. 

  

Utifrån ovanstående diskussion går det således att dra slutsatsen att det finns mycket forskning 

inom ämnet verksamhetsstyrning. Vidare finns det skilda syner på huruvida 
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verksamhetsstyrning ska ses som ett system (MCS) eller ett paket (MCSP) (Grabner & Moers, 

2013), samt hur de olika delarna ska utformas för bästa möjliga utfall (Mundy, 2010; Malmi & 

Brown, 2008). Det är ett brett och väl utforskat område (Simons, 1994), och vissa 

avgränsningar är väsentliga att genomföra. I denna studie ämnar vi undersöka hur 

komponenterna i ett MCSP kan anpassas i en organisation. Då vi inte ämnar studera relationen 

mellan de olika komponenterna i ett styrsystem, utan enbart fokusera på hur dessa delar kan 

anpassas, kommer vi att utgå från den beskrivning av styrsystem som Malmi och Brown (2008) 

presenterar vilket är att verksamhetsstyrning ses som ett paket (även nämnt MCSP). 

 

1.3 Problemformulering 

Tidigare forskning pekar starkt mot att ett fungerande styrsystem är väsentligt för 

organisationens framgång (Mundy, 2010; Merchant & Van der Stede, 2012). Det framgår att 

de olika delarna i ett styrsystem bör kombineras på ett sätt som bidrar till att organisationens 

mål kan uppnås, men att dessa delar inte behöver vara kongruenta (Malmi & Brown, 2008). 

För att styra organisationen mot ett gemensamt mål är det viktigt att det finns ett engagemang 

hos de anställda, så att de arbetar mot målen (Gruman & Saks, 2011). Det är även tydligt att 

framgång inte nås utan ett högt engagemang hos medarbetarna (Allen & Mayer, 1990; Noor, 

Khanam & Zaman, 2014) och att engagemang beror på faktorer som viljan att bidra ytterligare 

till företaget, att arbeta mot de mål som organisationen har och att vilja förbli en del av 

organisationen (Mowday et al., 1979). I kunskapsintensiva processindustrier (CPI) utgörs ofta 

en stor andel av medarbetarna av konsulter (Alvesson, 2004; Schultz, 2000). Schultz (2000) 

diskuterar till viss del styrning av dessa företag och hävdar att när en stor del av organisationen 

består av konsulter, som i en kemisk processindustri, kan det uppstå problem med styrningen 

av medarbetarna. Det finns aspekter som särskiljer styrning av fast anställda och konsulter vilka 

är av betydelse för ledningens hantering av organisationens styrning. Av forskning framgår att 

konsulters fokus för engagemang till största delen ligger hos deras arbetsgivare, och att det är 

dennes värderingar och mål som styr och påverkar konsulten (Sletta & Stensaasen, 1997). 

Vikten av att behålla konsultens fokus för engagemang för arbetsgivaren beskrivs även vara 

viktigt för att undvika lojalitetsproblem hos konsulten.  

 

Det är alltså viktigt att medarbetarna har ett högt engagemang för organisationen, för att 

organisationen ska kunna nå sina mål och därmed nå framgång. Det framgår även att konsulter 

till stor del styrs av en annan organisations värderingar och mål, sin arbetsgivares, och att det i 

många fall kan råda ett delat engagemang för dessa personer inom organisationen. För att kunna 

styra en organisation mot dess mål och för att nå dessa mål, krävs en fungerande 

verksamhetsstyrning. Schultz (2000) menar att styrning av en organisation där det finns flera 

konsulter, kan innebära flera dimensioner av problematik, och det finns viktiga aspekter som 

en organisation bör ta hänsyn till. Utöver detta har vi inte funnit någon forskning som behandlar 

detta ämne ur en kundorganisations perspektiv, och hur komponenterna i verksamhetsstyrning 

bör anpassas hos ett större företag, inom CPI, där det till stor del finns konsulter inom 

organisationen. Det är således intressant att ta reda på hur ett företag verksam inom den 

kemiska processindustrin bör arbeta med sin verksamhetsstyrning när en stor del av den 

naturliga personalstyrkan består av konsulter. Utifrån detta kan det därför vara intressant att 
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undersöka hur en organisation inom CPI, med stor andel konsulter, kan anpassa 

verksamhetsstyrningen för att öka konsulternas organisationsengagemang för kundföretaget. 

 

1.4 Syfte och frågeställning 

Utifrån ovan förda resonemang är syftet med studien att skapa en förståelse för hur 

organisationer verksamma inom den kemiska processindustrin, med en stor andel konsulter, 

ska arbeta med att anpassa de olika komponenterna i verksamhetsstyrningen för att öka 

konsulternas engagemang för dess verksamhet och mål och därigenom få en mer framgångsrik 

organisation. Vi avser sedermera söka svar på hur ett kundföretags verksamhetsstyrning kan 

anpassas för att konsulternas engagemang för kundorganisationens ändamål ska öka. För att 

besvara studiens syfte och frambringa förståelse inom det studerade området ställs följande 

frågeställning. 

 

❖ Hur ska en kundorganisation anpassa de olika komponenterna i verksamhetsstyrningen 

för att konsulternas organisationsengagemang för kundorganisationens ändamål ska 

öka?  

 

1.5 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

Genom att söka svar på studiens syfte och frågeställning bidrar studien teoretiskt till befintlig 

litteratur och praktiskt genom implikationer för företag med liknande organisatoriska 

förutsättningar som fallföretaget. Studiens teoretiska bidrag är att en djupare förståelse ges för 

verksamhetsstyrning, i termer av MCSP, och konsulters organisationsengagemang genom att 

befintlig litteratur kring forskningsområdet utökas och nyanseras. Studiens främsta teoretiska 

bidrag är att studien tar utgångspunkt i kundorganisationens perspektiv för att studera hur 

verksamhetsstyrning kan anpassas för att öka konsulternas engagemang för kundföretaget. Det 

praktiska bidraget studien frambringat innebär att företag med liknande organisatoriska 

förutsättningar får en djupare förståelse för hur övergripande åtgärder kan tas för att anpassa 

verksamhetsstyrningen och öka konsulternas engagemang för kundorganisationen. Studiens 

praktiska bidrag utgörs även av praktiska implikationer i egenskap av konkreta förslag på 

åtgärder för de olika delarna inom verksamhetsstyrningen i syfte att öka konsulternas 

engagemang för kundorganisationen.   

 

1.6 Avgränsningar 

Det görs en avgränsning i denna studie till att studera hur Management Control System upplevs 

med utgångspunkt i Malmi och Brown (2008) resonemang kring styrsystem som ett paket. Vi 

gör denna avgränsning då en typologi av verksamhetsstyrning är nödvändig för att kunna förstå 

hur delarna ska anpassas för att helheten ska fungera. Vidare görs det en avgränsning bland 

fallföretag och respondenter då vi inte ämnar undersöka hur personer från mer traditionella 

bemanningsföretag upplever styrning, utan det är snarare respondenter som är konsulter från 

konsultbolag, företag med specialiserad högutbildad arbetskraft (Alvesson, 2004), i en 

organisation och fast anställda inom organisationen som utgör vår målgrupp. Vidare har vi i 

studien avgränsat oss till att ha respondenter som är konsulter från samma konsultbolag.  
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1.7 Studiens disposition 

För att underlätta förståelsen vid läsning av uppsatsen och uppnå en viss nivå av struktur, har 

uppsatsen följt en viss ordning. Inledningsvis redogörs för den litteratur som studien grundar 

sig i och hur denna litteratur är tänkt att tillämpas för att besvara forskningsfrågan. Detta 

illustreras sedan med hjälp av en teoretisk undersökningsmodell. Därefter presenteras ett 

kapitel där metodologiska val för att genomföra studien beskrivs, motiveras och reflekteras 

kring i syfte att öka studiens tillförlitlighet. I nästkommande kapitel redogörs studiens empiri, 

vilket är en presentation av det analyserade datamaterialet. Det följs av en sammanställning 

över empirisk analys och därefter en djupare analys av empirin, med hjälp av den litteratur och 

undersökningsmodell som presenteras. Denna analys mynnar därefter ut i studiens slutsatser 

samt diskussion om huruvida vidare forskning är relevant och i vilken riktning det kan tänkas 

vara.  

  



7 
 

2. Litteraturgenomgång 
Den litteratur som ligger till grund för denna uppsats redogörs i detta kapitel och resonemang 

förs kring de centrala ämnesområden studien tangerar. Det diskuteras inledningsvis kring 

organisationsengagemang och vikten av engagemang för framgång. Vidare introduceras 

läsaren till konsultens roll och styrning av konsulter följt av att litteratur om 

verksamhetsstyrning i termer av MCS och MCSP diskuteras. Kapitlet avslutas med en teoretisk 

sammanfattning kring litteraturgenomgångens alla delar vilket sedan leder till studiens 

teoretiska undersökningsmodell, där det beskrivs hur litteraturen används för att besvara 

syftet. 

 

2.1 Organisationsengagemang 

2.1.1 Definitioner av organisationsengagemang 

Engagemang definieras av Mowday, Porter och Steers (1979) som en aktiv relation med 

organisationen och en vilja av medarbetarna att ge mer av sig själva för att bidra till 

organisationens framgång. Av Allen och Meyer (1990) beskrivs engagemang vara ett tillstånd 

som karaktäriseras av medarbetarens relation med sin arbetsgivare. Det finns mängder av andra 

definitioner (Buchanans, 1974; Hall, Schneider & Nygren, 1970; Sheldon, 1971, Swailes, 

2002), och en av dessa är Buchanans (1974), som beskriver en engagerad medarbetare som 

någon som är dedikerad till organisationens mål och värderingar. Hall, Schneider och Nygren 

(1970) benämner också organisationens mål när begreppet engagemang definieras, och menar 

att engagemang finns då organisationens mål och individens mål integreras eller 

överensstämmer i större utsträckning än tidigare. Även Sheldon (1971) beskriver att 

engagemang uppstår när en medarbetares identitet på något sätt är kopplad till organisationen. 

Engagemang är ett tillstånd när en individ kan identifiera sig med organisationen och dess mål, 

och har en vilja att tillsammans med organisationen uppnå dessa mål. En medarbetare har större 

vilja att stanna och vara lojal mot organisationen om den kan identifiera sig med de mål som 

organisationen har (Swailes, 2002). Swailes (2002) syn på organisationsengagemang skiljer sig 

till viss del mot den syn som Mowday et al. (1979) presenterar, då de senare författarna menar 

att organisationsengagemang uppstår om medarbetaren har en aktiv relation till organisationen 

snarare än passiv lojalitet. Däremot överensstämmer Swailes (2002) och Mowday et al. (1979) 

diskussion om vikten av att individen kan identifiera sig med organisationens mål för att ett 

engagemang ska kunna vara befintligt.  

 

För att förtydliga vidare läsning och fortsatt förståelse för studien och dess syfte, har vi valt att 

tillämpa en vald definition av organisationsengagemang. För att anpassa definitionen utefter 

vad vi anser är mest lämpligt för studien, har två definitioner valt att tillsammans tillämpas. 

Studiens definition grundar sig i de konceptualiseringar av begreppet som Mowday et al. 

(1979) samt Sheldon (1971) presenterar och som är nämnda ovan. Studiens definition av 

begreppet organisationsengagemang är således: Organisationsengagemang är då det finns en 

vilja av medarbetarna att ge mer av sig själva för att bidra till organisationens framgång, kan 

identifiera sig med organisationen och dess mål samt har en vilja att tillsammans med 

organisationen uppnå dessa mål (Mowday et al., 1979; Sheldon, 1971).  
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Har medarbetare ett högt organisationsengagemang betyder det att individen kan utföra 

handlingar och agera utifrån andra intressen än sitt egna intresse (Meyer & Herscovitch, 2001). 

Organisationens mål är av större betydelse än individens egna intresse, vilket innebär att 

individen anpassar sig och behandlar organisationens intresse som sitt egna mål. Mowday et 

al. (1979) menar att ett högt organisationsengagemang kan karaktäriseras av en stark tro på och 

acceptans av organisationens mål och värderingar, en vilja att anstränga sig ytterligare för 

organisationens bästa och en strävan efter att förbli en del av organisationen. Su, Baird och 

Blair (2009) menar istället att ett högt organisationsengagemang karaktäriseras av att 

medarbetaren har en hög arbetstillfredsställelse, och därmed är benägen att anstränga sig mer 

än vad som förväntas. Med högt organisationsengagemang syftar dessa författarna på att det 

hos medarbetaren finns en nöjdhet rörande medarbetare, ledning och dess arbetsuppgifter. Högt 

organisationsengagemang kan även definieras som när en medarbetare delar organisationens 

värderingar och upplever sig själv vara en del av organisationen, det finns en förpliktelse att 

stanna kvar eller upplevda nackdelar med att lämna organisationen (Allen & Meyer, 1990). 

Mathieu och Zajac (1990) visar i sin studie att ett högt organisationsengagemang kan mynna 

ut i beteenden hos medarbetarna som bidrar till en lägre personalomsättning. De konstaterar att 

medarbetare med högt organisationsengagemang har större villighet att stanna inom 

organisationen samt har en högre närvaro på arbetsplatsen, medan medarbetare med lägre 

engagemang visar större indikationer på att sluta, komma sent samt söka sig till andra 

arbetsplatser. Su, Baird och Blair (2009) påvisar att medarbetare med högt 

organisationsengagemang kan ses som pålitlig personal vilket även stöds av Meyer, 

Paunounen, Gellatly, Goffin och Jackson (1989) som hävdar att medarbetare med högt 

organisationsengagemang med högre sannolikhet förblir inom organisationen än de med lågt 

organisationsengagemang.  

 

2.1.2 Vikten av organisationsengagemang för framgång 

I en studie genomförd av Khanam, Noor och Zaman (2014) belyser författarna relevansen av 

engagemang för att en organisation ska kunna uppnå sina mål. Deras studie tyder på att det 

krävs ett engagemang hos organisationens medarbetare för att det ska vara möjligt att uppnå 

de mål som är satta för organisationen. Även Vik (2001) diskuterar betydelsen av engagemang 

hos medarbetarna för organisationen och belyser dess beroende av ett engagemang hos de 

anställda. Angle och Perry (1981) har även de uppmärksammat vikten av engagemang hos 

medarbetare. De hävdar att en organisations framgång är avhängig på om det finns ett tydligt 

engagemang hos de anställda inom organisationen. Mowday (1998) visar i sin studie att ett 

högt organisationsengagemang bidrar till högre arbetsprestation. Detta stöds av flera studier 

som senare har genomförts (Su, Baird & Blairs, 2009; Graham & Nafukhos, 2010; Harter, 

Schmidt & Hayes, 2002). Precis som Mowday (1998) kan Su, Baird och Blair (2009) bevisa 

att det finns ett positivt samband mellan ett högt engagemang för organisationen och prestation, 

vilken kan ge en högre finansiell avkastning. Graham och Nafukhos (2010) kan även dem i sin 

studie visa att ett högre organisationsengagemang medför en högre grad av prestation hos 

medarbetarna, och därmed större chans till framgång för företaget. Andra författare som genom 

sin studie kan hävda att ett högt organisationsengagemang kan kopplas till ett bättre resultat för 

organisationen är Harter, Schmidt och Hayes (2002). De menar på att tillfredsställelse 

tillsammans med engagemang har ett positivt samband med produktivitet, och studien visade 
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att medarbetare med högre organisationsengagemang bidrog till att organisationen blev mer 

framgångsrik.  

 

Bishop, Scott och Burroughs (2000) har ett synsätt som till viss del skiljer sig från ovan nämnda 

författare. De diskuterar hur ett högt engagemang inom en arbetsgrupp kan bidra till en bättre 

arbetsprestation. Högt organisationsengagemang hos en individ kan leda till bättre prestationer 

(Mowday, 1998; Su, Baird & Blairs, 2009; Graham & Nafukhos, 2010; Harter, Schmidt & 

Hayes, 2002), medan Bishop et al. (2000) syftar på att en väl fungerande arbetsgrupp med högt 

engagemang för organisationen tillsammans kan stärka prestationen. Bishop et al. (2000) 

frångår dock inte tanken helt att ett högre engagemang individuellt kan bidra till ökad 

prestation, vilket ytterligare stärker denna teori. Dock skiljer sig Bishop et al. (2000) syn från 

Meyer och Herscovitch (2001) teori om organisationsengagemang kopplat till prestation då 

Meyer och Herscovitch (2001) menar på att organisationsengagemangets påverkan på 

prestation kan variera med vilken grad av stöd från företaget medarbetaren upplever. Mathieu 

och Zajac (1990) för också en diskussion kring vikten av stöd för engagemang. De menar på 

att inte alla, men vissa individer, kan få ett högre organisationsengagemang om det finns ett 

stöd från arbetsplatsen. Vidare menar Mathieu och Zajac (1990) att en arbetsmiljö som 

karaktäriseras av hög konkurrens bidrar till ett högre organisationsengagemang för 

medarbetare med höga förväntningar på sig själva. Furnham (2008) belyser att förmågan till 

och graden av organisationsengagemang är individuellt, vilket stöder det Mathieu och Zajac 

(1990) diskuterar. Furnham (2008) syftar på att personer som har större förmåga att engagera 

sig i organisationen kommer således att vara mer delaktiga.  

 

2.1.3 Övergång till nästa avsnitt i litteraturgenomgången 

Litteraturgenomgångens kommande avsnitt behandlar definitionen av en konsult och hur en 

konsults engagemang ter sig för både sin arbetsgivare och kundorganisationen. Det innebär att 

innebörden av delat engagemang hos en konsult diskuteras och frågan om styrning av konsulter 

lyfts slutligen i detta avsnitt.  

 

2.2 Konsulter och engagemang  

2.2.1 Definition av konsulten och dess roll  

Ett flertal definitioner av begreppet konsult har presenterats inom forskningen och definitionen 

av konsult placerar sig ofta i gränslandet med andra kundrelaterade metoder såsom rådgivning, 

coachning eller mentorskap (Kakabadse, Louchart & Kakabadse, 2006). Greiner och Metzgers 

(1983) definierade begreppet konsult som: En rådgivande tjänst som avtalats till och 

tillhandahålls till organisationer av särskilt utbildade och kvalificerade personer som på ett 

objektivt och självständigt sätt hjälper kundorganisationen att identifiera hanteringsproblem, 

analysera sådana problem och rekommendera lösningar på dessa problem och hjälpa när det 

begärs vid genomförandet av dessa lösningar. Denna definition tillämpade Kakabadse et al. 

(2006) i sin studie om konsulternas roll i ett företag men även Ajmal, Nordström och Helo 

(2009) utgick från Greiner och Metzgers (1983) definition vid deras studie om konsulter. 

Blunsdon (2002) tillämpade även denna definition i sin studie som berör ämnet varför det finns 

en marknad för konsulter. Sturdy, Werr och Buono (2009) diskuterade begreppet konsulter och 
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beskriver det som personer med förmågan att översätta kunskaper till fungerande planer och 

lösningar, med lämplig nivå av objektivitet, analytisk förmåga och kreativitet. Vidare menar 

samma författare att syftet med att organisationer nyttjar konsulter grundar sig i behovet av 

problemlösning. Berry och Oakley (1993) diskuterade också aspekten av kunskap, och syftade 

på att konsulter fungerar som företagsrådgivare i den meningen att de växelvis förvärvar och 

delar med sig av kunskaper. Clark och Salaman (1998) menar däremot att begreppet konsult 

och dess roll inte kan förstås i sin enkelhet då det är en ogripbar och svårhanterlig tjänst. 

Författarna Banai och Tulimieri (2013) är även de konfunderade till konsultens betydelse, 

speciellt då de menar att konsultens definition kan vara lika varierande som de yrken konsulten 

kan samråda med. I denna studie kommer en vald definition av begreppet konsult tillämpas, 

vilket är den som Greiner och Metzgers (1983) presenteras. Då det är en definition som av flera 

forskare tillämpats under senare studier (Kakabadse et al., 2006; Ajmal et al., 2009; Blunsdon, 

2002) utgår vi från att det är en relevant definition att tillämpa även i denna studie. 

 

Enligt Kakabadse et al. (2006) framgår det i litteraturen om konsulter att den snabbt 

föränderliga miljön för företag är en grundsten i varför efterfrågan på konsulter ökat. Som 

tidigare nämnt hävdar Blunsdon (2002) att konsulttjänstens roll finns på grund av förekomsten 

av organisatoriska problem som skapar en osäker atmosfär och konsulter anlitas för att minska 

denna osäkerhet. Sturdy (1997) är likt Blunsdon inne på samma spår och hävdar i sin studie att 

konsulterna främsta roll är att stabilisera verksamheten för att ge en känsla av kontroll. 

Kakabadse et al. (2006) argumenterar för att konsultens roll är viktig för företag i det avseende 

att kompetensöverföring ligger i deras natur. Detta argument baseras på Burnes, Cooper och 

West (2003) som i sin studie hävdar att om inte företag lyckas lära sig i takt med den 

föränderliga miljön kommer företaget ha svårt att överleva. Sturdy, Werr och Buono (2009) 

diskuterar också detta och menar att det bland kundorganisationer har uppkommit en ökad 

erfarenhet och kunskap kring nyttjandet av konsulter och dess tjänster. Kakabadse et al. (2006) 

menar att konsulter kännetecknas av att besitta en kunskapsnivå och särskilda färdigheter som 

anses vara nödvändiga för att hjälpa kundföretagen. Vidare visar författarna att konsulter är 

mer ödmjuka i sin framtoning till kundorganisationer än tidigare studier visat och att deras 

främsta mål ofta är att bidra till att kundorganisationen stärks. En annan syn på konsultens roll 

kommer från Massey (2003) som i sin studie hävdar att konsulter väljer en egen roll som är 

anpassat till kundföretagets förväntningar och på det sättet är chansen att lyckas uppnå de 

överenskomna målen mellan konsultbolaget och kundorganisationen mer sannolikt. Detta är 

även något som tidigt ansågs av Lippitt och Lippitt (1986) som i sin studie diskuterar att 

konsulter uppfyller ett antal olika roller som konsulten i sig bedömer vara passande för kunden.  

 

I en studie genomförd av Håkansson och Isidorsson (2012) framgår det olika synsätt som 

kundföretag har på konsulter i förhållande till två typer av flexibilitet, funktionell- och 

numerisk flexibilitet. Författarna menar att vid numerisk flexibilitet anlitas konsulter i syfte att 

kundföretaget ska kunna anpassa sin arbetskraft i enlighet med deras behov som regleras av 

efterfrågan. Vid den funktionella flexibiliteten är konsulternas arbetsuppgifter omväxlande och 

de är även involverade i beslut. I Koene och Riemsdijk (2005) studie applicerades ett likartat 

perspektiv som Håkansson och Isidorsson utgick ifrån men författarna undersökte till skillnad 

från dem kundföretagens arbetssätt med konsulter. Författarna kunde urskilja metoder av 
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arbetssätt som behandlar hur ett kundföretag arbetar med konsulter. En metod menar Koene 

och Riemsdijk (2005) innefattar uppdrag som sträcker sig över en längre tid och konsulterna 

får mer uppmärksamhet. Kundföretaget lägger även mer vikt på själva urvalet av 

konsultkandidater och upplärningen samt arbetsuppgifterna är integrerad efter konsulten i sig 

och det specifika behov kundföretaget besitter.  

 

2.2.2 Konsulternas delade engagemang 

Det är flertalet författare som hävdar att engagemang hos en anställd förutsäger dennes resultat, 

organisationens finansiella resultat samt framgång (Baumrak, 2004; Bates, 2004; Harter, 

Schmidt & Hayes, 2002; Richman, 2006). Dock menar Roothbard (2001) att engagemangets 

utfall beror helt på vilken roll respektive person har, vilket stöds av Saks (2006) som menar att 

utfallet kan skilja sig beroende på personens inställning och anknytning till organisationen. En 

persons organisationsengagemang är även relaterat till hur personen i fråga känner 

tillgänglighet, säkerhet och meningsfullhet vilket May, Gilson och Harter (2004) fann i deras 

studie. För konsulter kan det således bli problematiskt då Rubery, Cooke, Earnshaw och 

Marchington (2003), Kakabadse et al. (2006), Greiner och Metzgers (1983), Pellegrinelli 

(2002) och Massey (2003) menar att konsulter är anställda inom ett företag men utför ett arbete 

hos ett annat vilket gör att dessa faktorer ur konsultens perspektiv kan ifrågasättas. 

  

Alvesson (2000) diskuterar också hur det kan råda osäkerhet kring konsultens engagemang då 

denna person spenderar relativt mycket tid hos en annan organisation än sin arbetsgivare. Borg 

och Söderlund (2014) menar även de på att konsulterna kan uppleva problematik med att 

engagemanget blir delat mellan arbetsgivare och kundföretag. För anställda inom en 

organisation är det tydliggjort vem som är deras huvudsakliga arbetsgivare och vems intresse 

de i sin arbetsroll ska verka för, samt för vad de förväntas vara engagerade. För konsulter utgör 

dessa aspekter inte lika tydliga självklarheter, då utgångspunkten är att arbetsgivaren befinner 

sig på en annan fysisk plats samt påverkas av en annan organisation och dess medarbetare. 

Även Sletta och Stensaasen (1997) diskuterar frågan kring konsulternas engagemang och hur 

det för dessa individer råder en osäkerhet kring engagemanget och tillhörigheten. En konsult 

förväntas ha ett engagemang för den organisation som utgör arbetsgivaren, och främst ha ett 

fokus för sitt engagemang gentemot denna organisation. Samtidigt bör konsulten ha ett visst 

engagemang för den organisation där den befinner sig i, med andra ord benämnt 

kundorganisationen, för att leva upp till förväntningarna (Sletta & Stensaasen, 1997; Shenson, 

1990).  

 

Med grund i den diskussionen kan det således råda ett delat fokus för organisationsengagemang 

för en konsult, vilket enligt Sletta och Stensaasen (1997) kan förklaras av att personen i fråga 

påverkas av båda organisationernas styrning och har två organisationer att fördela sitt 

engagemang på. Både Alvesson (2000) och Sletta och Stensaasen (1997) tar sin utgångspunkt 

i konsultbolagens perspektiv, och betonar att det för en konsult kan uppstå problem med att 

identifiera sig med organisationerna, och vilka intressen konsulten bör se efter. För ett 

konsultbolag är det väsentligt att fokusera individens engagemang för den egna organisationen 

(Alvesson, 2000) vilket indikerar att konsultens engagemang främst bör ligga hos den egna 

arbetsgivaren. Vidare menar Sletta och Stensaasen (1997) att en konsult, trots att denna 
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befinner sig hos kundorganisationer, blir influerad av den egna organisationens värderingar och 

kultur. De diskuterar vidare hur konsulten i fråga samtidigt kan bli påverkad av 

kundorganisationens miljö och värderingar, vilket stärker argumentet för att en konsults fokus 

för engagemang är delat på grund av att det finns en tvådelad styrning och flera intressenter att 

fördela sitt engagemang på. 

  

Garsten (1999) diskuterar hur en osäkerhet rörande konsultens engagemang kan finnas och 

menar att det kan uppstå på grund av att konsulter befinner sig på gränsen mellan olika 

organisationer vilket kan påverka konsultens känsla av tillhörighet. Konsulter kan i termer av 

interorganisatoriska relationer beskrivas som främlingar (Garsten, 2003), etablerade 

(Olofsdotter & Augustsson, 2008) eller outsiders. Vad konsulten kan definieras som beror på 

hur väl personen är integrerad i kundorganisation (Olofsdotter & Augustsson, 2008). Om 

konsulten har befunnit sig hos kundorganisationen under en längre tid är chansen att denna 

betraktas som etablerad större än att den betraktas som en outsider eller främling. Shenson 

(1990) belyser även detta och menar att ett långsiktigt förhållande då kräver att konsulten ger 

uppmärksamhet åt kundföretagets mål framför sitt eget. Precis som Sletta och Stensaasen 

(1997) menar även Olofsdotter och Augustsson (2008) att om konsulterna finner kontakten 

med kundföretagets ordinarie personal tillfredsställande, och känner tillhörighet med 

kundorganisationens värderingar och kultur, kommer de uppleva engagemang gentemot 

personalen samt kundföretaget. Biggs och Swailes (2006) menar att kontinuerlig 

uppmärksamhet åt konsulten av kundföretagets chefer och medarbetare kan vara en bra grund 

för konsultens engagemang för kundföretagets ändamål.  

 

2.2.3 Styrning av konsulter 

Manz och Sims (1980) lyfter fram vikten av att styra medarbetare i en organisation och Gruman 

och Saks (2011) diskuterar hur engagemang hos medarbetarna påverkar organisationen, och 

lyfter fram aspekten som berör engagemang i relation till styrning av medarbetarna. Författarna 

hävdar att engagemang bör inkluderas som en viktig aspekt i styrningen och konkretiserar det 

genom att föreslå ett paradigm där organisationer kan öka medarbetarnas engagemang genom 

styrningen och därmed uppnå högre prestation av medarbetarna. De menar att det finns flera 

viktiga verktyg som en organisation kan ge medarbetarna för att öka deras engagemang för 

organisationen. Medarbetare måste ges möjlighet att påverka utformning av sitt arbete, sin roll 

och sina arbetsuppgifter, då de kan få ett högre engagemang om de upplever att de på ett bättre 

sätt kan fullgöra sin arbetsroll. Ytterligare något som är viktigt för engagemanget enligt 

Gruman och Saks (2011) är att en individ får support och stöd av sina chefer och medarbetare, 

och speciellt positiv feedback, vilket har visat sig kunna öka engagemanget för organisationen. 

Ett fungerande ledarskap och utbildning för en individs vidareutveckling inom sitt arbete är 

också viktiga verktyg för att en medarbetare ska få ett högre engagemang. Gunaratne och 

Plessis (2007) genomförde också en studie om engagemang med fokus på styrning, och de 

visar i sin studie att om medarbetarna tror på och förstår styrningen, kommer det bidra till att 

medarbetarna arbetar bättre för att uppnå sina egna och organisationens mål.  

  

Eftersom konsulter, utöver att arbeta för kundorganisationen, i grunden tillhör en annan 

organisation uppstår det enligt Alvesson (2004) problematik vid styrning av en konsult. Schultz 
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(2000) menar att det finns flera aspekter i denna problematik och syftar på att en viktig del i 

arbetet från ledningen är hur de kommunicerar med de fast anställda gällande konsultens roll. 

Konsultens roll kan ur medarbetarnas perspektiv vara diffust och förknippas vanligen med 

förlorade eller hotade jobb. Spitzer (1995) menar även att otydliga förväntningar i arbetet är 

problematiskt vilket Fayol (2008) hävdar skapar en osäkerhet hos en individ som styrs av mer 

än en chef.  Ledningen bör förena organisationen genom att få de fast anställda att förstå hur 

en balans mellan dessa och konsulterna ligger till grund för organisationens framgång (Schultz, 

2000). Vidare framhäver Schultz att ledning och chefer måste ta hänsyn till konsulterna i 

styrningen, och att det kan krävas viss anpassning i styrningen av organisationen för att det ska 

bli lyckosamt. Schultz indikerar i sin artikel att en mer lättsam styrning av konsulter där det 

finns övergripande mål för konsulten att uppnå, kan vara mer framgångsrikt än att styra dessa 

personer på detaljnivå. Det grundar sig i att de personer som är verksamma som konsulter, som 

tidigare nämnt, ofta besitter en spetskompetens och därmed har ett större inflytande på andra 

aktörer inom branschen (Morris & Empson, 1998; Schultz, 2000).  

 

Alvesson (2004) diskuterar som ovan nämnt hur den tvådelade styrningen blir problematisk, 

vilket även stöds av Fayol (2008). Fayol (2008) menar att en utmaning vid styrning av konsulter 

är att det ofta tenderar att uppstå en osäkerhet hos konsulten då denna styrs av två chefer. Fayol 

menar följaktligen att endast en chef ska styra en individ vilket således kan ses bli problematiskt 

när styrning av en konsult tas i beaktande eftersom konsulten dels har kundföretagets samt även 

sin arbetsgivares verksamhetsstyrning att följa. En kundorganisation agerar i många fall som 

chef åt konsulter genom att styra denna, och även utföra en viss grad av övervakning (Alvesson, 

2004). Ett sätt att styra ett beteende hos organisationens medarbetare är genom belöningar 

(Malmi & Brown, 2008; Anthony & Govindarajan, 2007) vilket kan innebära för konsulter att 

de har möjligheten att styras av belöningar från två olika parter (Fayol, 2008).  Anthony och 

Govindarajan (2007) belyser dock en problematik kring detta då konsultbolaget och 

kundorganisationen kan ha skilda mål, och därmed skilda sätt att se på hur prestationer och 

uppfyllande av mål ska belönas. Wallgren (2011) visar i sin studie på att det för konsulter i 

kundföretag är viktigt med positiv feedback för konsultens personliga utveckling. Det finns 

dock en risk att konsulten blir uppmuntrad till olika beteenden om det finns belöningssystem 

från två organisationer (Anthony & Govindarajan, 2007) vilket även kan leda till att en 

osäkerhet hos konsulten uppstår (Fayol, 2008). Tampoe (1993) belyser denna aspekt inom 

kunskapsintensiva organisationer där konsulter är vanligt förekommande och menar i sin studie 

på att drivkrafter för ett önskat beteende hos organisationens medarbetare utöver belöningar 

även kan innefatta uppfyllelse av tilldelade arbetsuppgifter, självständigt arbete och personlig 

utveckling.  

 

Hos en organisation där det finns konsulter är det enligt Anthony och Govindarajan (2007) 

viktigt att kundorganisationens mål kommuniceras till konsulten, och att styrningen bidrar till 

att detta mål uppfylls. Lööw (2009) menar att det vid arbete mellan konsulter och anställda i 

en organisation, är viktigt att skapa en teamkänsla. Det är vanligt att konsulter ingår i projekt 

(Ribeiro, 2001) vilket enligt Lööw (2009) innebär att det är viktigt att få de anställda och 

konsulten att kunna samarbeta. Det kan upplevas problematiskt då konsulten och övriga 

medarbetare beskrivs ha skilda bakgrunder och olika typer av kunskaper med sig sedan innan. 
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Aletratis (2010) har studerat hur konsulters och anställdas arbetstillfredsställelse skiljer sig åt 

och deras studie visar att faktorer som grad av självständighet samt varaktighet i arbetsuppgifter 

påverkade konsulterna arbetstillfredsställelse. Toms och Briggs (2014) slutsatser ligger även i 

linje med Aletratis (2010) då de konstaterade att kortvarighet i vissa konsultuppdrag påverkar 

arbetstillfredsställelse hos konsulter negativt, vilket kan tyda på att deras engagemang för 

organisationen är lägre (Su, Baird & Blair, 2009). 

 

2.2.4 Övergång till nästa avsnitt i litteraturgenomgången 

Då studien ämnar undersöka hur verksamhetsstyrningen kan anpassas för att öka konsulternas 

engagemang för kundorganisationen, behöver studien ett ramverk för verksamhetsstyrning att 

grunda sig på. Följande avsnitt behandlar därför definitioner av verksamhetsstyrning i form av 

Management Control Systems (MCS), och en typologi för hur MCS kan tillämpas beskrivs och 

förklaras genom att litteratur om MCSP (Management Control Systems as a Package) 

diskuteras.  

 

2.3 Management Control Systems 

2.3.1 Definitioner av Management Control Systems 

En av de första teoretikerna som definierade begreppet Management Control Systems (MCS) 

är Robert Anthony (Strauss & Zecher, 2013). Anthony (1965) definierade verksamhetsstyrning 

(MC) som en process genom vilken ledningen försäkrade sig om att resurser används på ett 

effektivt sätt för att nå organisationens mål och begreppet MCS definierades som en integration 

av dessa processer. Definitionen av begreppet MCS har därefter utvecklats från att tidigare i 

större utsträckning ha fokuserat på formell och finansiell information som stöd för 

beslutsfattande, till att numera innefatta en större mängd och bredd av information (Chenhall, 

2003). 

  

Merchant och Van der Stede (2003; 2007; 2012) diskuterar MCS och menar att syftet med 

verksamhetsstyrning är att få kontroll över medarbetarnas beteende, för att möjliggöra 

beteenden och beslut som är förenliga med organisationens mål. Vidare definierar Merchant 

och Van der Stede (2003) MCS som system som säkerställer att organisationens och 

medarbetarnas syn på mål och strategier stämmer överens. Detta synsätt stämmer överens med 

Simons synsätt (1995), som anses vara det klassiska sättet att beskriva, definiera och förstå 

MCS (Strauss & Zecher, 2013). Anthony och Govindarajan (2007) definierade, likt Anthony 

(1965), verksamhetsstyrning (MC) som en process genom vilken ledning och chefer påverkar 

medarbetare att implementera och arbeta efter organisationens strategi, vilket innebär att 

styrning i form av kontroll tillämpas. Flamholtz, Das och Tsui (1985) definierar också 

begreppet MCS som olika processer som påverkar medarbetarna i en organisation att bete sig 

och handla på ett sätt visst. Enligt Strauss och Zecher (2013) är Anthonys och Govindarajan 

(2007) definition av MCS till viss mån lik den definition som presenteras av Merchant och Van 

der Stede (2003) och beskrivs som system som används av ledningen för att kontrollera och 

styra aktiviteter inom en organisation (Anthony & Govindarajan, 2007). Anthony och 

Govindarajans (2007) definition och förståelse av MCS utesluter dock alla informella 

kontrollmekanismer, såsom exempelvis kulturell kontroll. 
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Simons (1995) definition av begreppet MCS skiljer sig däremot från Anthonys och 

Govindarajans (2007) definition av MCS då den även inkluderar informell kontroll, som social 

och kulturell kontroll. Simons (1995) definierar MCS som de formella, informationsbaserade 

rutiner och procedurer ledningen använder för att behålla eller ändra mönster i organisationens 

aktiviteter. Vidare kan MCS ses som ett verktyg för att implementera organisationens strategi 

och på så sätt uppnå de organisatoriska målen (Simons, 2000). Även Chenhall (2003) definierar 

MCS på ett annat sätt än Anthony och Govindarajan (2007), och Chenhalls definition av MCS 

kan liknas vid Simons (1995). Chenhall (2003) menar att MCS utöver att innefatta 

ekonomistyrningssystem, även omfattar styrning i form av personlig och kulturell kontroll. 

Vidare menar Chenhall att en organisation kan nyttja MCS för att formulera strategier samt 

styra organisationen mot de mål som därigenom finns. Det som Simons (1995) och Anthony 

och Govindarajan (2007) har gemensamt i konceptualiseringen av begreppet MCS är hur båda 

studierna främst lyfter fram de formella rutiner och procedurer som styrmedel.  

 

Chenhalls (2003) definition av MCS är däremot bredare och syftar på att informationen som 

ges av MCS till stor del innefattar icke-finansiell information, förutspående information och 

ett brett stöd för beslutsfattande, och slutligen stor del av informell kontroll i form av personlig 

och social styrning. En definition som skiljer sig en del från Chenhalls (2003) definition är den 

som Malmi och Brown (2008) presenterar i sin studie. Malmi och Brown (2008) definierar 

MCS som de system, regler, rutiner, värderingar och andra aktiviteter en organisations ledning 

tillämpar i syfte att styra medarbetarnas beteende mot organisationens mål. Malmi och Brown 

(2008) utesluter i sin definition, till skillnad från Chenhall (2003), ekonomisystem som har till 

enda syfte att stödja beslutsfattande. Utgångspunkten för Malmi och Browns (2008) definition 

av MCS grundar sig i den definition som Brown (2005) redogör för. Brown (2005) definierar 

MCS som en kombination av finansiell, administrativ och socio-ideologisk kontroll, med avsikt 

att uppnå kongruens mellan organisationens strategi och mål, samt medarbetarnas mål. 

 

2.3.2 MCS som ett paket 

Det finns följaktligen många definitioner och konceptualiseringar av begreppet MCS, som både 

kan liknas vid varandra men även skilja sig åt (Malmi & Brown, 2008; Fisher, 1998). Berry, 

Coad, Harris, Otley och Stringer (2009) menar att forskningsområdet kring MCS karaktäriseras 

av skiljaktigheter såväl som samexisterande definitioner. Även Chenhall (2003) påpekar att 

forskningen och konceptualiseringen av MCS är både bred och djup.  En stor del av forskningen 

kring verksamhetsstyrning (MC) fokuserar på att studera MCS som ett system (Simons, 1995, 

2000; Mundy, 2010; Tuomela, 2005). Det har under tiden växt fram frågor som berör huruvida 

olika metoder av verksamhetsstyrning ska betraktas som om det finns ett beroende mellan de 

olika delarna eller om antagandet ska göras att de olika metoderna kan fungera oberoende av 

varandra (Grabner & Moers, 2013). Det har resulterat i att forskningsområdet kring 

verksamhetsstyrning (MC) kan beskrivas ha två relativt skilda utgångspunkter. 

 

Det finns de forskare som förespråkar ett synsätt där MCS ses som ett system (Simons, 2000; 

Mundy, 2010) och så finns det forskare som observerat fenomenet MCS ur ett annat perspektiv 

(Brown, 2005; Malmi & Brown, 2008). Malmi och Brown (2008) presenterar ett synsätt där 
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MCS istället bör betraktas och undersökas som ett paket, vilket kan benämnas MCSP. Grabner 

och Moers (2013) menar att verksamhetsstyrning ska ses som ett system (MCS) om de olika 

metoderna är beroende av varandra och det i utformningen av systemet tas hänsyn till dessa 

ömsesidiga beroenden. Bedford (2006) menar att MCSP utformas när olika styrmoment 

tillsammans verkar för att uppnå de mål som organisationen har satt. Fenomenet har tidigare 

även diskuterats av Otley (1980) som antydde att tillämpning av en styrmetod är avhängig på 

vilka andra metoder för styrning som används. Chenhall (2003) diskuterar också denna aspekt 

och menar att om hänsyn inte tas till att styrsystem har ett ömsesidigt beroende, kan det medföra 

att verksamhetsstyrningen blir ineffektiv och ger felaktiga resultat. 

  

När verksamhetsstyrning ses som ett paket (MCSP), inkluderas en uppsättning av olika 

styrningsmetoder, som kan verka oberoende av varandra (Grabner & Moers, 2013). Vidare kan 

MCSP bestå av flera kompletta styrsystem eller självständiga styrningsmetoder som hanterar 

skilda organisatoriska problem. Denna aspekt avhandlas i en studie genomförd av Malmi och 

Brown (2008), vilka ponerar att verksamhetsstyrningen bör ses som ett paket då organisationer 

i verkligheten har flera styrmetoder verksamma samtidigt, vid sidan av varandra. Vidare 

definierar Malmi och Brown (2008) MCSP som en samling eller uppsättning av styrmetoder 

och styrsystem. Detta stödjer Grabner och Moers (2013) diskussion om oberoende styrsystem 

i ett paket. I denna studie kommer den teoretiska utgångspunkten inom MCS baseras på det 

ramverk som Malmi och Brown (2008) presenterar, och således kommer MCS att definieras 

som ett paket (MCSP). Som ett resultat av det kommer i den fortsatta delen av studien 

benämningen MCSP att tillämpas när begreppet verksamhetsstyrning avses. Med stöd i 

Grabner och Moers (2013) diskussion om de skiljaktigheter som finns mellan MCS och MCSP 

och vad det grundas på, befinner vi oss eniga gällande att det vår studie avser att studera till 

större del kan relateras till MCSP. Grabner och Moers (2013) menar på att det enbart är relevant 

att studera styrsystem som ett system om syftet är att undersöka det ömsesidiga beroendet eller 

undersöka relationen mellan styrmetoder. 

 

Då studien syftar till att undersöka hur kundorganisationer kan arbeta med att anpassa de olika 

delarna i ett MCSP och inte ämnar beakta den aspekt som berör relationen mellan de olika 

styrmetoderna, är det därmed lämpligt att tillämpa MCSP som teoretisk utgångspunkt. Utöver 

lämpligheten för just denna studie stöds även resonemanget av Malmi och Brown (2008), som 

menar att det finns flera anledningar till att studera styrsystem som ett paket. De betonar bristen 

på förståelse för hur mer informell styrning inverkar på organisationens styrning, och att 

ytterligare forskning kring detta kan bidra till bättre utformning av styrning mot 

organisationens mål. Som en följd av den valda teoretiska utgångspunkten, är det vidare Malmi 

och Browns (2008) definition av MCS som tillämpas i denna studie. Som tidigare nämnt finns 

det flera definitioner av MCS (Strauss & Zecher, 2013) vilka både kan likställas och särskiljas 

(Berry et al., 2009), och det är enligt Fisher (1998) av stor vikt att i en studie klargöra 

innebörden av MCS. Med grund i det och för att i så hög grad som möjligt vara konsekventa 

genom studien känns det relevant att fastställa definitionen av begreppet. Således är denna 

studiens definition av begreppet MCS de system, regler, rutiner, värderingar och andra 

aktiviteter en organisations ledning tillämpar i syfte att styra medarbetarnas beteende mot 

organisationens mål (Malmi och Brown, 2008).  
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2.3.3 Beskrivning av MSCP utifrån Malmi och Browns typologi 

I Sandelins (2008) studie konstateras det att det finns flera ramverk för att studera MCSP. Ett 

av dessa är som ovan nämnt det ramverk som presenteras av Malmi och Brown (2008). Denna 

typologi och teoretiska utgångspunkt baseras på en mängd forskning inom MCS (Flamholtz, 

1979; Flamholtz et al., 1985; Otley, 1994; Otley, Broadbent & Berry, 1995; Brown, 2005; 

Merchant & Van der Stede, 2007, Van der Stede, 2001) vilka alla på skilda sätt har berört 

diskussionen om MCSP. Malmi och Browns (2008) definitioner av de olika delarna skiljer sig 

på vissa plan från det ramverk som Merchant och Van der Stede (2007) tidigare har presenterat.  

Syftet med Malmi och Browns (2008) redogörelse för typologin är att utöka och bredda 

diskussionen och forskningen kring MCSP, och bidra till att MCS kan analyseras ut ett bredare 

perspektiv. De menar att styrkan med detta ramverk är beskrivningen av hur de olika 

styrsystemen tillsammans bildar ett MCSP, och hur uppbyggnaden av MCSP illustreras. Med 

det avses den modell som Malmi och Brown (2008) tillämpar för att tydliggöra sin diskussion 

av MCS som ett paket.  

 

Ett MCSP innefattar enligt Malmi och Brown (2008) fem områden vilka är kulturella 

styrinstrument, planering, finansiella instrument för styrning, belöningssystem och 

administrativa styrinstrument. Styrning i form av kulturell kontroll befinner sig i modellen 

längst upp, vilket indikerar att denna form av styrning genomsyrar resten av styrsystemet samt 

att denna typ av styrning tar längre tid att implementera och förändra. Därefter utgörs den 

mittersta delen av paketet styrning i form av planering, finansiell kontroll och belöningssystem. 

Dessa är förenade i modellen vilket tydliggör att de kan och bör tillämpas efter varandra i 

följdriktig ordning. De administrativa styrinstrumenten illustreras som grunden i Malmi och 

Browns (2008) modell, vilket syftar på att denna styrning skapar den struktur i vilken de andra 

styrformerna utformas. 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Omarbetad modell utifrån “Management Control Systems as a Package”. Malmi & 

Brown (s. 291, 2008).  
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Kulturella styrinstrument 

En organisation kan styra verksamheten genom värderingar, symboler och subkulturer, vilka 

Simons (1995), Schein (1997) och Ouchi (1979) tidigare har diskuterat. Malmi och Brown 

(2008) menar att när dessa tre kulturella aspekter nyttjas i syfte att styra medarbetarnas 

beteende utgör de kulturella styrinstrument. Således baserar Malmi och Brown (2008) den del 

av modellen som berör kulturell styrning på det som Simons (1995), Schein (1997) och Ouchi 

(1979) presenterat. Simons (1994) utvecklade något som benämns ”beliefs system” vilket 

innefattar system som används i syfte att definiera, kommunicera och förstärka de 

grundläggande värderingar och riktlinjer för en organisation som ledningen strävar efter. Dessa 

värderingar skapas och kommuniceras genom olika typer av dokument, och tas fram genom 

analyser av kärnvärderingar. Det är på tre olika plan som styrning genom värderingar ger sig 

tillkänna (Malmi & Brown, 2008). Det sker när organisationer anställer människor som delar 

deras värderingar, när medarbetare ändrar sina värderingar för att de ska stämma överens med 

organisationens och slutligen när organisationens värderingar är uttrycka och medarbetarna 

väljer att rätta sig efter dessa utan att acceptera de personligen. Styrning genom symboler sker 

när organisationen utvecklar en viss typ av kultur genom exempelvis klädkoder eller ett öppet 

kontorslandskap, som syftar till att genom öppna dialoger ha kontroll (Schein, 1997). Vidare 

kan krav på uniform på arbetsplatsen innebära en strävan efter att organisationen ska 

genomsyras av professionalism. Den tredje grundpelaren Malmi och Brown (2008) grundar 

den kulturella styrningen på är klaner, också benämnt subkulturer. Denna aspekt grundar sig 

på den studie som Ouchi (1979) gjorde. Ouchi (1979) menar att individer i en organisation blir 

exponerade för en socialiseringsprocess som ger dem en viss typ av kunskaper och värderingar. 

Denna typ av styrning syftar till att etablera värderingar och övertygelser genom de aktiviteter 

som respektive subkultur utövar (Malmi & Brown, 2008). 

 

Planering som styrinstrument 

Till skillnad från Merchant och Van der Stede (2007) särskiljer Malmi och Brown (2008) 

planering från den finansiella styrningen. Merchant och Van der Stede (2007) hävdar att 

planering och styrning med finansiella mått tillsammans utgör ett system i MCS, medan Malmi 

och Brown (2008) gör gällande att planering inte behöver utföras i samband med finansiell 

styrning. Det grundas i vad Flamholtz et al. (1985) diskuterar, som menar att planering är ett 

första steg i styrning. Malmi och Brown (2008) menar att planering bör vara ett separat system 

i MCSP då detta är av avgörande betydelse för att styra medarbetarnas beteende. De definierar 

planering som ett instrument för att uppnå kongruens mellan organisationens mål och 

medarbetarnas mål. Styrinstrumentet tillämpas då mål synliggörs och kommuniceras inom en 

organisation för att styra de anställdas beteende. Planering tydliggör även vad som förväntas 

från de anställda för att målen ska kunna uppnås. Författarna beskriver även hur planering kan 

delas in i två skeden, där en kortsiktig handlingsplan utgör taktiskt planering av de närmaste 

12 månaderna och en långsiktig handlingsplan har mer relation till organisationens långsiktiga 

mål och strategi. 

 

Finansiell styrning 

Malmi och Brown (2008) baserar den del av typologin som benämns finansiell styrning på vad 

många tidigare forskare diskuterat, vilka utgör fyra grundpelare i deras ramverk. I finansiell 
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styrning inkluderar de budget, finansiella mått, icke-finansiella mått och instrument som 

inkluderar både finansiella och icke-finansiella mått. Den del som berör budget grundar sig i 

forskning av Bunce, Fraser och Woodcock (1995) samt Hansen och Van der Stede (2004). 

Bunce et al. (1995) menar att budgetering i MCS är en central del och att användningen är 

mycket bred. Budget som styrinstrument är mycket användbar då det utvärderar prestation 

utifrån det beteende som planerats vara acceptabelt. Ittner och Larcker (1998) har diskuterat 

hur finansiella och icke-finansiella mått kan tillämpas för att styra organisationen, och just 

finansiella mått är enligt Malmi och Brown (2008) en ofta förekommande variant av styrning. 

Finansiella mått används givetvis i styrinstrumentet budget, men här avser Malmi och Brown 

(2008) att ett finansiellt mätsystem syftar till att bidra vid målsättning. Vidare hävdar 

författarna att användningen av icke-finansiella mått blir mer frekvent inom organisationen, 

och de kan nyttjas för att komplettera de finansiella måtten. Malina och Selto (2001) samt 

Kaplan och Norton (1992) har genomfört studier där system som inkluderar både finansiella 

och icke-finansiella mått lyfts fram, vilket i dessa fall är det balanserade styrkortet. Detta sätt 

att styra organisationer har blivit allt mer förekommande (Malmi & Brown, 2008). 

  

Belöningssystem 

Bonner och Sprinkle (2002) beskriver att belöningssystem ska fokusera på att motivera och 

öka prestationen hos de anställda i organisationen genom att uppnå samstämmighet mellan 

deras mål och organisationens mål. Anthony och Govindarajan (2007) menar att 

belöningssystem syftar till att styra medarbetarna och dess handlingar så att organisationens 

mål kan uppfyllas. Smitt, Wiberg, Olwig, Riegnell och Sjöstrand (2002) hävdar att det 

strategiskt är av stor vikt för en organisation att erbjuda de anställda ett tydligt och välriktat 

belöningssystem. Malmi och Brown (2008) har valt att låta belöningssystem vara en separat 

del i deras ramverk, och inte inkludera detta i det finansiella styrsystemet. Detta för att 

belöningssystem kan nyttjas av organisationen i andra syften än uppmuntra finansiella resultat, 

såsom att behålla personal och uppmuntra ett visst beteende. Merchant och Van der Stede 

(2007) menar att belöningssystem i första hand syftar till att motivera de anställda, och 

insinuera vilka mål som är viktiga och därmed styra medarbetarna mot dessa mål. Thomas 

(2009) diskuterar hur belöningar som är icke-monetära blir allt mer vanliga för organisationer 

att tillämpa för att visa uppskattning till de anställda. Schlechter, Thompson och Bussin (2015) 

menar att dessa icke-finansiella belöningar påverkar människors uppfattning av en organisation 

på ett fördelaktigt sätt. O’Driscoll och Randall (1999) konkretiserar detta genom att föreslå 

belöning i form av ett större handlingsutrymme, då det har en större inverkan på engagemanget 

hos de anställda än andra monetära belöningar. Merchant (1998) samt Anthony och 

Govindarajan (2007) menar att en form av belöning är självständighet, arbetsuppgifter med 

mer ansvar och erkännande från överordnade. Child (2015) menar att en form av inre belöning 

kan utgöras av att medarbetaren får ha en större delaktighet i utformningen av gemensamma 

mål.  

  

Administrativa styrsystem 

Malmi och Browns (2008) beskrivning av administrativa styrsystem är hur de direkt påverkar 

beteendet hos de anställda. Det sker genom organisering av de anställda, både individuellt och 

i grupp, och genom att specificera hur uppgifter eller beteenden ska utföras och hur de inte bör 
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utföras. Malmi och Browns (2008) typologi för administrativa styrsystem baseras på tre typer 

av administrativ styrning, och till skillnad från Merchant och Van der Stede (2007) inkluderar 

de fler moment. Ett av dem är styrning genom den organisatoriska strukturen vilket är ett viktigt 

styrmedel (Alvesson & Kärreman, 2004; Abernethy & Chua, 1996), genom att det möjliggör 

för organisationen att reducera olika sätt för de anställda att bete sig och därmed ökar chansen 

att förutspå deras beteenden (Flamholtz, 1983). Vidare menar Alvesson och Kärreman (2004) 

att utformningen av organisationsstrukturen kan bidra till hur relationer utvecklas inom ett 

företag. Malmi och Brown (2008) menar att ledningen i en organisation kan inverka på hur 

organisationsstrukturen designas, vilket tyder på att det är ett väsentligt styrinstrument att 

inkludera i MCSP. Den andra typ av administrativ styrning i Malmi och Browns (2008) 

typologi benämns som ledningsstruktur, vilket relaterar till strukturen på organisationens 

styrelse, och hierarkiska ordning bland chefer och gruppchefer. Det inkluderar de formella 

auktoritets- och ansvarsområdena samt de system som säkerställer och koordinerar 

organisationens aktiviteter på en horisontell och vertikal nivå (Malmi & Brown, 2008; 

Abernethy & Chua, 1996). Rutiner för möten och mötesscheman kan påverka beteendet hos de 

anställda i organisationen vilket gör det till en typ av administrativ styrning (Malmi & Brown, 

2008). Den tredje delen av administrativa styrinstrument berör hur processer, regler och policys 

kan tillämpas för att styra beteendet hos medarbetare. Denna typ av styrning har Simons (1987) 

samt Macintosh och Daft (1987) tidigare diskuterat, och de menar att riktlinjer, regler och 

rutiner används för att implementera standardrutiner och vad som enligt organisationen anses 

vara praxis och korrekt. 

 

2.4 Sammanfattning av litteraturgenomgången och teoretiska problemet 

I studiens litteraturgenomgång har tre litterära områden diskuterats vilka är 

organisationsengagemang, engagemang hos och styrning av konsulter och slutligen 

verksamhetsstyrning i form av MCSP. Nedan följer en kortare sammanfattning av dessa 

områden för att underlätta förståelsen för studiens syfte. 

  

2.4.1 Sammanfattning av litteraturgenomgång 

Inledningsvis diskuterades hur organisationsengagemang tidigare definierats av många 

forskare (Allen & Meyer, 1990; Sheldon, 1971; Swailes, 2002; Mowday et al., 1979). Det som 

är gemensamt bland många definitioner är hur identifiering och mål lyfts fram. Både Swailes 

(2002) och Mowday et al. (1979) menar att det är viktigt att en medarbetare kan identifiera sig 

med organisationens mål för att organisationsengagemang ska finnas. Sheldon (1971) är av 

samma uppfattning och menar att organisationsengagemang är befintligt då en medarbetares 

identitet på något sätt kan relateras till organisationen och de mål som organisationen har, samt 

om medarbetaren har en vilja att tillsammans med organisationen uppnå dessa mål. Vidare 

framgår att högt organisationsengagemang finns då medarbetarna identifierar sig med (Meyer 

& Herscovitch, 2001) samt har en acceptans och tro på organisationens mål, en vilja att fortsatt 

vara en del av organisationen och att bidra med något utöver vad som förväntas är centrala 

(Mowday et al., 1979). Khanam, Noor & Zaman (2014), Graham och Nafukhos (2010) och 

Harter, Schmidt och Hayes (2002) visar i sina studier att organisationsengagemang bland 

medarbetarna är en avgörande faktor för att organisationen ska kunna nå sina mål och därmed 
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nå framgång. Vidare utgör organisationsengagemang en betydande del i möjligheten för 

organisationer att styra sina medarbetare, och därmed ha en fungerande verksamhetsstyrning 

(Gruman & Saks, 2011). 

  

Med grund i det diskuterar nästkommande del i litteraturgenomgången konsulter och dess roll 

i en organisation. I tidigare litteratur kring detta område lyfts det fram hur engagemanget hos 

konsulter i många fall kan vara delat, då de känner engagemang både för sin arbetsgivare och 

den kundorganisation de befinner sig hos. Anthony och Govindarajan (2007) menar att det är 

viktigt att kundorganisationens mål kommuniceras till konsulten, och att styrningen bidrar till 

att detta mål gemensamt uppfylls av konsulten och organisationen. Styrning av konsulter och 

anställda kan ibland upplevas problematiskt då konsulten och övriga medarbetare beskrivs ha 

skilda bakgrunder och olika typer av kunskaper med sig sedan innan, vilket kan försvåra 

möjligheten till teamkänsla (Lööw, 2009). Alvesson (2004) diskuterar hur den tvådelade 

styrningen blir en problematik, vilket även stöds av Fayol (2008). Fayol (2008) menar att en 

utmaning vid styrning av konsulter är att det ofta tenderar att uppstå en osäkerhet hos konsulten 

då denna styrs av två chefer.  

 

Då studien ämnar undersöka hur verksamhetsstyrning kan anpassas för att öka konsultens 

engagemang för kundorganisationen är den tredje delen av litteraturgenomgången fokuserad 

på litteratur kring Management Control Systems. Det har genom åren forskats mycket kring 

MCS (Strauss & Zecher, 2013) och det finns således många definitioner. Merchant och Van 

der Stede (2003) menar att syftet med MCS är att få kontroll över medarbetarnas beteende för 

att uppmuntra till sådant som är förenligt med organisationens mål, och att dessa system 

säkerställer att organisationen och medarbetarnas syn på målen stämmer överens. Av Malmi 

och Brown (2008) definieras MCS som de system, regler, rutiner, värderingar och andra 

aktiviteter en organisations ledning tillämpar i syfte att styra medarbetarnas beteende mot 

organisationens mål. Vi har valt att tillämpa det perspektiv på MCS som Malmi och Brown 

(2008) presenterar vilket innebär att MCS ses som ett paket. MCSP innefattar enligt Malmi och 

Brown (2008) kulturella, finansiella och administrativa styrinstrument samt planering och 

belöningssystem. 

 

2.4.2 Sammanfattning av teoretiskt problem 

För att ytterligare sammanfatta det teoretiska fenomenet som diskuterats illustreras det i figur 

2. Modellen avser förtydliga hur vi ser på det teoretiska problemet och nedan följer en 

diskussion av detta. 
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Figur 2. Modell över studiens teoretiska problem 

 

En konsult påverkas av både arbetsgivarens och kundorganisationens verksamhetsstyrning när 

konsulten befinner sig hos kundorganisationen (Sletta & Stensaasen, 1997) medan en anställd 

person endast påverkas av sin arbetsgivares verksamhetsstyrning. Den tvådelade styrningen en 

konsult exponeras för kan ge upphov till problematik för såväl konsulten som organisationerna 

(Alvesson, 2004; Fayol, 2008). Pilarnas skilda tjocklek avser att förtydliga 

verksamhetsstyrningens förmåga att påverka konsulterna och de anställda. Eftersom de 

anställda enbart påverkas av ett styrsystem är denna pil tjockare än de pilar som illustrerar hur 

konsulterna blir påverkade av två styrsystem, då dessa styrsystem möjligen inte har samma 

inverkan på en konsult som ett enskilt styrsystem skulle ha. 

 

Det kan konstateras att organisationsengagemanget kan te sig olika för skilda medarbetare 

(Sletta & Stensaasen, 1997). Det delade fokus för engagemang för en konsult blir högst 

påtagligt, medan organisationsengagemanget för en vanlig anställd oftast har ett enskilt riktat 

fokus mot arbetsgivaren. En organisation har en förväntan på att en anställd bör ha ett 

organisationsengagemang för sin arbetsgivare. För konsulter skiljer det sig markant då dessa 

har både en arbetsgivare, där engagemanget förväntas ligga, samt befinner sig hos en 

kundorganisation där ett visst engagemang också erfordras (Sletta & Stensaasen, 1997; 

Kakabadse et al., 2006). Som tidigare nämnt, krävs det engagemang hos medarbetarna för att 

organisationen ska kunna nå sina mål och därmed nå framgång (Khanam, Noor & Zaman, 

2014; Graham & Nafukhos, 2010; Harter, Schmidt & Hayes, 2002). Tidigare i studien har 

organisationsengagemang definierats som då det finns en vilja av medarbetarna att ge mer av 

sig själva för att bidra till organisationens framgång, kan identifiera sig med organisationen och 

dess mål samt har en vilja att tillsammans med organisationen uppnå dessa mål (Mowday et 

al., 1979; Sheldon, 1971). Boxarna med texten “Engagemang för kundorganisation” och 

“Engagemang för konsultbolag” avser därför konsulters och anställdas engagemang för att 

tillsammans med organisationen som utgör kundorganisationen eller konsultbolaget arbeta för 

att uppnå organisationens mål. De boxar som avser konsulternas engagemang för 

kundorganisation och konsultbolag är sett till storlek av mindre omfång, vilket representerar 

det delade engagemanget som en konsult har. Samma resonemang rörande den skilda 

tjockleken på pilarna förs gällande de pilar som illustrerar konsulternas och de anställdas 
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engagemang för kund- respektive konsultföretag. En anställd har enbart ett enskilt riktat fokus 

av sitt organisationsengagemang för arbetsgivaren medan konsultens 

organisationsengagemang ska riktas mot två organisationer (Sletta & Stensaasen, 1997), och 

därav kan tendera att inte upprätthålla samma grad av engagemang.  

 

2.5 Studiens teoretiska undersökningsmodell 

Utifrån ovanstående sammanfattning av studiens bakomliggande litteratur och illustration av 

det teoretiska fenomenet som ämnas studeras, syftar denna del till att beskriva hur litteraturen 

kan relateras och tillämpas för att besvara studiens forskningsfråga. Den litteratur som 

diskuteras i litteraturgenomgången används i studien som stöd för insamling av, förståelse för 

och tolkning av de empiriska resultaten. Litteraturen i genomgången fungerar således som ett 

underlag för att kunna samla in relevant empiri och agera som stöd i analys för att besvara 

studiens syfte samt frågeställning. Det är i studien det teoretiska underlaget som skapar de 

förutsättningar som behövs för att kunna utveckla nya begrepp utifrån det insamlade empiriska 

materialet och därmed att beskriva hur verksamhetsstyrningen ska anpassas utifrån 

konsulternas perspektiv på kundföretagets styrning.  

 

För att tydliggöra vad studien ämnar undersöka illustreras det med en figur, figur 3. Denna 

figur grundar sig på det teoretiska problem som presenterats genom litteraturgenomgången och 

figur 2.  

 
Figur 3. Studiens egenkonstruerade undersökningsmodell. 

 

Det är viktigt för organisationen att i utformning av verksamhetsstyrningen ta hänsyn till alla 

medarbetare och det faktum att samtliga personer utgörs av individer (Furnham, 2008). Schultz 

(2000) menar att ledning och chefer i en organisation måste ta hänsyn till även konsulterna i 

styrningen, och att det kan krävas viss anpassning i styrningen av organisationen för att det ska 

bli lyckosamt. Det betyder att en organisations verksamhetsstyrning dels ska ta hänsyn till de 

anställda och dels till de konsulter som arbetar för organisationen.  Det kan bli problematiskt 

då konsulter styrs av både sin arbetsgivares verksamhetsstyrning och kundorganisationens 

verksamhetsstyrning och således har ett delat engagemang för båda organisationerna. För att 

uppnå organisationens mål krävs att det inom organisationen finns engagerade medarbetare 
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(Gruman & Saks, 2011; Graham & Nafukhos, 2010). Eftersom organisationsengagemang är 

av betydande vikt för att kunna styra medarbetarna mot att uppnå organisatoriska mål (Khanam, 

Noor & Zaman, 2014) syftar studien till att ta reda på hur organisationsengagemanget hos 

konsulter kan öka genom att anpassa verksamhetsstyrningen. Det illustreras med att den 

färglagda boxen för konsulternas engagemang för kundföretaget (den gröna boxen) har vuxit i 

omfång i relation till motsvarande box i modellen som presenterar det teoretiska problemet 

(figur 2). Boxen som speglar konsulternas engagemang för konsultbolaget har i denna modell 

uteslutits. Detta för att vi inte avser studera hur kundorganisationens verksamhetsstyrning 

(MCSP) kan påverka organisationsengagemanget för konsultbolaget, utan enbart studera hur 

det kan anpassas för att öka konsulternas engagemang för kundorganisationen.  

 

Även om syftet med studien är att undersöka hur konsulternas engagemang kan påverkas av 

kundorganisationens verksamhetsstyrning, har även anställda inkluderats i studiens 

undersökningsmodell. Detta för att, som tidigare nämnt, en organisations verksamhetsstyrning 

måste ta hänsyn till alla individer (Furnham, 2008) och därmed både konsulter och anställda. 

Forskningsfrågan kan besvaras på ett mer fullständigt sätt om de anställdas syn på 

verksamhetsstyrningen inkluderas i undersökningsmodellen, då konsulternas uppfattning av 

verksamhetsstyrningen kan relateras till de anställdas syn på det. Den gråa boxen som benämns 

“Engagemang för kundorganisation” (de anställdas engagemang för sin arbetsgivare) är 

storleksmässigt oförändrad i relation till figur 2 vilket syftar till att belysa att studien inte 

undersöker hur verksamhetsstyrningen kan öka de anställdas engagemang för organisationen, 

utan att fokuset för studien ligger i konsulternas engagemang för kundorganisationen. En 

jämförelse av förhållandet mellan anställdas och konsulternas engagemang för 

kundorganisationen är inte heller något som studien har för avsikt att undersöka, varav 

relationen mellan dessa två boxarnas storlek inte ska fästas något avseende på utifrån ett 

undersökande perspektiv. Det är snarare de två gruppernas uppfattning av 

verksamhetsstyrningen som i viss mån kommer jämföras, för att utröna hur 

verksamhetsstyrningen kan anpassas för att öka konsulternas engagemang. Detta diskuteras 

vidare i avsnitt 3.4.2, val av respondenter. Vidare är den gröna boxen mindre än den gråa boxen 

“Engagemang för kundorganisationen” då det utifrån litteraturen kan konstateras att en 

konsults engagemang är uppdelat på två organisationer medan en anställds engagemang enbart 

är riktat mot en organisation och således bör vara högre.  

 

Med grund i det och i enlighet med studiens syfte samt litteraturgenomgång utgörs grunden till 

studiens insamling av empiri av Malmi och Browns (2008) MCSP, vilket motsvarar den nedre 

boxen i undersökningsmodellen. Det ramverk av Malmi och Brown (2008) vi valt att utgå från 

utgörs av kulturella, administrativa och finansiella styrinstrument, belöningssystem och 

styrning i form av planering. Vi ämnar besvara hur dessa delar bör anpassas för att öka 

konsultens engagemang för kundorganisationen vilket är anledningen till att studiens 

undersökningsmodell innefattar de fem olika delarna i det ramverk vi valt att basera vår studie 

på (benämnt som MCSP). Kärnan i studiens undersökningsmodell är således denna typologi 

vilket fungerar som ett teoretiskt verktyg som ligger till grund för intervjuguiden och därmed 

datainsamlingen. Denna litteratur tillämpas således främst i syfte som underlag för att samla in 

data kring hur medarbetare upplever verksamhetsstyrningen och skapa en förståelse kring hur 
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MCSP kan utformas. För att skapa en förståelse för hur en organisation kan arbeta med att 

anpassa verksamhetsstyrningen för att konsulternas engagemang för kundorganisationen ska 

bli högre och företaget därmed ska ha en större möjlighet att uppnå organisationens mål 

tillämpas den del av referensramen som behandlar litteratur kring konsulternas engagemang 

och problematiken med att styra konsulter. Denna litteratur syftar främst till att utgöra ett stöd 

för empirisk analys och teoretiskt stöd för studiens slutsatser men ligger även till grund för 

insamling till data, och används tillsammans med litteratur kring MCSP för att besvara studiens 

syfte.  
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3. Metod 

Följande kapitel syftar till att redogöra samt resonera kring de metodologiska val som ligger 

som grund för denna uppsats. Inledningsvis i det tredje kapitlet presenteras studiens val av 

ämne samt hur litteraturen har använts i studien. Det följs av en diskussion av studiens 

forskningsstrategi och forskningsmetod vilket följs av en presentation av datainsamlingen för 

studiens genomförande samt metod för analys av data. Det förs avslutningsvis i kapitlet en 

reflektion kring studiens kvalitet, etiska överväganden samt metodologiska val. 

 

3.1 Val av ämne 

Studieområdet ekonomi- och verksamhetsstyrning var av intresse innan studien tog fart medan 

det specifika perspektivet för studieområdet växte fram genom en litteraturgenomgång kring 

verksamhetsstyrning. De sökningar som gjordes kring verksamhetsstyrning styrdes efter hand 

in på konsulter och hur konsulternas engagemang förhåller sig för ett kundföretag och inte 

deras direkta arbetsgivare, i relation till verksamhetsstyrningen. Detta förhållningssätt 

utvecklades ur erfarenheter från praktiken i kombination med utforskning inom det teoretiska 

området. Det framställdes ett forskningsområde kring hur organisationsengagemang, 

konsulternas engagemang och verksamhetsstyrning förhåller sig till varandra. Genom 

litteraturgenomgången uppmärksammades en hel del forskning kring hur konsulter ska styras 

inom konsultbolag samt hur konsulter på senare tid blivit populärt för stora företag att använda 

sig av. Detta var således främst forskning ur konsultbolagets perspektiv och det som vi noterade 

var begränsat var forskning ur kundföretagets perspektiv. I litteraturgenomgången 

uppmärksammades inte någon forskning som hade i syfte att undersöka konsulternas 

perspektiv på verksamhetsstyrning hos kundföretaget varför det då sågs som en möjlighet att 

fylla ett utrymme i den befintliga litteraturen inom ämnet och genom det utbringa en förståelse.  

 

3.2 Litteraturanvändning 

För att frambringa så omfångsrik kännedom som möjligt om verksamhetsstyrning, konsulter 

och engagemang gjordes sökningar med utvalda begrepp och nyckelord via Örebro universitets 

databas och främst via sökmotorn Google Scholar och Primo. I det inledande skedet av studien 

gjordes det således en omfattande litteratursökning för att ta del av de tidigare studier som 

angriper det studerade området samt i syfte att skapa en övergripande förståelse kring 

forskningsområdet.  

 

Genom att ta del av Academic Journal Guide (ABS-list) kunde de största och framträdande 

journaler inom ämnet tidigt identifieras vilket utgjorde en relevant utgångspunkt i sökandet. 

De huvudsakliga begrepp och nyckelord som användes vid sökningarna var; control systems, 

management control systems, consultants, commitment, shared commitment. Genom dessa 

sökningar och information om top-journals från ABS-list kunde forskning uppmärksammas 

som hade relevans till ämnet. Detta gav även konfirmation på att ingen tidigare forskning inom 

de största och mest framträdande journalerna belyst det perspektiv i den kontext som vi tänkte 

undersöka utifrån den problematik som hade identifierats. 
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Den egna förståelsen för det studerade ämnet ökade således genom att sökningar gjordes kring 

tidigare forskning, litteratur i form av böcker samt vetenskapligt publicerad litteratur. 

Sökningarna via de olika databaserna begränsades även till de som varit vetenskapligt 

granskade i syfte att trovärdigheten i den valda litteraturen skulle vara hög. Genom att 

fördjupad insikt inom ämnet skapats kunde vi precisera sökningen efter ord och begrepp som 

funnits inom den tidigare forskningen och nya sökord användes därefter som: management 

control package, contractor, managing contractors, shared commitment. 

 

3.3 Forskningsstrategi och forskningsmetod 

Det är väsentligt för studiens genomförande att en studies forskningsstrategi och 

forskningsmetod är kompatibelt med det syfte studien har (Bryman & Bell, 2013). Nedan följer 

två avsnitt där val av forskningsstrategi och forskningsmetod diskuteras och motiveras utifrån 

studiens syfte. 

 

3.3.1 Forskningsstrategi 

För att kunna använda utfallet av undersökningens datainsamling och analys i syfte att besvara 

frågeställningen bör den valda forskningsstrategin som tillämpas i en studie fungera som en 

konsekvens av undersökningens syfte och litteraturgenomgång (Justensen & Mik-Meyer, 

2011). Vi har därför vid valet av forskningsmetod för genomförandet utgått från studiens syfte 

och litteraturgenomgång och att de då ska vara av samma karaktär. Enligt Justensen och Mik-

Meyer (2011) kan två forskningsstrategier, den kvalitativa och kvantitativa, användas 

tillsammans i syfte att besvara det som undersöks i en studie, alternativt kan en av dessa 

strategier användas enskilt. Forskning som bedrivs enligt en kvalitativ forskningsstrategi är av 

mer tolkande karaktär vilket innebär att sökningen tenderar vara mer förstående i förhållande 

till människans handlingar och beteende (Justensen & Mik-Meyer, 2011; Bryman & Bell, 

2013). Denna studie har en kvalitativ forskningsstrategi som utgångspunkt vilket främst 

grundar sig i att syftet med studien är att generera teori samt att forskningsfrågan kräver ett 

fokus på hur enskilda individer uppfattar och tolkar verkligheten. 

 

Nedan följer de centrala argumenten och resonemang som ligger till grund för valet av 

kvalitativ metod. Det första resonemanget grundar sig i att om ett forskningsområde inom ett 

specifikt fenomen inte är tillräckligt studerat och därmed underutvecklat lämpar sig den 

kvalitativa metoden bättre då det finns behov av att skapa en djupare förståelse för ämnet inom 

den specifika kontexten (Graebner, Martin & Roundy, 2012). Det finns även varierande resultat 

vad gäller verksamhetsstyrningens roll i tidigare forskning för det organisatoriska ändamålet 

vilket motiverar denna studies val av forskningsstrategi (Berry et al., 2009, Malmi & Brown, 

2008; Strauss & Zecher, 2013, Merchant & Van der Stede, 2012). Den kvalitativa metoden är 

vidare bättre lämpad för denna studie då forskningsfrågan är av sådan karaktär där djupare 

förståelse och kunskap krävs för det studerade området vilket Bryman och Bell (2013) samt 

Justesen och Mik-Meyer (2011) motiverar att den kvalitativa metoden ämnar till att göra. Ett 

ytterligare argument för valet av metod grundar sig i att studien ämnar utveckla den redan 

befintliga teorin vilket användande av den kvalitativa metoden enligt Bryman och Bell (2013) 
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möjliggör en rikare beskrivning kring det studerade området och är därför lämplig att använda 

när en studies syfte ämnar till att utveckla eller generera teori.  

 

Då denna studie utgår från konsulternas och de anställdas upplevelser av det studerade 

fenomenet innebär det att fler verklighetsperspektiv inkluderas då det inte finns en verklighet 

som är lik för alla (Justensen & Mik-Meyer, 2011). Det kommer således handla om att utveckla 

en förståelse utifrån hur studiens respondenter tolkar och uppfattar den verklighet de anser sig 

tillhöra. Denna studies kvalitativa metod medför därför att deltagarnas verklighet och sociala 

egenskaper utgör resultatet (Bryman & Bell, 2013; Justesen & Mik-Meyer, 2011). Den kritik 

som i denna studie således är väsentlig att ta hänsyn till berör subjektiviteten i valet av metod 

vilket innebär att studiens resultat kan anses vara påverkat av egna åsikter och uppfattningar 

kring vad som är betydelsefullt samt även av deltagarnas personliga åsikter och uppfattningar 

(Bryman & Bell, 2013). I och med valet av forskningsmetod har denna studie subjektiva 

karaktärsdrag (Justensen & Mik-Meyer, 2011) vilket dock är väl medvetet då studien inte 

ämnar till att uppnå objektivitet. Vidare riktas det kritik mot den kvalitativa forskningen för att 

inte vara generaliserbar och jämförbar vilket en kvantitativ metod kännetecknas av (Bryman & 

Bell, 2013; Eliasson, 2010). Det som således var av vikt är att god kvalitet finns med hänsyn 

till generaliserbarheten vad gäller studiens slutsatser för det teoretiska ändamålet. Det blir även 

väsentligt att beakta kritiken mot forskningsansatsens transparens eftersom valet av metod för 

denna studie inte var av en självklarhet till en början och enligt Bryman och Bell (2013) handlar 

det därför om att förtydliggöra de brister som finns och uppstått under studiens genomförande.  

 

Utifrån valet av kvalitativ metod är även studiens empiriska undersökning grundad på en 

fallstudie vilket innebär att en specifik kontext undersöks i syfte att skapa förståelse för att 

kunna belysa nya perspektiv inom det studerade forskningsområdet och genom det generera 

och utveckla ny teori (Yin, 2009). En undersökning som inkluderar en fallstudie är således 

lämplig när undersökningen ämnar till att förstå och beskriva ett specifikt fenomen inom en 

social kontext. Argumenten till att fallstudie anses vara lämplig för den empiriska 

undersökningen grundas främst i användbarheten att kunna utveckla och då fylla teori i det, 

som tidigare nämnt, underutvecklade forskningsområdet (Bryman & Bell, 2013).  

 

3.3.2 Forskningsmetod 

Med anledning av att en kvalitativ forskningsstrategi valdes att tillämpas i denna studie, var det 

således en kvalitativ forskningsmetod som var väsentlig att tillämpa. Det finns enligt 

Eisenhardt och Grabner (2007) flera sätt att genomföra fallstudier på, där intervjuer, 

observationer och etnografier är några exempel. Dessa skilda tillvägagångssätt för att samla in 

empiri kan kombineras om det krävs för att uppfylla studiens syfte. Vi valde att använda 

intervjuer som forskningsmetod, vilket enligt Yin (2014) är en vanlig datainsamlingsmetod då 

forskningsstrategin är av kvalitativ karaktär. Det är enligt Merriam och Nilsson (2009) relevant 

att genomföra intervjuer om studiens syfte är att skapa en förståelse för en individs uppfattning 

och kunskap om ett ämne. Merriam och Nilsson menar även att intervjuer som kvalitativ metod 

är lämplig när individers tankar, tolkningar och kunskaper om ett visst fenomen ska tas i 

beaktande. Då vår uppsats syftar till att skapa en förståelse för hur organisationer kan anpassa 

sin verksamhetsstyrning utifrån konsulternas uppfattning om styrning är det således lämpligt 
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att tillämpa intervjuer som metod för datainsamling. Vidare menar Eisenhardt och Grabner 

(2007) att om studien strävar efter en omfattande redogörelse för det fenomen som studeras, är 

intervjuer ett adekvat val av verktyg för insamling av data och Qu och Dumay (2011) menar 

även att intervjuer är det lämpligaste valet vid behov av innehållsrika svar. Även Yin (2009) 

diskuterar att en intervju ger större möjlighet att generera personliga tankar, meningar och 

upplevelser och denna aspekt var relevant i vår studie eftersom vi sökte respondenternas 

uppfattning om fenomenet, vilket även gav en rikare beskrivning av fenomenet. En diskussion 

om huruvida observationer i kombination med intervjuer skulle bidra till att studiens 

frågeställning bättre kunde besvaras eller inte fördes. Observationer kan enligt Bryman och 

Bell (2013) tillämpas då forskare ämnar få en fördjupad förståelse för ett fenomen över en viss 

period. För att besvara forskningsfrågan erfordras respondenternas uppfattning om hur de 

upplever sitt organisationsengagemang och styrningen från kundorganisationen, varpå 

observationer av verkligheten som komplement till intervjuer inte hade bidragit till en större 

förståelse för fenomenet som studeras. Med grund i det uteslöts observationer som val av 

insamlingsmetod. 

  

Intervjuer kan utformas på skilda vis, och i denna studie tillämpades semistrukturerade 

intervjuer. Enligt Kajornboon (2005) karaktäriseras semistrukturerade intervjuer av att det 

finns en fördefinierad intervjuguide som forskaren i intervjusituationen utgår från, med viss 

struktur och viss mån av öppenhet. En intervjuguide innebär således att forskaren har förvalda 

ämnen och teman som intervjun ska beröra, men att det under intervjuns gång ges möjlighet 

till öppna frågor och nya infallsvinklar. Denna form av intervju lämpade sig bra för vår studie, 

då vi inledningsvis hade behov av att behandla de ämnen som vår studie innefattar och viss 

struktur var essentiell. Genom att tillämpa semistrukturerade intervjuer försäkrades att samtalet 

under intervjun behandlade det studerade området, samtidigt som det gavs möjlighet till att 

ställa följdfrågor och utforska ytterligare intressanta aspekter som framkom. Enligt Fisher 

(2010) är en semistrukturerad intervju bättre lämpad än ostrukturerade och strukturerade 

intervjuer då detta motsvarar syftet med intervjuer. Den valda karaktären för intervjuerna 

medförde även att respondenterna tilläts reflektera kring ämnet som diskuterades vilket 

möjliggjorde en mer omfattande och djupare beskrivning av respondenten vilket Merriam och 

Nilsson (2009) menar att de semistrukturerade intervjuerna ger utrymme till.  

 

Det var av väsentlig betydelse för studiens syfte att intervjuerna genererade personliga och 

utvecklade svar från respondenterna, vilket en semistrukturerad intervju enligt Merriam och 

Nilsson (2009) kan medföra. Då semistrukturerade intervjuer ger möjlighet att ställa 

kompletterande frågor (Fisher, 2010; Kajornboon, 2005) kunde vi även bekräfta att 

respondentens verklighet överensstämde med vår uppfattning om respondentens svar. Rubin 

och Rubin (1995) diskuterar användningen av semistrukturerade intervjuer som val av 

insamlingsmetod. De menar att semistrukturerade intervjuer är ett lämpligt val av metod om 

det studerade området endast har forskats kring i begränsad mån. Som tidigare beskrivits i 

studien är området kring MCS väl debatterat och har till hög grad utforskats. Den inriktning 

som denna studie valt att utforska ytterligare, där organisationsengagemang och MCSP 

studeras, har dock inte genomgått den exponering för forskning som övriga aspekter av 
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forskningsområdet. Således kan det studerade ämnet anses vara utforskat i mindre utsträckning 

varpå en semistrukturerad intervju därmed utgör ett relevant val av intervjumetod.  

 

Vidare kan intervjuer genomföras med två skilda tillvägagångssätt, vilket utgörs av 

individuella intervjuer och intervjuer med fokusgrupper (Brod, Tesler & Christensen, 2009). 

Samtliga av studiens genomförda intervjuer har varit utförda med en respondent vid respektive 

intervjutillfälle. Intervjuer med fokusgrupper hade inte lämpat sig för syftet med denna studie, 

då respondentens egna reflektioner och upplevelser om ämnet eftersträvades. Intervjuer med 

flera respondenter kan enligt Morgan (1998) medföra att respondenterna blir påverkade av de 

övriga deltagarna i intervjun, vilket vi behövde undvika för att inte den insamlade empirin 

skulle riskeras vara vinklad eller falsk. Samtliga genomförda intervjuer har även utförts på plats 

hos fallföretaget där respektive respondent arbetar. Genom att intervjuerna genomfördes på 

plats hos fallföretaget gav det oss möjligheten att observera den rådande miljön där 

respondenterna arbetar vilket enligt Cooper och Schindler (2011) är en fördel då 

respondenterna befinner sig på en välbekant miljö och uppför sig därefter.  

 

Inledningsvis i varje intervju valde vi även att ställa frågan om huruvida vi tilläts spela in 

samtalet med respektive respondent. Samtliga respondenter godkände detta vilket innebar att 

alla intervjuer har spelats in för att underlätta vidare analysarbete, vilket diskuteras vidare i 

avsnitt 2.5.  

 

3.4 Datainsamling  

Med hjälp av de semistrukturerade intervjuerna samlades data in till studien, och i detta avsnitt 

redogörs för hur studiens empiri inhämtades i form av fallföretag, respondenter, intervjuguide 

och operationalisering.   

 

3.4.1 Val av företag 

I ett inledande skede av studiens process kontaktades två större petrokemiska industriella 

företag. Utgångspunkten genom studiens process var att fallföretaget behövde ha en större 

andel konsulter som en del av den naturliga personalstyrkan, samt att företaget klassificerades 

som ett större företag enligt årsredovisningslagen, 1 kap. 3 § (Riksdagen, 2017). Ett större 

företag bedömdes utgöra ett mer lämpligt objekt än ett mindre företag då det var mer troligt att 

ett företag som kategoriserades som större hade en betydande mängd konsulter i relation till 

totala antal medarbetare. Företagen som kontaktades uppfyller båda dessa kriterier och utgjorde 

således ett lämpligt val av fallföretag. Ett ytterligare argument till val av företag är att det inom 

den kemiska processindustrin blir allt mer vanligt förekommande att medarbetarförhållanden 

förändras och att företag inom denna bransch alltmer väljer att kombinera personalstyrkan av 

både anställda och konsulter (Schultz, 2000). 

 

Då en av författarna hade arbetat inom denna bransch tidigare (dock inte inom fallföretaget), 

fanns kännedom om organisationernas karaktär och vilka personer som kunde utgöra lämpliga 

kontaktpersoner. Dessa företag introduceras till idén genom ett telefonsamtal och därefter 

sändes en presentation av uppsatsens syfte och tänkta genomförande till respektive 
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kontaktpersons mail. Båda företagen avböjde medverkan till studien, då de ansåg att de inte 

hade medarbetare som kunde bidra till studiens syfte och att det inom organisationen var brist 

på tid. Det fördes ett resonemang kring detta och en reflektion det medförde var att ämnet som 

studien behandlar kan upplevas som känsligt av organisationer. Då det berör engagemang bland 

organisationens medarbetare och hur styrningen från organisationen upplevs, kan det ligga till 

grund för att ämnet anses känsligt. Därefter kontaktades ytterligare ett företag inom samma 

bransch där en personlig kontakt inom organisationen låg till grund för att företaget 

inledningsvis kontaktades och därefter blev studiens fallföretag. Liknande tillvägagångssätt för 

kontakt och introduktion av uppsatsämnet användes, då ett första telefonsamtal inbjöd till 

mailkontakt. Efter den första kontakten med fallföretaget utsågs en kontaktperson för studiens 

genomförande, som ansvarade för att fylla intervjuerna med representanter från organisationen. 

Yin (2014) menar att en avgörande aspekt vid val av fallföretag är hur väl forskaren kommer 

ha tillräckligt med data till sitt förfogande. Då det fanns en personlig relation till en anställd 

inom denna organisation och en av författarna till studien som tidigare nämnt hade erfarenhet 

om den bransch där fallföretaget verkar i möjliggjordes en bra insyn i organisationen vilket 

medförde ett visst tillträde till den data som ämnades samla in. Med grund i tidigare förda 

resonemang om kriterier för fallföretag, ansågs detta företag vara ytterst lämpligt för att utgöra 

fallföretag i studien.  

 

3.4.2 Val av respondenter 

Patton (1987) rekommenderar i sin studie att det kan vara fördelaktigt om respondenter som 

deltar i en undersökning har skilda befattningar. Det grundas i att deltagarna då har olika 

synvinklar på fenomenet och olika erfarenheter, vilket kan ge en mer omfattande bild av 

fenomenet som studeras. När förfrågan skickades till fallföretaget gällande att få möjlighet att 

genomföra intervjuer med dess medarbetare, poängterades vilka medarbetare som söktes för 

deltagande i studien. Det betonades att medarbetarens position inom organisationen var av 

mindre betydelse, då utgångspunkten i studien är att alla medarbetare (både anställda och 

konsulter) inom en organisation tar del av styrningen ur olika perspektiv. Då studien ämnade 

att få reda på hur medarbetarna upplever och vad de värdesätter i styrning av en organisation, 

utgjorde de skilda rollerna inom olika avdelningar som respondenterna hade inom 

organisationen enbart en fördel. Som Patton (1987) nämner medförde det att fenomenet som 

studerades kunde betraktas ur flera aspekter och olika perspektiv. I och med att en av författarna 

hade god kontakt med en person i fallföretaget i fråga kan urvalet av respondenter enligt 

Bryman och Bell (2013) benämnas vara ett bekvämlighetsurval.  

 

Något som är värt att poängteras är att samtliga respondenter som var anställda hade någon 

form av chefsbefattning inom kundorganisationen. Vi blev av fallföretagets kontaktperson 

tilldelade respondenter, och det var fallföretagets val att deras deltagare utgjordes av personer 

med chefsbefattningar. Detta kan, som även diskuteras i avsnitt 6.6, innebära att de anställda 

inom kundföretaget har en mer omfångsrik inblick i företagets verksamhet och 

verksamhetsstyrning än vad konsulterna har. Vi såg dock ingen problematik i att de anställda 

hade någon form av chefsroll, då detta i slutändan lämpade sig för denna studiens syfte. Då de 

anställda, i egenskap av chefer, kan ha större insyn i verksamhetsstyrningen än anställda som 

är underordnade, bidrar det till att vi på ett fördelaktigt sätt kan förstå och sätta konsulternas 
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syn på verksamhetsstyrningen i bättre relation till de anställdas syn på verksamhetsstyrningen. 

Det ger således bättre empiriskt underlag till hur verksamhetsstyrningen utifrån konsulternas 

perspektiv skiljer sig gentemot hur verksamhetsstyrningen ska genomsyra verksamheten enligt 

anställda i chefspositioner, vilket därmed utgör ett mer relevant underlag till hur 

verksamhetsstyrningen bör anpassas.  

 

Studiens respondenter utgörs således av anställda i kundföretaget samt konsulter som är 

anställda på ett konsultbolag och jobbar åt kundföretaget. Fyra huvudsakliga argument ligger 

till grund för valet av att intervjua anställda i företaget och inte enbart konsulter. Studien syftar 

till att skapa en djupare förståelse för hur organisationer med stor andel konsulter kan anpassa 

sin verksamhetsstyrning för att öka konsulternas engagemang för verksamheten och dess mål, 

och därigenom få en mer framgångsrik organisation. Kundorganisationens 

verksamhetsstyrning kan inte anpassas utan att ta någon som helst hänsyn till de anställda, då 

det krävs att verksamhetsstyrningen tar hänsyn till alla medarbetare för att nå framgång 

(Khanam, Noor & Zaman, 2014; Gruman & Saks, 2011). Det går därför inte att besvara 

studiens forskningsfråga om företagets anställda exkluderas varför det är en förutsättning att 

de anställdas perspektiv inkluderas. För det andra tillför de anställdas syn på och inblick i 

verksamhetsstyrningen en större förståelse för konsulternas syn på verksamhetsstyrningen 

vilket förenklar analysen av konsulternas perspektiv. Detta uppfylls till ännu större grad då de 

anställda samtliga innehar någon form av chefsposition, då de har en större insyn i styrningen 

av verksamheten än ”vanligt” anställda.  Det blir för det tredje enklare att sätta konsulternas 

perspektiv i ett sammanhang och vilken inblick konsulterna har om det ges svar på hur 

verksamhetsstyrningen tar sig i uttryck utifrån synen från företagets chefer i relation till 

konsulternas. Utan en direkt insyn i företagets verksamhetsstyrning hade det för det fjärde varit 

problematiskt att dra slutsatser kring hur synen på verksamhetsstyrningen skiljer sig åt 

beroende på anställd (chef) och konsult i syfte att skapa förståelse för hur 

verksamhetsstyrningens olika komponenter kan anpassas för att öka konsulternas engagemang 

för verksamheten och dess mål. I studiens analys kommer därför de anställdas syn på 

verksamhetsstyrningen (chefernas syn) i viss mån sättas i relation till konsulternas upplevelse 

av verksamhetsstyrningen, för att kunna utläsa vilka åtgärder som krävs av kundorganisationen 

för att kunna öka konsulternas engagemang.  

 

Antalet respondenter som intervjuades, fyra anställda och sex konsulter, ansåg vi vara 

tillräckligt då den insamlande datan till studien skulle kunna hanteras på ett tillförlitligt sätt och 

vi var av uppfattningen av att den insamlade empirin skulle kunna besvara vår forskningsfråga. 

I och med att alla intervjuer genomfördes inom ramen av två dagar fick vi efter alla intervjuer 

var genomförda en uppfattning kring hur verksamhetsstyrningen inom kundföretaget tar sig i 

uttryck bland anställda (i form av chefer) och konsulter. I syfte att förtydliga ovan diskussion 

och ytterligare redogöra för val av respondenter presenteras i tabell 1 en sammanställning över 

respondenterna i samtliga intervjuerna. Den information som framgår är respondentens 

befattning, huruvida personen är konsult eller anställd, datum för intervjutillfället samt 

tidsramen för intervjun. 
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Tabell 1. Sammanställning över respondenter och intervjuer 

 

3.4.3 Utformning av intervjuguide 

Då semistrukturerade intervjuer genomförs utgår forskaren vanligen från en intervjuguide 

(Kajornboon, 2005; Justesen & Mik-Meyer, 2011). Det innebär enligt Bryman och Bell (2013) 

att det finns fördefinierade teman och övergripande frågor som ska beröras under intervjun. Vi 

ville utifrån övergripande frågor även ha möjligheten att kunna ställa följdfrågor vilket Cooper 

och Schindler (2011) menar är ett lämpligt tillvägagångssätt för att nå ett djup. Med grund i 

tidigare nämnda argument för gjorda val, utformades således en intervjuguide som verktyg i 

syfte att besvara studiens forskningsfråga. Intervjuguidens teman och frågor utgår från den 

teoretiska undersökningsmodell som presenteras i avsnitt 2.5, som i sin tur baseras på studiens 

syfte och litteraturgenomgång. Enligt Fisher (2010) bör framtagna teman ligga till grund för 

hur frågorna kategoriseras och utformas, vilket vi även hade i åtanke vid konstruktion av 

intervjuguiden.  

 

Utifrån studiens undersökningsmodell identifierades fem teman för intervjuguiden. 

Intervjuguiden börjar inledningsvis med frågor kring respondentens roll i företaget för att 

kunna få en uppfattning kring den undersökta sociala kontexten men även för att få igång 

intervjun på ett bekvämt sätt för respondenten. Intervjuguiden fortsätter sedan med frågor om 

de fem uppsatta teman som utgörs av kulturella styrinstrument, planering som styrinstrument, 

finansiella styrinstrument, belöningssystem och administrativa styrinstrument.  Fokus är 

således på de fem styrsystemen i Malmi och Browns (2008) modell av MCSP samt deltagarnas 

organisationsengagemang i relation till dessa olika styrinstrument. Intervjuguiden presenteras 

i bilaga 1 där samtliga frågor kan finnas. 

 

3.4.4 Operationalisering 

För att kunna genomföra studiens insamling av empiri och inkludera forskningsfrågor som 

behandlar det som studien ämnar belysa, gjordes en operationalisering av den teori som kan 

relateras till de respektive teman i intervjuguiden. Teorins begrepp bröts ned i syfte att förenkla 

förståelsen för respondenten för de skilda begreppen och för att underlätta genomförandet av 

intervjuerna med intervjuguiden som stöd. Operationaliseringen mynnar ut i de övergripande 

frågor som intervjuguiden inkluderar.  
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MCSP 

För att kunna skapa en bättre förståelse för vilka delar i MCSP som är viktiga för en 

organisation med konsulter som en del av medarbetarna och således besvara studiens 

forskningsfråga, tar intervjuguiden sin utgångspunkt i de fem olika komponenterna av MCSP. 

Dessa fem teman operationaliserades ner till greppbara uttryck och frågor, hänförbara till 

respektive delar. I intervjuguiden inkluderades frågor kring MCSP, som därmed grundas på 

operationaliseringen utifrån teorin. Nedan följer en diskussion av hur operationaliseringen av 

MCSP skedde.  

 

För att få en förståelse för hur konsulterna och de fast anställda upplever former av kulturell 

styrning ställdes frågor som indikerar det som Malmi och Brown (2008) benämner är kulturella 

styrinstrument. Malmi och Brown (2008) nämner att kulturella styrinstrument bland annat 

utgörs av styrning i form av värderingar och normer, varpå vi ställde frågor som berörde hur 

respondenten upplever och reflekterar kring denna typ av styrning inom en organisation. 

Styrning i form av planering kan enligt Malmi och Brown (2008) handla om att mål tydligt 

kommuniceras och att konkreta handlingsplaner utformas för att uppnå dessa, både kortsiktiga 

och långsiktiga. Därav ställde vi frågor som syftade till att ta reda på hur deltagaren upplever 

denna typ av styrning, varav en av frågorna löd: “Hur tänker du kring att organisationen 

kommunicerar vad som förväntas inom en viss tidsram?”. Vidare ställdes frågor som berörde 

hur respondenten upplever en finansiell styrning, med grund i det som Malmi och Brown 

(2008) beskriver är en sådan form av styrning. En fråga som ställdes, med följdfråga, var “Hur 

upplever du att jobba efter icke finansiella mått påverkar ditt engagemang för företaget?”, för 

att ta reda på om denna form av styrning var något som respondenten värdesätter.  

 

Malmi och Brown (2008) menar att styrning i form av belöningssystem syftar till att både 

uppmuntra finansiella resultat men även att uppmuntra ett visst beteende och behålla personal. 

Vi ville ta reda på hur deltagarna upplevde denna form av styrning och därför ställdes frågor 

som “Hur ser du på att belönas i form av icke monetära belöningar, såsom mer ansvar, 

självständighet, större handlingsutrymme?”. Den sista delen i Malmi och Browns MCSP och 

således det sista temat i intervjuguiden utgörs av administrativa styrsystem, vilket enligt Malmi 

och Brown (2008) kan vara styrning med hjälp av regler, policys och tydliga ansvarsområden. 

Frågor som kunde besvara hur deltagaren upplever en sådan styrning ställdes, varav två av 

dessa var “Hur tänker du kring att rätta dig efter regler och policys i ditt arbete hos 

organisationen? Hur tänker du kring att det finns tydliga ansvarsområden i organisationen?” 

 

Avslutningsvis inom varje tema i intervjuguiden valde vi att ställa frågor till deltagarna om hur 

de upplevde att denna styrning påverkade deras engagemang för kundorganisationen eller sin 

arbetsgivare (beroende på om det var en konsult eller anställd). Vi ville med dessa frågor 

ytterligare få underlag till att besvara vår forskningsfråga, och ta reda på hur deltagarna 

upplevde att styrningen kunde inverka på deras engagemang för organisationen. Dessa frågor 

om organisationsengagemang grundar vi i Mowday et al. (1979) och Sheldons (1971) 

definitioner och beskrivning av organisationsengagemang. Vi baserade även dessa frågor på 

den litteratur som bland annat Sletta och Stensaasen (1997) och Schultz (2000) presenterar, där 
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det framgår att konsulter kan ha ett delat engagemang för kundorganisationen och att det av 

kundorganisationen krävs att hänsyn tas till detta i utformning av verksamhetsstyrningen.  

 

3.5 Analys av data 

I anslutning till att intervjuerna hade genomförts påbörjades analysarbetet av det insamlade 

materialet genom att intervjuerna diskuterades oss sinsemellan. Det insamlade materialet från 

intervjuerna analyserades således efterhand de blev genomförda. Efter att intervjuerna 

diskuterades övergripande analyserades materialet i ett första skede genom att materialet 

transkriberades där sammanställning av svar för respektive intervjuperson till respektive tema 

gjordes utifrån studiens intervjuguide. Transkriberingarna gjordes utifrån de ljudinspelningar 

som skapades under intervjuerna vilket respondenterna, som tidigare nämnt, hade godkänt. Ett 

argument till att vi valde att transkribera intervjuerna var för att kunna diskutera och läsa 

igenom materialet i sin helhet oss emellan och genom att diskutera materialet utifrån 

transkriberingarna kunde irrelevant data selekteras bort som inte hade någon relevans till vad 

som ämnats få svar på såsom kallprat och ovidkomligheter.  

 

För att vidare kunna analysera det empiriska materialet tillämpades en innehållsanalys vilket 

enligt Graneheim och Lundman (2004) samt Hsieh och Shannon (2005) är ett verktyg för att 

analysera och tolka texter. Enligt Bryman och Bell (2013) blir det insamlade materialet mer 

hanterbart och begripligt då denna typ av analysmetod selekterar och kategoriserar materialet 

till exempelvis olika teman. Denna studiens innehållsanalys bestod av kategorisering och 

kodning i två olika steg, med skilda syften.  

 

3.5.1 Första gradens kategorisering och kodning 

Då det transkriberade materialet var omfattande var ett första steg av kategorisering i 

innehållsanalysen att meningsenheter valdes ut som ansågs vara relevanta för studiens syfte 

och frågeställning. Det är enligt Graneheim och Lundman (2004) ett tillvägagångssätt för att 

skala ner mängden transkriberat material och tolka vad som är relevant för studien. Detta första 

steg av kategorisering syftade till att få fram relevanta meningsenheter för att kunna 

sammanställa empirin. Meningsenheterna klassificerades utifrån fyra kategorier vilka kodades 

i fyra olika färger. Dessa fyra kategorier representerade hur respondenten uppfattar de olika 

delarna i verksamhetsstyrningen, vilken insyn respondenten har i verksamhetsstyrningen, 

vilken inställning personen har till verksamhetsstyrningen och hur denna styrning påverkar 

respondentens engagemang. Kategorin som fick färgen gul representerade hur medarbetaren 

upplevde att företaget använde verksamhetsstyrningen. Den gröna färgen representerar de 

meningsenheter som talade om vilken insyn medarbetaren hade i organisationens styrning. Den 

blå kategorin inkluderar de meningsenheter som speglar vilken inställning medarbetaren har 

till organisationens verksamhetsstyrning. Slutligen representerar den röda kategorin de 

meningsenheter som kunde relateras till hur respondenten upplevde att verksamhetsstyrningen 

påverkade organisationsengagemanget.  
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Figur 4. Exempel av första gradens kategorisering och kodning.  

 

Utifrån denna första kategorisering gjordes en sammanställning av respektive deltagares 

kategoriserade meningsenheter i syfte att kunna urskilja hur respondenternas uppfattning om 

styrinstrumenten skilde sig åt samt liknande varandra. Sammanställningen följde 

intervjuguidens utformning, där de respektive styrinstrumenten i Malmi och Browns (2008) 

typologi följdes. Kategoriseringen mynnade även ut i två olika sammanställningar för 

respektive styrinstrument, då de anställdas och konsulternas kategoriserade meningsenheter 

särskildes. Detta gjordes med hänsyn till vad som tidigare är nämnt, då vi ämnade få en 

uppfattning om hur konsulteras syn på och inställning till styrningen kunde relateras till de 

anställdas. Deltagarnas uppfattningar i form av meningsenheter analyserades och behandlades 

i ett sammanställt format då vi genomgående i arbetet använde oss av ett tolkande perspektiv. 

Sveningsson och Alvesson (2014) menar att det tolkande perspektivet med övergripande 

tolkningar är bättre lämpad när det kommer till att få en bättre holistisk bild eftersom helheten 

är mer väsentlig än summan av delarna. Det tolkande perspektivet har således varit en väsentlig 

del för oss för att kunna förstå helheten av vad respondenterna upplever och därmed skapa en 

rättvis bild av verklighetens konstruktion.  

 

3.5.2 Andra gradens kategorisering och kodning 

Utifrån de sammanställda meningsenheterna kunde materialet återigen kategoriseras och 

kodas, denna gång med ett annat syfte. Denna andra gradens kategorisering genomfördes i syfte 

att föra analysen ett steg närmare att besvara studiens syfte och forskningsfråga genom att låta 

den sammanställda texten föra oss vidare till nya kategorier och olika teman. Dessa kategorier 

och teman växte fram ur det empiriska materialet och presenteras i den empiriska analysen, 

kapitel fem. Tillvägagångssättet för att få fram dessa kategorier och därefter teman ur det 

empiriska materialet var likartat det vi tillämpade vid genomförande av första gradens 

kategorisering. Genom att tillämpa analysmetoden innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 

2004) med syfte att skapa en fördjupad förståelse för det studerade materialet tillämpades ett 

konventionellt tillvägagångssätt (Hsieh & Shannon, 2005). På detta sätt kunde vi låta teman 

växa fram utifrån det empiriska materialet, vilket sammanställdes i kapitel fem. 

Sammanställningen i kapitel fem innehåller ett latent innehåll av det analyserade materialet, 

vilket innebär att det är en tolkning av den underliggande betydelsen av meningsenheterna 

(Hsieh & Shannon, 2005). Sammanställningen presenteras i syfte att åskådliggöra materialet 

på ett schematiskt och systematiskt sätt vilket är av betydelse för att på ett holistiskt sätt kunna 

skapa en uppfattning kring vad den empiriska kontexten säger (Sandelowski, 2000). Dessa 

sammanfattande latenta meningsenheterna och de fyra teman som växte fram utgör grunden 
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till studiens vidare analys i kapitel sex, där dessa analyseras vidare med hjälp av den litteratur 

som presenteras i studiens litteraturgenomgång.  De fyra teman som växte fram är 

kommunikation, insyn, inkludering och möjlighet att påverka. Dessa teman genomsyrar stora 

delar av analysen och studiens övergripande slutsatser i avsnitt 7.1.1 grundas på dessa fyra 

teman.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Exempel av andra gradens kategorisering och kodning.  

 

3.6 Studiens tillförlitlighet 

Vid genomförande av kvalitativa studier är det av vikt att trovärdighet, pålitlighet och 

överförbarhet diskuteras och åskådliggörs för att öka studiens tillförlitlighet (Graneheim & 

Lundman, 2004). Det finns dock ingen enhetlig syn på vad som är av yttersta vikt när det 

kommer till kvaliteten på kvalitativ forskning enligt Guba och Lincoln (1994), som anser att 
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det inte finns något rätt eller fel i den sociala verkligheten. Det elementära handlar följaktligen 

om i vilken utsträckning den kvalitativa studiens resultat går att lita på eller inte (Graneheim & 

Lundman, 2004; Guba & Lincoln, 1994; Merriam & Nilsson, 2009). Utifrån detta är därför vårt 

syfte att kunna säkerställa att denna studie är av hög kvalitet genom att tydliggöra samt 

presentera de åtgärder som tagit för att öka tillförlitligheten och därmed ta hänsyn till den kritik 

som kan tänkas uppstå vad gäller studiens transparens.  

 

3.6.1 Trovärdighet 

Enligt Polit och Hungler (1999) berör aspekten trovärdighet till vilken mån det finns förtroende 

för hur väl datainsamlings- och analysmetoder är relaterade till studiens syfte och 

forskningsfråga. Samtliga metodval som gjorts har redogjorts för, motiverats samt varit i 

enlighet med studiens syfte och följt en metodisk logik, vilket både Polit och Hungler (1999) 

samt Patton (1987) benämner som ett kriterium för att studien ska anses vara trovärdig. Morse 

(1991) diskuterar hur trovärdigheten av en studie kan öka om empirin har inhämtats från 

passande deltagare, vilket definieras som att personen i fråga har relevant kunskap kring det 

studerade fenomenet och tillräcklig insikt i det för att kunna dela med sig om ämnet. Det var i 

denna studie väsentligt att en del av respondenterna var konsulter till fallföretaget för att 

studiens forskningsfråga skulle kunna besvaras. Detta kriterium framfördes till studiens 

fallföretag i ett inledande skede och därefter valde fallföretaget ut medarbetare som uppfyllde 

detta krav. Fallföretaget redogjorde för ett förslag på namn med respektive befattning vilket 

bekräftade att studiens deltagare var lämpliga för studiens syfte. Då syftet med studien är att 

skapa en förståelse för hur organisationer med en stor andel konsulter kan anpassa de olika 

komponenterna i verksamhetsstyrningen för att öka konsulternas engagemang för 

kundorganisationens mål, utifrån konsulternas uppfattning, var det betydande att vi kunde få 

bekräftat att deltagarna hade den insyn och det perspektiv som krävdes. På detta sätt kunde 

studiens trovärdighet till viss mån säkerställas (Morse, 1991) då vi innan intervjuerna 

försäkrade oss om att en del av deltagarna var konsulter. 

 

Graneheim och Lundman (2004) diskuterar även hur studiens trovärdighet kan öka genom 

andra tillvägagångssätt. En metod för att uppnå högre trovärdighet är att studiens författare 

säkerställer sig om att deras respektive uppfattning av det insamlade materialet stämmer 

överens. Genom att materialet transkriberades av respektive författare och därefter diskuterades 

noga innan sammanställning och analys skedde, kunde vi därigenom säkerställa oss om att vår 

uppfattning av deltagarnas svar stämde överens. Ytterligare ett sätt att stärka trovärdigheten 

genom översyn av materialet är att deltagarna får ta del av det transkriberade materialet för att 

kunna bekräfta överensstämmelse mellan material och uppfattning (Graneheim & Lundman, 

2004; Bryman & Bell, 2013). I enlighet med detta lät vi studiens deltagare ta del av den 

sammanställda empirin för att garantera att deras uppfattning av det diskuterade ämnet stämde 

överens med författarnas uppfattning, vilket stödjer diskussionen om studiens trovärdighet och 

därigenom tillförlitlighet. Detta gjordes genom att det transkriberade materialet för varje 

enskild intervju mailades ut till respektive respondent, där deltagarna ombads läsa igenom 

underlaget och återkomma om frågetecken uppkom kring innehållet. Ingen av respondenterna 

motsatte sig innehållet i det transkriberande materialet och därför fortskred vårt analysarbete. 
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Som tidigare nämnt i studien, har vi vid val av respondenter eftersträvat en bredd bland 

deltagarna till intervjuerna. I ett tidigt skede i kommunikationen med fallföretaget framhävdes 

att respondenternas roller och befattningar var av mindre betydelse, då det skulle kunna bidra 

till olika perspektiv inom organisationen. Enligt Patton (1987) är det fördelaktigt för studiens 

trovärdighet om studiens deltagare har skilda utgångspunkter inom organisationer då det ökar 

möjligheten att utforska fler aspekter av studiens syfte och övergripande forskningsfråga. Då 

studiens deltagare är verksamma inom olika delar av organisationen och utgörs av både 

konsulter och fast anställda, har de därmed olika perspektiv på det som studien ämnar 

undersöka och studiens trovärdighet kan således anses ha stärkts.  

 

3.6.2 Överförbarhet 

En aspekt som kan bidra till studiens tillförlitlighet är huruvida studien kan anses vara 

överförbar till andra, liknande miljöer (Polit & Hungler, 1999). Det diskuteras även av Bryman 

och Bell (2013) som menar att överförbarhet karaktäriseras av hur väl studiens resultat kan 

tillämpas vid liknande situationer eller senare tillfällen. Ett tillvägagångssätt för att uppnå 

överförbarhet är att en viss nivå av transparens uppnås (Graneheim & Lundman, 2004). Som 

nämnt vid diskussion av studiens pålitlighet, har vi noga presenterat, redogjort för och 

motiverat samtliga metodologiska överväganden och val, vilket även beskrivs vara ett sätt att 

ge studien transparens. Det tar sig i uttryck genom att en operationalisering och intervjuguide 

presenterats och att deltagarnas befattning och position redogörs för i tabell 1. Även 

analysmetodens tillvägagångssätt samt genomförande av kodning har tydligt skildrats och 

motiverats, vilket indikerar en hög grad av transparens och således att studiens utgör en grund 

för överförbarhet. Vidare diskuterar Graneheim och Lundman (2004) hur en rik och expressiv 

beskrivning av empirin, kan bidra till en ökad transparens och därmed ökad överförbarhet för 

studien. I utgångspunkt med det har vi vid presentation av det insamlade materialet eftersträvat 

en tydlig disponering av kapitlet med talande ordspråk och vid upprepade tillfällen använt oss 

av citat för att ge en mer målande bild av deltagarnas verklighet.  

 

3.6.3 Pålitlighet 

En kvalitativ forskningsmetod är vanligen en kontinuerlig process, där nya frågor och insikter 

om det studerade fenomenet kan uppkomma under datainsamlingens gång (Graneheim & 

Lundman, 2004). Med hänsyn till studiens pålitlighet är det av den anledningen av stor 

betydelse att författarna ständigt för en dialog över innebörden i den insamlade empirin, för att 

kunna urskilja nyanser i materialet. För att studien ska anses pålitlig och därmed uppnå en 

högre grad av tillförlitlighet har vi mellan de olika intervjuerna diskuterat kring vilka likheter 

och skillnader som kunnat särskiljas ur materialet. Då studiens insamlingsmetod var 

semistrukturerade intervjuer och tillvägagångssätt för att samla in empirin därmed inte var helt 

strukturerad och förutbestämd, innebar det att skilda följdfrågor och infallsvinklar kunde 

uppkomma mellan de olika intervjuerna. Således var det av yttersta vikt att vi förde en 

diskussion kring innebörden av utfallen och tog hänsyn till att avvikelser kunde uppstå, för att 

studiens pålitlighet skulle öka.  

 

Bryman och Bell (2013) diskuterar också hur en studie kan anses vara pålitlig och syftar då till 

hur studiens empiri kan uppfylla detta kriterium. De menar att en studies insamlade data anses 
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ha en högre grad av pålitlighet då underlaget är tydligt presenterat och synliggjort. I enlighet 

med Bryman och Bells (2013) beskrivning av aspekten pålitlighet redogjorde vi i 

metodavsnittet fortlöpande för samtliga metodiska val som gjordes och hur dessa val 

motiverades, vilket ökar studiens pålitlighet. 

 

3.7 Etiskt förhållningssätt 

Genomgående i uppsatsen har etiska överväganden tagits till hänsyn för fallföretaget och 

deltagarnas räkning, utifrån de krav Kvale och Brinkmann (2014) lyfter gällande etiska 

riktlinjer. Vidare har informationskravet tagits till hänsyn som innebär att undersökningens 

deltagare ska ha en medvetenhet kring studiens syfte och hur den ska genomföras (Bryman & 

Bell, 2013; Patel & Davidsson, 2011). I enlighet med kravet på information har samtliga 

respondenter blivit informerade om studiens syfte och genomförande i den första kontakten. 

 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att konfidentialitet är en etisk riktlinje som är viktig att ta 

hänsyn till vid utförande av empiriska undersökningar, där aspekter som vem som får ta del av 

intervjumaterialet och dess innehåll bör övervägas. Enligt Kvale och Brinkman handlar detta 

övervägande om att komma överens med undersökningens deltagare kring i vilken utsträckning 

intervjumaterialet får användas. För att säkerställa intervjumaterialets användning och vara i 

enlighet med kravet på konfidentialitet informerades samtliga respondenter innan intervjuerna 

att deras deltagande genomgående kommer att vara anonymt i studien och att de citat som 

kommer att användas även kommer vara anonyma. Det säkerställdes även i första kontakten 

med fallföretaget att anonymitet används vad gäller företagets namn i undersökningen. Genom 

att krav på konfidentialitet tagits till hänsyn kan det bidragit till att deltagarna talat mer öppet 

vilket inte främjas om de inte var konfidentiella (Bryman & Bell, 2013; Kvale & Brinkmann, 

2014). Det säkerställdes även innan intervjuerna att deltagarna gav sitt godkännande att 

intervjuerna spelades in och att det inspelade materialet (ljudfilerna) enbart var avsett för 

författarna för denna studie samt skulle raderas efter de blivit transkriberade. 

 

3.8 Metodreflektion 

Tidigt i studiens process stötte vi på problematik gällande metodologiska frågor. Inledningsvis 

var en kvalitativ utgångspunkt aktuellt för oss att tillämpa, men vid djupare diskussioner 

uppkom frågor kring om detta var det mest lämpliga valet. Vi diskuterade hur vi kunde besvara 

forskningsfrågan med enbart intervjuer, och tanken om en kvantitativ studie blev vårt främsta 

fokus. Möjligheten att kunna genomföra en kvantitativ studie undersöktes, diskuterades och 

övervägdes. Resonemanget utgick från idén om att undersöka huruvida det finns ett samband 

mellan organisationsengagemang och vilka delar i ett styrsystem som är väsentliga för en 

organisation med stor andel konsulter att ta hänsyn till för att kunna öka konsulternas 

engagemang. Då vi inledningsvis i studiens process var intresserade av detta, diskuterades om 

intervjuer kunde besvara denna typ av fråga. Det diskussionen landade i var att en kvantitativ 

studie skulle vara bättre lämpad för studiens då aktuella syfte, och därmed började vi formulera 

frågor för en enkät. Då vi utforskade litteraturområdet kring kvantitativ forskning, blev vikten 

av tydliga variabler och en kvantitativ utgångspunkt tydlig. Med grund i det, började vi 

ifrågasätta hur vår studie kunde uppfylla de kriterier och krav som en kvantitativ studie ställer 
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på de grundläggande antaganden som görs i en studie. Utgångspunkten hade hittills varit en 

kvalitativ forskningsansats och för att kunna genomföra en kvantitativ undersökning krävdes 

ett helt annat perspektiv. Många diskussioner och reflektioner kring val av forskningsansats 

resulterade därefter i att studien återigen skulle utgå från en kvalitativ forskningsstrategi. Vi 

grundade det valet i de argument som tidigare nämnts i metodkapitlet, och valde att låta 

studiens syfte och forskningsfråga återgå till sin kvalitativa utgångspunkt. Studiens syfte och 

forskningsfråga modifierades därefter till att behandla hur verksamhetsstyrningens delar kan 

anpassas för att öka konsulternas engagemang för kundorganisationen, istället för att belysa 

vilka delar i verksamhetsstyrningen som är mest väsentliga att ta hänsyn till. Ett av de främsta 

argumenten till att studien åter utgick från en kvalitativ ansats är att vi initialt ville få en 

fördjupad förståelse för det ämne som studerats och därmed var en kvalitativ forskningsmetod 

som intervjuer ett mer lämpligt val än en kvantitativ forskningsmetod, som enkät. I kapitel 8 

diskuteras hur vidare studier kan hantera frågan om en kvantitativ forskningsansats. 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras studiens insamlade empiriska material som grundar sig på data 

insamlat från tio semistrukturerade intervjuer. Presentationen av materialet följer de olika 

elementen i MCSP som presenterats i litteraturgenomgången. Materialet är även uppdelat 

utifrån anställda och konsulter under respektive del av MCSP. 

 

Den empiriska kontexten utgörs av personer verksamma inom ett industriellt petrokemiskt 

bolag (i denna studie benämnt kundföretaget), och som både är direkt anställda och konsulter 

inhyrda till kundföretaget. Konsulterna som blivit intervjuade i studien tillhör ett konsultbolag 

som erbjuder tjänster och arbetskraft verksamma främst inom den industri som fallföretaget 

verkar inom. Studiens respondenter har således överlag en liknande bakgrund och förståelse 

för den petrokemiska industrin. Fallföretaget är en del av en global koncern med totalt flera 

tiotusentals anställda. Varje fabriksanläggning inom detta processkemiska företag benämns 

som en “site”, och vi har intervjuat 10 personer som arbetar på samma site inom detta företag. 

Som nämnt i föregående kapitel utgörs personerna av både anställda och konsulter och empirin 

presenteras uppdelat mellan dessa två grupper. Samtliga intervjuer genomfördes på 

kundorganisationens site, varav alla intervjuer utom en hölls i ett konferensrum i konsulternas 

egna byggnad på området. En av intervjuerna med en anställd hölls på dennes kontor. 

  

4.1 Kulturella styrinstrument 

4.1.1 Anställda 

Företaget har grundläggande värderingar och riktlinjer som alla medarbetare ska rätta sig efter. 

De är i enhetlig mening utformade i syfte att styra medarbetarna till ett likartat beteende. De 

fyra stycken övergripande värdeorden som företaget har är inkluderat i företagets strategi och 

är även något som utvärderas vid medarbetarsamtal med de anställda. De fyra värdeorden 

består av delivery of commitment, customer focus, passion for excellence och winning 

together. 

 

“Värdeorden innebär att vi ska leverera vad vi lovar, ha ett fokus på kunden, vi ska hela 

tiden vilja bli bättre och aldrig vara nöjda med det som var bra igår samt att vi alltid ska 

hjälpas åt och använda våra styrkor som individer, grupper och som funktioner för att 

göra allt så bra som möjligt.” 

 

Dessa värderingar är något som företaget arbetar väldigt mycket med och som alla företagets 

medarbetare ska ha kännedom om samt att de ska genomsyra hela verksamheten. Företaget vill 

att samtliga medarbetare ska ha liknande värderingar men att det nog kan skilja sig bland de 

anställda hur väl man känner till värdeorden. Medarbetarna regleras också kring hur man ska 

hantera kunder, hur man resa och hur man ska ta beslut. Det finns begränsningar i hur anställda 

får agera själva och i många fall behövs ett godkännande komma två steg upp bland cheferna. 

Företaget har en code of conduct och denna uppförelsekod är något som alla på företag, 

konsulter som anställda, inte har något val utan bara måste följa. Denna uppförelsekod handlar 

om hur man ska uppföra sig i företaget, som att bete sig på ett professionellt sätt, tänka på vad 

man säger och till vem man säger, att man inte godtar mutor. Detta är något som prioriteras 
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väldigt högt och inför medarbetarsamtal förväntas medarbetarna ha läst på vad code of conduct 

innebär. Medarbetarna är även tvungna att signera ett avtal för att visa på att man förstått 

innebörden och är insatta i hur konsekvenserna blir om man inte rättar sig efter den. 

Uppförelsekod sägs fungera som en förlängd arm av företagets värderingar och utbildningarna 

kring det är ett grundläggande krav att genomföra för att kunna få jobba på verksamheten. 

 

“Organisationen är i sig väldigt formell i vissa aspekter, den code of conduct som finns 

betyder egentligen att företaget pekar med hela handen att man ska följa och det är inte 

acceptabelt om man inte följer den, det blir då varningar, reprimander eller uppsägning, 

och det ska styras utefter det oavsett om man jobbar som konsult eller anställd är man 

tvungen att skriva på alla dem här reglerna som finns för code of conduct.” 

 

“Här finns det ju stort utrymme för tolkningar vilket kan leda till att det blir lite hur som 

helst kring våra medarbetare, speciellt då stor del av vår verksamhet är outsourcad och 

de inte är direkt anställd av företaget. Konsulterna på plats representerar ju ett annat 

företag och det blir därför mycket viktigt att de vet vad som gäller när de är på plats här.” 

  

De kulturella riktlinjer som finns inom företaget att rätta sig efter kommuniceras enligt samtliga 

chefer via olika typer av kanaler, främst genom HR men även via e-learning och workshops 

som man som anställd måste genomföra. Syftet med utbildningar kring företagets kultur, 

värdeord, värderingar och uppförelsekod är att skapa en medvetenhet i företaget vad man som 

anställd har att rätta sig efter och vad företaget besitter och står för gällande kulturella riktlinjer. 

Det är nödvändigt med alla utbildningar men företagets medarbetare ska inte behöva göra volt 

på sig själv för att kunna passa in uttrycks också. 

 

“Vi har här på siten men även i företaget i övrigt väldigt tydliga värdegrunder och 

värderingar kring hur vi ska bete oss och hur vi ska upprätta oss mot varandra, och det 

finns skrivet på lite olika ställen vilket enligt mig är en av de bästa sakerna jag värdesätter 

hos företaget.” 

 

“Det behövs en gemenskap i hela företaget och för att uppnå det är det bra att företaget 

är tydlig med detta, det skapar ju även reflektioner kring medarbetarna om de vill vara en 

del av kulturen.” 

 

Den kulturella styrningen företaget har värdesätts väldigt högt och företaget har en väldigt 

säker och tydlig arbetsplats gällande den kulturella aspekten. Kulturen är något man som 

anställd ska vara stolt över. Ett av värdeorden berör säkerheten på företaget och handlar om att 

man som anställd ska skydda personer från att skadas. Samtliga anställda i chefspositioner 

anser att företagets värdegrund och uppförelsekod är ett avgörande och viktigt styrmedel 

företaget använder för att kunna få kontroll på verksamhet. Det måste vara hårt styrt för att 

kunna skapa en medvetenhet i organisation så det sitter i ryggmärgen på hur man ska uppföra 

och sig rätta sig efter. En av cheferna säger att det verkligen inte är något man bara läser eller 

skriver under sen låter vara, utan något man ska ta till sig och ha med sig hela tiden. 
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“[…] syftet är väl egentligen att skydda personer från att skadas men det känns också som 

att det används för att skydda företaget vilket inte känns helt rätt att det finns så många 

regler för att skydda verksamheten istället för personerna.” 

 

“Det är här på verksamheten avgörande och bra att det finns grunder för hur man som 

medarbetare, anställd eller konsult har att rätta sig men det är också viktigt att man har 

möjligheten att utvecklas och få sin åsikt hörd varför det inte får vara för hårt styrt.” 

 

Företaget är av den mer informella karaktären men formell i vissa hänseenden och det finns 

tydliga hierarkier. Inom företaget finns det många chefer med olika ansvarsområden som vill 

få sin åsikt hörd i operativa beslut för verksamheten, men den hierarki som finns inom företaget 

innefattar en öppenhet kring vem som gör vad, vem som har ansvar över vad och vem som är 

bäst på vad, men dock ingenting som direkt styr verksamheten. 

 

4.1.2 Konsulter 

Konsulterna upplever att det inom kundföretaget är mycket fokus på hälsa, miljö och säkerhet 

vilket tar sig i uttryck genom olika värdeord och värderingar. Det är mycket värderingar inom 

kundföretaget som just berör säkerhet och att företaget är väldigt hårda med att det följs samt 

att det ska genomsyra hela verksamheten. Detta är något som värderas väldigt högt och 

företagets styrning gällande detta påverkar hur de arbetar och hur dem ska bete sig. Det blir 

mer och mer styrt kring hur kundföretaget vill att konsulterna ska rätta sig efter. Konsulterna 

har inte någon vetskap kring hur kundföretagets andra värderingar eller värdeord tar sig i 

uttryck och på vilket sätt dessa ska genomsyra verksamheten. 

 

“Jag kan inte direkt uttala mig vad som är deras [kundföretagets] värderingar och hur vi 

ska anpassa oss till dessa. Jag kan inte deras slogan eller så men HSE [Health, security & 

environment] är nummer ett och det är de väldigt tydliga med att vi ska följa här på 

verksamheten.” 

  

Konsulterna har bra insikt vad gäller hälsa, miljö och säkerhet men de upplever tappa 

resterande delar inom kundföretagets kulturella delar då säkerhet är en sån stor och omfattande 

del. Det är svårt att veta kundföretagets alla värderingar då det finns en gränsdragning i och 

med att de inte vet alla företagets mål och värdegrunder. De inom konsultbolaget har 

uppmärksammat att det är av vikt att det finns värderingar som de kan rätta sig efter och en 

gemensam kultur som de kan grunda sig på när det arbetar ute hos kund. I avtalet mellan 

kundföretag och konsultbolag framgår information kring vad deras roll i kundföretaget handlar 

om men det finns en avsaknad vad gäller de kulturella aspekterna. 

 

“Det blir svårt att veta alla värderingar kundföretaget besitter om de inte direkt 

kommunicerar ut de till oss. Vi utför ju en del av verksamheten och vad de har totalt är 

inte solklart. Här handlar det ju då om att kundföretaget är tydlig och i alla fall är tydliga 

med att kommunicera ut den del som har med vår roll att göra.” 
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“[…] Det kan ibland uppstå situationer där vi har olika uppfattningar, så personligen 

tycker jag vi borde ha kännedom och en tydlighet kring vad de (kundföretaget) har för 

värderingar och värdeord och vad de betyder samt hur den kulturella aspekten inkluderar 

oss.” 

 

“[…] Det finns en typ av barriär att de personer som sitter närmast och ältar avtalen är 

förmodligen välförstådda i dem och i och med att avtalen sträcker sig under en 

treårsperiod så tar det lång tid för förändringarna att komma igenom vilket jag då tycker 

borde kommuniceras ut bättre till oss.” 

  

Konsulterna är väl medvetna om att kundföretaget har en code of conduct som de ska rätta sig 

efter och upplever att de blir styrda väldigt mycket från kundföretagets håll gällande detta. Det 

är något de måste signera och kundföretaget kräver att de är medvetna om uppförande på 

verksamheten och vilka konsekvenser som finns gällande uppförande. Det är ett bra sätt för 

kundföretaget att styra sina anställda men även alla konsulter på plats. Detta då konsultbolaget 

har motsvarande formuleringar som konsulten står bakom till 110 procent och det blir därför 

lättare att rätta sig efter även hos kundföretaget. Samtliga konsulter upplever dock att de är bra 

att det finns styrdokument som tillhandahålls för dem att rätta sig efter och följa så de kan öka 

deras medvetenhet kring vad kundföretaget förväntar sig av dem. De menar dock på att de vill 

ha möjligheten att kunna påverka avtalen som de ska signera om de inte är helt i linje med deras 

intresse. De upplever att de vill ha en inverkan i vad som sker och inte bara signera för att 

kundföretaget begär det. 

 

“Vi har väl inte direkt något val utan måste signera avtalet och vara glad eller välja att 

inte signera avtalet och då få lämna. Vi är ju på kundföretagets mark kan man säga.” 

 

“Just den styrningen [code of conduct] får vi ta stor del utav. Den påverkar ju hur vi 

arbetar, exempelvis att vi måste göra riskanalyser innan varje projekt tas i kraft och jag 

upplever att det blir mer och mer sånt. Att vi ska rätta oss efter det.” 

 

Flera konsulter upplever dock att kundföretaget på ett sätt förväntar sig att de ska ha vetskap 

och rätta sig efter kundföretagets värdeord, värderingar och uppförelsekod men att de i vissa 

delar inte får den insyn de behöver för att kunna leverera vad som förväntas. På det sättet 

upplever de flesta konsulter att ”kund och beställare relationen” utnyttjas men att de ibland 

tillhör samma organisation och jobbar mot samma mål. Det hade varit fördelaktigt om de själva 

fick vara en del i arbetet kring deras roll i kundföretaget och ge input i hur man ska tänka och 

hur värderingar, värdeord och code of conduct tar sig i uttryck på deras nivå. 

 

“Vi konsulter är inte riktigt inkluderade i arbetet med att ta fram något utav dessa. Det är 

mer ”varsågod, gör det här, signera här”. Jag hade föredragit om ”vår” sida fick säga 

vår syn på saken.” 

 

“Att ha möjligheten att kunna ifrågasätta och kunna påverka är något som gör skillnad i 

vår roll som konsult.” 
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I konsultbolaget har de en egen kultur som betyder att de ska vara stolta över bolaget och att 

de ska vara engagerade för bolaget i sig. Det blir dock problematiskt då kundföretaget trycker 

på och förväntar sig att de ska tillhöra deras kultur. De från konsultbolagets sida ska känna sig 

som en konsult väl på plats ute hos kund, men allt arbete de utför och feedback de får påverkar 

deras roll att inte se sig själva som en konsult. Flera konsulter menar därför att de tycker det är 

av vikt att konsultbolaget är tydlig med vilka värderingar och värdeord de ska rätta sig efter 

men att de måste kunna gå att leva upp till när det arbetar hos kundföretaget. Gemenskapen på 

kundföretaget är en viktig del för att dom ska trivas och vara engagerade vilket betyder att 

kundföretaget ska ha en öppenhet i att välkomna dom till deras företagskultur och gemenskap. 

 

“Jag är väl egentligen inte lojal mot varken kunden eller min arbetsgivare utan till 

verksamheten här och människorna man har runt omkring sig, det är själva gemenskapen 

som är av betydelse för att jag ska trivas och göra ett bra jobb och det är väl det jag tycker 

man ska ha möjligheten till att känna.” 

 

“Jag har nog fått mindre insyn i verksamhetsstyrningen och alla förändringar som sker 

som då inkluderar vad de [kundföretaget] har för värderingar och så men gemenskapen 

är nog densamma. Jag skulle även säga att det är viktigt att det inte är grupperingar, alltså 

att ”konsulter är för sig” utan att det är en gemenskap som innefattar anställda och 

konsulter.” 

 

Konsulterna upplever att kundföretaget har blivit mer formell och uppstyrd då flera 

arbetsförändringar skett på verksamheten vilket lett till att ansvar brutits ner och fler personer 

inom kundföretaget ägnar sig åt sin del och har ansvar över det. Formaliteten får konsekvenser 

inom vissa avdelningar då vissa enbart arbetar inom sin arbetsbeskrivning och ej går utanför 

vilket indirekt påverkar konsulternas roll i arbetet. Otydliga ansvarsområden inom 

kundföretaget skulle göra deras arbete svårare att utföra då de behöver veta vilka personer de 

ska vända sig till och vad som förväntas av dem att utföra.  Samtliga konsulter upplever därför 

att kommunikationen måste vara tydlig kring vad kundföretaget och konsultbolaget har lovat 

varandra och att det måste finnas en öppen dialog mellan de olika parterna för att allt ska 

fungera. 

 

“Vi måste ju vara välförstådda och informerade kring vad som gäller i och med att vi är 

här på plats hos kundföretaget och uträttar olika typer av arbeten samtidigt som 

kundföretaget ska vara tydliga med vad de kan förvänta sig av oss och vad vi ska rätta oss 

efter.” 

 

Samtliga konsulter menar dock på att arbetssättets uttryck är mer av den informella karaktären 

då det finns ett nära samarbete mellan olika avdelningar på siten. De flesta konsulter upplever 

att de mer är en avdelning på kundföretaget än på konsultbolaget i och med att de arbetar tätt 

ihop med kundföretagets anställda. Så länge allting går enligt önskan så upplevs alla tillhöra 

ett gemensamt företag men när det blir några problem eller att vissa jobb blir för dyra, märks 

det tydligt av att de inte tillhör samma företag utan två separata. Det finns delade åsikter kring 

detta då en konsult menar att den generellt inte ser sig som en konsult men att det är väldigt 
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klart vem som är dennes arbetsgivare och det då kan upplevas konstigt eftersom det är 

kundföretaget som styr dem mest. Samtliga konsulter tycker dock att ju mer informell 

kundföretaget är desto mer får de deras åsikt hörd och finner arbetet mer intressant. Konsulterna 

menar därför på att det måste finnas en balansgång vad gäller olika sammanhang för att deras 

roll ska kunna passas in i företaget. 

 

4.2 Planering som styrinstrument 

4.2.1 Anställda 

Av de anställda personer, i chefspositioner, som blivit intervjuade upplever samtliga att det 

finns tydliga handlingsplaner för både kort- och långsiktiga mål, övergripande för hela 

organisationen och för de olika delarna inom verksamheten. Organisationen har tagit fram en 

femårsplan för de mer långsiktiga målen inom respektive avdelning vilken kontinuerligt 

uppdateras, och det finns ständigt en 1-årsplan som ska följas av medarbetarna. Det benämns 

som en SIP-plan, där allt som ska ske inom verksamheten ska finnas med. Det finns olika typer 

av investeringsplaner som medarbetarna hela tiden arbetar med, och resurser och investeringar 

planeras för både kort- och långsiktiga mål.  

 

“Jag skulle säga att planering är ett tydligt styrmedel här på företaget för vi har något 

som vi kallar för en SIP vilket är detsamma som en femårsplan så där har man lagt upp 

inom alla områden inom HSE [Health, Security & Environment], underhåll, 

processäkerhet, vad som ska ske i en plan.” 

 

“Det är då även kortsiktiga och långsiktiga mål som vi planerar utefter så vi jobbar då 

exempelvis med ett-årsplanen men sen har vi en 3-5 årsplan som vi följer och uppdaterar 

hela tiden.” 

 

Samtliga anställda uppger att de har en förståelse för sina mål och en medvetenhet om hur 

uppfyllandet av dessa kan bidra till organisationens övergripande mål. Det finns en konkret 

plan för hur man ska uppnå dessa, och de anställda känner till företagets övergripande mål och 

tycker budskapet är tydligt kring var organisationen ska nå. Det finns en sämre insyn i mindre 

delar av planeringen och de önskar få mer insyn gällande den mer detaljstyrda planeringen. Det 

kommuniceras inte ut hur de övergripande målen ska konkretiseras ner och det resoneras kring 

om det kan bero på att organisationen är en del av en större koncern. De flesta anställda, 

inklusive cheferna, upplever att företagets kommunikation av mål och planering är bra, och 

specifikt tack vare att det kommer direkt från cheferna, istället för ryktesvägen genom kollegor.  

 

“De övergripande målen har till viss del koppling till mina egna mål, vi jobbar ju med 

underhållsverksamheten och då har vi ju våra krav uppifrån att tillfredsställa siten.” 

 

Planering är ett viktigt styrmedel för ledningen och det är viktigt att veta vilka handlingsplaner 

som finns för var man är på väg och när man ska nå dit. En av de anställda arbetar inom en 

planeringsavdelning och menar att en noggrann planering är högst väsentlig Planering samt 

kommunikation av planeringen är något av det viktigaste styrmedlet, och en förutsättning för 
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att kunna planera sitt arbete även långsiktigt för att kunna göra ett bra jobb då man har krav på 

sig inom de respektive områdena. 

 

“Ska vi lyckas med våra uppdrag så måste det finnas en strikt planering därför det berör 

stora kostnader, väldigt mycket folk och material samt så finns det väldigt stora risker med 

det vi gör. Det måste bli rätt den första gången och vi har därför inte råd med en andra 

chans.” 

 

“Jag tycker därför det är ett tillvägagångssätt som är bra då det ökar allas medvetenhet 

om vad som ska göras samt vart vi är på väg och i planeringen vi gör.” 

 

Samtliga av de anställda på kundföretaget uppger att de tycker att en tydlig planering är något 

som engagerar dem. En av cheferna tycker att det är engagerande att veta vad det förväntas av 

denna, och att det blir mer engagerande att ha både kort- och långsiktiga mål att jobba mot. En 

annan av cheferna uppger att planering är en viktig styrkomponent i det dagliga arbetet och att 

det är något som engagerar personen i sitt arbete. En av de anställda uppger däremot att en 

större insyn i och förståelse för planeringen är något som skulle engagera mer i arbetet. De 

anställda upplever att det är engagerande att kunna få vara en del av planeringen och till viss 

mån påverka. 

 

“För mig så underlättar det mitt arbete väldigt mycket att jag vet vart företaget är på väg 

någonstans så det är för mig något som jag tycker engagerar mig i mitt arbete.” 

 

“Det är något som engagerar mig, när jag får inblick i och förståelse för var planeringen 

leder.” 

 

4.2.2 Konsulter 

Samtliga intervjuade konsulter upplever att de till hög grad styrs av planering i sitt arbete. Flera 

av konsulterna är involverade i projekt och där utgörs planeringen till största del av 

projektplanering. För de konsulter som inte enbart ingår i projekt kan en del av 

planeringsarbetet även bestå av investeringsmöten för flera projekt eller underhållsarbeten. 

Dessa konsulter upplever att det finns en tydlig process för planering av underhållsarbeten, och 

att det finns många steg för att slutligen kunna genomföra arbetet. Det kan i dessa fall röra sig 

om felanmälan som följs av en värdering och tidsplan för åtgärd, därefter genomförs 

förberedning av arbete och planering av arbete in i gemensamt tidsschema.  

 

Projektplanering och denna planering för underhållsjobb tycker konsulterna utgör en ytterst 

kortsiktig planering i många fall och de tolkar det som en del av organisationens kortsiktiga 

handlingsplan. En av konsulterna lyfter fram att det numera är mer strikt planering för 

kortsiktiga arbeten vilket inte var fallet för några år sedan och samma person framhäver att 

många av konsulterna känner sig mer låsta nu.  
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“Förr var det mer att vi gjorde saker utan att någon planering skedde. Personalen, om 

man generaliserar, tycker inte om denna mikrostyrning. Det var roligare förr när man fick 

större frihet. Nu är man upplåsta och det är många som inte tycker om det.” 

 

Flera konsulter upplever att kommunikationen av den kortsiktiga planeringen tenderar att brista 

i många fall vilket kan många tror ligger till grund för att informationen till konsulterna uteblir. 

Samtliga konsulter tycker det är viktigt att kundföretaget tydligt kommunicerar ut till 

konsulterna vad de förväntar sig att dom ska göra och inom vilken tidsram arbetet ska göras, 

för att undvika denna problematik. Uppfattningen från ett par av konsulterna är att det finns för 

omfattande planering i många fall.  Konsulterna upplever att det inom kundföretaget är en aning 

rörigt gällande vissa delar av planeringen, och att det ibland upplevs som att kundföretaget 

själva inte har full ordning på hur och när arbeten ska bli genomförda. Kundföretaget tenderar 

då att indirekt lämna över ansvaret på konsulterna, utan att de blir involverade i 

planeringsarbetet.  

 

“Där jobbar kundföretaget med många saker men lyckas inte nå ut då det kommer så 

mycket nytt hela tiden, organisationen orkar inte ta emot inte riktigt heller och 

kommunikationen blir bristfällig.” 

 

“Det kan vara viktigt att jobba med planering ännu mer men sen kommer vi i ett läge då 

kundföretaget inte riktigt orkar jobba ända fram med planeringen. De förväntar sig att vi 

fyller i där de slutar med arbetet och det vet vi ju mest efteråt att där skulle vi fyllt i. Det 

är därför så viktigt att de [kundföretaget] är tydliga kring vad som förväntas av oss att 

göra.”  

 

En del av kommunikationen från kundföretaget till konsulterna gällande planering består av 

olika tidsscheman, för projekt och underhållsarbeten. Konsulterna lyfter fram att det är 

betydelsefullt för dem att i god tid ta del av denna information. Flera av konsulterna upplever 

dock att de i många fall behöver be om eller kräva en större insyn i denna typ av 

planeringsarbete då kundföretaget inte har en naturlig informationsväg gällande detta till 

konsulterna.   

 

“Det finns tidsscheman där det framgår på sätt och vis vad de förväntar sig utav oss men 

i många fall måste vi trycka på för att få ut den informationen.” 

 

“De övergripande målen och planerna för att nå dem är ingenting direkt som 

kommuniceras till oss utan i så fall något vi får be om att få ta del av men det går väl på 

sätt och vis att se i projekt som vi står för.” 

 

Det som samtliga konsulter är överens om är att de inte har någon uppfattning om 

kundföretagets mer långsiktiga och övergripande mål. De upplever därför inte om det finns 

någon handlingsplan för att uppnå dessa eller om kundföretaget kommunicerar detta till 

konsulterna. Flera upplever att de som konsulter enbart får ta del av den kortsiktiga planeringen 

och att de inte har någon insyn i vad företaget ska åstadkomma på längre sikt. Konsulterna är 
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heller inte medvetna om vilken vision och strategi kundföretaget har, eller hur deras arbete 

spelar in för att nå dit.  

 

“Jag vet exempelvis inte vad deras vision och strategi är, bara att vi förmodligen utgör en 

del av arbetet med att nå dit men deras primära uppgift är kanske inte att informera oss 

om det.” 

 

De flesta konsulter är dock medvetna om att kundföretaget antagligen har handlingsplaner för 

de mer långsiktiga målen, som berör hela verksamheten. Det finns ett intresse bland 

konsulterna av att få en inblick i hur företaget tänker och har för framtidsplaner och hur arbetet 

ska genomföras även om det inte skulle påverka konsulternas arbete alltför mycket. Flera 

konsulter tror att de anställda blir mer involverade i den långsiktiga planeringen än konsulterna 

och skulle tycka det var intressant att få ta del av även de långsiktiga målen och planerna. En 

konsult menar att det skulle bli ett tydligare gränssnitt mellan medarbetare om även konsulterna 

fick ta del av de långsiktiga planerna, så att både konsulter och anställda är medvetna om vilken 

roll de har i att uppfylla de övergripande målen.  Konsulterna tycker att om de informerades 

om den mer strategiska och långsiktiga planeringen skulle de även få en större förståelse för 

den kortsiktiga planeringen. Om de fick en större insyn i vad kundorganisationen på lång sikt 

vill förmå, och hur de vill arbeta för att nå dit, skulle det även öka konsulternas engagemang 

för kundföretaget. 

  

“Hade man fått information om de långsiktiga målen hade man ju fått större förståelse för 

varför man gör detta nu och större förståelse för utfallet av det på det stora hela.” 

 

“Vi får planeringen för den operativa nivån men inte den strategiska nivån och inte 

verksamheten och vart dom vill. [...] Men det hade varit intressant om man fick ta del av 

den strategiska biten också för att skapa en större förståelse för verksamheten.” 

 

“Jag skulle säga att jag blir mer engagerad om jag även skulle få ta del av de långsiktiga 

planerna.” 

 

4.3 Finansiella styrinstrument 

4.3.1 Anställda 

De anställda på kundföretaget upplever samtliga att det finns många finansiella mått som 

verksamheten styrs efter. Flera anställda nämner att det finns mellan 30 och 50 olika nyckeltal 

som verksamheten mäter, vilka de benämner som KPI:er. De finns skilda KPI:er för de två 

olika fabrikerna inne på siten, och många av kraven är kopplade till kvalitet, volym, miljö och 

utsläpp samt optimering av tid. 

 

“Jag upplever att vi har många finansiella mått som verksamheten styrs efter, det är 

KPI:er så det sprutar om det.” 
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Flera av de anställda med inblick i olika projektsammanhang, betonar att budget är något som 

utan undantag alltid tillämpas för organisationens olika projekt. Ett par av de anställda uttrycker 

att det är strikt styrning med hjälp av budgets, och att dessa ska följas noga. I projekten där 

även konsulterna ingår arbetar de alltid med budgets, och det finns krav rörande 

budgetprocessen. Det finns en styrgrupp för varje projekt, bestående av en eller flera personer 

(beroende på projektets storlek) som följer upp projekten och hur de följer budgeten. En av 

cheferna lyfter också fram att de arbetar med uppföljning. De har implementerat en Lean Six 

Sigma-modell vilket är en projektmetodik där mått sätts, arbetet genomförs och det sker en 

uppföljning av utfallet. Denna typ av arbetsgång är något som är tänkt att utgöra en 

grundläggande arbetsprocess i projektsammanhang men det är ännu inte helt implementerat 

som tillvägagångssätt.  

 

“Där [projekt] har vi mycket budgets och har man tagit fram en budget måste man ju hålla 

den, annars blir man ju uppsträckt där. Så är det ju.” 

 

En anställd menar att de finansiella och icke-finansiella måtten hänger ihop. Denna person 

upplever att de icke-finansiella måtten främst kretsar kring utbildningar och att medarbetarna 

för att kunna uppnå alla KPI:er måste kunna klara av sina arbetsuppgifter och ha rätt kompetens 

och kunskap.  En av de cheferna med insyn i HSE-arbetet nämner att det finns runt 10 mått 

som relaterar till hur väl organisationen arbetar med frågor rörande hälsa, säkerhet och miljö. 

Det är icke-finansiella mått som påverkar de finansiella måttens utfall, vilket exempelvis kan 

utgöras av mått kopplade till lönsamhet.  

 

“För det som verkligen är något vi värderar högt gällande mätetal är att om någon skulle 

skada sig allvarligt så står hela siten still, för det stoppar upp allting så det är nummer ett 

i fokus och ingenting vi bara säger utan det är verkligen så. Det är ett mjukt mål men att 

vi inte ska ha några olyckor är jätteviktigt och utgör därför grunden till lönsamhetsmål 

exempelvis.” 

 

Alla chefer tycker att det är viktigt att man jobbar med både mått och uppföljning av budget. I 

deras roller har måtten inte en lika stor betydelse som för medarbetarna ute i produktionen men 

de tycker att det är vitalt med mått i alla delar av verksamheten för att kunna se om 

verksamheten gör rätt saker och om de når rätt resultat. De menar att verksamheten inte skulle 

fungera utan denna typ av styrning med olika mått. En av cheferna nämner att sitens olika 

prestationsmått har varit underlag för beslutfattande centralt i koncernen och påverkat var 

koncernledningen väljer att installera nya fabriker. En av de anställda upplever däremot att det 

finns för många KPI:er att förhålla sig till, och att antal nyckeltal borde ligga mellan 5–10 

stycken, i stället för mellan 30–50 stycken. Hen upplever att om de finns för många nyckeltal 

börjar man själv selektera ut vilka som man personligen tycker är viktigast.  

 

“Vissa grupperingar här på verksamheten har exempelvis 50 stycken KPI:er att rätta sig 

efter vilket förmodligen gör att helheten förminskas och man bara fokuserar på vissa tal 

istället. [..] Jag personligen skulle säga att nyckeltalen borde ligga mellan 5–10 stycken 

och efter det börjar man tappa fokus på vad det egentligen ska användas till.” 
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En av cheferna med insyn i HR-arbete menar att det är helt irrelevant och omotiverande att se 

en utveckling och ta åtgärder och sedan inte veta vad det resulterar i. Samma person tror att det 

är få människor som inte vill se vad det man gör leder till. Samtliga anställda är av 

uppfattningen att en organisation behöver ha både mål att jobba efter men även uppföljning av 

sådant som är verkställt. En anställd som är inblandad i projekt upplever att det är roligt och 

engagerande att ha fått en budget avsett för ett projekt, och att en förändring är avsedd att 

genomföras för att förbättra något. Alla anställda är överens om att styrning med olika typer av 

mått är engagerande, och att uppföljning gör det ännu mer engagerande. Flera av de anställda 

uttrycker dock att de icke-finansiella måtten är mer engagerande än de finansiella måtten.  

 

“Det påverkar ju självklart mitt engagemang då jag vill kunna se i min roll att det jag 

sliter med på dagarna ger resultat i andra ändan.” 

 

“Jag kan tycka att de icke-finansiella måtten engagerar mig till viss del. [...] Det finns 

olika sätt, vissa tycker lönen är viktig och andra tycker ledighet eller andra förmåner men 

även utbildningar och att kunna utvecklas för att komma vidare är något jag värderar 

högt.” 

 

“Jag tycker det är roligt att arbeta efter mått och med uppföljning. Har man det kravet på 

sig då vet man att fabriken går bra.” 

 

4.3.2 Konsulter 

Alla konsulter upplever att kundföretaget arbetar mycket med olika typer av KPI:er. I 

projektverksamheten finns det KPI:er som mäter resultat och framfart i investeringar. En 

konsult upplever att de huvudsakliga KPI:erna för investeringar är kopplade till kostnad, tid 

och teknik, vilka sedan är nedbrutna till mer finfördelade nyckeltal. Det arbetas även med 

Performance-board som är tavlor där man fyller i siffror manuellt gällande produktionen eller 

underhållsarbete. Det finns olika performance-boards i de skilda verksamhetsgrenarna, och 

site-ledningen har en som visar sammanställning av samtliga andra boards. Flera av 

konsulterna uppger att de har en stor insyn i vilka KPI:er som används eftersom det är 

konsulterna som levererar och presenterar måtten. En av konsulterna upplever att denna blir 

mer styrd av konsultbolagets olika mått, men att dessa liknar kundorganisationens finansiella 

mått.  

 

“Jag upplever att man jobbar väldigt mycket med olika typer av KPI:er, i alla möjliga 

former.”  

 

Av en av konsulterna lyfts det fram att kundföretaget tydligt gör klart vikten av att särskilja 

underhållsbudget och projektbudget. Konsulten tycker att kundföretaget är tydliga med att 

kommunicera vad som ska inkluderas i projekt och vad som tillhör underhållsbudgeten. Budget 

beskrivs av samtliga konsulter vara något som används till stor del av kundföretaget och att 

konsulterna är hårt styrda i projekten genom budgeten. Tillvägagångssättet för budgetering för 

projekt brukar bestå av ett förprojekt där en kostnad för projektets genomförande uppskattas 
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och därefter behöver gruppen av konsulter och anställda äska pengar från kundföretagets 

investeringsbudget för att genomföra projektet. Konsulterna uppger vad projektet kräver i 

arbetstid och resurser och kundföretaget ger feedback på hur mycket respektive projekt kan 

röra sig med. Upplever konsulterna att budgeten inte kommer räcka måste de göra 

kundföretaget uppmärksamma på detta.  

 

Flera av konsulterna uttrycker att de inte är involverade i uppföljning av de olika utfallen för 

alla KPI:er och budgets. Det kan gå flera månader innan det görs en avstämning med 

konsulterna om utfallet och nuläget. Konsulterna tycker att en väsentlig del av det beror på att 

det inte finns en tydlig kommunikation mellan konsultbolaget och kundföretaget, gällande 

avvikelser och uppföljning. Konsulterna märker däremot av högre krav på uppföljning och 

rapportering till kundföretaget, och att det finns höga förväntningar på konsulterna att leverera 

information om de utfall som efterfrågas. De lyfter fram att det inte finns veckovisa möten för 

uppföljning av budget men att konsulterna har interna möten där detta sker. En av konsulterna 

uttrycker att det inte finns något intresse av att följa upp utfallen, utan om fabriken går bra ses 

det som en indikation på att olika mått uppfylls. Konsulterna beskriver även att en indikation 

på hur väl måtten uppfylls är i hur kundföretaget agerar. Det kan te sig i hur olika projekt tillåts 

fortskrida av kundföretaget.  

 

“Men jag märker inte av kommunikationen från kundföretaget dagligen eller så där. 

Några månader går och så kanske vi kollar hur vi ligger till och märker att det ser bra 

ut.” 

 

“Vi får inte jättetydlig uppföljning på hur det går men vi märker av det om kundföretaget 

använder det för att agera och det märks om dom vill bromsa eller gasa vidare i projektet.” 

 

En av konsulterna uppger att denna inte har någon insyn i vilka icke-finansiella mått 

kundföretaget arbetar efter. Flera av konsulterna upplever att de icke-finansiella mått 

kundföretaget arbetar med är direkt kopplade till de finansiella måtten. En konsult menar att 

alla icke-finansiella mått går att omsätta till finansiella resultat eftersom verksamheten rör sig 

om kontinuerlig drift av en fabrik. Konsulterna beskriver även att icke-finansiella mått kan röra 

sig om mått kopplade till HSE. De ska exempelvis göra så kallade ronder där de bevakar och 

utvärderar varandra utifrån kraven på HSE, och dessa utfall följs därefter upp som en KPI. Ett 

annat icke-finansiellt mått som används för att styra verksamheten beskrivs vara att olycksfall 

mäts. Det finns ett mätetal som visar hur många dagar det var sedan det rapporterades en skada 

som påverkar arbetsförmågan och möjligheten att gå till jobbet.  

 

“Jag har inte koll på vilka icke-finansiella mått som kundföretaget arbetar med.” 

 

“Om vi tappar kvalitet, tappar vi produktivitet och då tappar vi pengar på det. Allt går att 

omsätta till det finansiella. Får vi ett kvalitetsproblem så blir det en kostnad, får vi ett 

produktivitetsproblem så får vi en kostnad.” 
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Flera av konsulterna uppger att de tycker att det är en självklarhet att bli styrda av budget och 

olika typer av mått. Det tycker det är ett bra sätt att följa upp att organisationen är på rätt väg 

och att konsulterna sköter de åtaganden de gjort. De lyfter även fram att det är ett bra verktyg 

för att kunna utläsa vilket förbättringsarbete som krävs och var fokus behöver vara. De trycker 

däremot på att det viktigt att energi riktas på rätt saker, och när det är för många KPI:er som 

ska mätas blir det för mycket att rikta sin energi mot. En konsult menar att det riskerar att bli 

inflation bland de finansiella måtten om de är för många till antalet. Av flera konsulter 

framkommer att styrningen av budget kan tendera att bli för hård, då det ibland kan krävas att 

budgetens ramar överskrids för att arbetet ska kunna vara genomförbart. Flera konsulter uppger 

att det i vissa fall blir för åtstramat inom delar av verksamheten som kundföretaget inte 

prioriterar, som i arbetet med dokumentation över olika instrument och i olika system. En åsikt 

som lyfts är att utrymme till arbete med utveckling och förbättring inte ges när konsulterna blir 

för styrda av finansiella mått, vilket hämmar det spontana förbättringsarbetet.  

 

“Jag tycker det är bra att de [måtten] används, men att man har tid att följa upp det, samt 

att man fokuserar på rätt saker så det inte blir inflation, alltså för många nyckeltal.”  

 

“Sedan är det klart att det inte får bli för mycket för då blir så tajt så det inte ges utrymme 

att göra det där lilla extra som ibland krävs för att det är så stort fokus på att göra precis 

det som står på pappret just nu.” 

 

En konsult är till viss del involverad i inköp av utrustning till projekt, och beskriver att de har 

relativt fria ramar för dessa inköp. Det är konsulterna som tar in offerter, granskar dessa och 

därefter gör beställningar, efter att ett OK har getts av kundföretaget. Det beskrivs vara ett 

fungerande arbetssätt och konsulten uppskattar det delegerade ansvaret. Flera av konsulterna 

tycker att kundföretagets olika mått är relativt lika arbetsgivarens, och uppger att dessa mått 

till viss del engagerar hen i arbetet. Det beskrivs vara engagerande när man vet att man mäts 

och när det blir mer konkret i siffror. En annan konsult upplever inte att styrning med olika 

mått engagerar hen mer än något annat.  

 

“Jag upplever inte att styrning med hjälp av dessa mått engagerar mig mer än något 

annat. Jag vill prestera så att det blir rätt hela tiden men exakt vilket mått bryr jag mig 

inte så mycket om.”  

 

“Jag tycker att det [ansvara över inköp] fungerar bra, det är roligt att få en bra kontakt 

med leverantören och få ta det ansvaret.” 

 

“Jag tycker det är engagerande för då vet man att man mäts och man tänker hela tiden på 

det. Mera svart på vitt.” 
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4.4 Belöningssystem 

4.4.1 Anställda 

En av cheferna på kundföretaget uttrycker att det finns bonus för alla anställda på siten, och 

hur stor möjligheten till att erhålla bonusen är beror på var man befinner sig inom 

organisationen. Det beskrivs att det finns ett bonussystem som bygger på att personalen 

levererar och då belönas utifrån det. Det upplevs vara mycket styrt från den centrala ledningen 

i koncernen och att alla anställda därför ska behandlas lika, vilket resulterar i en fyrkantig och 

icke-individuell process gällande löneökning. Det påpekas även att företaget erbjuder förmåner 

i form av bland annat hälsobidrag och lunchsubventioneringar, men att många av de anställda 

förmodligen inte är medvetna om allt. Det uttrycks att HR bör bli bättre på att kommunicera ut 

till de anställda vad organisationen erbjuder, men inte i avseende på konsulter. En av de 

anställda tycker att medarbetarsamtalen med alla anställda utgör ett bra forum för att diskutera 

både monetära och icke-monetära belöningar. En anställd tycker inte att det finns möjlighet att 

inverka på utfallet av bonuslönesystem i någon större mån. Den anställde menar att även om 

dennes jobb utförs i enlighet med vad som förväntas påverkar det inte sitens resultat, utan det 

har andra personer inom andra avdelningar en större möjlighet att påverka.  

 

“Vår organisation har bonuslönesystem men det känns ju inte som att man kan påverka 

det så mycket egentligen.”  

 

De anställda tycker att det är viktigt att möjlighet ges till att ta egna beslut och att arbetsrollen 

tillåts vara relativt fri. Ett par av de anställda tycker att det är för lite belöning i form av icke-

monetära belöningar som större ansvar och mer handlingsutrymme. En anställd upplever att 

befattningsbeskrivningar kan ändras utan att det kompenseras för lönemässigt, och att detta 

sker centralt från HR-avdelningen. Det upplevs bli ett glapp mellan de närmaste cheferna och 

HR, och att det borde dirigeras ut mer ansvar när det gäller utveckling och lönesättning på lägre 

nivå.   

 

“Man gör lite vad man vill, och jag har det väldigt fritt i min roll vilket jag uppskattar.” 

 

“Jag skulle uppskatta om den närmaste chefen har mer mandat att ta beslut gällande 

belöningar.” 

 

En av de anställda cheferna tycker att belöning i form av mer ansvar, självständighet och större 

handlingsutrymme inte ska ses som en del av belöningssystemet utan istället som ett verktyg 

för organisationen att få ut mer av sina medarbetare. Samma person menar att denna typ av 

icke-monetär belöning inte ges i syfte att vara en belöning utan för att ledningen ser en 

möjlighet att denna person kan utföra ett ännu bättre arbete med en högre roll.  

 

“Vi har en ganska tunn organisation så vi försöker använda personalen på det sätt som 

är bäst för organisationen och det innebär att folk får mer ansvar ibland och det får dom 

ju för att dom gjort ett bra jobb.”  

 



56 
 

En anställd menar att en personlig inställning till belöning är att det ska ske utefter individuell 

prestation, och att det inte tjänar något till att ge någon som inte vill prestera eller engagera sig 

någon extra feedback. En av cheferna uttrycker att bonus som belöning inte är något som 

engagerar mer än något annat, men att det självklart är uppskattat. Flera av de anställda tycker 

att bonus är ett bra sätt att belönas efter sin prestation. En av de anställda lyfter idén om att 

icke-monetär belöning i form av mer ansvar och större handlingsutrymme skulle kunna vara 

att personalen tillåts jobba på distans och inte vara låst till en geografisk position, vilket skulle 

engagera personen mer. Samma person tycker att belöning i form av mer frihet med sin tid 

skulle vara bra men att det då måste ha motkrav i form av att man löser sina uppgifter inom rätt 

tidsram. En anställd tycker att engagemanget minskar när det blir en ökad arbetsbelastning utan 

att det kompenseras för på något sätt och en anställd säger uttryckligen att en friare roll ger ett 

större engagemang. En av de anställda cheferna talar om engagemang och beskriver att vanlig 

positiv feedback är något som är tvunget att användas för att kunna skapa engagemang hos alla 

medarbetare. 

 

“Jag tycker att man blir mer engagerad av att ha en fri roll och det funkar ju bra.” 

 

“Jag tycker det är jättebra om man belönas efter sin egen prestation. Det känns kul och det 

har varit ganska bra utfall på bonus de senaste åren.” 

 

4.4.2 Konsulter 

Ingen av konsulterna upplever att det finns något belöningssystem för konsulterna hos 

kundföretaget och det finns ingen bonus från kundföretaget som konsulterna tar del av. 

Samtliga konsulter är osäkra på om kundföretaget har något bonussystem till de anställda, för 

det är inget som kommuniceras ut till konsulterna. Tidigare kunde konsulter få en viss 

ersättning för lönsamma förbättringsförslag men det existerar inte längre uppger en konsult 

som varit konsult under en lång tid hos kundföretaget. En konsult nämner att det tidigare har 

funnits en viss form av bonussystem även för konsulterna, vilket fungerade som så att om 

budget hölls delade konsultbolaget och kundföretaget på det som blev över. Konsulten 

diskuterar problematiken med detta och menar att numera är det så att även om budget 

överskrids eller inte, får konsultbolaget ersättning för de antal timmar som har lagts ner av 

konsulterna. Det beskrivs uppstå en konflikt mellan förväntningarna från konsultbolaget och 

kundföretaget om detta system används då konsultbolaget ofta går vinnande ur projekt med 

överskridande budget.  

 

“Det fungerar kanske inte så bra att använda något monetärt belöningssystem eftersom vi 

säljer timmar och det är svårt att klämma in något mer.” 

 

Konsulten tycker att de märker av de mer icke monetära belöningarna i större utsträckning, 

vilket kan uttrycka sig i form av mer ansvar, feedback och större självständighet. Konsulterna 

upplever att de har relativt mycket handlingsutrymme tills någon eventuellt skulle missköta 

sig. Det uttrycks att det kan bero på vilket förtroende kundföretaget har för konsulterna vilket 

även påverkar vilka förväntningar som finns. En indikation på att man har presterat bra är att 

man inte blir lika hårt styrd och får ett större handlingsutrymme. Däremot bör konsulterna inte 
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vara för frigående för då det ger otydlighet kring vad som förväntas. En av konsulterna 

beskriver att det har getts stort utrymme till konsulten att utveckla sin arbetsroll, vilket har skett 

genom kommunikation med och i samråd med kundföretaget. Konsulten upplever det som 

positivt att det gavs möjlighet att komma utanför sin vanliga arbetszon och få möjlighet att 

komma med förbättringsförslag eftersom de kanske inte är något som konsulter vanligtvis gör 

eller arbetar med. Det beskrivs även av en konsult att positiv feedback och uppskattning för ett 

väl utfört arbete kan komma från kundföretaget, men oftast inte från chefer utan från anställda 

man har ett nära samarbete med.  

 

“I form av belöningar som pengar finns det inget belöningssystem från kundföretaget till 

oss konsulter utan där är det mer muntliga belöningar i form av feedback, som bra 

jobbat.” 

 

“Jag har märkt att om man löser arbetsuppgifterna bra, desto mer arbetsuppgifter får 

man. Och det tycker jag är bra!” 

 

“Man märker av att det finns belöning i form av mer ansvar och större självständighet 

och det hänger ju ihop med att om de har mer förtroende för oss har vi mer spelutrymme 

och då förväntas det ju att vi fixar det och kan sköta oss.” 

 

Konsulten beskriver att flera av de konsulter som arbetar för kundföretaget har varit där under 

en längre tid och att det därmed har uppstått en hög lojalitet till siten. Hen tycker att ett 

belöningssystem skulle vara ett bra sätt att knyta nya konsulter till lojaliteten, för de nya har ju 

inte riktigt den lojaliteten och känslan direkt när man blir nyanställd hos oss på konsultbolaget. 

Konsulten menar att nyanställda inte har någon lojalitet till siten och att ett belöningssystem 

hade varit fördelaktigt för att väcka intresset av att prestera även på kundföretaget. Flera 

konsulter upplever att det skulle vara positivt med någon typ av belöning från kundföretaget, i 

form av monetär belöning.  

 

“Jag tycker det är viktigt att det kommuniceras ut vad det innebär för oss konsulter att 

vara här och hur vi inkluderas i helheten, och självklart skulle man påverkas positivt av 

att det fanns någon form av belöning från kundföretaget.” 

 

En av konsulterna tror att det vore svårt att upprätta ett fungerande bonussystem för monetära 

belöningar där konsulterna skulle inkluderas, på grund av den intressekonflikt som finns i att 

följa budgets och uppnå vissa resultat. Utnyttjar konsultbolaget möjligheten att överskrida 

budget för att öka ersättningen fungerar det inte i längden, eftersom avtalet förmodligen inte 

förlängs. Det skulle även vara svårt att upprätta ett belöningssystem som har rättvisa och 

relevanta mål som ligger till grund för belöningarna, vilket kan vara svårt att avgöra när det rör 

sig om både konsulter och anställda.  

 

“På ett sätt fungerar det nog att ha ett belöningssystem men det är nog svårt att hitta rätt. 

Antingen hittar man mål som är alldeles för svåra att uppnå eller mål som bara är för 

enkla och då ger det ju inte effekten.” 
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Flera av konsulterna tycker det är bra om kundföretaget skulle tillämpa belöningssystem som 

konsulterna får ta del om de gör bra saker. De är dock överens om att de skulle vara svårt att 

som konsult kunna påverka belöningssystemet på grund av kundföretagets storlek och att det 

då skulle behöva vara delegerat till närmaste gruppchef eller liknande. De lyfter fram att de 

skulle se det som positivt om de fick en möjlighet att påverka eftersom konsulterna i många 

fall besitter en djupare kunskap kring arbetet och att det är viktigt att även konsulterna ger 

feedback till kundföretaget, och inte bara förväntar sig feedback från kunden.  

 

“De är ju inte själva så insatta i de delarna. om de inte får feedback från oss vet de ju inte 

hur de ska arbeta med delarna. Jag tycker det är viktigt att det fungerar åt båda hållen.” 

 

En konsult lyfter fram att kundföretaget dessvärre gör det motsatta mot att tillämpa ett 

belöningssystem, och liknar det vid att kundföretaget använder ett bestraffningssystem istället. 

Om en anställd inte följer exempelvis säkerhetsregler ges en erinran från arbetsgivaren och om 

det upprepar blir den anställda personen avskedad. För konsulterna ges ingen erinran utan de 

får lämna kundföretaget direkt om de skulle bryta mot en säkerhetsregel. Det upplevs vara 

väldigt strikt styrt genom dessa tillvägagångssätt. Det hade varit bra om kundföretaget 

tillämpade positiva system för belöning. Konsulten lyfter fram risken att olika skiftlag 

eventuellt skulle börja sno varandras idéer om belöning skedde utefter idéer och 

förbättringsförslag.  

 

“Om man som anställd t.ex. kör bil utan bälte får man en erinran och sedan sparken. Om 

man är konsult och kör utan bälte så åker jag ut direkt. Så det är ju ganska strikt.” 

 

En konsult berättar att hen inte blir mer engagerad av att få monetära eller icke-monetära 

belöningar utan tycker det är minst lika viktigt att lära känna samtliga medarbetare som att bli 

befordrad och få en viktigare roll. Flera konsulter tycker att de är engagerande att bli belönad i 

form av större ansvar och friare tyglar, och att det är något som verkligen uppskattas. Det 

upplevs också vara viktigt att få feedback från kundföretaget på hur konsulternas insats ter sig, 

både positiv och konstruktiv feedback. Flera konsulter framhäver att kundföretaget ofta ger 

utrymme till arbetsuppgifter som vanligen inte utförs av konsulter om konsulterna kan motivera 

för idén på ett tillräckligt bra sätt. Det beskrivs även av en konsult att engagemanget för 

kundföretaget skulle öka om det kom någon form av monetär belöning därifrån, vilket skulle 

medföra att konsulten blir mer mån om att anstränga sig ytterligare. En konsult menar att ju 

mer handlingsutrymme och ansvar personen får, desto mer engagerar det hen i arbetet som görs 

för kundföretagets ändamål.   

 

“Jag uppskattar och blir mer engagerad av att få större ansvar och få friare tyglar. Det 

är alltid skoj att få mer fria tyglar så man får arbeta med det man vill.” 

 

“Jag skulle tycka det var bra med belöning i form av positiv feedback, som “bra jobbat”, 

eller att man får större befogenheter eller liknande.” 
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“Jag skulle absolut få ett större engagemang för kundföretaget också om jag visste att en 

del av den monetära bonusen varje år kom därifrån. Då blir man ännu mer mån om att 

det man installerar är verkligen bra och blir som dom vill.” 

 

4.5 Administrativa styrsystem 

4.5.1 Anställda 

Samtliga av de anställda upplever att det finns många regler och policys att rätta sig efter i 

organisationen. Det beskrivs finnas policys och styrmedel genom dokument som alla delar 

inom organisationen styrs efter. Samtliga tror även att det beror på att verksamheten utgörs av 

farlig kemisk industri. De anställda upplever att medarbetare som arbetar inom underhåll och 

produktion i större utsträckning blir styrda, då det finns många säkerhets- och skyddsregler att 

förhålla sig till och rätta sig efter som berör verksamhetens art. På grund av att siten 

klassificeras som en av de farligaste fabrikerna i världen inom koncernen, finns det otroligt 

många regelverk och krav för hur olika arbetsuppgifter ska genomföras. Det upplevs av alla 

anställda att man som medarbetare till stor del regleras i sin vardag. Flera av de anställda 

nämner ett program med flera punkter, som syftar till att i detalj beskriva hur medarbetare 

förväntas agera i olika situationer och hur man beter sig i enlighet med alla skyddsregler. 

Ytterligare ett program som tillämpas av företaget är ett som syftar till att de anställda regleras 

att bedöma varandras arbete i fabriken, och avgöra om det anses vara tillräckligt säkert eller 

om det bör avbrytas.  

 

“Vi har här på siten och i företaget massor av policys att rätta sig efter, exempelvis så 

finns det policys för att gå på toaletten.” 

 

“Vi regleras mycket i vår vardag av dessa regler, det finns krav på säkerhetsgranskningar 

och regelverk för hur man genomför arbetsuppgifter.” 

 

Alla de anställda tycker att denna hårda styrning känns nödvändig med tanke på den farliga 

verksamhet de anställda opererar i. Det måste finnas tydliga regler och policys att rätta sig efter 

för att säkerheten ska kunna säkerställas. Några av de anställda upplever dock att det finns 

väldigt många detaljer kring hur man ska bete sig, som exempelvis hålla i trappräcket eller inte 

snedda över gångbanor. Vissa av alla dessa regler upplevs ibland vara lite löjliga och 

överflödiga medan vissa känns väldigt självklara. En av cheferna tycker att det är ett bra 

styrmedel, och att det gör arbetet som chef enklare. Samma person menar att om alla 

medarbetare vet att reglerna finns, kan man som chef luta sig mot dem i olika situationer.  

 

“Det finns många detaljer kring hur man ska bete sig, som att hålla i trappräcket och inte 

snedda över gångbanor. En del av dessa är nästan löjliga men en del är ju självklara.” 

 

“Allting är väldigt styrt av policys och regler och det är även något som märks av, till 

vissa delar gör detta arbetet väldigt enkelt för dig som chef som då vet att reglerna är 

sådana så det är ingen fråga om att vara snäll eller elak, utan det är så vi jobbar här. Det 
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är därför något man kan luta sig tillbaka på och är därför ett styrmedel som är bra att det 

finns för helheten.” 

 

Flera av de anställda tycker att det finns ett tydligt organisationsschema med 

befattningsbeskrivningar som är kopplade till respektive del i organisationsschemat, och en 

tillhörande tydlig förklaring till respektive ansvarsområde. En anställd beskriver att det finns 

ansvarsområden för de olika teknikområdena, HSE och besiktning exempelvis. Det benämns 

som olika discipliner och däremellan har ansvar fördelats ut. En av cheferna lyfter fram att det, 

trots alla tydliga ansvarsområden, är bra om organisationen uppmuntrar om en medarbetare tar 

sig utanför sin bekvämlighetszon eller utför arbete som inte ingår i arbetsbeskrivningen.  

 

“Ser personen att det finns något som kan förbättras och den kan göra någonting för att 

det ska förbättras så belönas man efter det, så på det viset blir det ju en morot att göra 

andra saker utanför sitt ansvarsområde vilket är positivt.” 

 

Flera av de anställda tycker att det framgår relativt tydligt till alla vad man ska göra och vad 

som förväntas inom sitt område. Det poängteras dock av dessa personer att det är viktigt att det 

är tydligt kommunicerat vem som har ansvar för vilket område inom organisationen. Alla 

medarbetare måste veta sin roll och hur man bidrar till organisationen, utan att det blir för hård 

styrt från organisationen. Ett förbättringsområde anses av en person vara vilka förväntningar 

som finns på varandra, då det i dagsläget upplevs vara lite otydligt. Det sker stora förändringar 

inom organisationen hela tiden och därför blir det svårt att hänga med i vad som förväntas av 

en 

 

“Men jag tycker dock att det är något som kan bli bättre gällande vilka förväntningar vi 

har på varandra och att det blir tydligt för alla.” 

 

“Det är viktigt att det är tydligt och klart och vem som har ansvar för de olika delarna.” 

 

Ett par av de anställda upplever organisationen som väldigt hierarkisk då det är en stor koncern 

som företaget ingår i, och det finns många nivåer och många chefer. Det finns många 

verksamhetsgrenar inom organisationen vilka samtliga styrs från den centrala ledningen. Det 

upplevs vara många olika chefer som styr och många olika delar att förhålla sig till. Det upplevs 

även uppstå en viss problematik när det finns en så tydlig hierarki, eftersom den centrala 

ledningen inte finns på plats. Sitens ledning stöter då på problem när det deras uppfattning om 

styrningen ska fungera ihop med koncernledningens syn på styrningen. Det finns många regler 

som kommer centralt ifrån och som ska följas på siten och som ska förmedlas till alla anställda. 

De anställda vill inte att det ska bli för hierarkiskt styrt och en av de anställda lyfter fram att 

det borde delegeras större ansvar lokalt till siten. Samma person tycker att det är bra om man 

får ha ett eget ansvar som är väl definierat eftersom man då motiveras i sin roll. På grund av 

den hierarkiska organisationen upplevs beslutsfattande tendera att ta väldigt lång tid, vilket av 

en anställd uppfattas vara negativt.  
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“Så det blir väldigt hierarkisk på det sättet för min chef har flera chefer, och man är 

tvungen att följa dem på ett så bra sätt som möjligt. Sedan blir man styrd av finansgrenen 

och HSE-grenen som har sina regler vid sitt ben, så det är väldigt många personer som 

har mycket att säga till om och som man ska hålla ordning på.” 

 

“Det finns ju då en viss problematik för vi vill ju driva den här siten som en site och det 

blir problematiskt när det finns personer med en hierarki över som har sina tolkningar på 

hur siten ska skötas. Det blir mer ett problem för siteledningen, för vi måste tolka det här 

och ha en gemensam bild av hur det ska skötas på siten så det är vårt jobb.” 

 

Samtliga anställda menar på att det som engagerar och motiverar är när deras egna ansvar är 

väl definierat och att förväntningar skapas på att jobbet som tillkommer med ansvaret då även 

blir utfört. De menar även på att delegerat ansvar och möjligheten till en fri roll att själv utföra 

sitt arbete och genom det få tillit från företaget engagerar till att uppnå uppsatta mål.  

 

4.5.2 Konsulter 

Samtliga konsulter upplever att kundföretaget styr verksamheten mycket av både regler och 

policys och att har en betydande effekt på hur konsulterna ska förhålla sig i arbetet. En 

anledning till att verksamheten styrs mycket av regler och policys menar konsulter på handlar 

om verksamhetens art och hur man hanterar en sådan typ av industri. Konsulterna menar dock 

på att det finns mycket regler som kommer centralt uppe i organisationen som kundföretaget 

globalt besitter vilket berör alla olika avdelningar. Både kundföretaget och konsultbolaget är 

väldigt tydliga med vad de ska rätta sig efter men att kundföretaget överlag har regler kring hur 

olika projekt ska bedrivas genom handböcker, utbildningar, dokument, manualer som då ligger 

till grund för hur de ska göra. Samtliga konsulter menar på att det på verksamheten är väldigt 

uttalat kring hur man ska utföra vissa arbetsuppgifter och vad man ska rätta sig efter. En av 

konsulterna menar även på att det är en drömtillvaro för kundföretaget om det finns styrt för 

precis allt och hur alla på verksamheten ska arbeta men att det inte sker av sig inte själv och 

det finns därför många luckor. 

 

“Vi har väldigt mycket regler att förhålla oss till som då styr vårt arbetssätt vilket kan 

grunda sig i att en sådan typ av verksamhet kräver det.” 

 

Flertalet av konsulterna säger att mycket av hur verksamheten ska styras genom regler och 

policys kommuniceras till dem men det är långt ifrån heltäckande och konsulterna menar därför 

på att det hade underlättat om det kommunicerades bättre och mer. De upplever ingen 

problematik i att förhålla sig till reglerna som kundföretaget har upprättat utan att det ibland 

inte finns en tydlighet i kommunikation för hur man ska förhålla sig till dem.  Även om 

kundföretaget har mycket regler och policys som verksamheten ska rätta sig efter upplever 

samtliga konsulter en viss typ av problematik kring hur detta tar sig i uttryck i deras vardag. 

 

“De [kundföretaget] har ju framtagna standarder som vi ska följa, men det finns ju en viss 

problematik att det är vi som använder och utnyttjar dem, men det är kundföretaget som 



62 
 

står för dem. De jobbar inte i dem så när det inte fungerar är det ju vi som blir drabbade 

men deras ansvar att fixa det vilket inte alltid ordnas.” 

 

“Det förväntas att vi ska fylla i där kundföretaget brister och där det fattas ska vi ta egna 

initiativ men det vet man ju inte förrän efter om det var rätt eller fel. Egentligen kanske 

man inte ska göra något för då tvingas dem [kundföretaget] aldrig till en förändring.” 

 

“Jag skulle föredra om det inte var lika mycket. Allt är inte direkt anpassat till vår 

verksamhet utan vi får anpassa oss till den allmänna styrningen så det känns ibland som 

det inte ger så mycket. Vi har ju inte så mycket att säga till om så då är får vi helt enkelt 

anpassa oss.” 

  

En av konsulterna menar att kundföretaget sätter krav på konsulterna vad gäller verksamhetens 

regler och policys och att de ska besitta bred kunskap för att kunna förhålla sig till allt. Samtliga 

konsulter menar dock på att i och med att det är väldigt hårt styrt utifrån regler och policys och 

konsekvenserna kan bli väldigt negativa om de sker avvikelser är det mycket ansvar som krävs 

och att konsulterna måste vara medvetna om många olika delar. De flesta konsulterna upplever 

att kundföretagets ansvarsområden inte är så tydliga och att det skulle kunna förbättras vilket 

de menar på underlättar om god kännedom finns kring vem som har ansvar över vad och vem 

konsulterna ska vända sig till gällande olika frågor. En av konsulterna menar att det blir luddigt 

att förstå hur organisationen och olika avdelningar är styrda i och med vissa omorganiseringar 

som de inte är involverade i. En annan konsult menar på att verksamheten inte är så styrd 

genom olika ansvarsområden och befattningsbeskrivningar men att en tydlighet från 

kundföretagets håll skulle underlätta då det ibland finns olika uppfattningar mellan 

konsultbolaget och kundföretaget. Samtliga konsulter upplever att de har någorlunda bra 

inblick i hur verksamheten är uppbyggd då de får ta del av kundföretagets organisationsschema 

men att inte få vetskap om att en person i kundföretaget är borta, sjukskriven eller föräldraledig 

försvårar då de heller inte får kännedom om vem som blir tillfälligt insatt. 

 

“Om inte vi är insatta i vissa ansvarsförändringar på verksamheten och vem som gör vad 

blir det frustrerande och det sker kanske för att vi inte direkt tillhör organisationen om 

man kan uttrycka sig så.” 

 

“Behöver vi få svar på en fråga behöver vi veta vem man ska ställa frågan till vilket idag 

inte är så tydligt […] Ibland vet dom [kundföretaget] inte ens själva och då blir det ju 

väldigt svårt för oss att veta.” 

 

Det övergripande problemet konsulterna upplever handlar om de frågor konsulterna inte 

ansvarar över och då det ibland måste fattas beslut i någon form kan det vara svårt att få tag i 

rätt person i kundföretaget som har ansvar över det. Konsulterna menar även på att vissa frågor 

inte ingår i deras arbete utan att det ligger hos kundföretaget. Samtliga konsulter upplever dock 

att kundföretaget försöker att strukturera upp det mer och försöker att tydliga vissa 

ansvarsområden vilket konsulterna eftersträvar. 
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“Det hade varit fördelaktigt om verksamheten styrde mer gällande ansvarsområden och 

att det finns från vårt håll en klar kännedom om vem som har det direkta ansvaret över 

vissa delar, vi tappar ju tydligheten ännu mer då det finns ett gränssnitt mellan oss.” 

 

“Vetskap om vem som har befogenhet är mycket viktigt för att vi konsulter ska kunna 

arbeta hos ute kund men ibland måste vi vända oss till vår arbetsgivare för att kunna veta 

vem inom kundföretaget vi ska fråga vilket inte optimalt.” 

 

Samtliga konsulter upplever att kundföretaget både är hierarkiskt och icke-hierarkiskt då 

konsulterna dels har en motpart på sin nivå inom kundföretaget som de får uppdrag av och för 

en dialog med men samtidigt mycket beslut som måste fattas högre upp i verksamheten.  Flera 

konsulter menar dock på att de arbetat med kundföretaget under en längre tid och därmed vet 

de hur de flesta arbetar och agerar vilket är en frihet som konsulterna föredrar. En konsult 

menar dock att organisationen har en topdown-approach och märker av hur det påverkar 

verksamheten men att det dock inte speglas så mycket till konsulterna i sig. 

 

“Man känner sig lite tvådelad ibland då man har en uppdragsgivare och en chef från olika 

håll.” 
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5. Sammanställning över empirisk analys 
I detta kapitel presenteras en analys av empirin sammanställt i en tabell. Detta för att ge en 

överskådlig bild av vad empirin innehåller och för att underlätta förståelsen för vidare analys. 

En analys av empirin åskådliggörs då den sammanställer tidigare empiri i syfte att underlätta 

förståelsen av vidare analys. Det tidigare empirikapitlet finns således för att respondenterna 

ska kunna ta del av studiens fullständiga empiriska kontext. 

 

I tabell 2 presenteras en sammanställning av den empiriska analysen som gjorts. Denna 

sammanställning syftar till att ge en överblick över det empiriska materialet och hur det har 

analyserats, tolkats och komprimerats. Innehållet i tabellen är baserad på det empiriska material 

som redogjorts i föregående kapitel och utgår från de fem styrinstrument som presenterats i 

både litteraturgenomgången och som ligger till grund för insamling av empiri samt presentation 

av empiri. De anställdas uppfattning har sammanställts likväl som konsulternas uppfattning om 

verksamhetsstyrningen, då detta ligger till grund för en vidare analys av hur 

verksamhetsstyrningen kan anpassas för att öka konsulternas organisationsengagemang för 

organisationen. En organisation kan inte nå framgång genom att enbart beakta konsulternas 

uppfattning eller genom att enbart beakta de anställda i styrningen (Furnham, 2008), varav en 

kombination av dessa gruppers uppfattning är av avgörande vikt.  

 

Tabell 2. Sammanställning över empirisk analys. 

 
 

 

Styrinstrument Anställda Konsulter

Det värdesätts att det finns tydliga

värderingar, värdeord och riktlinjer som

förklarar hur man ska bete sig. 

Hälsa, miljö och säkerhet styr konsulterna

till stor del och upplever att detta utgör en

stor del av den kulturella styrningen från

kundföretaget. 

Tycker att det är ett avgörande och viktigt

styrmedel som företaget använder sig av

för att få kontroll över medarbetarna. 

Vill ha möjligheten att kunna påverka

värderingar och code of conduct i de delar

som gör skillnad i deras roll som konsult. 

Viktigt att den kulturella styrningen är

framträdande då det skapar bättre

förutsättningar för en gemenskap i

företaget. 

Vill ha större kännedom om kundföretagets

 värderingar och code of conduct, för de 

tycker det är viktigt med gemensam kultur 

som inkluderar konsulterna.

Tycker att företaget är bra på att

kommunicera ut värdeorden och

värderingar på plattformar vilket upplevs

som viktigt. Annars skulle det lämnas stort

utrymme till tolkning då det finns många

konsulter som representerar ett annat

företag på siten. 

Tycker det är viktigt med en code of

conduct så konsulterna vet hur de

förväntas bete sig men i många fall har

konsulterna inte den insyn de behöver för

att kunna leverera vad som förväntas i

deras roll som konsult. 

Tycker det är avgörande för att

verksamheten ska fungera att det finns 

tydliga värdegrunder men det är också 

viktigt att alla medarbetare får sin röst hörd 

Tycker att värderingar ska kommuniceras 

ut bättre då det ofta finns en barriär för det 

är bara vissa personer som har insyn i vad 

som gäller

Kulturella

styrinstrument
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Styrinstrument Anställda Konsulter

Medvetna om att det finns en femårsplan

för de mer långsiktiga målen och en 1-

årsplan för kortsiktiga mål. 

Tycker att den hårda styrningen genom

mikroplanering och mycket kortsiktig

planering medför att de blir mer låsta i sitt

arbete, föredrar mer frihet. 

Både chefer och medarbetare tycker att

planering är en viktig del i arbetet för att

veta sin egna roll i det hela. 

Finns många handlingsplaner men

konsulterna behöver be om att få insyn

ibland för kundföretaget ger det inte

automatiskt

Viktigt att kommunicera planering som

styrmedel då det ökar allas medvetenhet

om vad som ska göras och vart

organisationen är på väg, samt ökar

möjligheten att kunna påverka.

Kundföretaget lämnar ofta över ansvaret till

konsulterna, men då tenderar

kommunikationen att brista då information

till konsulterna uteblir och konsulterna får

inte reda på förväntningar och tidsram.

Önskar att det kommuniceras bättre hur de

övergripande målen ska konkretiseras ner,

men kan bli svårt då det är en stor

koncern. 

Vill ha tydlighet kring vilken roll

konsulterna har i planeringsarbetet. 

Tycker att en tydlig planering är

engagerande, både att ha kort-och

långsiktiga mål att arbeta efter. 

Får enbart ta del av den kortsiktiga

 planeringen och har ingen uppfattning om 

kundföretagets övergripande mål och 

långsiktiga planering.

En större insyn i, förståelse för och

möjlighet att påverka planeringen skulle 

engagera medarbetarna ännu mer i arbetet

Det finns ett intresse av att ta del av

detta för det skulle ge en större förståelse 

för den kortsiktiga planeringen och öka 

engagemanget för kundföretaget

Arbetar mycket med uppföljning, finns en

modell för uppföljning av projekt som heter 

ALPS som ska användas av alla i

organisationen för att bättra arbetet. Är

under implementation. 

Inte involverade i uppföljningen av

KPI:erna vilket ofta beror på att

kommunikation mellan kunden och

konsulterna brister. Det finns dock höga

krav på att de ska leverera underlag för

uppföljning till kundföretaget.

Styrning med olika typer av mått är

engagerande, och uppföljning gör det ännu 

mer engagerande. De icke-finansiella 

måtten är mer engagerande än de 

finansiella måtten

Upplever att det finns för många finansiella

mått att arbeta efter, och att styrning 

genom budget ibland tenderar att bli för 

hård. Svårt att fokusera på rätt saker och 

tycker att arbete med utveckling och 

förbättring inte möjliggörs i denna hårda 

styrning

Tycker det är viktigt att arbeta efter mått 

och med budgets och uppföljning av dessa 

då det är väsentligt för att se om 

verksamheten uppnår rätt resultat

Tycker det är viktigt att budget används

som styrmedel på grund av att de arbetar 

mycket i projekt då det är ett bra sätt för 

konsulterna att se så de sköter de 

åtaganden de har

Tycker att det finns för många nyckeltal

att förhålla sig till, vilket medför att

medarbetarna tappar fokus för det viktiga. 

Flera upplever att styrning med olika typ av

mått engagerar till viss del då man får mer 

svart på vitt hur man presterar, men det är 

inte jätteviktigt

De viktigaste måtten rör säkerhet då

uppkomna skador medför att fabriken

stannar, vilket påverkar lönsamheten. 

Planering

Finansiell

styrning
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Styrinstrument Anställda Konsulter
Belöningssystem för anställda är styrt

centralt och det finns en önskan om att

kunna påverka utfallet i högre grad.

Belöningssystem skulle vara ett bra sätt att

få nya konsulter på siten att få ett högre

engagemang för kundföretaget.

Uppskattar medarbetarsamtal som utgör 

forum för diskussion om belöning och 

feedback.

Tycker att belöningssystem i form av

monetär belöning skulle vara positivt och

det skulle öka engagemanget hos

konsulterna. 

Icke-monetär belöning ges inte som 

belöning utan ges för att ledningen ser en 

möjlighet att denna person kan utföra ett 

ännu bättre arbete med en högre roll.

Finns dock en problematik med belöningar

för konsulter då det finns avtal som

inkluderar timarbete. Konflikt mellan

bolagen kan uppstå och det är inte hållbart i

längden att utnyttja avtalet

Engagemanget skulle påverkas positivt om 

ändringar av befattningsbeskrivningar blir 

kompenserade lönemässigt. 

Upplever att de får mycket icke-monetära

belöningar vilket värdesätts av konsulterna.

Handlingsutrymme, förtroende, ansvar,

och feedback är mycket engagerande. 

Det uppskattas att få icke-monetära 

belöningar i form av mer ansvar och större 

handlings-utrymme. 

Upplevs positivt att få större utrymme att

utveckla sin arbetsroll och arbeta utanför

sin vanliga arbetszon vilket konsulter

vanligen inte gör. 

Engagemanget ökar om man belönas efter

individuell prestation

Tycker det är viktigt med muntlig 

konstruktiv feedback från medarbetare på 

kundföretaget

Upplevs problematiskt med en så tydlig

hierarki då beslutsfattarna inte har

förståelse för hur siten ska skötas.  

Styrs mycket av regler och policys men

önskar bättre kommunikation av dessa då

det ibland är svårt att veta hur man som

konsult ska förhålla sig till dessa. 

Tydliga ansvarsområden med noggranna

befattningsbeskrivningar skapar vettig

struktur men organisationen borde till

större grad uppmuntra medarbetarna att

arbeta utanför det.

Kundföretaget tar fram många regler som

gäller för hela organisationen som även

konsulterna ska följa vilket kan skapa

problematik då dessa regler inte alltid är så

tillämpliga för just den delen av

verksamheten som konsulterna arbetar i. 

Cheferna tycker det är ett bra styrmedel

som det går att luta sig mot i olika

situationer. 

Tycker att kundföretaget ska ta större

ansvar för de regler och standarder som

konsulterna måste anpassa sig efter, då det

endast är konsulterna som i dagsläget

drabbas när dessa är felaktiga. 

Upplever att de regleras mycket i sin

vardag men denna hårda styrning känns

nödvändig med hänsyn till verksamhetens

art. Ibland är de dock för hårt detaljstyrda

och vissa av reglerna upplevs dock vara

överflödiga. 

Bättre kommunikation från kundföretaget 

gällande ansvarsområden och befattnings-

beskrivningar skulle underlätta för 

konsulterna då konsulterna behöver bättre 

kännedom om vem som är ansvarig och 

vem konsulten kan vända sig till.

Engageras till högre grad om de finns 

tydliga beskrivningar av vad medarbetare 

förväntas utföra

Även förändringar av ansvarsområden och 

befattningsbeskrivningar önskar

konsulterna få ta mer del av då det annars 

försvårar det dagliga arbetet

Belönings-

system

Administrativa

styrinstrument
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6. Analys 
Följande kapitel innehåller en analys kring hur verksamhetsstyrningen kan anpassas för att 

öka konsulternas engagemang för kundorganisationen, vilket bygger på resultatet från empirin 

och den empiriska analys som presenterats i kapitel fem. Kapitlet är likt den empiriska 

presentationen uppdelat efter MCSP:s fem delar. Kapitlet avslutas med en övergripande analys 

kring verksamhetsstyrningen i sin helhet.  

 

Följande kapitel innehåller en analys av det empiriska materialet och är utförd med stöd i 

litteraturgenomgången och den teoretiska undersökningsmodellen. Analysen är disponerad 

utifrån de fem delarna i MCSP som behandlats i litteraturgenomgången samt intervjuguiden 

och som utgör grunden i den del av undersökningsmodellen som benämns som 

“Verksamhetsstyrning (MCSP) Kundorganisationen”. Det empiriska materialet i kapitel fyra 

och den empiriska analysen presenterad i kapitel fem kommer diskuteras och analyseras med 

hjälp av den litteratur som tidigare redogjorts, och utifrån det resonemang som förs i avsnitt 

2.5, studiens teoretiska undersökningsmodell. I analysen diskuteras och reflekteras även kring 

hur de anställda och konsulternas uppfattning om verksamhetsstyrningen kan relateras och 

jämföras, i syfte att skapa en bättre förståelse för hur forskningsfrågan kan besvaras. 

Avslutningsvis sammanfattas analysen och genomgående teman diskuteras och lyfts upp för 

att förtydliga analysens bidrag. Syftet med att genomföra denna analys är att genom detta kunna 

besvara studiens syfte och frågeställning, vilket återigen presenteras för att ge en bättre klarhet 

och koppling till följande analys. 

 

Syftet med studien är att skapa en förståelse för hur organisationer, med en stor andel konsulter, 

ska arbeta med att anpassa de olika komponenterna i verksamhetsstyrningen för att öka 

konsulternas engagemang för dess verksamhet och mål, och därigenom nå framgång. 

Frågeställningen ämnar besvara studiens syfte och frambringa förståelse inom det studerade 

området.  

 

❖ Hur ska en organisation med stor andel konsulter arbeta med de olika komponenterna 

i verksamhetsstyrningen för att öka konsulternas organisationsengagemang för 

kundorganisationens ändamål? 

 

6.1 Kulturella styrinstrument 

Utifrån den empiriska analys som gjorts och sammanställningen av denna har vi kunnat urskilja 

att konsulternas uppfattning om den kulturella styrningen tenderar att till viss del skilja sig från 

de anställdas uppfattning om styrmedlet. Det som dessa två grupper har gemensamt är att de 

tycker att den kulturella styrningen är av stor vikt. Det som skiljer grupperna åt är att de 

anställda till större del betonar värderingar och värdeord som en del av denna styrning medan 

konsulterna mestadels uppfattar alla regler kring säkerhet som en del av kundorganisationens 

värderingar. Det tar sig exempelvis i uttryck av en konsult som att det inte går att uttala sig om 

kundföretagets värderingar men att HSE (Health, Security & Environment) är nummer ett på 

siten. Konsulterna har även i högre grad märkt av styrning med värderingar och värdeord från 

deras arbetsgivare, än från kundorganisationen. Det liknar vad Sletta och Stensaasen (1997) 
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diskuterar om hur en konsult blir påverkad av sin arbetsgivarens värderingar och kultur även 

när denna arbetar hos en kundorganisation. Det beskrivs av flera konsulter vara problematiskt 

att påverkas av och vara inkluderad i två organisationers kulturer, och att det därför är viktigt 

att kundorganisationen är tydlig med hur deras värderingar och kultur tar sig i uttryck. Det kan 

enligt Garsten (1999) vara problematiskt då konsulter befinner sig på gränsen mellan två 

organisationer, vilket kan påverka en konsults förmåga att identifiera sig med kunden och 

konsultens känsla av tillhörighet (Alvesson, 1989; Garsten, 1999). 

 

En väsentlig aspekt som vuxit fram ur den analyserade sammanställningen är återigen hur de 

anställda och konsulternas uppfattning går isär, även kring kundföretagets förmåga att 

kommunicera organisationens värderingar och värdeord. De anställda tycker att företaget är 

bra på att kommunicera ut värdeorden och värderingar på olika typer av plattformar och det 

uttrycks att detta är viktigt med hänsyn till den stora andel konsulter som befinner sig i 

verksamheten. Dessa plattformar och andra verktyg som “Life Saving Rules” och avtal för 

code of conduct kan ses som det Malmi och Brown (2008) inkluderar i sin typologi, och som 

av Simons (1994) benämns som beliefs system. Det är system som syftar till att definiera, 

kommunicera och förstärka en organisations grundläggande värderingar och kultur (Malmi & 

Brown, 2008). Ur de anställdas synpunkt är detta något som kundföretaget strävar efter, för att 

genom detta även inkludera konsulterna. Konsulterna upplever däremot att kundföretaget 

brister i sin kommunikation av dess värderingar och värdeord. Olofsdotter och Augustsson 

(2008) diskuterar hur konsulternas engagemang för kundföretaget blir högre om de känner 

tillhörighet med kundorganisationens värderingar och kultur, vilket vi kan relatera till detta. 

Flera konsulter upplever att de vill bli mer inkluderade i kommunikationen av dessa, då de 

värdesätter en gemensam kultur med kundföretagets anställda. För att få konsulterna att känna 

en större tillhörighet och inkludering till kundorganisationens kultur och värderingar bör 

således kundföretaget ta hänsyn till denna aspekt. Det framgår tydligt att konsulterna 

efterfrågar bättre kommunikation från kundföretaget, för att känna en större gemenskap, vilket 

kan påverka konsulternas engagemang (Sletta & Stensaasen, 1997). Som nämnt kan ett högre 

engagemang för företaget bland medarbetarna bidra till att verksamheten når sina mål och 

därmed framgång (Gruman & Saks, 1011; Graham & Nafukhos, 2010). Det finns således en 

möjlighet för kundorganisationen att genom att bättre kommunicera ut sina värderingar och 

värdeord till även konsulterna, kunna öka deras engagemang för kundorganisationen, och 

därmed besitta en större chans att uppnå sina mål. 

 

Flera konsulter upplever även att de inte alltid får den insyn i organisationens värderingar och 

kultur som de önskar. Det lyfts fram av Schultz (2000) att det är viktigt att kommunicera vilken 

roll konsulten har och att ledningen bör förena organisationen genom att förtydliga vikten av 

balans mellan anställda och konsulter för framgång. Som nämns i sammanställningen upplevs 

det av konsulterna finnas en barriär mellan grupperna då det bara är vissa konsulter som har 

insyn i kundorganisationens arbete med värderingar och värdeord. För att motverka en sådan 

barriär kan det enligt Lööw (2009) vara betydelsefullt att mellan de anställda och konsulterna 

skapa en teamkänsla. Enligt Lööw kan det vara problematiskt att uppnå detta då anställda och 

konsulter ofta har olika kunskaper och skilda bakgrunder. Konsultbolaget och kundföretaget 

verkar, som inledningsvis nämnts i kapitel fyra, inom samma bransch och personerna på dessa 
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företag har ofta liknande erfarenhet och bakgrund inom denna branschen. Det ger bättre 

förutsättningar för att det ska kunna skapas en teamkänsla och för att konsulterna ska känna en 

gemenskap med de anställda (Lööw, 2009). I detta avseende är det då viktigt att låta samtliga 

anställda förstå att även konsulterna ska få ta del av och inkluderas i värderingar och kulturen, 

vilket förslagsvis kan göras genom att få en bättre teamkänsla mellan grupperna. Konsulternas 

arbetsplats på kundorganisationens site är i dagsläget beläget i en separat barack inom området. 

Det blir därigenom en tydlig uppdelning mellan företagets anställda och konsulter. Denna 

aspekt var dock inget konsulterna framhävde som problematiskt utan en observation vi fann 

som intressant. Schein (1997) och Malmi och Brown (2008) diskuterar hur kulturell styrning i 

form av symboler likt utformning av kontorslandskap kan vara ett sätt att styra och kontrollera 

medarbetarna. En sammanslagning av konsulternas arbetsplats och de anställdas arbetsplats 

skulle kunna bidra till att den barriären som konsulterna upplever i dagsläget minskar och 

konsulterna kan komma att uppleva en större grad av inkludering och insyn. Vi vill även mena 

på att konsulterna skulle vara mer integrerade i verksamheten om deras arbetsplats inte var 

belägen i en separat barack på området. Om konsulterna till större grad inkluderas genom ökad 

teamkänsla samt får en större insyn i kundorganisationens värderingar och värdeord, kan 

konsulterna uppleva att de på ett bättre sätt kan leverera vad som förväntas i deras roll som 

konsult, vilket enligt May et al. (2004) skulle kunna öka deras engagemang för organisationen.  

 

Slutligen har vi kunnat identifiera en önskan hos konsulterna om att få vara en större del av 

organisationens kultur och värdeord, och kunna vara med och påverka de delar som gör skillnad 

i deras roll som konsult. Enligt Malmi och Brown (2008) finns det tre olika sätt att styra genom 

värderingar. Ett av dessa är då en organisation har uttryckta värderingar som medarbetarna 

förväntas rätta sig efter, oberoende av om de accepteras personligen eller inte. Denna 

tillämpning av styrning kan tydligt illustreras med följande citat: “Vi konsulter är inte riktigt 

inkluderade i arbetet med att ta fram något utav dessa. Det är mer ”varsågod, gör det här, 

signera här”. Jag hade föredragit om ”vår” sida fick säga vår syn på saken”. Som nämnt i 

sammanställningen tycker även de anställda att det är viktigt att alla medarbetare får sin röst 

hörd, vilket då bör inkludera även konsulterna. Med hänsyn till detta kan det tolkas som att 

konsulterna i detta avseende vill känna sig som en del av organisationen, men att de snarare 

blir behandlade som det som Garsten (2003) samt Olofsdotter och Augustsson (2008) 

benämner som outsiders. Roothbard (2001) och Saks (2006) menar att en persons grad av 

engagemang beror på vilken roll, vilken inställning och anknytning till organisationen personen 

har. Det betyder att konsulternas önskan om att få vara en del av utformningen av 

organisationens kultur, genom möjlighet att påverka, ger en tydlig indikation på att det finns 

möjligheter till att konsulterna skulle kunna få ett högre engagemang för företaget. 

Kundorganisationen behöver därför se till att konsulterna istället behandlas som en etablerad 

genom att inkludera och integrera konsulterna till större grad (Garsten, 2003; Olofsdotter & 

Augustsson, 2008). Detta kan göras genom att låta konsulterna få vara med och påverka hur 

exempelvis Life Saving Rules och liknande styrmedel ska utformas, då det kan få konsulterna 

att till större grad känna sig som en etablerad (Garsten, 2003). Det kan i slutändan bidra till att 

konsulterna kan känna ett ökat engagemang för kundorganisationen (Sletta & Stensaasen, 

1997; Olofsdotter & Augustsson, 2008).  

 



70 
 

6.2 Planering som styrinstrument 

Konsulterna upplevde, som nämns i den empiriska sammanställningen, att det är en hög grad 

av mikrostyrd planering och kortsiktig planering, vilket medför att konsulterna känner sig mer 

låsta i sitt arbete. Schultz (2000) diskuterar att det är mer framgångsrikt för kundorganisationer 

att tillämpa en mer lättsam styrning av konsulter än att kontrollera dessa på detaljnivå. 

Konsulterna vill uppleva en större frihet i arbetet utefter handlingsplaner vilket potentiellt 

skulle kunna öka deras engagemang för organisationen. Om en konsult får möjligheten att 

påverka arbetsrollen menar Massey (2003) att chansen att uppnå kundorganisationens mål blir 

mer sannolikt. Det kan tänkas stödja resonemanget att kundorganisationen bör se över hur 

detaljstyrda delar av verksamheten behöver vara, för att konsulterna ska kunna uppleva en 

större frihet i arbetet utefter handlingsplaner och därmed kunna få en högre grad av 

engagemang för kundorganisationen.  

 

En annan aspekt som lyftes fram som bristfällig var kommunikationen av handlingsplaner och 

planering. Konsulterna upplever att de ofta inte får den information som krävs för att kunna 

utföra sitt arbete i enlighet med planeringen, och ett stort ansvar hamnar därmed på konsulterna. 

Mer ansvar är dock något som eftersträvas bland konsulterna medan brist på information 

förminskar engagemanget att utföra arbetet. Flera konsulter önskar även en bättre tydlighet från 

kundföretaget kring deras roll i arbetet utefter handlingsplanerna och med att uppnå 

organisationens mål. De behöver ibland till och med be om att få ta del av information som 

behövs för att arbeta efter planeringen, vilket tyder på en vag insyn i planeringsarbetet. Som 

tidigare nämnt lyfter Schultz (2000) fram att en organisation bör se till att alla medarbetare, i 

synnerhet konsulter, förstår vilken roll de har. Med grund i det bör kundorganisationen dels ta 

hänsyn till den bristande kommunikation av organisationens planering och mål som 

konsulterna upplever och i denna kommunikation förtydliga vilken roll konsulten har för att 

uppnå dessa. Anthony och Govindarajan (2007) lyfter fram vikten av att kundorganisationens 

mål kommuniceras till konsulten för att det ska vara möjligt att nå organisationens mål vilket 

stöder resonemanget att kundorganisationen måste förbättra kommunikationen av dess mål till 

konsulterna och ge konsulterna större insyn i detta arbete. Om konsulterna får bättre 

information om och insyn i planeringsarbetet och deras roll i helheten, kan det ge konsulterna 

en större mening i arbetet vilket enligt May et al. (2004) kan påverka engagemanget för 

kundorganisationen i positiv bemärkelse.  

 

De anställda är insatta i att det finns både kortsiktig planering, som ettårsplaner, samt 

långsiktig planering i form av femårsplaner. Det kan enligt Malmi och Brown (2008) 

benämnas som taktisk planering i form av kortsiktiga handlingsplaner och strategisk planering 

i form av långsiktiga handlingsplaner. Konsulterna uppger en medvetenhet om att det finns 

kortsiktig och långsiktig planering men det är tydligt att konsulterna enbart tar del av den 

kortsiktiga, mer operativa planeringen. De saknar uppfattning om och insyn i kundföretagets 

övergripande mål och långsiktiga planering. Swailes (2002) lyfter fram vikten av att 

medarbetarna ska kunna identifiera sig med organisationens mål, för att ha ett engagemang 

för företaget. Om konsulterna inte har någon uppfattning om och insyn i vilka övergripande 

mål kundorganisationen har, kan det därmed bli hämmande för deras 

organisationsengagemang. Merchant och Van der Stede (2012) diskuterar betydelsen av att i 
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verksamhetsstyrningen inkludera en gemensam målbild för organisation och medarbetare och 

ett tydligt mål för de anställda att tillsammans med organisationen sträva mot. Då konsulterna 

i dagsläget upplever att detta saknas behöver kundorganisationen ta ställning till det, för att 

genom styrningen kunna påverka konsulternas engagemang positivt. Det kan även enligt 

Schultz (2000) vara fördelaktigt om det finns övergripande mål för konsulterna, då det stödjer 

framgång för kundorganisationen. Konsulterna behöver således få möjligheten till att kunna 

identifiera sig med kundorganisationens övergripande mål då det enligt Swailes (2002) kan 

bidra till ett högre engagemang för kundföretaget. Detta kan ligga till grund för att konsulterna 

tillsammans med de anställda eftersträvar kundorganisationens mål genom ett med de 

anställda gemensamt beteende. För att möjliggöra detta kan kundorganisationen vidta åtgärder 

för att säkerställa att konsulterna får en bättre medvetenhet om organisationens övergripande 

mål och långsiktiga handlingsplaner vilket exempelvis kan inbegripa 

informationsgenomgångar, internutbildningar och kontinuerlig uppdatering från 

kundorganisationen. 

 

Det beskrivs vidare av konsulterna att det finns ett stort intresse av att ta del av de övergripande 

målen och handlingsplanerna för dessa, då det skulle ge en större förståelse för den kortsiktiga 

planeringen och därmed öka engagemanget för kundföretaget. Även de anställda upplever ett 

behov av att de övergripande målen ska konkretiseras ner för att skapa en bättre förståelse för 

arbetet efter planering, och att denna förståelse skulle göra medarbetarna mer engagerade. 

Kundorganisationen behöver därför arbeta med att implementera deras övergripande mål 

bättre till konsulterna och de anställda, då medarbetare som förstår och tror på styrningen 

enligt Gunaratne och Plessis (2007) arbetar bättre för att uppnå organisationens mål och 

således har ett högre organisationsengagemang (Graham & Nafukhos, 2010).  

 

6.3 Finansiella styrinstrument 

Generellt tycker både anställda och konsulter att det är viktigt och relevant att arbeta utefter 

mått, med budgets i projekt och med uppföljning av dessa. Det upplevs av samtliga anställda 

vara ett tydligt sätt att se om verksamheten uppnår rätt resultat och för konsulterna är det ett 

bra sätt att se så de sköter de åtaganden de har. Denna syn på finansiell styrning stämmer 

överens med vad Malmi och Brown (2008) diskuterar då det av författarna anses vara ett 

styrinstrument som är användbart för att utvärdera prestation utifrån vad som planerats vara 

acceptabelt. Flera av medarbetarna upplever även att de finansiella och icke-finansiella måtten 

är relaterade till varandra, vilket enligt Malmi och Brown (2008) är en allt mer vanligt 

förekommande tillämpning av denna finansiella styrning.  

 

De anställda beskriver hur kundföretaget arbetar med uppföljning och hur en 

uppföljningsmodell benämnd ALPS är under implementation i organisationen. Konsulterna 

upplever att de inte blir involverade i arbetet med uppföljning, men att de däremot har höga 

krav på sig på att leverera underlag för uppföljning till kunden. Precis som vid frågor om 

styrning med planering och kulturell styrning är uppfattningen att detta beror på avsaknad av 

kommunikation mellan kunden och konsulterna samt otillräcklig inkludering av konsulterna. 

Även här kan vi stödja oss på Schultz (2000) diskussion om betydelsen av att de anställda blir 

medvetna om vilken del i arbetet konsulterna har, och lyfta fram att kundföretaget bör se till 
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att samtliga anställda blir uppmärksammade på att implementeringen av ALPS även ska 

inkludera konsulterna. Kundföretaget bör således informera konsulterna om arbetet med denna 

modell, och förtydliga konsulternas roll i uppföljningsarbetet, då otydliga förväntningar på 

konsulter kan vara problematiskt (Spitzer, 1995; Fayol, 2008). Om konsulterna har en större 

förståelse för uppföljningsarbetet, och förstår varför de har så höga krav på sig, kan det leda 

till att konsulterna potentiellt får ett högre engagemang för kundorganisationens mål, då en 

större förståelse för verksamhetsstyrningen enligt Gunaratne och Plessis (2007) kan öka 

organisationsengagemanget.  

 

Både de anställda och konsulterna är av uppfattningen att det finns för många nyckeltal att 

förhålla sig till i sitt dagliga arbete. Det blir enligt båda grupperna problematiskt att behålla 

sitt fokus på vad som utgör den väsentliga kärnan i verksamheten. Det är av största vikt att 

bibehålla medarbetarnas förståelse för organisationens fokus, då själva syftet med 

verksamhetsstyrning är att möjliggöra beteenden och beslut hos medarbetare som är förenliga 

med organisationens mål (Merchant & Van der Stede, 2012). Vidare beskriver konsulterna att 

den hårda styrningen med budget och nyckeltal hämmar möjligheten till utveckling och 

minskar utrymmet att arbeta med förbättringsåtgärder. Det stämmer överens med vad Tampoe 

(1993) nämner om drivkrafter för konsulter, där personlig utveckling är en viktig sådan 

drivkraft för att konsulten ska vara villig att arbeta för organisationens bästa, och därmed ha 

ett högre engagemang (Su, Baird & Blair, 2009; Meyer & Herscovitch, 2001). Kundföretaget 

bör därför, i syfte att öka konsulternas engagemang för kundorganisationen, se över 

användningen av nyckeltal och överväga att ge mer utrymme för konsulterna (och anställda) 

att utvecklas. Vidare kan en mer lättsam styrning vara framgångsrik vid styrning av konsulter 

(Schultz, 2000) vilket i detta fall kan innebära att kundföretaget bör minska antal nyckeltal 

och uppmuntra till arbete med andra viktiga aspekter som förbättringsåtgärder, för att 

konsulterna ska känna ett större engagemang för kundorganisationens mål.  

 

6.4 Belöningssystem  

Belöningssystem upplevs vara ett bra sätt att skapa och öka engagemanget hos konsulter, och 

främst bland de konsulter som sedan tidigare inte haft någon tillhörighet till 

kundorganisationen. Tillhörighet till en organisation lyfts som ett kriterium för att 

organisationsengagemang ska vara befintligt (May et al. 2004). Trots att konsulterna tycker 

att ett monetärt belöningssystem skulle vara engagerande att få ta del av, diskuteras 

problematiken med hur det skulle vara utformat. Flera av konsulterna är insatta i hur avtalen 

är utformade och menar att det på grund av avtalen skulle bli problematiskt att definiera vad 

som skulle belönas. Detta stämmer överens med vad Anthony och Govindarajan (2007) 

diskuterar om de frågeställningar som kan uppkomma om konsulter styrs av två 

belöningssystem. Enligt dessa författare är det högst väsentligt att kundorganisationens och 

konsultbolagets mål samt definitioner på prestation stämmer överens, vilket det av konsulterna 

i denna studie diskuteras inte är möjligt. Det blir en konflikt med vad konsulternas arbetsgivare 

vill uppnå och vad kundorganisationen vill uppnå, vilket enligt Anthony och Govindarajan 

(2007) kan tänkas grunda sig i de skiljaktiga mål som dessa organisationer har. Svårigheter 

att utforma ett lämpligt belöningssystem i form av monetära belöningar, utan att konflikt 

mellan mål ska uppstå, lämnar utrymme till en diskussion om icke monetära belöningar.  
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Konsulterna tycker det är viktigt att få muntlig konstruktiv feedback, specifikt från 

medarbetare på kundföretaget. De anställda får i medarbetarsamtal med sina chefer möjlighet 

till diskussion om belöningar och chans att få feedback kring sitt arbete och sin prestation i 

kundorganisationen, vilket uppskattas av de anställda. Då konsulterna inte ser en möjlighet 

till monetära belöningar är således de icke monetära belöningarna desto viktigare. Vi ser en 

möjlighet till att engagera konsulterna genom att även inkludera konsulterna i de 

medarbetarsamtal som årligen hålls med de anställda, då de värdesätter feedback från 

kundorganisationen och tycker att feedback är engagerande. Aletratis (2010) och Wallgren 

(2011) menar att positiv feedback och feedback för den personliga utvecklingen är en viktig 

faktor för att engagera konsulter, och med utgångspunkt i det bör kundorganisationen se över 

möjligheten att införa medarbetarsamtal med konsulterna för att i detta forum kunna ge 

feedback, så att konsulterna kan bli mer engagerande och kundorganisationen därmed har en 

större chans att uppnå sina mål. 

 

Tampoe (1993) belyser att viktiga byggstenar för att engagera medarbetare likt konsulter kan 

vara i icke monetära former, och utgöras av tilldelning av andra arbetsuppgifter och 

självständigt arbete. Konsulterna uppger att de uppskattar och värdesätter icke monetära 

belöningar likt större handlingsutrymme, förtroende och mer ansvar. En studie gjord av 

Aletratis (2010) mynnade ut i att konsulternas grad av självständighet påverkade konsulternas 

arbetstillfredsställelse, vilket enligt Su, Baird och Blair (2009) tyder på att det inverkar på 

konsulternas engagemang. Det kan kopplas till det konsulterna i denna studie uppger kring 

deras behov av icke monetära belöningar, och en tolkning utifrån detta kan göras att det är 

viktigt att kundorganisationen tillmötesgår dessa värderingar hos konsulterna. Det upplevs 

även vara positivt för engagemanget att få tillräckligt med utrymme för konsulterna att 

utveckla sin arbetsroll och ha arbetsuppgifter utanför det normala arbetsområdet vilket 

konsulter vanligen inte har. Om konsulter får välja en egen roll som är anpassat till 

kundföretagets förväntningar är chansen att uppnå de överenskomna målen mer sannolikt 

(Massey, 2003). Således bör kundorganisationens ledning fokusera på att belöna konsulternas 

prestationer i syfte att öka deras engagemang för kundföretaget och främst göra det genom att 

konsulterna tillåts arbeta mer självständigt eller ge de mer handlingsutrymme för normala 

arbetsuppgifter och arbetsuppgifter utanför vanliga boxen.  

 

6.5 Administrativa styrinstrument 

Både de anställda och konsulterna önskar större tydlighet kring vad som förväntas inom 

respektive arbetsområde och arbetsbeskrivning, vilket enligt dem skulle bidra till ett högre 

engagemang hos grupperna. Su, Baird och Blair (2009) diskuterar hur en nöjdhet hos 

medarbetarna rörande kollegor, ledning och dess arbetsuppgifter kan bidra till ett högre 

organisationsengagemang. Det indikerar att kundorganisationen, i syfte att öka konsulternas 

engagemang för kundorganisationen och därigenom ha större chans att nå framgång, skulle 

kunna förtydliga förväntningar på medarbetarna samt se över arbetsbeskrivningar och 

befattningsbeskrivningar så att de stämmer överens med förväntningarna. 

 

Det är även svårt för konsulterna att förhålla sig till alla regler och policys när 

kundorganisationen inte kommunicerar till konsulterna vad dessa innebär. Av Olofsdotter och 
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Augustsson (2008) diskuteras att om en konsult finner kontakten med kundföretaget 

tillfredsställande upplever konsulten högre grad av engagemang mot kundföretaget och dess 

personal. En bättre kommunikation från kundföretaget gällande ansvarsområden och 

befattningsbeskrivningar skulle kunna öka konsulternas engagemang och underlätta arbetet då 

konsulterna behöver bättre kännedom om vem som är ansvarig i olika lägen och vem konsulten 

kan vända sig till inom kundorganisationen. Det skulle enligt Olofsdotter och Augustsson 

(2008) bidra till att konsultens engagemang för kundföretaget blir högre, vilket stöder 

resonemanget att kundföretaget bör förbättra sin kommunikation gentemot konsulten gällande 

alla regelverk och policys. Konsulterna önskar även få ta del av förändringar inom 

kundföretagets ansvarsområden och befattningsbeskrivningar, då en okunskap kring detta 

försvårar det dagliga arbetet för konsulterna. Det kan kopplas till vad Gunaratne och Plessis 

(2007) diskuterar om att en större förståelse för verksamheten bidrar till att medarbetare arbetar 

bättre. Om kundorganisationen för en mer öppen dialog och informerar konsulterna om 

förändringar som sker inom kundorganisationen kan det således bidra till att konsulterna i 

större utsträckning har en förmåga att arbeta i enlighet med vad kundföretaget önskar, vilket 

kan indikera på ett högre engagemang för kundorganisationen (Mowday et al., 1979; Sheldon, 

1971).  

 

Bishop et al. (2000) diskuterar hur organisationsengagemang kan påverkas av vilken grad av 

stöd en medarbetare får från företaget. Konsulterna tycker, som ovan nämnt, att det finns många 

regler och standarder som konsulterna i sitt dagliga arbete ska ta hänsyn till. Däremot anser 

konsulterna att kundföretaget och dess medarbetare inte alltid tar de ansvar som krävs för de 

utarbetade regler och standarder som konsulterna arbetar efter, vid situationer där det krävs 

åtgärd av dessa. Det kan tolkas som att konsulterna upplever att de inte får den stöttning och 

stöd som krävs av kundorganisationen, vilket enligt Bishop et al. (2000) kan inverka på vilket 

engagemang konsulten därmed har. Mathieu och Zajac (1990) diskuterar hur stöd från 

arbetsplatsen kring arbetsrelaterade frågor kan bidra till att medarbetare får ett högre 

organisationsengagemang. Med grund i det kan kundorganisationen, i syfte att öka 

konsulternas engagemang för organisationen och därigenom ha en ökad chans att nå framgång, 

arbeta mer med att ge de verktyg och resurser till konsulterna som krävs för att åtgärda de 

problem som konsulterna upplever i dagsläget rörande standarder och regler.  

 

Vidare är en stor del av regelverket inom kundorganisationen utformat för att generellt fungera 

för arbetsplatsen. Vissa delar av detta regelverk är enligt konsulterna inte optimalt eller 

tillämpligt för de att följa i sitt dagliga arbete, vilket försvårar och skapar problematik för 

konsulterna. Konsulternas expertis kring detta område stöds av vad Kakabadse et al. (2006) 

menar om att konsulter kännetecknas av att besitta kunskaper som anses vara nödvändiga för 

att hjälpa kundföretagen. Som en följd av ovan nämnda problematik med lågt stöd av 

kundorganisationen i dessa frågor, bör kundföretaget även se över hur de kan ta del av 

konsulternas åsikter på ett bättre sätt, eftersom det enligt Morris och Empson (1998) är 

konsulter som besitter spetskompetensen kring arbetsuppgifter. Kakabadse et al. (2006) menar 

även att kunskapsöverföring ligger i konsulternas natur och att konsulterna ofta har ett intresse 

av att hjälpa kundföretagen att bli bättre. För att ta vara på denna kunskap och samtidigt ta 

möjligheten att öka konsulternas engagemang för kundorganisationen, kan kundorganisationen 
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ägna mer utrymme och tid till konsulternas åsikter. Biggs och Swailes (2006) diskuterar hur 

kontinuerlig uppmärksamhet av kundföretagets chefer och medarbetare kan bidra till att 

konsulten känner ett högre organisationsengagemang för kundorganisationens ändamål. Om 

kundorganisationen tillgodoser konsulternas åsikter om problematiken rörande delar av 

regelverket, och därigenom ger konsulterna mer uppmärksamhet, kan det leda till att 

konsulterna får ett högre engagemang för kundföretaget. Utifrån detta är det alltså av stor 

betydelse att kundföretaget tar konsulternas åsikter i beaktande, ger konsulterna den 

uppmärksamhet de förtjänar och lär av deras kunskap kring standarder och regler för att 

konsulternas organisationsengagemang ska kunna bli högre för organisationen. Det är genom 

detta som kundföretaget har bättre chans att nå framgång (Graham & Nafukhos, 2010) vilket 

av Burnes et al. (2003) uttrycks som en nödvändighet för att överleva i den föränderliga 

kunskapsintensiva värld många företag som CPI, inklusive studiens fallföretag, befinner sig i. 

 

6.6 Avslutande analys 

Utifrån de fem separata analyserna av det empiriska materialet har ytterligare vissa 

betydelsefulla aspekter kunnat urskiljas vilka diskuteras i denna avslutande analys.  

 

I många fall, oberoende av vilken del i MCSP som diskuterats, har det framkommit att de 

anställdas uppfattning och konsulternas uppfattning skiljer sig från varandra. Det har tydligt 

framkommit att de anställda ofta har en annan syn på verksamhetsstyrningen än vad 

konsulterna har, vilket kan förklaras av att konsulterna påverkas av både kundorganisationens 

och sin arbetsgivares verksamhetsstyrning (Borg & Söderlund, 2014; Kakabadse et al., 2006). 

Olikheterna visar sig genom att de anställda har en större insyn i, förståelse för, och större 

medvetenhet om kundorganisationens verksamhetsstyrning än konsulterna. Det kan 

exempelvis ta sig i uttryck genom att de anställda är medvetna om och har insyn i vilka 

övergripande mål och långsiktiga handlingsplaner organisationen har då de säger följande “Det 

är då även kortsiktiga och långsiktiga mål som vi planerar utefter så vi jobbar då exempelvis 

med ett-årsplanen men sen har vi en 3–5 årsplan som vi följer och uppdaterar hela tiden”. 

Konsulterna har däremot inte någon kännedom alls om detta och saknar därmed förståelse för 

det långsiktiga arbetet vilket en konsult uttalar sig om: ”Vi får planeringen för den operativa 

nivån men inte den strategiska nivån och inte verksamheten och vart dom vill. [...] Men det 

hade varit intressant om man fick ta del av den strategiska biten också för att skapa en större 

förståelse för verksamheten”.  

 

En tänkbar förklaring till den generellt omfattande avvikande uppfattningen hos de anställda 

gentemot konsulterna kan vara att de anställdas utgångspunkt vid diskussion av fenomenet inte 

är densamma som konsulternas. Samtliga anställda som är intervjuade innehar chefspositioner 

vilket kan förklara varför de anställda har en större insyn i verksamhetsstyrningens utformning 

och funktion. Merchant och Van der Stede (2003) diskuterar verksamhetsstyrning och menar 

att det syftar till att säkerställa att organisationens och medarbetarnas syn på mål stämmer 

överens. Utifrån studiens analys kan det tolkas som att organisationen och dess anställda chefer, 

har en syn på organisationens mål och syfte som skiljer sig från de medarbetare som utgörs av 

konsulter. Vidare diskuterar Mowday et al. (1979), Sheldon (1971) samt Swailes (2002) hur 

organisationsengagemang är avhängigt på om medarbetare kan identifiera sig med 
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organisationen och dess mål. Då konsulternas och de anställdas uppfattning om 

verksamhetsstyrningen går isär i väsentliga frågor kan det diskuteras i vilken utsträckning 

konsulterna kan anses identifiera sig med organisationens mål (Merchant & Van der Stede, 

2003) vilket kan tyda på att verksamhetsstyrningens syfte och funktion till fullo inte uppfylls. 

Det innebär också att konsulternas organisationsengagemang kan ifrågasättas, enligt 

definitionen av Mowday et al. (1979) och Sheldon (1971) som studien tillämpar.  

 

En intressant och betydelsefull aspekt för studiens slutsatser som kunnat utläsas ur de skilda 

analyserna av verksamhetsstyrningens fem delar inom MCSP, är hur vissa gemensamma teman 

träder fram ur dessa analyser. Utifrån analyserna av de fem delarna av MCSP har det med hjälp 

av en innehållsanalys kunnat tolkats att det oberoende av vilken del av verksamhetsstyrningen 

som diskuterats finns gemensamma nämnare som konsulterna tar upp. Dessa tyds vara att det 

krävs bättre kommunikation från kundorganisationen, att konsulterna önskar bli inkluderade i 

större grad, få en större insyn och ha en möjlighet att påverka vissa delar inom organisationen 

mer. Som diskuteras under de respektive delarna av analysen har kommunikation framstått vara 

bristande vilket exempelvis visar sig genom kommunikation av styrmedlet planering och inom 

den kulturella styrningen. Konsulterna upplever att de inte får tillräcklig information om 

kundorganisationens handlingsplaner och övergripande mål, samt vilka kundorganisationens 

värderingar är. Det kan enligt Olofsdotter och Augustsson (2008) inverka på deras känsla av 

grad av tillhörighet till kundorganisationen, vilket enligt May et al. (2004) kan ge en effekt på 

konsulternas engagemang för kundföretaget. Vidare bidrar det till en avsaknad förståelse för 

hur konsulterna ska kunna bidra till att uppnå organisationens mål (Schultz, 2000), och 

Anthony och Govindarajan (2007) menar att förståelse för organisationens mål är avgörande 

för att konsulterna ska kunna få ett högre engagemang för kundorganisationen. Ytterligare ett 

tema som kunde utläsas ur de separata analyserna var att konsulterna önskade få en större insyn 

gällande samtliga delar av organisationen och verksamhetsstyrningen. Då konsulterna saknar 

eller inte tillåts ha den insyn som krävs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter i enlighet med 

kundföretagets behov, kan de inverka på hur väl konsulterna arbetar i enlighet med 

kundorganisationens mål. Om konsulterna inte är medvetna om kundorganisationens 

övergripande mål, värderingar, organisationsstruktur eller långsiktiga planeringen kan det blir 

svårt för konsulterna att både ha en förståelse för och kunna identifiera sig med organisationen 

och dess mål, vilket enligt Gunaratne och Plessis (2007) samt Swailes (2002) är grundläggande 

för att konsulterna ska kunna arbeta för att uppnå organisationens mål och känna ett högre 

engagemang för kundföretaget.  

 

Det tredje temat som ur analysen kunnat anses vara en gemensam nämnare för de skilda delarna 

i MCSP är hur konsulterna upplever att de inte blir inkluderade i kundorganisationens 

verksamhet i tillräckligt stor utsträckning. På grund av detta upplever de i många fall 

svårigheter med att förstå hur deras roll som konsulter har en betydelse för kundorganisationens 

helhet. Flera författare, däribland Schultz (2000) och May et al. (2004), diskuterar hur viktigt 

det är att konsulterna har en medvetenhet om hur de i sin roll kan inverka på organisationens 

framgång och hur de ska kunna möta de förväntningar som finns på dem. Om konsulterna inte 

blir inkluderade i exempelvis uppföljningsarbete med hjälp av det nya konceptet ALPS kan 

kundorganisationen enligt May et al. (2004) möta svårigheter i att uppnå ett högre engagemang 
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hos konsulterna. Det kan grundas på att det är problematiskt för konsulterna om det finns 

otydliga förväntningar på dem av kundföretaget (Fayol, 2008) då de inte inkluderas i tillräckligt 

hög mån. Det fjärde och slutliga temat vi kunnat se som diskuteras i relation till samtliga delar 

av verksamhetsstyrningen är konsulternas behov och önskan om att till större grad få vara med 

och påverka kundorganisationens verksamhet och dess styrning. Det finns flera aspekter där 

det framkommer att konsulterna har åsikter om bland annat den kulturella styrningen samt den 

administrativa styrningens problematik, och om kundorganisationen tar bättre hänsyn till detta 

kan det enligt Roothbard (2001), Saks (2006) samt Sletta och Stensaasen (1997) bidra till att 

konsulterna får ett högre organisationsengagemang för kundföretaget.  

 

För att ytterligare förtydliga hur denna studie bidrar till hur kundorganisationer kan arbeta för 

att öka konsulternas engagemang för kundorganisationen och säkerställa att 

verksamhetsstyrningen syfte uppfylls, presenterar nästkommande kapitel studiens slutsatser 

vilka är baserade på den analys som redogjorts för i detta kapitel. Genom dessa slutsatser ges 

svar på hur kundorganisationen kan arbeta med de olika delarna i verksamhetsstyrningen för 

att öka konsulternas engagemang och ha en större chans att nå framgång och därigenom 

besvaras studiens forskningsfråga och syfte.  
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7. Slutsats och studiens bidrag 
I följande kapitel presenteras de slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat och analys. 

Kapitlet inleder med en redogörelse för vad syftet med studien är samt dess frågeställning för 

att efter det presentera hur detta kan besvaras genom slutsatserna. Först presenteras 

övergripande slutsatser och därefter presenteras en översättning av analysen i form av 

konkreta, praktiska förslag på åtgärder som kan vidtas i verksamhetsstyrningen eller 

reflektioner de bör föra med sig när de utformar verksamhetsstyrningen och hanterar 

verksamheten med en stor andel konsulter.  

 

7.1 Studiens slutsatser  

Syftet med studien är att skapa en förståelse för hur organisationer verksamma inom den 

kemiska processindustrin, med en stor andel konsulter, ska arbeta med att anpassa de olika 

komponenterna i verksamhetsstyrningen för att öka konsulternas engagemang för dess 

verksamhet och mål och därigenom få en mer framgångsrik organisation. Detta har i studien 

undersökts genom att besvara följande frågeställning “Hur ska en organisation anpassa de 

olika delarna i verksamhetsstyrningen för att öka konsulternas engagemang för 

kundorganisationens ändamål?”. Vi har således utgått från ovan nämnda syfte och 

frågeställning när studiens slutsatser har formulerats. Utifrån analysen av hur 

verksamhetsstyrningens olika delar kan anpassas för att öka konsulternas engagemang för 

kundorganisation dras i detta kapitel inledningsvis slutsatser över hur verksamhetsstyrning 

gemensamt kan tolkas för att på ett överskådligt sätt kunna besvara studiens syfte och 

forskningsfråga. I nästa del av kapitlet konkretiseras hur kundorganisationen kan arbeta med 

att anpassa de skilda delarna i verksamhetsstyrningen för att öka konsulternas engagemang för 

kundorganisationen och därigenom nå framgång. Studiens syfte och forskningsfråga besvaras 

därigenom ytterligare genom att konkreta förslag på åtgärder kundorganisationen kan vidta för 

att konsulterna potentiellt ska få ett ökat engagemang för kundorganisationen och för att 

säkerställa att verksamhetsstyrningen uppfyller sitt syfte.  

 

7.1.1 Övergripande slutsats 

Den första slutsatsen som dras utifrån studiens resultat och analys är att det finns gemensamma 

nämnare som i analysens delar har identifierats och som på ett holistiskt sätt kan ligga till grund 

för hur verksamhetsstyrningens delar och helhet kan anpassas för att öka konsulternas 

engagemang. Det innebär att dessa identifierade gemensamma nämnare varit återkommande 

och manifesta i analysen och i studiens resultat och därmed kan tillämpas för att besvara 

forskningsfrågan hur samtliga delar i verksamhetsstyrningen kan anpassas för att öka 

konsulternas engagemang.  

 

❖ Kommunikation 

❖ Insyn 

❖ Inkludering 

❖ Möjlighet att påverka 
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Kommunikationen upplevs vara bristande i alla delar av verksamhetsstyrningen ur 

konsulternas perspektiv. Som framgår i analysen är kommunikation av bland annat 

kundorganisationens värderingar samt handlingsplaner och mål knapphändig vilket påverkar 

konsulternas känsla av tillhörighet (Olofsdotter & Augustsson, 2008) och förståelse för deras 

roll i att nå målen (Schultz, 2000). I sitt arbete med att anpassa verksamhetsstyrningen för att 

öka konsulternas engagemang bör kundorganisationen således se över sin kommunikation med 

alla medarbetare och särskilt hur kommunikationen till konsulterna ter sig, då det kan bidra till 

att konsulternas engagemang för kundföretaget blir högre (Anthony & Govindarajan, 2007; 

May et al., 2004, Olofsdotter & Augustsson, 2008: Schultz, 2000).  

 

Konsulterna har inte den insyn de antingen önskar att besitta eller behöver besitta gällande de 

olika delarna inom verksamhetsstyrningen. De upplever en problematik i att ha en förståelse 

för verksamheten om konsulterna inte tillåts ha den insyn som krävs för att göra det möjligt. 

Varför insyn identifierats vara en övergripande åtgärd för att verksamhetsstyrningen ska 

anpassas i positiv benämning för kundföretaget grundar sig främst i det Gunaratne och Plessis 

(2007) menar. De diskuterar vikten av hur en förståelse för själva styrningen bidrar till att 

medarbetare bättre arbetar för att uppnå organisationens mål. Som framgår i analysen har inte 

konsulterna vetskap kring kundorganisationens övergripande mål eller insyn i den långsiktiga 

planeringen. Att konsulterna får mer insyn blir en avgörande anpassning, speciellt då Swailes 

(2002) poängterar vikten att medarbetare ska kunna identifiera sig med organisationens mål för 

att ha engagemang för företaget. För att kunna arbeta med att anpassa verksamhetsstyrningen 

för att öka konsulternas engagemang för kundorganisationen bör kundföretaget således se till 

så konsulterna har den insyn som krävs för att deras engagemang potentiellt ska öka för 

kundorganisationen.  

 

Konsulterna blir inte inkluderade tillräckligt för att förstå deras roll i helheten. Exempelvis blir 

de inte inkluderade i uppföljningsarbetet med den nya modellen ALPS, trots höga krav på att 

leverera underlag för uppföljning. May et al. (2004) samt Schultz (2000) lyfter fram hur 

betydelsefullt det är för organisationsengagemanget att konsulterna har medvetenhet om deras 

roll i arbetet och hur de kan leverera vad som förväntas av dem. Det kan vara problematiskt för 

konsulterna att ha otydliga förväntningar på sig (Fayol, 2008) vilket tyder på att konsulternas 

roll och deras betydelse för verksamheten bör förtydligas inom samtliga delar av 

verksamhetsstyrningen. Därigenom inkluderas konsulterna i större mån vilket May et al. (2004) 

samt Schultz (2000) menar kan påverka organisationsengagemanget i positiv bemärkelse. 

Kundföretaget bör således aktivt arbeta med att ständigt inkludera konsulterna i de delar av 

verksamheten som konsulterna är involverade i, för att förbättra möjligheten att kunna öka 

konsulternas engagemang för kundorganisationen och därigenom få en mer framgångsrik 

organisation.  

 

Det finns en önskan från konsulterna om att få vara med och påverka de delar av 

verksamhetsstyrningen som gör skillnad för deras roll som konsult. Det ger enligt Roothbard 

(2001) och Saks (2006) en indikation på att det finns potential för konsulterna att få ett högre 

engagemang för kundorganisationen. Kundorganisationen bör hörsamma detta och låta 

konsulterna få vara med och påverka olika delar i verksamhetsstyrningen som berör dem mer 
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än andra. Det kan exempelvis vara genom att låta konsulterna vara med och påverka hur 

styrmedlet Life Saving Rules ska utformas, eller att i större grad lyssna på och ta konsulternas 

åsikter rörande problematiken kring standarder och regler i beaktande. Detta innebär att 

konsulterna behandlas som en etablerad snarare än en outsider (Garsten, 2003) vilket kan 

medföra att konsulterna känner ett högre organisationsengagemang för kundföretaget (Sletta & 

Stensaasen, 1997; Biggs & Swailes; 2006). 

 

7.1.2 Konkreta förslag på åtgärder 

Följande avsnitt syftar till att ge konkreta förslag på åtgärder kundföretaget kan ta, i syfte att 

öka konsulternas engagemang för kundorganisationen. Samtliga förslag grundar sig, som 

tidigare nämnt, på analysens innehåll. Dessa åtgärder är mer avgränsade till de skilda delarna i 

MCSP, och kan därför tillämpas på olika sätt för att styra medarbetarnas beteende (Malmi & 

Brown, 2008). Det är således förslag på åtgärder som kan konkretiseras till 

verksamhetsstyrningens olika delar och slutsatser studien frambringat utifrån vad konsulterna 

upplever som problematiskt i deras roll som konsult hos kundföretaget. Följande åtgärder 

presenteras således i syfte att kunna komplettera de mer övergripande gemensamma 

slutsatserna som diskuterats ovan. 

 

❖ Ge utrymme till icke monetära belöningar.  

 

Konsulterna var själva medvetna om att det finns en problematik kring att införa monetära 

belöningar från kundföretaget, detta på grund av befintliga avtal mellan bolagen. Icke monetära 

belöningar i form av större ansvar, mer handlingsutrymme och en friare arbetsroll lyfts fram 

som viktiga faktorer för att konsulterna ska kunna känna ett större engagemang för 

kundorganisationen, vilket stöds av Tampoe (1993) och Wallgren (2011).  

 

❖ Införa medarbetarsamtal med konsulter.  

 

Konsulterna värdesätter muntlig konstruktiv feedback, i synnerhet från medarbetare på 

kundföretaget, vilket kan relateras till vad Aletratis (2010) och Wallgren (2011) diskuterar om 

att feedback för den personliga utvecklingen är betydande för att engagera konsulter. Med 

utgångspunkt i det bör kundorganisationen se över möjligheten att införa medarbetarsamtal 

med konsulterna för att i detta forum kunna ge feedback, så att konsulterna potentiellt blir mer 

engagerade för kundorganisationen.  

 

❖ Minska antal nyckeltal.  

 

Det finns för många nyckeltal att förhålla sig till i det dagliga arbetet vilket gör det svårt att 

fokusera på det väsentliga i verksamheten, hämmar möjligheten till utveckling och minskar 

utrymmet att arbeta med förbättringsåtgärder. En mer lättsam styrning av konsulter kan vara 

framgångsrikt (Schultz, 2000), och en viktig drivkraft för att konsulterna ska ha ett högre 

organisationsengagemang kan vara personlig utveckling (Tampoe, 1993; Su, Baird & Blair, 

2009). Kundorganisationen bör därför, i syfte att öka konsulternas engagemang för 
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kundorganisationen, minska användningen av nyckeltal, uppmuntra till arbete med 

förbättringsåtgärder och därigenom ge medarbetarna mer utrymme att utvecklas.  

 

❖ Förtydliga arbets- och befattningsbeskrivningar.  

 

En klarhet kring vad som förväntas av medarbetare inom respektive arbetsområde och 

arbetsbefattning skulle enligt både konsulter och anställda bidra till ett högre engagemang. Det 

indikerar att kundorganisationen bör förtydliga förväntningar på både de anställda och 

konsulterna samt se över arbets- och befattningsbeskrivningar så att de stämmer överens med 

förväntningarna, vilket enligt Su, Baird och Blair (2009) kan bidra till att 

organisationsengagemanget hos konsulterna blir högre. 

 

7.2 Studiens bidrag 

Tidigare litteratur kring studiens forskningsområde lyfter fram hur kunskapsintensiva företag 

likt CPI (Chemical Process Industries) ofta består av en stor andel konsulter (Morris & Empson, 

1998; Alvesson, 2004). Företag som kategoriseras som CPI måste därför ta hänsyn till att en 

stor del av deras personalstyrka består av konsulter (Schultz, 2000) som ofta besitter någon 

form av spetskompetens (Kakabadse et al., 2006) och har en annan arbetsgivare (Alvesson, 

2004). För dessa företags framgång är det av stor vikt att medarbetarna, inklusive konsulterna, 

kan identifiera sig med organisationen och har ett organisationsengagemang (Alvesson, 2000; 

2004). I studiens inledning diskuteras hur tidigare forskning om styrning av konsulter och 

konsulternas organisationsengagemang främst utgått från konsultbolagens perspektiv (Study et 

al., 2009). Denna tidigare forskning har resulterat i att konsulterna har funnits ha ett delat 

organisationsengagemang då de har både en arbetsgivare och en kundorganisation att fokusera 

sitt organisationsengagemang på och tillhörighet till (Sletta & Stensaasen, 1997). Alvesson 

(2000) diskuterar hur det kan råda en osäkerhet för konsulten gentemot konsultbolaget då 

konsulterna spenderar stor del av sin arbetstid hos kundorganisationen istället för hos 

konsultbolaget. Det som tidigare litteratur har gemensamt är att dessa forskare utgår från 

problematiken som konsultbolaget stöter på rörande konsulternas engagemang och hur man 

ska ta hänsyn till konsulterna i verksamhetsstyrningen. 

 

Denna studie har tagit sin utgångspunkt i tidigare forskning kring organisationsengagemang 

hos konsulter men valt att utgå från en infallsvinkel som belyser kundorganisationens 

problematik med konsulters organisationsengagemang. Då tidigare litteratur nästan uteslutande 

har diskuterat hur konsultorganisationer ska hantera konsulteras delade engagemang genom 

verksamhetsstyrningen (Sletta & Stensaasen, 1997; Study et al., 2009), fanns utrymme till att 

studera hur kundorganisationer ska ta ställning till detta fenomen. Studien bidrar och berikar 

således med en djupare förståelse för problematiken som nu studeras med hjälp av empiriskt 

stöd utifrån ett annat perspektiv. Denna studie har undersökt hur kundorganisationer ska ta 

ställning till denna problematik och besvarar hur kundorganisationens verksamhetsstyrning, i 

form av MCSP, kan anpassas genom att föreslå åtgärder för att öka konsulternas engagemang 

för kundorganisationen. Studiens främsta teoretiska bidrag är således att vi utökar och 

nyanserar befintlig litteratur med en djupare förståelse om verksamhetsstyrning och konsulters 

organisationsengagemang, genom att utifrån kundorganisationens perspektiv studera hur 
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verksamhetsstyrning kan anpassas för att öka konsulternas engagemang. För att undersöka 

detta fenomen har studien utgått från typologin som Malmi och Brown (2008) tagit fram, 

MCSP. Studien bidrar teoretiskt till att utveckla den befintliga litteraturen om MCSP och 

verksamhetsstyrning då studien undersöker hur ett kundföretag kan anpassa detta ramverk för 

att öka konsulternas engagemang vilket möjliggör en djupare förståelse för det studerade 

området.  

 

Vidare har studien mynnat ut i slutsatsen att det finns flera aspekter som är genomgående för 

samtliga delar av MCSP, vilka är kommunikation, insyn, inkludering och möjlighet att påverka. 

Utgångspunkten med studien var att studera hur de olika delarna i MCSP kunde anpassas för 

att öka engagemanget vilket även resulterade i att dessa begrepp kunde identifieras vara 

avgörande för samtliga delar av verksamhetsstyrningen. Studiens teoretiska bidrag utgörs 

således av nya begrepp, i förhållande till den befintliga litteraturen om verksamhetsstyrningen 

samt litteratur om konsulters organisationsengagemang ur kundorganisationens perspektiv. 

Dessa begrepp beskriver hur kundorganisationer kan arbeta med att anpassa hela 

verksamhetsstyrningen och inte enbart delarna för att öka konsulternas engagemang för 

kundorganisationen.  

 

Utifrån studiens empiriska kontext har vi kunnat dra slutsatsen om att kundorganisationer där 

en del av medarbetarna består av konsulter, ska anpassa sin verksamhetsstyrning (i termer av 

MCSP) genom att kommunicera bättre till konsulterna, ge konsulterna större insyn i alla delar, 

inkludera konsulterna i större mån och även ge konsulterna möjlighet att påverka de delar som 

de är verksamma inom. Vi kan se hur dessa slutsatser till viss del liknar det som tidigare har 

forskats om hur engagemang hos medarbetare kan ökas genom verksamhetsstyrning. Gruman 

och Saks (2011) har tidigare belyst hur organisationer kan öka engagemanget hos sina egna 

anställda genom att låta de vara med och påverka sin arbetsroll och utformning av sitt arbete, 

vilket kan liknas vid det som denna studie visar på att kundorganisationer ska ta hänsyn till 

gentemot konsulterna i form av att ha möjlighet att påverka. Ytterligare en liknelse kan dras 

till Gruman och Saks (2011) studie då den studien finner att support och feedback är viktiga 

faktorer för att anställda ska få ett högre engagemang för företaget. Likt den studien finner vår 

studie att kundorganisationer behöver behandla konsulterna på ett likartat sätt för att de ska ha 

ett högre engagemang för kundföretaget. Vår studie konkretiserar förslag på åtgärder som en 

kundorganisation kan vidta för att öka konsulternas engagemang, varav en är att införa 

medarbetarsamtal med konsulterna. Studiens övergripande samt konkreta slutsatser bidrar till 

befintlig litteratur och utökar förståelsen för att en konsult i mångt och mycket bör behandlas 

likt de sätt en organisation behandlar en anställd.  

 

Kundorganisationer med en stor andel konsulter kan uppleva problematik med att konsulterna 

har ett delat engagemang, då konsulterna tillhör en annan organisation (Sletta & Stensaasen, 

1997). Kemiska processindustrier har vanligen många konsulter (Schultz, 2000) vilket gör 

frågan om organisationsengagemang väsentligt för dessa typer av företag att beakta. Ett sätt att 

hantera och påverka konsulternas engagemang är genom kundorganisationens 

verksamhetsstyrning (Gruman & Saks, 2011) och en verksamhetsstyrning som påverkar 

engagemanget positivt beskrivs vara väsentligt för att kunna nå framgång (Gunaratne & Plessis, 
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2007). Studien besvarar hur en kundorganisation kan möjliggöra detta genom att studera en 

specifik empirisk kontext med dessa organisatoriska förutsättningar. Studiens praktiska bidrag 

utgörs således av de övergripande slutsatser som utifrån empirin har kunnat identifierats och 

som presenterats närmare i avsnitt 7.1.1. Dessa slutsatser syftar till att ge kundorganisationer 

en djupare förståelse för hur de ska kunna öka konsulternas engagemang för verksamhetens 

mål. Studiens resultat bidrar även praktiskt till att konkreta förslag på åtgärder identifierats 

gällande de olika delarna i MCSP, vilka presenteras i avsnitt 7.1.2. Dessa har vuxit fram ur 

studiens empiriska kontext och är således anpassade till fallföretagets specifika kontext. 

Förhoppningen är att dessa konkreta förslag på åtgärder ska vara tillämpliga även för andra 

kundorganisationer med liknande organisatoriska förutsättningar.  
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8. Diskussion och förslag på vidare forskning 
I det avslutande kapitlet för studien förs det en diskussion om tankar och frågor som uppstått 

under studiens genomförande. Det ges även en diskussion kring förslag på vidare forskning 

inom ämnet och en viss riktning utpekas.  

 

Utifrån studiens resultat vill vi belysa att de övergripande slutsatser som presenterats kan vara 

ett bra hjälpmedel för företag med liknande förutsättningar att tänka på och använda. Om dessa 

tillämpas och jobbas med tillräckligt så kanske inte konkreta åtgärder behövs för att konsulterna 

ska känna ett engagemang för företagets ändamål. Det handlar således om att förhindra 

problematiken som kan uppstå inom företag med många konsulter angående deras delade 

engagemang. Detta skulle enligt studiens empiriska kontext kunna förhindras genom att ett 

kundföretag har en verkningsfull kommunikation till konsulterna vad gäller allt som berör 

verksamhetsstyrningen men även att inte utesluta konsulterna från gemenskapen och 

information. Det vi vill lyfta fram är att även om konsulterna arbetar och rättar sig i stor 

utsträckning efter det avtal som har upprättats av kundföretaget och konsultbolaget kommer 

det engagemang konsulterna har för kundföretaget att bli högre om de upplever att de är 

etablerade och att de övergripande slutsatserna denna studie frambringat är påtagliga.  

 

Vidare vill vi lyfta fram att det finns vissa begränsningar i studien vad gäller analys, slutsatser 

och bidrag som vi anser är väsentliga att förtydliggöra. Den främsta begränsningen som kan 

komma att ifrågasätta studiens resultat är det tolkningsperspektiv som är applicerat i studien 

och hur konsulternas individuella tolkningar av verkligen kan skilja sig åt. Det är således våra 

tolkningar i förhållande till respondenternas berättelser som ligger till grund för studiens 

resultat och är därför en avgörande metodisk begränsning att lyfta fram. Som tidigare nämnt i 

studiens metodreflektion under avsnitt 3.8, diskuterades under studiens gång huruvida en 

kvantitativ forskningsansats skulle vara relevant och aktuell att tillämpa. Detta gjordes med 

utgångspunkt i att studiens syfte och frågeställning behandlade vilka delar i 

verksamhetsstyrningen, i termer av MCSP, som var mest väsentliga för en kundorganisation 

att ta hänsyn till för att kunna öka konsulternas engagemang för kundföretaget. Vi valde att 

utgå från en kvalitativ forskningsstrategi och ett kvalitativt syfte i denna studie men vill belysa 

den relevanta och intressanta tankegången om att studera ämnet med en kvantitativ 

forskningsansats. Med en kvantitativ forskningsmetod som exempelvis enkäter och en statistisk 

analysmetod skulle ämnet vidare kunna studeras, för att ta reda på om det finns något samband 

mellan vilka delar i verksamhetsstyrningen som kundorganisationen främst bör 

hantera/anpassa/ta hänsyn till och en möjlighet att öka konsulternas organisationsengagemang. 

Denna synvinkel skulle kunna bringa djupare förståelse för det studerade fenomenet och 

ytterligare intressant kunskap kring problemet, vilket skulle kunna utgöra både teoretiska 

bidrag samt praktiska implikationer.  
 

De framgick under studiens process att många av konsulterna som var hos kundföretaget 

tidigare hade varit anställda hos kundföretaget eller arbetat hos liknande kemiska 

processindustrier. Dessa personer hade således både en längre erfarenhet av den specifika 

branschen och vissa konsulter hade en längre erfarenhet även av kundföretaget som utgjorde 
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den empiriska kontexten. Denna typ av förhållande mellan kundorganisation och konsult kan 

liknas vid det Koene och Riemsdijk (2005) syftar på som en av tre metoder att tillämpa vid 

arbete med konsulter. Konsulternas uppdrag sträcker sig över en längre tid och 

arbetsuppgifterna är anpassade efter konsulten och kundföretagets behov, vilket stämmer 

överens med hur studiens fallföretag arbetar med konsulter. Genom personliga erfarenheter har 

detta identifierats vara vanligt förekommande i den bransch där kemiska processföretag (CPI) 

verkar, och specifikt för det studerade fallföretaget. Detta förhållande mellan 

kundorganisationen och konsulterna i denna studie kan även liknas vid den funktionella 

flexibiliteten, som enligt Håkansson och Isidorsson (2012) är ett synsätt kundorganisationer 

kan ha på konsulternas roll och som innebär att konsulternas arbetsuppgifter är varierande och 

de involveras till större grad i verksamheten. För att ytterligare förtydliga, och som tidigare 

nämnt, utgör konsultbolaget i denna studie inte något bemanningsföretag. Konsultbolaget kan 

mer liknas vid en leverantör av spetskompetens inom CPI. En diskussion har förts parallellt 

med studien kring hur detta kan ha inverkat på studiens resultat. För att fördjupa förståelsen för 

det studerade fenomenet, och möjliggöra en bredare kunskap om hur kundorganisationer kan 

arbeta med att anpassa verksamhetsstyrningen gentemot konsulter, kan det vara fördelaktigt att 

även studera detta fenomen i en annan empirisk kontext. Förslagsvis skulle det vara intressant 

att studera kundorganisationer som tar hjälp av konsulter från rena bemanningsföretag, vilket 

skulle kunna utmärkas av en numerisk flexibilitet snarare än en funktionell flexibilitet 

(Håkansson & Isidorsson, 2012). Det innebär enligt författarna att konsulter anlitas för att 

kundföretaget ska reglera arbetskraft utefter efterfrågan och behov, vilket kan tänkas stämma 

in på hur kundorganisationer ser på konsulter från bemanningsföretag. Vidare forskning kan 

söka svar på om konsulter som är anställda inom ett bemanningsföretag har skilda 

uppfattningar gentemot de konsulter som arbetar för ett konsultbolag likt det som utgjorde 

studiens konsultbolag. Det kan vara intressant att undersöka om kundorganisationer som hyr 

in konsulter från bemanningsföretag behöver ta hänsyn till andra aspekter i 

verksamhetsstyrningen eller om det finns gemensamma nämnare samt vad det i sådana fall kan 

bero på. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
Följdfrågor är i kursiv text.  

 

Inledande fråga  

1. Är det okej om vi spelar in intervjun?  

 

Generella frågor 

1. Vad är din position på företaget?  

2. Hur länge har du varit anställd/anställd på detta företag/kundföretag? 

3. Om konsult: Hur länge har du arbetat som konsult på konsultbolaget? 

4. Berätta lite kort om din roll hos fallföretaget? 

 

Kulturella styrinstrument  

1. Hur ser du på att en organisation har tydliga värderingar? Upplever du att 

organisationen har tydliga värderingar som genomsyrar verksamheten? Hur ser du på 

vikten av att ha liknande värderingar som organisationen har? Hur tänker du kring att 

ni som medarbetare bör rätta er efter organisationens värderingar?  

2. Hur tänker du kring om det finns värdeord organisationen arbetar utefter? Beskrivs 

dessa i så fall genom något dokument eller är det mer informella? Finns det en 

uppförandekod? Om de finns, hur skulle du säga att du rättar dig efter dessa? Upplever 

du att det är något som du tycker är av vikt? Fungerar det?  

3. Hur kommunicerar organisationen vilka riktlinjer och värderingar som organisationen 

ska genomsyras av? Upplever du att det är något som kommuniceras bra eller skulle 

du föredra något annat?  

4. Hur upplever du att organisationen är, upplevs den formell eller mer informell? Om 

formell: Hur inverkar en formell styrning på dig i ditt arbete och ditt engagemang? Om 

informell: Hur inverkar en informell styrning på dig i ditt arbete och ditt engagemang?  

5. Hur skulle du säga att organisationens kultur påverkar ditt engagemang för företaget? 

6. Om man avslutningsvis ser till denna form av kulturella styrning som vi har diskuterat, 

hur skulle du säga att din inställning är till det?  

 

Planering 

1. Upplever du att organisationen har handlingsplaner för verksamhetens mål?  

2. Har organisationen konkreta kortsiktiga och långsiktiga mål? Hur upplever du att 

organisationen kommunicerar dessa kortsiktiga och långsiktiga mål? Hur upplever du 

att kommunikation av organisationens kortsiktiga mål engagerar dig? Hur upplever du 

att kommunikation av organisationens långsiktiga mål engagerar dig? 

3. Hur tänker du kring att organisationen kommunicerar vad som förväntas av inom en 

viss tidsram? Är det något som är viktigt för dig? Är det något som engagerar dig i ditt 

arbete?? I så fall, varför? 
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4. Om man avslutningsvis ser till denna form av styrning med planering, som vi har 

diskuterat, hur skulle du säga att din inställning är till det?  

5. Hur upplever du att denna styrning inverkar på ditt engagemang för företaget?  

 

Finansiella styrinstrument 

1. Upplever du att organisationen har finansiella mått som du styrs av i ditt arbete? Vilka 

upplever du används då av organisationen? 

2. Upplever du att organisationen har icke-finansiella mått som verksamheten styrs 

utefter? Vilka upplever du används då av organisationen?  

3. Hur upplever du att jobba efter finansiella mått påverkar ditt engagemang för företaget? 

Hur upplever du att jobba efter icke finansiella mått påverkar ditt engagemang för 

företaget?  

4. Om man ser till denna form av styrning, med finansiella och icke-finansiella mått, som 

vi har diskuterat, hur skulle du säga att din inställning är till det?  

5. Hur upplever du att denna styrning inverkar på ditt engagemang för företaget?  

 

Belöningssystem 

1. Upplever du att organisationen har någon form av belöningssystem? Kan du beskriva 

hur det är utformat i sådana fall? 

2. Hur är din syn på att belönas efter din egen prestation? Påverkar det ditt engagemang 

för företaget och hur i sådana fall?  

3. Hur ser du på att belönas i form av icke monetära belöningar, såsom mer ansvar, 

självständighet, större handlingsutrymme? Hur tycker du att det påverkar ditt 

engagemang för företaget?  

4. Hur ser du på att belönas i form av monetära belöningar? Hur tycker du att det påverkar 

ditt engagemang för företaget?  

5. Hur skulle du föredra att bli belönad av organisationen?  

6. Om man avslutningsvis ser till dessa typer av belöningar som vi har diskuterat, hur 

skulle du säga att din inställning är till det?  

7. Hur upplever du att denna styrning inverkar på ditt engagemang för företaget?  

 

Administrativa styrsystem 

1. Upplever du att regler och policys tillämpas av organisationen? Hur kommuniceras 

dessa till dig i ditt arbete? Hur tänker du kring att rätta sig efter regler och policys i 

ditt arbete i organisationen? Hur påverkar det ditt engagemang för organisationen? 

2. Upplever du att det finns tydliga ansvarsområden inom organisationen? Hur 

kommuniceras dessa till dig? Hur tänker du kring att det finns tydliga ansvarsområden 

i organisationen? Hur påverkar det ditt engagemang för organisationen?  

3. Hur ser hierarkin ut inom organisationen? Upplever du att det finns tydliga 

avgränsningar mellan chef och medarbetare? Hur påverkar det ditt engagemang för 

organisationen?  

4. Om man avslutningsvis ser till denna form av administrativa styrning som vi har 

diskuterat, hur skulle du säga att din inställning är till det?  

5. Hur upplever du att denna styrning inverkar på ditt engagemang för företaget?  
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Avslutande fråga: 

1. Är det något som du vill tillägga?  

 


