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SAMMANFATTNING 

Examensarbetets titel: Kontrollstrategier inom kunskapsintensiva tjänsteföretag - En fallstudie 
av EG´s service business 
 
Seminariedatum: 2019-06-04 
 
Ämne/kurs: FEKH19 Företagsekonomi: Examensarbete i Strategic Management på kandidatnivå  
 
Författare: Amanda Ottosson, Hanna Skarin, Nikita Strand  
 
Handledare: Niklas Lars Hallberg 
 
Nyckelord: Kontrollstrategi, arbetets karaktär, agentteori, organisationsteori, kunskapsintensiva 
tjänsteföretag 
 
Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur olika dimensioner av arbetets karaktär påverkar 
val av kontrollstrategi inom dagens kunskapsintensiva tjänsteföretag. Trots att det finns 
varierande forskning kring intern kontroll, finns det brister i kunskapsläget kring förståelsen för 
hur arbetets karaktär i praktiken påverkar denna typ av företags val.  
 
Metod: Studien utfördes genom en kvalitativ fallstudie, där datainsamlingen utgick från 
semistrukturerade intervjuer. Dataanalysen gjordes först genom att kategorisera det insamlade 
empiriska materialet efter olika teman för att sedan analyseras med metoden pattern matching 
med inslag av grundad teori. 
 
Teoretiskt perspektiv: Studien har utgått från agentteori och organisationsteori för att definiera 
kontrollstrategier samt dimensioner av arbetets karaktär som utmärkts ligga till grund för val av 
kontrollstrategi (se Eisenhardt, 1989; Eisenhardt, 1985; Ouchi, 1979). Teorin har även 
kompletterats med relevanta begrepp som kunskapsintensiva tjänsteföretag (se t.ex. Alvesson, 
2004; Coff, 2002), intern kontroll (se t.ex. Ouchi 1979; Eisenhardt, 1985) och arbetets karaktär 
(se t.ex. Moynihan & Pandey, 2007). 
 
Empiri: Den empiriska datan baseras på fallföretaget EG's service business, ett kunskapsintensivt 
konsultföretag i IT-branschen, där det råder komplexitet kring de värdeskapande tjänsterna.  
 
Resultat: Resultatet har tytt på avvikelser i relation till tidigare teori, men har även ökat 
validiteten för vissa teoretiska propositioner. Arbetets karaktär förutsätter flexibilitet och frihet 
vilket leder till ospecificerat arbete och skapar distans som påverkar insynen. Detta i 
kombination med arbetets stora variationer resulterar i svårigheter att mäta beteendet, samtidigt 
som det inte finns behov för det. Även förväntningar i branschen påverkar utformningen av 
kontrollstrategin. Studien har berört ett komplext ämne, men har till viss del ökat förståelsen för 
relationen mellan arbetets karaktär och kontrollstrategi. 
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ABSTRACT 

Title: Control strategies within professional service firms - A case study of EG´s service business 
 
Seminar date: 2019-06-04 
 
Course: FEKH19 Business Administration: Bachelor Degree Project in Strategic 
 
Management Undergraduate Level 
 
Authors: Amanda Ottosson, Hanna Skarin, Nikita Strand  
 
Advisor: Niklas Lars Hallberg 
 
Key words: Control strategy, task characteristics, agency theory, organizational theory, 
professional service firms 
 
Purpose: The purpose of this study was to examine how the dimensions of task characteristics 
affect the choice of control strategy within professional service firms. Despite the fact that there 
is varying research on internal control, there are shortcomings in understanding how task 
characteristics in practice affects this kind of companies' choices.  
 
Methodology: The study was conducted through a qualitative case study, with data collected 
through semi-structured interviews. The data analysis was by categorizing the data along 
different themes, to thereafter be analyzed using the pattern matching method with elements of 
grounded theory. 
 
Theoretical perspective: This study is based on agent theory and organizational theory to define 
control strategy and the dimensions of task characteristics that has been observed to affect  
the choice of control strategy (e.g. Eisenhardt, 1989; Eisenhardt, 1985; Ouchi, 1979). Later 
relevant theoretical advancements have been used such as the concepts; professional service 
firms (e.g. Alvesson, 2004; Coff, 2002; Ditillo, 2004), internal control (e.g. Ouchi 1979; 
Eisenhardt, 1985) and task characteristics (e.g. Moynihan & Pandey, 2007).  
 
Empirical foundation: The empirical data is based on the case company EG's service business, 
an IT consultancy firm, where there is complexity in regards to the services they provide.  
 
Conclusions: The result has indicated deviations in relation to previous theory, but has also 
increased the validity of certain propositions. The task characteristics requires flexibility and 
freedom, which leads to unspecified work and creates distance that affects the transparency. 
This, combined with the great task variations results in difficulties in measuring behavior, 
meanwhile there is no need for it. Findings has shown that the expectations within the industry 
also affects the design of the control strategy. The study has touched on a complex subject, but 
has to some extent increased the understanding regarding the relation between task 
characteristics and control strategy.  
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INLEDNING 

Kontroll inom företag kan förstås på olika sätt med varierande betydelse (Ouchi, 1979) och kan 

implementeras genom olika strategier (Besanko, Dranove, Shanley & Schaefer, 2013: 444).  

Förmågan att lyckas implementera kontrollstrategier för att uppnå intern kontroll är däremot 

svårt i dagens komplexa och föränderliga värld (Mills & Ungson, 2003). Ändock är det ett 

avgörande fenomen för företags framgång och därmed ett viktigt område inom Strategic 

Management (Besanko, et al., 2013: 444). Försök till att förstå och förklara fenomenet har skett 

inom flera litterära områden, där organisationsteori och agentteori är två forskningsområden som 

skildrar detta (Eisenhardt, 1985). Bland annat har Ouchi (1979) forskat om kontroll inom det 

organisationsteoretiska området, och Eisenhardt (1985), Eisenhardt (1989) samt Jensen och 

Meckling (1976) forskat om samma fenomen inom det agentteoretiska området.  

I Ouchis (1979) artikel A Conceptual Framework for the Design of Organizational 

Control Mechanisms, som berör organisationsdesign, beskriver intern kontroll som mekanismer 

för styrning mot en organisations mål. Eisenhardt (1985) som bidrar till forskningsläget kring 

intern kontroll genom att integrera organisationsteori och agentteori menar att det är en 

designmekanism. Hon bygger vidare på Ouchis (1979) uppfattning om att det finns generella 

strategier för att uppnå intern kontroll och klargör att det antingen kan ske genom 

prestationsmätning eller klankontroll. Prestationsmätning menar hon är en mekanism för kontroll 

med fokus på övervakning och belöning av medarbetarens resultat eller beteende, medan 

klankontroll menar på en kontrollstrategi som baseras på socialisering (Eisenhardt, 1985). 

Begreppet kontrollstrategi i denna studie syftar således på ett företags interna mekanismer och 

processer för att uppnå intern kontroll. Dessa tre strategier, resultatbaserad prestationsmätning, 

beteendebaserad prestationsmätning och klankontroll, har studerats inom olika områden. Till 
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exempel har strategiernas påverkan på ett företags interna informationshantering och processer 

för att överföra kunskap studerats (Turner & Makhija, 2006). Därtill har även översikter kring 

hantering kontroll inom säljorganisationer studerats (Anderson & Oliver, 1987).  

Valet av kontrollstrategi beror i sin tur på arbetets karaktär (Eisenhardt, 1985). Arbetets 

karaktär definieras som dimensionerna av arbetet eller uppgiften som en anställd utför, inom de 

ramar som karaktäriserar företagets verksamhet (Moynihan & Pandey, 2007). Inom ramarna för 

företag förekommer olika typer av kunskap och expertis, där Starbuck (1992) menar att graden 

av kunskapsintensitet kontra andra resurser varierar. Kunskapsintensitet syftar i sin tur till 

humankapital som en värdegenererande resurs (Alvesson, 2004: 17), där humankapital definieras 

som individens kunskaper och förmågor (Coff, 2002). Vidare särskiljs kunskapsintensiva företag 

av att just kunskap är den viktigaste resursen för att skapa värde (Starbuck, 1992). Alvesson 

(2004: 18-19) menar att kunskapsintensiva företag kan kategoriseras i två huvudsakliga typer. 

Antingen tjänsteföretag som erbjuder professionella tjänster, till exempel konsultfirmor och 

advokatbyråer, eller en typ som istället är mer riktat mot forskning och utveckling. 

Eisenhardts (1985) och Ouchi (1979) lyfter propositioner om att ett företags val av 

kontrollstrategi beror på arbetets karaktär, där dimensionerna för arbetets karaktär huvudsakligen 

fokuserar på uppdragets specificerbarhet och resultatets mätbarhet. Vidare har hon med sin 

artikel Agency Theory: An Assessment and Review (1989) utökat dimensionerna som påverkar 

mekanismerna för kontroll. Hon lyfter i denna artikel att bland annat dimensionerna; 

informationsasymmetri, uppdragets specificerbarhet, resultatets mätbarhet, resultatets osäkerhet 

och relationens längd tenderar påverka ett företags val. Dessa propositioner har i sin tur empirisk 

stöd i form av olika studier som belyser dess relevans (Eisenhardts, 1989). Ett exempel på det 

empiriska stödet för att resultatets mätbarhet påverkar företags val av kontrollmekanism framförs 
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av Anderson (2008) som genomfört en studie inom branschen för elektroniktillverkare. 

Ytterligare stöd för propositionerna kring resultatets osäkerhet och uppdragets specificerbarhets 

påverkan ges av en undersökning som baseras på detaljhandeln, där Eisenhardt (1988) undersökt 

relationen mellan företags val av resultatbaserad ersättning och beteendebaserad fast ersättning. 

Trots empiriska observationer inom vissa branscher och kontexter, lyfter Eisenhardt (1989) att 

agentteori bör vidare testas i situationer med komplexitet där exempelvis teamwork och 

osäkerhet är en central roll. Där Hirsch, Michaels och Friedmann (1987) påpekar att teorin bör 

nyttjas i kombination med andra koncept för att bredda dess kontextuella bas, för att på så sätt 

fånga upp komplexitet som agentteorin till viss del förbiser.  

Trots varierande forskning kring intern kontroll och det som påverkar valet, finns det 

brister i det nuvarande forskningsläget kring förståelsen för hur dimensionerna av arbetets 

karaktär de facto påverkar valet av kontrollstrategi inom dagens kunskapsintensiva 

tjänsteföretag. Vi utgår därav från följande forskningsfråga: 

 

Hur påverkar arbetets karaktär företags val av huvudsaklig kontrollstrategi inom 

kunskapsintensiva tjänsteföretag? 

 

Denna studie syftar till att undersöka hur arbetets karaktär påverkar valet av 

kontrollstrategi i denna typ av företag i förhållande till tidigare teoretiska propositioner. För att 

på så sätt skapa underlag för hur fenomenet skildras i praktiken och därmed vidare stärka 

kunskapsläget. För att uppnå detta har vi valt att utföra en fallstudie på ett kunskapsintensivt 

tjänsteföretag, där typen av företag vidare motiveras av att kunskapsintensiva företag utgör en 



 

8 

allt större roll i dagens ständigt förändrande och komplexa värld (WSP Sverige AB, 2014). I en 

rapport utförd av WSP Sverige AB (2014) konstateras det att i Sverige arbetar närmare 75 

procent av populationen inom tjänstesektorn, där andelen kunskapsintensiva firmor är den sektor 

som har ökat mest. 

Dagens föränderliga värld präglas samtidigt av ökad digitalisering (Brundin, 2017), där 

omkring 6,1 procent av de sysselsatta i Sverige arbetar som IT-specialister av något slag. Detta 

är en närmare dubbelt så hög sysselsättningsgrad som det Europeiska snittet (IT&Telekom - 

företagen, 2019a). Därtill belyser Brundin (2017) att samhällets fortsatta digitalisering även 

innebär att IT-kompetens behövs inom alla branscher och inte endast i IT-branschen. Samtidigt 

som denna utveckling, råder det kompetensbrist i denna bransch som kan försvåra den fortsatta 

digitaliseringen (IT&Telekomföretagen, 2017). På grund av IT-branschens ökade betydelse på 

den svenska marknaden har vi valt att utföra en fallstudie på EG's service business, ett 

kunskapsintensivt tjänsteföretag inom IT-branschen, för att besvara vår frågeställning.  

 

TEORI 

Följande litteraturgenomgång kommer att ge en djupare inblick kring kunskapsintensiva 

tjänsteföretag, för att sedan beröra kunskapsläget kring kontrollstrategier. Därefter kommer olika 

dimensioner av arbetets karaktär, som tidigare studier har uppmärksammat påverkar valet av 

dessa strategier, att redogöras. Detta för att skapa en bild över hur dimensionerna förhåller sig till 

strategierna, vilket sedan kommer att ligga till grund för studiens preliminära ramverk som 

skapas i syfte till att besvara forskningsfrågan.  
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Kunskapsintensiva tjänsteföretag  

Kunskapsintensiva företag karaktäriseras av att de har humankapital som främsta värdeskapande 

resurs, där kärnaktiviteterna utgår från de intellektuella egenskaperna hos medarbetarna 

(Alvesson, 2004: 17; Starbuck, 1992). Alvesson (2004: 17) menar att en stor andel av 

medarbetarna i kunskapsintensiva företagen har en akademisk bakgrund. Vidare karaktäriseras 

kunskapsintensiva tjänsteföretagen av att de erbjuder immateriella produkter som skräddarsys för 

varje kunds behov, och som kräver komplex kunskap för att utföra (Greenwood et al., 2003, i 

Alvesson, 2004: 35). Ditillo (2004) menar att komplexiteten som präglar dessa företag till stor 

grad möjliggörs genom sammanställningar av team, som kan kombinera medarbetare inom olika 

expertisområden. Coff (1999) lyfter att humankapitalet skapar ökad osäkerhet gällande aspekter 

som intern kontroll, medan Alvesson (2004: 23) menar att inom dessa företag är klassiska 

byråkratiska principer inte självklart. Vidare menar Coff (1999) att sådana företag tenderar med 

större sannolikhet styras av mer kulturella företeelser än andra typer av företag.  

 

Kontrollstrategi 

Kontrollstrategi syftar till de olika utgångspunkterna för interna mekanismer som företag nyttjar i 

syfte för att uppnå intern kontroll. Följaktligen kommer en mer ingående genomgång kring 

kontrollstrategi och de två huvudsakliga teoretiska perspektiven, agentteori och 

organisationsteori. Agentteori har ett större fokus på kostnader, samt betonar belöning som något 

väsentligt att ta hänsyn till vid skapandet av intern kontroll (Eisenhardt, 1985), medan 

organisationsteori istället betonar förmågan att implementera dessa mekanismer (Eisenhardt, 
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1985; Ouchis, 1979). Genomgående menar Eisenhardt (1985) att båda teoretiska perspektiven 

bygger på antaganden om rationalitet och båda är effektivitetsorienterade.  

Agentteori. Inom den ekonomiska forskningen har agentteori länge varit ett vedertaget 

förhållningssätt för att förstå relationer och dess koppling till intern kontroll (Panda & Leepsa, 

2017). Agentteori nyttjats för att förklara relationer mellan aktörer vid separation av ägande och 

kontroll (Jensen & Meckling, 1976), och utgår från att en aktör ska utföra ett uppdrag åt en 

annans räkning (Eisenhardt, 1989). Detta skapar behov av kontroll för att säkerställa att 

uppdragstagaren agerar utifrån uppdragsgivarens intresse (Eisenhardt, 1989).  

Teorin bygger på antaganden om individens begränsade rationalitet och individualism 

som driver opportunism (Eisenhardt, 1989). I sin tur leder dessa antaganden till att det i princip 

är oundvikligt att kostnader uppkommer vid säkerställandet av kontroll (Jensen & Meckling, 

1976). Jensen och Meckling (1976) menar att kostnader uppkommer både på grund av 

övervakningsmekanismer för att verifiera att de beslut som uppdragstagaren tar är i linje med 

uppdragsgivarens intresse, samt indirekta kostnader i form av effektivitetsförluster på grund av 

splittrade intressen.  

Agentteori har delats upp i två led, det positivistiska ledet samt principal-agent ledet 

(Eisenhardt, 1989, Nilakant & Rao, 1994). Det förstnämndas främsta fokus är relationen mellan 

aktieägare och företagsledning, som till största delen behandlar kontraktalternativ, medan det 

sistnämnda har ett bredare användningsområde (Eisenhardt, 1989). Denna rapport kommer att 

syfta till principal-agent ledet för dess mer generella applicering, där bland annat Harris och 

Raviv (1978), Ross (1973) samt Jensen och Meckling (1976) lyfter att resonemanget kan 

appliceras på alla situationer när en aktör åtar sig att agera i en annans intresse. Vidare motiveras 
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nyttjandet av det sistnämnda ledet då Eisenhardts (1989) vidareutveckling kring dimensionerna 

av arbetets karaktär, som senare kommer beskrivas, har byggts på detta led.  

Eisenhardt (1989) har tagit fram olika propositioner kring hur olika förhållanden påverkar 

agentrelationen, där mekanismen för kontroll är kontrakt. Kontrakten tar i sin tur form som en 

kontrollmekanism med betoning på resultatbaserad prestationsmätning eller beteendebaserad 

prestationsmätning. Vid den förstnämnda typen belönas eller bestraffas uppdragstagaren i logisk 

ordning utifrån dennes resultat, där även en risköverföring sker. Vid den sistnämnda grundas 

mekanismen istället på individens beteenden snarare än slutprodukten av dessa ageranden 

(Eisenhardt, 1989).  

Prestationsmätning och incitament. Prestationsmätning har överlag två generella syften 

enligt Mintzberg (1979: 151). Det används både för motivation hos medarbetarna och för att 

högre instanser ska kunna kontrollera och få signaler om något inte stämmer (Mintzberg, 1979: 

151). Ouchi och Maguire (1975) menar även att syftena mellan de olika typerna av 

prestationsmätning varierar. Vid fokus på resultat menar de att syftet gynnar 

företagsövergripande mål, men att det kräver mätbara resultat att utgå från. Prestationsmätning 

med fokus på beteende menar de däremot syftar till att möta chefernas behov, där nackdelen 

istället är att den subjektiva bedömningen inte är direkt överförbar eller jämförbar mellan olika 

avdelningar. Vid prestationsmätning, oavsett typ, betonas incitamentsystem fylla en funktion för 

att styra arbetsinsatserna (Besanko, et. al, 2013: 404), vilket Bebchuk och Fried (2003) menar 

ställer medarbetarnas mål i linje företagets.  

Organisationsteori. Organisationsteori är ett brett forskningsområde som till stor del 

berör organisationsdesign. Organisationsdesign är i sin tur allt från strukturella dimensioner och 

kultur till strategi och omvärld (Daft, 2015: 17). Ouchi (1979) menar att styrning är komplext då 
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det handlar om att sammanföra många individers bidrag och intressen för att tillsammans skapa 

värde. Vidare menar han att företag kan ha olika utgångspunkter för att åstadkomma intern 

kontroll. Det kan antingen ske genom marknadskontroll med strikt fokus på prismekanismer eller 

genom byråkratisk kontroll, med regler och processer. Slutligen kan det även ske genom 

klankontroll som istället baseras på sociala överenskommelser. Vid de två förstnämnda 

utgångspunkterna menar han att prestationsmätning är kritiskt, där valet mellan beteendebaserad 

och resultatbaserad prestationsmätning beror på förmågan att mäta resultatet samt kunskapen om 

uppdraget. Medan den sistnämnda är mer krävande. Detta för att klankontroll kräver högt 

engagemang med hänsyn till dess karaktär inte speglar den strikta prismekanismen eller de 

byråkratiska processerna (Ouchi, 1979). Klankontroll skiljer sig även på det sätt att det undgår 

den explicit verifierbara prestationsmätningen, där bedömningarna istället sker på basis av 

subtila signaler (Ouchi, 1980). 

 Sammanställning av agentteori och organisationsteori. Eisenhardt (1985) har som 

tidigare nämnt vidareutvecklat de kontrollmekanismer som Ouchi (1979) lyft, till att benämna 

dem som kontrollstrategier. Vid sammanställningen av agentteori och organisationsteori menar 

Eisenhardt (1985) att det finns likheter avseende den interna mekanismen prestationsmätning. 

Hon diskuterar vidare hur klankontroll skiljer sig från de övriga två strategierna, eftersom 

strategin lägger fokus på medarbetarnas samarbete där de internaliserar organisationens mål till 

sina egna. Strategin påverkar normer och värderingar, genom sociala aktiviteter, urval och 

lärande för att nå intern kontroll (Eisenhardt, 1985). Klankontroll lyfter de mer icke-monetära 

målen och incitamenten, till skillnad från ekonomisk forskning, dit agentteori tillhör, som Baker, 

Jensen och Murphy (1988) menar fokuserar mer på det mer monetära målen och till stor del 

förbiser till det mer svårkvantifierbara  
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Eisenhardt (1985) menar att vid de fall där uppgiften är svår att specificera samt resultatet 

är svårt att mäta, är klankontroll tillämplig för att minska divergenser gällande intressen och mål, 

men att strategin kan användas i alla företag oavsett arbetets karaktär. Detta skiljer sig till viss 

del från vad Ouchi (1979) nämner inom det organisationsteoretiska perspektivet, där han menar 

att klankontroll bör användas när de övriga inte är möjliga. Ouchi (1979) klargör däremot att i 

stort sätt alla organisationer använder en kombination av de olika typerna av kontroll, men att en 

av dem oftast är mest dominant.  

Utefter denna teorigenomgång har vi funnit tre tydliga kontrollstrategier; resultatbaserad 

kontrollstrategi, beteendebaserad kontrollstrategi och klankontroll.  

 

Arbetets karaktär 

På basis av litteraturgenomgången kopplad till agentteori och organisationsteori, kan 

dimensioner av arbetets karaktär som påverkar val av kontrollstrategi urskiljas. Inom 

organisationsteori har Eisenhardt (1985) och Ouchi (1979) lyft resultatets osäkerhet och 

uppdragets specificerbarhet som dimensioner av arbetets karaktär som påverkar valet av 

kontrollstrategi. Av Eisenhardts (1989) propositioner om de dimensioner som påverkar valet 

inom agent-principal ledet av teorin lyfts; informationsasymmetri, resultatets osäkerhet, 

uppdragets specificerbarhet, resultatets mätbarhet och relationens längd. Dessa poängteras då de 

har fått empiriskt stöd i tidigare studier. De kommer följande definieras och operationaliseras i 

förhållande till val av kontrollstrategi, och ta ansats på ett helhetsperspektiv och inte på en 

specifik relation.  
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  Informationsasymmetri. Enligt agentteoretiskt resonemang har dimensionen 

informationsasymmetri en påverkande effekt för mekanismer för hur intern kontroll i regel 

utformas (Eisenhardt, 1989). Informationsasymmetri definieras som att någon av parterna i 

relationen, uppdragsgivaren eller uppdragstagaren, upplever inkomplett information (Eisenhardt, 

1985; 1989). Asymmetrin kan både beröra den faktiska tillgången till information, men kan även 

inkludera dolda ageranden (Besanko et. al., 2013: 402) eller kunskapsasymmetrier (Austin & 

Larkey, 2002, i Ditillo, 2004). Eisenhardt (1989) menar att givet större informationsasymmetri, 

ökar risken att uppdragstagaren att agerar opportunistiskt, vilket exempelvis kan ske genom att 

uppdragstagaren drar sig undan från arbete eller utför handlingar som inte är i uppdragstagarens 

intresse. Dimensionen påverkas inte endast av arbetets förutsättningen, utan även genom de olika 

mekanismerna, som benämns informationssystem, som finns tillgängliga för att reducera 

asymmetrin (Eisenhardt, 1989). Informationssystem kan till exempel vara budgeteringssystem, 

antal chefsnivåer och rapportsystem (Eisenhardt, 1989), men även vara mer direkta 

övervakningssystem (Jensen och Meckling,1976). Där det kan poängteras att 

informationsasymmetri är särskilt vanligt förekommande inom kunskapsintensiva företag 

(Austin & Larkey, 2002, i Ditillo, 2004).  

Omfattningen av informationsasymmetrin som förekommer påverkar enligt Eisenhardts 

(1989) propositioner valet av mekanismer för att uppnå intern kontroll. Givet låg 

informationsasymmetri, som vid väl fungerande informationssystem, tenderar företag använda 

en mekanism som baseras på beteendebaserad prestationsmätning. Vid omvänd situation brukar 

istället kontrakt som baseras på resultatbaserad prestationsmätning nyttjas (Eisenhardt, 1989).  
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Resultatets osäkerhet. Resultatets osäkerhet är ytterligare en dimension av arbetets 

karaktär som Eisenhardt (1989) menar påverkar hur kontrollstrategi utformas. Resultatets 

osäkerhet definieras som den utsträckning som resultatet faktiskt speglar en individs agerande 

(Eisenhardt, 1989). Eisenhardt (1989) förklarar att osäkerheten kring resultatets utfall kan bero 

på flera olika anledningar, vilket försvårar förmågan att planera och skapar risk. I ekonomiska 

termer brukar det ses som en trade-off mellan risk och den avkastning som möjligtvis kan 

genereras (Byström, 2010). Risken kan antingen hanteras genom att föras över på antingen 

uppdragsgivaren eller uppdragstagaren (Eisenhardt, 1989). Inom agentteori antas 

uppdragsgivaren vara riskneutral (Nilakant & Rao, 1994), åtminstone inom större företag med 

hänsyn till deras förmåga att riskdiversifiera (Eisenhardt, 1989), medan uppdragstagarna antas 

vara mer riskaversa (Nilakant & Rao, 1994; Eisenhardt, 1989). Detta innebär att det blir en 

kostnad för uppdragsgivaren att föra över risken på uppdragstagaren (Eisenhardt, 1989).  

Resultatets osäkerhet påverkar valet av mekanism för att uppnå intern kontroll, i enlighet 

med ovanstående resonemang, eftersom osäkerheten leder till en fråga om hur risken ska 

förläggas. Av detta följer det att vid hög osäkerhet brukar företag använda kontrakt som baseras 

på beteendebaserad prestationsmätning. Givet det omvända, att resultatet är relativt säkert, 

tenderar företag nyttja en mekanism som baseras på resultatbaserad prestationsmätning, enligt 

Eisenhardts (1989) propositioner. 

Uppdragets specificerbarhet. Både agentteori och organisationsteori nämner att 

uppdragets specificerbarhet är en dimension som påverkar mekanismerna för kontrollstrategi 

(Eisenhardt, 1989; Ouchi, 1979). Uppdragets specificerbarhet definieras som till vilken 

utsträckning ett uppdrag i förväg kan specificeras avseende vad som ska göras och hur det ska 

ske (Eisenhardt, 1989). Där dimensionen kan ha stor variation beroende på arbetets karaktär och 
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uppgiftens komplexitet (Eisenhardt, 1989; Eisenhardt, 1985; Ouchi, 1979). Som tidigare nämnt 

karaktäriseras kunskapsintensiva tjänsteföretag till stor del av flexibilitet och en icke-specificerad 

karaktär (Greenwood et al., 2003, i Alvesson, 2004: 35), men vid projektplanering kan både 

processer, steg och detaljer vara utmålade (Jansson & Ljung, 2004). Givet mer specificerade 

uppdrag menar Eisenhardt (1989) att det är enklare att verifiera vad uppdragstagaren gör, vilket 

förenklar processerna för att minimera informationsasymmetrin.  

Uppdragets specificerbarhet påverkar valet av kontrollstrategi på det vis att givet att 

uppdraget är specificerat tenderar företag använda mekanismer för beteendebaserad 

prestationsmätning (Eisenhardt, 1989; Stroh., Brett., Baumann., & Reilly, 1996; Ouchi, 1979). 

Är fallet snarare det omvända, att uppdraget inte går att specificera, brukar resultatbaserad 

prestationsmätning användas (Eisenhardt, 1989; Stroh et al, 1996; Ouchi, 1979). 

 Resultatets mätbarhet. Resultatets mätbarhet är ytterligare en dimension av arbetets 

karaktär har en påverkan vid val av kontrollstrategi (Eisenhardt, 1985). Resultatets mätbarhet 

definieras som möjligheten att mäta de önskvärda prestationerna på ett någorlunda korrekt sätt 

(Ouchi, 1979). Det är till viss del kopplat till hur specificerat uppdraget är (Eisenhardt, 1985), 

eftersom är något tydligt definierat kan det tydligare uppmärksamma om det är uppnått eller inte. 

Eisenhardt (1989) menar att det finns mycket som kan försvåra korrektheten gällande 

resultatmåttet. Hon förklarar till exempel att ifall uppdragen som utförs baseras på team, kan vara 

svårt att utmärka en specifik individs slutliga prestation. Dessutom kan tidsspannet som ett 

uppdrag utförs på försvåra mätbarhetens korrekthet, då ett längre tidsspann kan försvåra 

möjligheten att avgöra vad som ska mätas och när (Eisenhardt, 1989). Vidare menar hon även att 

det försvåras när det som önskas att uppnås är icke-monetärt, som av sin natur är svårt att 

kvantifiera och precisera (Eisenhardt, 1989). Givet att resultat är möjligt att mäta på ett 
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någorlunda korrekt sätt, menar Ouchi (1979) och Eisenhardt (1985) att resultatbaserad 

prestationsmätning är lämplig, vilket är i linje med Eisenhardts (1989) agentteoretiska 

propositioner. Givet det omvända menar de att beteendebaserad prestationsmätning istället 

tenderas nyttjas.  

Relationens längd. Relationens längd mellan en uppdragsgivare och uppdragstagare 

menar Eisenhardt (1989) bör påverka valet av kontrollstrategi. Av följande menas att 

informationsasymmetrin mellan parterna minimeras med tiden. Om en relation mellan aktörerna 

som står sig en längre tid bör det leda till att mekanismen för kontroll bör fokusera på 

beteendebaserad prestationsmätning. Medan vid en kortare relation bör resultatbaserad 

prestationsmätning vara att föredra (Eisenhardt, 1989). 

 

Sammanfattning av teoretiska referenspunkter  

Följande teoretiska referenspunkter har utformats i syfte att tydliggöra operationaliseringen som 

kommer att ligga till grund för vidare analys. De teoretiska referenspunkterna baseras på 

Eisenhardts (1989) propositioner kring hur dimensioner av arbetets karaktär påverkar val av 

kontrollstrategi. Det baseras även på Ouchis (1979) och Eisenhardts (1985) bidrag kring 

kontrollstrategin klankontroll. De preliminära ramverket för referenspunkterna syftar till att 

jämföra studiens empiriska observationer med teori, för att undersöka hur dimensionerna de 

facto påverkar företagets val av kontrollstrategi.  
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Figur 1. Preliminärt ramverk för teoretiska referenspunkter av dimensioner som påverkar 

utformning av kontrollstrategi, baserad på Ouchis (1979), Eisenhardts (1985) och Eisenhardts 

(1989) bidrag. 
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METOD 

 

Detta metodavsnitt kommer att beskriva hur fallstudien har utformats och hur det empiriska 

materialet sedan analyseras i syfte till att besvara studiens frågeställning.  

 

Val av forskningsdesign 

 Fallstudie. Studiens forskningsdesign är en fallstudie av kvalitativ metod som ämnar till 

att undersöka hur olika dimensioner av arbetets karaktär påverkar valen av de interna 

mekanismerna för kontrollstrategi inom kunskapsintensiva tjänsteföretag. Då studien avser 

besvara en “hur” fråga, menar Yin (1994: 5-7) att en fallstudiedesign är bäst lämpad. Studien är 

av kvalitativ karaktär och utgår därmed från datainsamling som framställs i form av ord och 

begrepp (Bryman & Bell, 2011: 27,410). En metod som är att föredra när syftet är att förstå 

fenomen snarare än att förklara dem, som vid kvantitativ metod (Bryman & Bell, 2011: 412). 

Bryman och Bell (2011: 408) belyser dock att kvalitativ metod lämnar utrymme för subjektivitet 

och egen tolkning, då den lättare kan influeras av författarnas åsikter kring vilket resultat som 

önskas åstadkommas samt vilka svar de anser vara relevanta, snarare än låta den faktiska 

insamlade empiriska datan stå för resultatet. Detta har tagits i beaktning genom hela processen, 

från formulerandet av frågor till slutsats. För att undgå subjektiviteten har till exempel 

datainsamlingen struktureras utifrån ett antal teoretiska referenspunkter som är baserat på redan 

existerande forskning inom området, samt att alla författare har deltagit för vid tolkning och 

reflektion av det empiriska materialet genom alla steg.  

Fallstudien är en enfallsstudie, där endast ett företag kommer att studeras. Denna typ av 

fallstudie är bäst tillämpbar om en studie ämnar sig till att bekräfta eller utöka teoretiska ramverk 
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eller teoretiska propositioner (Yin, 1994: 38), vilket överensstämmer med denna studies syfte. 

Det finns även nackdelar som är förknippade med denna typ av design. Yin (1994: 41) menar att 

det krävs stor medvetenhet för att inte representera fallet eller dess insikter på ett felaktigt sätt, 

där risken minimeras genom att vara väl förberedd och inläst i ämnet. Ytterligare något som vi 

har varit medvetna om är att vid ett mindre antal fall som studeras, som vid en enfallsstudie, är 

resultatet inte direkt överförbart på andra situationer (Bryman & Bell, 2011: 408-409). Resultatet 

kan däremot, i enlighet med Bryman och Bell (2011: 408-409), användas som underlag för nya 

insikter och generella koncept. 

 Val av fallföretag. Studien ämnar att förstå hur de teoretiska referenspunkterna förhåller 

sig till praktiken för att skapa nya insikter i befintlig teori. Fallföretaget har därmed valts inom en 

specifik bransch för att möta de kriterier som avses studeras i enlighet med Yin (1994: 38). 

Urvalskriterierna har till följd av det utformats för att ge en tydlig och rättvisande bild samt för 

att skapa en urvalsram för vilka företag vi skulle kontakta. Det första kriteriet var att företaget 

skulle vara av kunskapsintensiv karaktär i form av ett tjänsteföretag. Detta för att kunna studera 

det avsedda fenomenet i ett företag där humankapital är centralt och där det föreligger 

komplexitet i de tjänster som erbjuds. För att avgränsa kunskapsintensiva tjänsteföretag 

utformades nästa kriterium, att tjänsteföretag skulle verka inom IT-branschen. Detta för den 

praktiska relevansen i förhållande till det bristande forskningsläget samt på grund av branschens 

framväxt och betydelse på marknaden. De sista kriterierna var företagets storlek och antal 

verksamma år. Företaget skulle ha en stor omsättning och varit verksam i mer än 10 år, för att 

kunna finna ett företag med många anställda och väl implementerade mekanismer för intern 

kontroll. Med denna utgångspunkt utgick val av företag från en lista framtagen av Cinode AB 
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(2018) över svenska konsultföretag, för att sedan påbörja kontakt med företag i linje med 

urvalskriterierna.  

Av praktiska skäl önskades främst ett företag beläget i Skåne. Valet att avgränsa till en 

viss bransch och geografisk belägenhet har gjorts med en medvetenhet att det kan finnas stora 

skillnader för hur kontrollstrategi hanteras inom andra branscher med andra förutsättningar, samt 

i andra länder till följd av exempelvis företagskulturella och lagliga skiljaktigheter. 

Avgränsningen gällande fallföretaget har även gjorts med beaktning till studiens storlek och 

resurser. 

 Val av respondenter. I enlighet med studiens syfte har respondenter med olika 

befattningar inom fallföretaget utgjort urvalsramen. Eftersom respondenterna har valts i enlighet 

med detta för att säkerställa deras relevans, har urvalsmetoden följt det som Bryman & Bell 

(2011: 442) benämner målstyrt urval. Vidare förekom även snöbollsurval, som innebär att de 

först kontaktade respondenterna förser studien med ytterligare respondenter (Bryman & Bell, 

2011: 192). Efter en första kontakt med fallföretagets VD bidrog han med resterande 

respondenter, som var i linje med den önskade urvalsramen. Fördelen med denna urvalsmetod är 

det kan generera målstyrt urval (Bryman & Bell, 2011: 442). Snöbollsurvalet har dock även 

kritiserats för risken att inte kunna åstadkomma ett representativt urval (Bryman & Bell, 2011: 

192-193). För att bemöta denna kritik var vi noggranna med att uttrycka vilka respondenter som 

önskades fås kontakt med i linje med önskad urvalsram. Majoriteten av respondenterna skulle ha 

en befattning med medarbetaransvar och chefsroll, för att därmed ha en mer övergripande insikt 

över företagets mekanismer för intern kontroll samt arbetets karaktär. Valet att även inkludera 

konsulter gjordes för att ge en helhetsbild och mer nyanserat kunna skildra detta. En lista över 
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respondenterna och deras yrkesbefattning kan finns nedan i Tabell 1. Respondenterna har 

anonymiserats i syfte till att värna om alla parters intresse.  

 

Namn Position Datum 

VD  Verkställande Direktör i Sverige Tisdag 23/4 

Anna  Chef - konsultansvar  Onsdag 24/4 

Bertil  Chef - konsultansvar  Onsdag 24/4 

Clas  Konsult Fredag 26/4 

David Chef - konsultansvar  Torsdag 2/5 

Erik  Chef - försäljningsansvar  Måndag 6/5 

Fredrik  Chef - konsultansvar  Måndag 6/5 

Gustav  Konsult Tisdag 7/5 

 

Tabell 1. Sammanställning av respondenter. 

 

Beskrivning av forskningsinstrument  

Denna studie baseras på semistrukturerade intervjuer. Detta innebär enligt Bryman och Bell 

(2011: 467) att frågor bestäms innan intervjutillfället, men att följdfrågor som inte formulerats i 

förväg kan ställas och som kan utformas beroende på hur respondenten svarar. Vidare menar 



 

23 

Bryman och Bell (2011:473) att vid semistrukturerade intervjuer läggs fokus på teman som ska 

behandlas, som utformas till frågor i en intervjuguide. Frågorna har ställts öppet för att få ökat 

djup och bredd i respondenternas resonemang. Detta överensstämmer med syftet av att använda 

ett semistrukturerade intervjuer, vars främsta fokus är hur respondenten har uppfattat frågan  

enligt Bryman (2002: 413). Han tillägger att det är en relativt flexibel intervjuprocess där 

respondenten får utrymme att utforma svaren själv. Semistrukturerade intervjuerna har många 

fördelar, där Bryman (2002: 415) bland annat menar att ordningen på frågorna i intervjuguiden 

kan ändras vid behov och att frågor kan hoppas över vid de fall där respondenterna redan har 

svarat på det. Utöver det ges möjlighet till återkoppling ifall att något under intervjun skulle 

missas, eller om något i efterhand skulle behöva klargöras ytterligare (Bryman, 2002: 413). Valet 

av semistrukturerade intervjuer har motiverats av ovanstående resonemang, där vi anser att det är 

fördelaktigt med flexibiliteten för att skapa en mer avslappnad intervju miljö och samt för att det 

möjliggör mer relevanta intervjuer eftersom respondenterna har olika positioner med varierande 

infallsvinklar. Utan möjlighet till följdfrågor, hade även många insikter gått miste om. En 

nackdel med flexibiliteten som möjliggörs vid denna intervjumetod, som också överlag är en 

nackdel med den kvalitativa forskningsdesignen, är att intervjuerna kan bli väldigt subjektiva och 

bygga vidare på det som intervjuaren tycker är intressant (Bryman & Bell, 2011: 408). För att 

bemöta denna kritik har vi medvetet försökt undvika detta, genom att till exempel till stor del 

följt intervjuguiderna, undvika ledande frågor samt genom att transkribera allt material för att 

stärka datainsamlingens validitet.  
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Datainsamling  

Datainsamlingen har, som nämnt, i huvudsak utgått från primärdata genom semistrukturerade 

intervjuer. För datainsamling var ett första steg att få inblick kring fallföretaget. Detta gjordes 

genom datainsamling av sekundära källor, både bestående av intern och extern företagsspecifik 

information som återfunnits online, som ett komplement till intervjuerna för fallbeskrivningen. 

Bryman och Bell (2011: 473-476) framhäver vikten av att vara väl förberedd kring det som skall 

undersökas, vilket motiverar valet att även inkludera dessa sekundärkällor. Vid den sekundära 

datainsamling har ett källkritiskt förhållningssätt åtagits, vilket Lundahl och Skärvad (2016: 162) 

belyser är viktigt, då det kan förekomma vinklad, partisk och ofullständig information.  

Inför intervjuerna utformades intervjuguider för att beröra de olika teman som de 

teoretiska referenspunkter utgår från. Intervjuguiderna för de olika positionerna skiljs till viss del 

åt, för frågornas relevans i relation till de olika respondenternas positioner inom företaget, se 

bilaga A, B, C och D. Inför intervjuerna utfördes testintervjuer på bekanta i syfte att säkerställa 

frågornas relevans och utrymmet för öppna svar. Därefter, reviderades frågorna i syfte till att 

uppnå detta.  

Kontakt med fallföretaget gjordes i ett första steg genom deras kundtjänst, som sedan 

vidarekopplade vårt ärende till VDn. Efter ett samtal kring studiens ämnesområde och 

godkännande att delta som fallföretag, fick vi kontaktuppgifter till de resterande respondenterna. 

Totalt genomfördes åtta personliga face-to-face intervjuer som vardera var omkring 45 minuter. 

Studien begränsades till åtta intervjuer, med hänsyn till resursmässiga anledningar, men 

motiveras av att de åtta intervjuerna ändå ger flertal infallsvinklar som belyser arbetet och de 

interna mekanismerna för intern kontroll från flera nivåer samt utifrån flera avdelningar. 

Genomförandet av intervjuerna skedde i sin tur i en lugn miljö vid företagets kontor, för att 
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respondenterna skulle känna sig avslappnade och bekväma vid intervjuerna, vilket Bryman och 

Bell belyser (2011: 474) är viktigt. Inför intervjuerna gavs en kort beskrivning om vad intervjun 

och studien generellt skulle beröra, för att göra respondenterna införstådda i ämnet.  

Alla intervjuer spelades in, med tillstånd från respondenterna, för att sedan transkriberas. 

Vid intervjuerna fanns alltid åtminstone två av författarna till denna rapport med, varav endast en 

ställde frågor för att göra intervjuprocessen tydlig och för att underlätta följande transkribering. 

Fördelarna med att spela in och att transkribera intervjuerna är enligt Bryman och Bell (2011: 

482) att fokus helt riktas på dialogen utan distraktion. Vidare minimerar transkribering vinkling 

och glömska gällande vad som de facto sades och möjliggör djupare analys av det som sagts 

(Heritage, 1984: 238). En nackdel är däremot att det kan förekomma teknisk problematik 

(Bryman och Bell, 2011: 482), vilket författarna garderade sig mot genom att använda sig av två 

inspelningsapparater. Transkriberingen skedde på en nivå som Lundahl och Skärvad (2016: 142) 

benämner som mellannivå, vilket innefattar att allt som sägs i form av ord tas med.  

 

Beskrivning av dataanalys  

Vid kvalitativ metod är analys av det insamlade empiriska materialet ett av de svåraste 

momenten (Yin, 1994: 102). Trots att många studier som utgår från kvalitativ metod är 

tillvägagångssättet för analys inte självklart beskrivet (Yin, 1994: 102). Det finns dock enligt Yin 

(1994: 106) ett fåtal dominanta analysmetoder som kan användas.  

Efter transkriberingen sorterades datan för att möjliggöra fortsatt tolkningsbart material 

och kunna identifiera mönster och teman (Skärvad och Lundahl, 2016: 242-243). Identifieringen 

av de olika kategorierna följde olika resonemang för att besluta var de olika uttalandena och 

svaren tillhörde (Lofland & Lofland, 1995, i Bryman och Bell, 2011: 584-585). Datan 
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kategoriserades efter de olika dimensionerna av arbetets karaktär, samt utefter teman som 

formella kontrollmekanismer, mål och sociala aktiviteter, för att få en övergripande bild av 

respondenternas svar att förhålla sig till. Resonemangen som låg till grund för kategoriseringarna 

hade med vad respondenterna talade om snarare än efter de specifika frågorna som ställdes. 

Detta med hänsyn till att frågorna var öppet ställda och respondenterna svarade på olika sätt, som 

var mer eller mindre utförligt. Dock gav intervjuguiden viss riktning för den vidare 

kategoriseringen. Kategorisering utfördes gemensamt av författarna för att öka validiteten, för att 

sedan sammanställas i en överskådlig fil för att kunna jämföra respondenternas uttalanden. 

Kategoriseringen upprepades för att säkerställa korrektheten och ytterligare öka validiteten.  

Efter kategoriseringen användes en av de dominanta analysmetoderna för kvalitativa 

studier, pattern matching (Yin, 1994: 106). Metoden kan stärka en teori eller ett koncepts interna 

validitet (Yin, 1994: 106), och därmed stärka dess applicerbarhet i olika typer av omständigheter 

genom att jämföra väntade teoretiska mönster med empirisk data (Yin, 1994: 106-107). I detta 

steg analyserades den insamlade datan i förhållande till teorin rörande de tre kontrollstrategierna, 

för att utmärka vilken av dessa företaget i huvudsak använder sig av. Följaktligen jämfördes det 

empirisk materialet med de olika dimensionerna av arbetets karaktär som legat till grund för det 

teoretiska referenspunkterna, för att se om det överensstämde med det teoretiska mönstret eller 

inte.  

Med utgångspunkt i frågeställningen som syftar till hur dimensionerna av arbetets 

karaktär de facto påverkar val av kontrollstrategi antogs ett öppet förhållningssätt, för att även 

kunna tyda nya indikationer kring hur de påverkar som inte tidigare framkommit i teorin. 

Analysen har därmed även inslag av grundad teori eftersom nya faktorer, som kan hjälpa till att 

förstå hur dimensionerna påverkar de interna processerna, kan upptäckas genom den insamlande 
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datan (Lundahl & Skärvad, 2016: 122-123; Bryman & Bell, 2011: 577-584). Vidare skedde en 

ständig utvärdering av datan mellan datainsamling och analys av materialet, vilket följer iterativ 

metod (Bryman & Bell, 2011: 574). Slutligen, efter dessa steg kunde slutsatser dras kring 

studiens resultat och dess betydelse i förhållande till tidigare.  

 

Studiens validitet och reliabilitet 

 Validitet. Begreppsvaliditet definieras av Yin (1994: 33) som att de begrepp som studeras 

ska vara tillräckligt korrekt operativt mätbara. Kvalitativa fallstudier har ofta kritiseras för att 

forskare inte på ett tillräckligt precist sätt har operationaliserat de begrepp som avses mätas, 

vilket i sin tur gör det svårt att på ett korrekt sätt kunna mäta dem (Yin, 1994: 34). För att bemöta 

denna kritik har vi definierat de olika teoretiska begreppen som avses studeras i förväg, med 

utgångspunkt från befintlig teori. För att på så sätt öka begreppsvaliditeten och minimera 

subjektivitet vid bedömningarna. 

Intern validitet är hur väl det empiriska materialet och de resultat som genereras kan 

anknytas till de teoretiska ramverk som därefter framställs (Bryman och Bell, 2011: 395). 

Datainsamlingen har utgått från intervjuer med respondenter med insikt kring det som avses 

studeras och med olika positioner inom företaget, vilket bidrar till varierande infallsvinklar och 

bör därav stärka studiens interna validitet. Utöver det, är de olika teoretiska referenspunkterna 

baserade på begrepp som har illustrerats och använts inom snarlikt område tidigare. Detta menar 

vi bör skapa ett lämpligt underlag för att kunna nå slutsatser och bidra med kunskapsbidrag.  

Den externa validiteten belyser Bryman och Bell (2011: 395) som hur generaliserbar 

studiens resultat är på andra situationer än det specifika fallet. Som tidigare nämnt utgår studien 

från en enfallsstudie, där resultaten inte direkt kan appliceras på andra situationer eller skapa 
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generaliseringar. Dock, som Yin (2003: 38) framför är forskningsdesignen ämnad för att 

generalisera på en teoretisk nivå. På det sätt menar vi i att denna studie kan bidra till att öka 

kunskapsläget, men där vi är medvetna om resultatets begränsningar.  

 Reliabilitet. Enligt Bryman och Bell (2011: 42-43, 395) anger reliabiliteten om 

mätningen är trovärdig och om samma studie går att repetera. Den interna reliabiliteten belyser 

forskarnas korrekthet och dess förmåga att tolka en intervju på ett korrekt sätt (Bryman & Bell, 

2011:395). Då åtminstone två av tre av författarna närvarade vid samtliga intervjuer och ingen 

har någon relation till företaget sedan innan anses den interna reliabiliteten vara hög. Detta för att 

säkerställa objektivitet. Valet av att göra semistrukturerade intervjuer bidrar också till en ökad 

intern reliabilitet då oklarheter kan klargöras med hjälp av följdfrågor. Vidare har alla intervjuer 

spelats in och transkriberats i syfte att öka den interna reliabiliteten. 

Den externa reliabiliteten behandlar studiens repeterbarhet (Bryman och Bell, 2011: 395). 

Med hänsyn till den kvalitativa forskningsdesignen och det valda forskningsinstrumentet är det 

svårt satt göra om studien och få exakt samma svar. Däremot går de intervjuguide som har 

använts vid datainsamlingen att finna i bilaga A, B, C och D. De semistandardiserade 

intervjuerna möjliggör även att följdfrågor kan ställas, som kan förtydliga svaren givet 

missförstånd, men kan även bidra till en minskad extern reliabilitet då dessa frågor kanske inte 

ställs när studien görs om.  
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FALLET EG´S SERVICE BUSINESS 

År 2006 grundades ett litet IT företag med namnet Tacticus. Företaget fokuserade på 

branschlösningar, särskilt inom logistik och produktion och förvärvades år 2014 av EG (EG 

Sverige, 2014). EG är i sin tur ett ledande konsultföretag i IT-branschen med flertal kontor på 

den nordiska marknaden, där Sverige, Norge och Danmark inkluderas (EG A/S, 2019). Företaget 

är uppdelad efter bransch snarare än geografiskt område (EG A/S, 2019), där EG´s service 

business i slutet på mars 2019 förvärvades av det Amerikanska företaget DXC och 

affärsområdena integreras nu med det nya moderbolaget (DXC Technology, 2019). EG’s service 

business, som fortfarande leds av VDn som hade samma position i Tacticus, har numera ett brett 

fokus inom det digitala området med erbjudanden som berör allt från affärssystem och business 

analytics till CRM system (DXC Technology, 2019).  

Detta fall kommer att fokusera på EG’s service business, där en del av grundarna till det 

lilla Malmöbaserade företaget har följt hela resan. VDn menar att företaget har utvecklats till att 

nu vara en ren tjänsteverksamhet som fungerar som en mötesplats för medarbetare och kunder, 

där ledningens roll i processen är att säkerställa att detta möte sker på bästa sätt. Vidare beskriver 

han företaget som en matrisorganisation med endast ett fåtal lager chefer och med en väldigt 

platt struktur. Anna instämmer att strukturen är platt och att det är något gynnsamt, menande; 

“"[...] alla chefer är ju bara overhead jag vill ju inte ha för många liksom". Även de flesta andra 

respondenterna, både chefer och konsulter, instämmer att företaget karaktäriseras som platt, och 

att det speglas av öppenhet och mycket informella processer. Detta menar Bertil till viss del 

beror på aktiva val, som kontorslandskapets öppna utformning som i sin tur gynnar den öppna 

konversationen och spontaniteten. Samtidigt menar Erik att val som företagets geografiska 

lokaliseringen också har gynnat öppenheten med hänsyn till att de är baserade i en stadskärna 
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som förenklar spontaniteten och utförande av gemensamma aktiviteterna. Strukturen som 

omtalas är utifrån den nuvarande utformningen, uppköpet av DXC kan ha en inverkan på detta. 

Anna noterar att det är en stor skillnad från att ha varit ägt av ett danskt riskkapitalistföretag till 

att vara noterade på den Amerikanska börsen, men tror inte att det kommer att påverka det 

faktiska arbetet särskilt mycket. Samtidigt lyfter flertal respondenter uppköpet som något positivt 

som kan skapa nya utvecklingsmöjligheter.  

Företagets har mål baserade både på monetära och icke-monetära aspekter. De monetära 

målen är främst fokuserade till att främja tillväxt. Ur ett icke-monetärt perspektiv finns det 

företagsövergripande mål som är uppsatta kring medarbetarnöjdhet och kundnöjdhet. För att nå 

de företagsövergripande målen bryts de ned i olika steg ända ned till individnivå. Fredrik menar 

att respektive avdelning har målsättningar där cheferna har det slutliga ansvaret att se till att 

målen uppnås. Utöver det, finns målsättningar kring omsättningen som ska komma från de 

befintliga kunderna genom fler projekt eller återkommande kunder, då det är mer lönsamt än att 

ständigt söka sig till nya kunder. Återkommande kunder indikerar att de har varit nöjda med de 

erbjudna tjänsterna, vilket kan ses som ett indirekt mål i detta avseende.  

Clas förklarar att den övergripande målsättning för arbetet är att digitalisera kunderna och 

hjälpa dem i sin resa mot att skapa lönsamhet genom IT-lösningar. Vidare förklarar Erik att det 

viktigaste målet överlag är att generera avkastning till ägarna, men nämner att det är många 

parametrar som spelar in för att generera detta värde. Gemensamt för alla respondenter är att det 

viktigaste målet anses vara medarbetarnas trivsel. Erik menar att utifrån sin erfarenhet av resan 

från Tacticus, att det är genom nöjda medarbetare en attraktiv arbetsplats skapas, som i sin tur 

attraherar fler medarbetare. Detta för att gå in på företagets karaktär och hur värdet skapas, där 

VDn menar att företaget bygger på det värde som skapas mellan kund och medarbetare, vilket 
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innebär att medarbetarna är företagets viktigaste resurs. “För i vår verksamhet är det ju så att 

när våra medarbetare lämnar företaget på fredag kväll så är ju inte företaget värt någonting.” 

(VDn).  

 

Konsultarbetet 

Konsultens roll förklaras som att “[...]man förväntas ju väldigt mycket ute hos kunden att själv ta 

initiativ och driva på och komma med idéer[...]” (Anna). En roll som innebär ett mycket 

kundfokuserat arbete. Yrket innefattar till stor del en vilja att anta utmaningar och att ständigt 

utvecklas förklarar Bertil. Respondenterna är överens om att arbetsbeskrivningen för rollen som 

konsult är svår att exakt definiera då det är ett arbete som skiljer sig från dag till dag och från 

projekt till projekt. De menar att på grund av denna variation i arbetet ska arbetet inte 

specificeras, utan menar istället att uppdragen och konsultens dagliga arbete ska utgå från den 

egna förmågan inom de breda ramarna som är uppsatta. “Den enda rollbeskrivningen är att man 

ska vara konsult” (David). VDn belyser även att “om en medarbetare behöver en tydlig 

specifikation blir jag lite orolig, då är det inte en rätt person för oss.”. Vidare förs resonemang 

av respondenterna kring att arbetet handlar om en attitydfråga hos konsulterna om att de ska vilja 

anta utmaningar, vilket är något som speglar hela arbetet och som bland annat är en viktig grund 

vid rekrytering. Det som istället styr arbetet är projekten och de kunder man arbetar med, där till 

exempel projekten kan variera i storlek förklarar Gustav. Trots att konsultarbetet i sig anses vara 

ospecificerat av dess karaktär, utgår arbetet från projektmetodik som beskriver de olika faser i 

projektet med tydliga leveranspunkter. De olika leveranspunkterna kan utgå från analysfas, 

designfas, utvecklingsfas och drifsättningsfas, som även är en del av det värde som levereras till 
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kund. Anna tydliggör dock att överlag är arbetet i projekten inte specificerat, utan att det 

förväntas att konsulterna ska forma uppdraget efter deras egna förmåga.  

Desto mer senior en konsult är, desto mer förväntas konsulten utforma projektet själv 

förklarar Anna. En längre relationen mellan chef och konsult är avgörande för frihetsgraden. 

“Finns där tillit eller en lång relation mellan parterna är också graden av frihet oftast högre.” 

(Gustav). Oftast behövs mer kontroll och coaching med nyanställda kontra medarbetare som har 

arbetat en längre tid, eftersom nyanställda “[...] behöver mer coaching för att komma in i arbetet 

och veta vad som är rätt väg” (Anna). Respondenterna tydliggör dock att det är individuellt och i 

slutändan beror graden av kontroll på vad konsulten faktiskt levererar. Om konsulterna levererar 

det som förväntas menar de att graden av kontroll minskar. Gustav menar även att hur ingående 

uppföljningen och styrning av projekten är beror på projektledaren. Det kan alltså skilja sig 

beroende på hur mycket kontroll projektledaren vill ha, vilket gör att medarbetarna kan få olika 

mycket ansvar som bidrar till att förväntningar på konsulten kan i vissa fall bli diffust. 

Flexibiliteten kan även medföra andra svårigheter. Clas menar att med hänsyn till att uppdraget 

utformas under projektets gång, kan det finnas en dissonans mellan de beslut som tas i början av 

projektet och vad som förväntas i slutändan.  

  Arbetets karaktär innebär därmed att chefer inte exakt kan veta vad konsulterna gör och 

vilken information konsulterna behandlar under sin arbetstid, eftersom de ofta är ute hos kund. 

Även när konsulterna inte är hos kund beskrivs en flexibilitet kring när och var arbetet utförs, där 

rapporten över registrerade timmar fungerar som verifikation på arbete. Clas menar att han 

arbetet i sig bygger på tillit och ansvar, och uttrycker; “[..] jag kan sitta hemma och jobba, jag 

kan sitta borta, jag kan jobba på kvällen istället för dagarna [...]”. Bertil konstaterar att till följd 

av denna flexibilitet är den största utmaningen som chef inom ett konsultföretag är att veta vad 
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medarbetarna faktiskt gör och vad de vet. Eftersom konsulterna rapporterar sina timmar antas de 

arbeta, men det ger inte en verifikation på exakt vad de gör. Däremot bygger konsulterna upp ett 

förtroendekapital med tiden genom att göra ett bra arbete, både ut mot kund såväl som mot chef, 

vilket konsulterna inte vill förstöra. Samtidigt finns det generellt sätt kunskapsskillnader gällande 

konsulternas respektive chefernas kompetens, där VDn uttrycker att “Det är oceaners skillnad” 

och vidare förklarar att “ [...] som chef ska du inte kunna de medarbetarna kan, utan du ska se 

till helheten”. Även en chef inte har full insikt och vet de exakta detaljer kring konsultens arbete 

på daglig basis så är det inte avgörande. Bertil förklarar att så länge målen möts och kvalitén 

hålls så behöver chefen inte veta alla detaljer. Konsulter får frihet under ansvar, och de antas 

kommunicera med chefen ifall de behöver stöd eller rådgivning enligt Fredrik. 

Konsultarbetet utgår mycket från egen förmåga och respondenterna redogör för att 

resultatet av arbetet till viss del är inom konsultens kontrollspann, men de klargör även att 

resultatet till viss del påverkas av flertal externa faktorer. Erik tydliggör att det är många faktorer 

ska stämma överens för att det ska bli ett lyckosamt resultat, vilket innebär att även om konsulten 

gjort allt i sin makt syns inte alltid detta i de ekonomiska resultaten. VDn menar att "Det är inte 

alltid att engagemang och resultat blir de samma". Teknologin i branschen är en av de externa 

faktorerna som kan påverka det slutliga resultatet. Detta förklarar Anna, är med hänsyn till att 

branschen präglas av ständig innovation, där det kan hända att konsulterna tar fel beslut för att de 

inte är tillräckligt uppdaterade i teknikens utveckling. Vidare kan konsulterna inte alltid påverka 

kostnadsläget inom teamet, men att det är inom en projektledares kontroll och förmåga att 

estimera kostnaden och på så sätt styra projekten. 
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EG’s service business kontrollmekanismer 

EG’s service business använder sig av olika processer för att mäta individernas prestationer, följa 

upp på det löpande arbetet, resultaten och det interna lärandet.  

 Rapportsystem. Konsulternas debiterbara timmar mäts löpande och framställs i rapporter. 

De debiterbara timmarna är de timmar som konsulterna arbetar på projekt och avser de timmar 

som företaget får betalt från kund. Företaget använder sig av denna typ av löpande kontroll 

eftersom det är de debiterbara timmarna som avgör hur det går för företaget menar Clas. Det är 

därför ett resultatmått som är lätt att mäta avseende konsulternas prestation. För att koppla det till 

företagets mål är de tagna affärerna och omsättning är lätta att kvantifiera, till skillnad från de 

mjuka variablerna som baseras på andra källor än siffror fortsätter Clas. Generellt instämmer 

merparten av respondenterna att de kvalitetsmässiga aspekterna är betydligt svårare att mäta, än 

det rent kvantitativa som fås genom rapporterna. David pekar på att deras processer för kontroll 

har ett stort fokus och styrning efter resultat för att det är genom de debiterbara timmarna som 

företaget tjänar pengar.  

Lön och incitament. Både konsulter och chefer har en fast lön och en rörlig lön. Den 

fasta lönen får konsulterna enligt David “I princip genom att komma in genom dörren [...]”.  

Den rörliga lönen är istället ett incitamentsystem som tar form som bonus, vilket baseras på 

medarbetarnas prestation. Vilka faktorer som denna prestation mäts på beror på vilken avdelning 

du tillhör och vilken position du har. För cheferna är det 20 procent av den totala lönen som är 

rörlig, där utfallet baseras på flertal aspekter som berör målsättningar såsom kundnöjdhet, 

medarbetarnöjdhet och avdelningens resultat. Medan lönen för konsulterna beskrivs enligt VDn 

som "[...] 90 procent är fast och 10 procent är rörligt av 100 procent ersättning. Och sen kan 

den gå från 0 till 20. Då du kan ju få 10 procent mer i lön.". Den rörliga lönen för konsulterna 
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baseras på resultatmåttet debiterbara timmar. I stort baseras den rörliga lönen till viss del på 

avdelningens gemensamma resultat i form av debiterbara timmar, och till viss del på konsultens 

individuella resultat. Den gemensamma andelen syftar till att säkerställa samarbete i teamet 

förklarar Bertil. David nämner att “[...] i vår bransch, konsultbranschen, så finns det ju alla 

möjlig varianter av bonusmodeller men många har ju en modell som bygger på att, som är rätt 

individuellt orienterad vilket gör ju att det blir lite företag i företaget och vi försöker ju skapa 

laget och teamet”.  

Den rörliga lönen anses vara en viktig faktor enligt respondenterna eftersom det är ett 

bevis på att det går bra för företaget. Även om den rörliga lönen ses som en drivkraft av vissa 

respondenter, påpekar andra att incitamentsystem är utformat på detta sätt på grund av att det är 

en tradition i branschen, “[...] Det är branschpraxis att ha resultatbaserade löner[...]” (Anna). 

Detta innebär att konsulterna förväntar sig någon sådan form av incitamentssystem, men där 

Anna vidare menar att hon inte tror att konsulterna hade varit missnöjd om det inte hade funnits. 

Fortsättningsvis klargör hon att hon till viss del är motståndare till företaget och branschens 

incitamentsystem då det i vissa projekt är det lättare att fakturera timmar medans det i andra är 

svårare, vilket kan leda rätt orättvist resultat. Men att hon har förståelse till att det har en viss 

motiverande effekt.  

Angående den individuella prestationen, menar Bertil att det finns en risk för 

protektionism inom yrket. Han förklarar att eftersom arbetet utvärderas beroende på resultat och 

utgår från egen förmåga, finns det ens risk att konsulter behåller uppdrag själv istället för att dela 

med sig. Detta för att kunna ta fram uppdraget senare när konsulten har mindre att göra och då 

har en längre debiteringsgrad eller för att konsulten anser att hen har störst förmåga att hjälpa just 

den kunden.  
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Formella informationsprocesser. En formell mekanism för intern kontroll som tas upp är 

Customer Satisfaction Index (CSI) som är en verifikationsprocess till syfte att få inblick i hur 

kunderna upplever den tjänst som har utförts, vilket sker genom att frågor om projektet i 

efterhand skickas ut. Dessa ligger sedan till grund för den interna mätningar av kundnöjdhet i 

relation till företagets mål menar VDn, och utvecklar resonemanget att kundens prioriteras 

eftersom att “[..]är medarbetare nöjda och kunderna nöjda så är det svårt att misslyckas då det 

är de två viktigaste parametrarna [..]”. Däremot nämner flera respondenter att just 

kundnöjdheten är svår att få mätbara enheter eftersom den bara mäts en gång per år och därmed 

inte ger en korrekt bild. En missnöjd kund kan dra ner snittet för alla förklarar Anna. Bertil 

menar att detta är anledningen till att konsulterna på hans avdelning inte baserar sin bonus på 

detta mått. Han fortsätter resonemanget att både medarbetar-och kundnöjdhet är svårt att mäta, 

med hänsyn till att måtten baseras på en tiogradig skala vilket gör det svårt att objektivt 

kvantifiera. “Vi har gjort kanonprojekt där kunden säger 8. Och vi har gjort lite sämre projekt 

där kunden säger 9 och vi ba jaha hur går de här ihop” (Gustav). 

Ytterligare en process för verifiering hur det löpande arbetet går är genom 

styrgruppsmöten. I dessa styrmöten diskuteras hur arbetet går, om budgeten följs, om det är 

nöjda med arbetet och så vidare. David menar att detta kontrollsystem fungerar som en 

informationskanal. Även chef- och projektledarrollerna tar form som en formell 

informationskanal tydliggör Gustav, då de styr och följer upp projekten.  

Informella informationsprocesser. De informella processerna som tillämpas i företaget 

är framförallt de dagliga dialogerna mellan chefer och konsulter samt ut mot kund. Detta görs i 

syfte att följa upp och kontrollera hur projekten går, klargör respondenterna. Fredrik uttryckte att 

dialoger är viktiga “[..] för att bilda sin uppfattning eftersom jag inte ser dem när de är ute och 
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jobbar.”. Även kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet följs upp via informella 

informationskanaler. Kundnöjdhet kontrolleras ofta genom informell återkoppling med kunden 

angående upplevelsen och åsikterna kring leveransen, “[..] vi ju också kontinuerlig avstämning 

med kunderna så vi pratar ju med dom och vi frågar ju liksom hur går det och vad är ni nöjda 

med och vad är ni inte nöjda med [...]” (Anna).  

Både Bertil, Anna, David och Fredrik klargör även att ifall en konsult inte har gjort ett 

bra jobb så kommer det fram. Även projektledaren har i uppgift, utöver projektledarens formella 

roll, att informera hur projekten går berättar David. Han belyser även att “[..] jag tror att där 

finns en informationskanal också det är att jag vet att jag har konsulter som kan komma in till 

mig och säga, du jag tror att liksom Kalle där han har lite jobbigt nu, du kanske ska hjälpa, du 

ska kolla, att man tar hand om varandra [..]”. Respondenterna förklarar att det är tillit och de 

informella avstämningar som främst ligger till grund för företagets kontroll. “Vi har ju så här så 

länge vi kan sköta det, den dagen någon missbrukar det så får man ju ha andra 

kontrollmekanismer.” (David).  

Lärande och utveckling. EG’s service business använder även olika processer för internt 

lärande, för att utveckla och motivera sina medarbetare. Där det är cheferna som sköter 

bedömningar för karriärutveckling där bedömningarna sker subjektivt snarare än endast baserat 

på de kvantifierbara som till exempel bonusen utgår från förklarar Fredrik. Men det 

uppmärksammas att det trots i försök att skapa en mer helhetsbild av konsultens prestation kan 

det finnas bristande tillförlitlighet gällande utvärderingen, då det baseras just främst på chefens 

uppfattning där VDn kommenterar “[...] för nu är det väldigt mycket vad chefer upplever och det 

behöver inte alltid vara sanningen [...]”. 
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För utveckling av medarbetarna använder sig EG’s service business av utvecklingssamtal 

på årlig basis, så kallade growthsamtal, där de sätter upp olika utvecklingsmål för medarbetaren 

berättar VDn. Utvecklingsmålen kan till exempel leda till aktiviteter som att delta på olika 

utbildningar, att jobba som delprojektledare för att ta mer ansvar, eller mål som att uppnå ett 

visst antal projekt. Respondenterna är dock enade om att utvecklingssamtalet endast är en 

hållpunkt. De uttrycker att det istället är den dagliga informella levande dialogen mellan 

konsulter och chefer som är det som är mest betydande för utveckling och lärande. Vilket är 

något som de menar stämmer överens arbetet inom konsultbranschen mer generellt. Vidare 

menar David att konsulterna känner att de har en personlig utveckling utan att behöva definiera 

det i exakta mål, men lyfter betydelsen för utveckling inom organisationen: "Så det är väldigt 

viktigt att, det är det som är hela saken handla om att utveckla de befintliga medarbetarna, få 

dem att känna att de här är ett bra ställe att vara på, sprida det budskapet så att anställa nya 

med samma attityd. Behålla de gamla, underhålla allihopa så att de trivs och känner naturligtvis 

att de utvecklas.".  

Utöver growthsamtalen och det mer informella kanalerna som skapar möjligheter för 

lärande och utveckling arbetar de med talangprogram och mentorskap. Det finns till exempel ett 

så kallat accelererad utvecklingsprogram där medarbetare som anses vara talanger kan få lite mer 

uppmärksamhet, i form av coaching från chefen och mentorskap från annat håll samt uppföljning 

av HR förklarar VDn. Mentorskapet i sin tur är för individer som är nya inom verksamheten, 

exempelvis nyrekryterade, i syfte till att ge extra stöd och uppföljning enligt Clas.  

Företagskultur. “Målstyrning är viktigt för den driver ju folk till viss del men sen alltså 

till synes sists så handlar det ju om att folk går till jobbet för den uppgiften man genomför och 

för de kollegor man jobbar med” (Fredrik). Han förklarar vidare att medarbetarna motiveras av 
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att vi har en bra sammanhållning och en öppen kultur. Kundnöjdhet och ansvar ses även om 

väsentliga motivationsfaktorer. Bertil styrker det som tidigare nämnts och tydliggör att 

medarbetare söker sig till EG’s service business för företagets kultur, de duktiga medarbetarna 

och de roliga uppdragen, inte för att de till exempel betalar bäst i branschen. Respondenterna är 

eniga om att det är kollegorna, teamkänslan och spännande uppdrag motiverar dem. Företaget 

syftar till att uppnå en bra mix av människor, med olika kompetenser för att kunna skapa ett bra 

lag av medarbetare.  

Alla respondenterna drar kopplingar mellan den interna kulturen och dess positiva 

påverkan på motivation och resultat. Anna anger att “sociala aktiviteter är det definitivt mest det 

värdeskapande”, och Gustav nämner att “det som jag tycker skapar mest värde i ett företag är 

dom här sociala aktiviteterna, att man gör saker tillsammans. Framförallt i ett humankapital 

bolag som vi trots allt faktiskt är.”. Detta styrker David när han förklarar att kulturen återspeglas 

i kvalitén på projekten, kundens vilja att arbeta med dem och därmed även det slutgiltiga 

resultatet.  

Vidare beskrivs kulturen på EG’s service business som öppen, ödmjuk, transparent, 

kundfokuserad, prestigelöst, inkluderande, högt i tak, och respektfull. David menar på att 

kulturen som speglar de olika teamen och avdelningarna kan till viss vara starkare än den mer 

övergripande kulturen, men att det är genom kombinationerna av dessa grupper som den 

företagskulturen byggs upp av. Den övergripande företagskulturen baseras på tillit och frihet för 

att framgångsrikt kunna möjliggöra konsultarbetet. Kulturen stimuleras av det ständiga arbetet 

med sociala aktiviteter som team building, fredagsfika, fredagsfrukost, restaurangbesök, 

utlandsresor för utbildning och konferenser, involvering av hela teamet vid rekrytering och så 

vidare. För att undgå den individuella resultatbaserade inställningen som generellt skildrar 
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branschen, försöker de skapa en atmosfär som framhäver teamet förklarar Anna. Vidare säger 

Fredrik att kulturen skapas av att inkludera medarbetarna i beslut. Intervjuobjekten är alla eniga 

över att det är deras kultur, och inte deras kontrollmekanismer, som är den största påverkande 

faktorn för deras övergripande framgång, “[..] företagskultur äter ju strategi till frukost.” (Erik). 

 

ANALYS 

Följande analys kommer att baseras på empirin som i tidigare presenteras. Först kommer en 

analys avseende vilken kontrollstrategi som EG’s service business nyttjar. Detta för att 

möjliggöra fortsatt analys kring hur de olika dimensionerna av arbetets karaktär; 

informationsasymmetri, resultatets osäkerhet, uppdragets specificerbarhet, resultatets mätbarhet 

och relationens längd påverkar detta val, samt se huruvida dessa dimensioners påverkan 

överensstämmer eller skiljer sig från de teoretiska referenspunkterna. 

 

EG's service business - Kontrollstrategi  

Kontrollstrategier påverkas av de olika dimensionerna av arbetets karaktär, som ett sätt att uppnå 

intern kontroll genom olika mekanismer. De tre strategierna som har belysts som huvudsakliga 

kontrollstrategier; beteendebaserad prestationsmätning, resultatbaserad prestationsmätning och 

klankontroll, är närvarande i olika utsträckningar i EG's service business. Företagets 

övergripande mål kretsar kring tillväxt och lönsamhet, följt av målnedbrytning och 

incitamentssystem för att gynna dessa mål. Detta har gett uttryck i ett övergripande fokus på 

resultatbaserad prestationsmätning. Det vill säga, medarbetare utvärderas, bedöms och styrs av 

de resultat som de uppnår i form av exempelvis deras debiterbara timmar och inte av deras 

löpande beteende. Resultaten belönas genom att öka deras totala lön för månaden genom den 
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rörliga lönen. Om deras resultat är lägre däremot sker, som Eisenhardt (1989) menar, en 

bestraffning då den månadens lön endast uppgår till 90 procent av det totala fasta ersättningen, 

vilket är i linje med kontrollstrategin resultatbaserad prestationsmätning.  

 Utöver de monetära målen, finns mer icke-monetära mål och mjuka faktorer som lyfts 

som essentiella. Den interna miljön, som präglas av de icke-monetära målen, anses vara viktig 

för att attrahera kompetens, skapa trivsel och för att se till så att medarbetarna motiveras för att 

agera i linje med företagets intresse. Det vill säga, för att uppnå intern kontroll. Företagskulturen 

och de sociala aktiviteterna beskrivs gemensamt som det viktigaste för framgång, som Erik 

nämner “[..] företagskultur äter ju strategi till frukost.”. Med hänsyn till att kulturen har skapats 

och stärkts av aktiva val, tyds tendenser av klankontroll. Då klankontroll sker genom aktiviteter 

som skapar fokus på samarbete och internalisera medarbetarnas mål till företagets mål (Ouchi, 

1979). Däremot, då de har ett övergripande fokus på prestationsmätning och monetära mål, 

finns inte underlag för att detta skulle vara den huvudsakliga kontrollstrategin, i enlighet med 

Ouchi (1980). 

 Respondenternas uttalanden tyder på att EG's service business har inslag av 

beteendebasrad prestationsmätning i kombination av den resultatbaserade prestationsmätningen. 

Detta då beteendebaserad prestation används som komplimenterande bedömningsunderlag vid 

utvärdering av karriärutveckling, som utgår från chefens helhetsbedömning istället för att strikt 

utgå från kvantifierbara resultat. Bedömningen leder till utvecklingsmål som syftas uppnås 

genom olika aktiviteter för att stimulera lärande. Det sker inte endast genom de mer formella 

processerna, utan även genom informella dialoger. Respondenterna menar att de informella 

dialogerna skapar ytterligare möjligheter för lärande och utveckling, vilket kan ske utan att 
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specifikt definiera målen. Även detta indikerar på klankontroll då lärande används för att skapa 

gemensamma normer, enligt Ouchi (1979).  

 Som Ouchi (1979) framhäver är det vanligt förekommande att alla tre kontrollstrategier 

förekommer i företag, men att dominansen mellan dem varierar och att en av strategierna brukar 

nyttjas som främsta mekanism. Närmare bestämt, utifrån respondenternas uttalande i förhållande 

till de kontrollstrategier som belysts, tenderar EG's service business främst nyttja 

kontrollstrategin prestationsbaserad resultatmätning, som stöds av klankontroll, med mindre 

tendenser av kontrollstrategin beteendebaserad prestationsmätning. 

 

Arbetets karaktär 

Informationsasymmetri. EG's service business värde skapas när konsult och kund möts, 

vilket i många fall sker ute hos kund. Samtidigt är arbetet inte bundet till specifika in- och 

utklocknings timmar och sker ofta på distans från kontoret. Detta innebär att arbetets karaktär 

skapar distans mellan chefer och konsulter. Distansen leder i sin tur till informationsasymmetrier, 

både gällande det Besanko et al. (2013:402) menar i form av att inte kunna se hur individen 

agerar, samt genom en skiljaktighet gällande tillgången till information som Eisenhardt (1989) 

talar om. Utöver den fysiska distansen till konsultens dagliga arbete, bidrar även arbetets 

karaktär till att det finns en distans i form av olika kunskapsnivåer mellan chefer och konsulter. 

Vilket även är en form av informationsasymmetri (Austin & Larkey, 2002, i Ditillo, 2004). 

Konsulterna har mer kunskap kring detaljer och behov hos kunderna då det är i linje med deras 

arbete, medan cheferna har mer av ett helhetsansvar med annan kompetens och kunskap. 

Respondenter tydliggör dock att cheferna kan få tillgång till de mer specifika detaljerna om de 

vill, genom till exempel styrgruppsmöten och daglig dialog, men poängterar att chefernas 
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detaljkunskaper inte är nödvändigt. Anledningen till att löpande detaljkunskaperna inte är 

nödvändigt beskrivs vara för att arbetet utgår från förmågan att ta eget ansvar utan detaljstyrning.  

Eisenhardt (1989) samt Jensen och Meckling (1976) poängterar att informationssystem 

kan reducera informationsasymmetrin mellan parterna. EG's service business använder sig av en 

del formella informationssystem för att få insyn i arbetet, såsom uppföljningar och 

styrgruppsmöten, projektledarrollen samt rapportsystem som verifierar medarbetarnas 

debiterbara timmarna. Utöver de formella informationssystemen, upplever respondenterna att 

den dagliga informella dialogen är den viktigaste informationskanalen. Betydelsen av de 

informella informationskanalerna tyder på ett behov av att ha en företagskultur som värnar om 

den öppna kommunikationen, samt som kan stärka samspelet mellan individernas agerande. Den 

öppna företagskulturen tenderar därmed ge en mer aktuell insynsvinkel än de standardiserade 

formella informationssystemen som kontrollmekanismer inom företaget.  

Alltså, av följande tenderar arbetets karaktär speglas av hög informationsasymmetri som 

innebär begränsad insyn. Detta försvårar möjligheterna att mäta konsulternas beteenden. 

Samtidigt tillåter även distansen och begränsade insynen att konsulterna kan arbeta på ett 

flexibelt sätt och efter egen förmåga. Enligt Eisenhardt (1989) tenderar företag att nyttja 

resultatbaserad prestationsmätning om inte det finns tillräckliga informationssystem. Som nämnt 

finns det en del mekanismer för insyn, både formella och informella. Samtidigt menar 

respondenterna att insyn inte på det löpande arbetet inte behövs, med hänsyn till att hur värdet 

skapas. Därtill skulle för ingående kontrollmekanismer vara kontraproduktivt. Följ av detta 

menas att viss informationsasymmetri kan, eller till och med ska finnas för att kunna realisera 

arbetet och dess karaktär. Av denna logik följer det naturligt att EG´s service business främst 

använder resultatbaserad prestationsmätning. Samtidigt, är det värt att poängtera att de 
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informella informationskanalerna, möjliggörs av och stärker företagskulturen enligt 

respondenternas uppfattning av deras interna miljö.  

Valet av resultatbaserad prestationsmätning som huvudsaklig kontrollstrategi är därmed i 

linje med Eisenhardts (1989) teoretiska positioner. Därtill kan klankontroll tydas vara ett 

komplement för minimering av informationsasymmetrin då det sker på mer informella premisser 

(Eisenhardt, 1985).  

Resultatets osäkerhet. I fallet EG's service business tydliggör respondenterna att 

projektets resultatet inte helt är inom konsulternas kontrollspann, där de ekonomiska resultaten 

inte alltid speglar engagemang. Även om konsulterna gör allt i sin makt för att resultatet ska bli 

så bra som möjligt finns det många parametrar som spelar in. Till exempel, som Anna säger, 

präglas IT-branschen av ständig innovation vilket innebär att konsulter kan fatta beslut som 

missgynnar det slutliga resultatet för att de inte är tillräckligt uppdaterade i teknikens utveckling. 

EG's service business arbetar även med estimerade timmar per projekt, där utfallen i förhållande 

till estimaten påverkas med hänsyn till att arbetet karaktäriseras av mycket flexibilitet och där 

uppdragen utvecklas på olika sätt längst projektets gång. Detta kan leda till orättvis individuella 

bedömning av resultat. Att resultatet är osäkert indikeras även av det Bertil nämner om att det 

kan finnas tillfällen där medarbetare håller på ett uppdrag för sig själv, för att sedan kunna 

plocka fram i framtiden. Om prestationen helt hade överensstämt med utfallet, det vill säga vid 

säkert resultat, bör sådant agerande inte behövas. Därav finns tecken på att resultatets osäkerhet 

leder till opportunistiskt beteende. 

För att minimera risken för opportunistiskt beteende kan det tydas att EG's service 

business har utformat resultatmätningen på ett sätt som även baseras på gemensamma mål. Den 

gemensamma prestationsmätningen kan både ses som ett sätt att åstadkomma önskvärda 
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beteenden, men det kan även i enlighet med Eisenhardt (1989) diskussion om risköverföring, 

vara ett sätt att förlägga risken som uppkommer av det osäkra resultatet på fler individer. 

Angående risköverföring konstaterar samtidigt flera respondenter att det finns en förväntan inom 

branschen att det ska finnas ett incitamentsystem kopplat till prestation. Vilket kan ses skapa en 

nödvändig kostnad för risköverföring givet att företaget utformar sin kontrollstrategi i linje med 

förväntningarna. 

Sammanfattningsvis är resultatet osäkert, då det inte helt är inom konsultens 

kontrollspann. Av detta försvåras förmågan att planera resultaten i förväg (Eisenhardt, 1989). I 

sin tur finns indikationer till att osäkerheten kan leda till orättvis bedömning och opportunistiskt 

beteende hos konsulterna. Allt detta tyder på att beteendebaserad prestationsmätning är att 

föredra i enlighet med Eisenhardts (1989) propositioner. EG's service business använder dock 

resultatbaserad prestationsmätning där de inkluderar ett gemensam mål i utvärderingen, för att 

främja önskat beteende utan att eliminerar friheten och tilliten som karaktäriserar arbetet. Fallet 

EG's service business tyds därav inte vara i linje med det väntade mönstret från teorin. 

 Uppdragets specificerbarhet. Samtliga respondenter i fallet EG's service business är 

överens om att arbetsbeskrivningen som sådan inte kan specificeras i förväg. Detta för att 

arbetets karaktär speglas av en frihet, kreativitet och nyttjandet av den egna förmågan och 

kompetensen istället för att följa en strikt arbetsbeskrivning. Organisationsstrukturen på företaget 

beskrivs som platt med få lager chefer, där medarbetare får ta del mycket beslut, vilket möjliggör 

att konsulterna får utrymme att själva utforma sina uppdrag. Där arbetsrollen i sig kommer med 

förväntningar om att man ska vilja utmanas och ständigt utvecklas som Bertil beskriver. 

Eftersom arbetet utgår från projekt som kan variera så pass mycket, beroende på flertal faktorer 

kan det förekomma otydligheter kring vilket beteende som förväntas av konsulten. Projekten är i 



 

46 

sin tur centralt av arbetets karaktär, där EG's service business arbetar med projektmetodik. Detta 

tyder på att det en viss finns en grad specificering, men hur ingående detta ska styra beror på 

bland annat typ av projekt och på projektledarens val av ledarstil, samtidigt som projekten kan 

förändras längst uppdragets gång. I överlag tyder respondenternas uttalanden på att det är inte 

vägen till resultatet som är det viktiga, vilket vidare talar för ospecificerat arbete. 

Arbetet karaktäriseras av att uppdragen är ospecificerade, vilket leder till stor variation i 

arbetet då projekten löpande förändras samt tillåter konsulterna utforma arbetet efter specifik 

kund. Följt av detta förekommer ibland svårigheten för konsulten i att förstå vilket beteende som 

förväntas. Variationen i arbetet leder till försvårad möjlighet att mäta beteende. Samtidigt är 

beteendebaserad mätning inte att föredra då det i förväg inte kan definieras vilket beteende som 

leder till framgång. Därtill på grund av arbetets karaktär är inte det av begränsat intresse att mäta 

beteende, då detta motverkar friheten i konsultarbetet.  

Att arbetets karaktär är ospecificerat och att företaget använder sig av resultatbaserad 

prestationsmätning som huvudsakliga kontrollstrategi, som baseras på de debiterbara timmarna 

snarare än deras beteenden för att ta sig dit, är i linje med Eisenhardts (1989) propositioner. 

Vilket även stöds av det resonemang som bland annat Stroh, Brett, Baumann och Reilly (1996) 

och Ouchi (1979) för.  

 Resultatets mätbarhet. Med hänsyn till att uppdragets specificerbarhet inte anses tydligt 

definierat av samtliga respondenter, brukar det enligt Eisenhardt (1989) även innebära 

svårigheter gällande resultatets mätbarhet. I EG's service business fall är dock som nämnt 

uppdragets ospecificerbarhet en del av arbetets karaktär. Arbetet utgår även till stor del av 

teambaserade projekt, vilket är en typ av arbete som även Eisenhardt (1989) lyfter brukar 

försvåra mätbarheten av den individuella prestationen.  
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 EG's service business använder sig av konsulternas individuella debiterbara timmar som 

främsta mekanism för prestationsmätning och som underlag för incitamentssystemet, då de anser 

att debiterbara timmarna är lätt att mäta samt direkt speglar företagets lönsamhet. Som tidigare 

nämnt baseras konsulternas totala resultat även på avdelningens resultat, där medarbetarnas 

debiterbara timmar fångas upp, och som även ger underlag för den rörliga lönen. Med 

avdelningens totala resultat som underlag för mätinstrument, innebär det att en del av konsultens 

prestation i form av beteende som till exempel samarbetsförmåga indirekt fångas upp. Det finns 

en medvetenhet om att debiterbara timmar inte fångar upp hela det önskade resultatet, då det 

endast är en siffra som Clas tydliggör, men att det är en indikation på att konsulterna presterar på 

ett önskvärt sätt då det speglar lönsamheten. På grund av denna medvetenhet har de en mer 

subjektiv chefs bedömning för karriärutveckling som syftar till fånga upp det som inte syns i den 

kvantifierbara datan.  

Trots att det finns splittrade meningar avseende om prestationer kan mätas på ett 

någorlunda korrekt sätt, anses resultatmåttet i form av de debiterbara timmarna kunna mätas 

någorlunda korrekt. Följt av att detta resultat är lätt att mäta, påverkar detta möjligheten att direkt 

mäta de olika avdelningarnas resultat på ett överskådligt sätt. Dessa resonemang tenderar ha 

påverkat att EG's service business har valt resultatbaserad prestationsmätning som 

kontrollstrategi, vilket överensstämmer med de organisationsteoretiska samt agentteoretiska 

propositionerna.  

Relationens längd. Av arbetets karaktär har arbetet en hög inlärningskurva. Inom 

företaget hanteras det genom att välja rätt personer, med rätt inställning i ett första steg, för att 

sedan kompletteras med utvecklande aktiviteter. Detta sker i form av exempelvis 

mentorprogram. I relationens början, det vill säga när individen börjar arbeta på företaget, 
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innebär det mer stöd och uppföljning. Vid längre relationer givet att resultaten uppnås ges 

ytterligare frihet och möjligheter att utveckla uppdragen själv, med mindre uppföljning.  

 Sammantaget indikerar detta att i början av relationen för anställning sker mer 

beteendebaserade bedömningar, i form av mer löpande verifieringar som berör mer än endast det 

slutliga resultaten. Det är dock inte längre relationer som skapar ett skifte gällande 

kontrollmekanismen i relationen, det är snarare hur väl konsulten presterar resultatmässigt. Vid 

resultat som är i linje med förväntningar blir relationen ännu mer bedömd på basis av 

resultatbaserad prestationsmätning, i kombination med mer ansvar och större mandat att fatta 

beslut och göra bedömningar. Detta skiljer sig från det Eisenhardts (1989) propositioner om att 

längre relationer tenderar leda till en kontrollmekanism som baseras på beteende snarare än 

resultat, och tyder istället på att relationens längd inte explicit påverkar val av kontrollstrategi, då 

det är den individuella prestationen som påverkar.  

 

Reviderat ramverk 

Det reviderade teoretiska ramverket har skapats för att grafiskt tydligt framställa hur arbetets 

karaktär påverkar utformningen av kontrollstrategi, baserat på analysen av den empiriska datan i 

kombination med de preliminära teoretiska referenspunkternas väntade mönster. Linjerna visar i 

ett första led hur dimensionerna karaktäriseras, i enlighet med teori. Vidare i fortsatt led 

illustreras hur dessa karaktäriseringar påverkar företagets val av kontrollstrategi. De streckade 

linjerna visar på avvikelser från teorin och obefintliga linjer illustrerar att dimensionen inte tyds 

ha en påverkan.  
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Figur 2. Reviderat ramverk för hur dimensionerna av arbetets karaktär påverkar val av 

huvudsaklig kontrollstrategi 

 

DISKUSSION 

Intern kontroll är något som behövs i något slag inom alla företag för målgemenskap och 

konkurrenskraft. På grund av detta är det en viktig del inom det strategiska arbetet och är 

relevant inom ämnesområdet Strategic Management. Hur företag ska utforma sina 

kontrollmekanismer är något som inte endast är komplext, utan även väldigt beroende på olika 

förutsättningar. Denna studie har i ett försök till att öka förståelsen kring intern kontroll lyft hur 
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dimensionerna av arbetets karaktär, inom den mer allt mer betydande IT-branschen, påverkar 

kunskapsintensiva tjänsteföretags val av kontrollstrategi.  

Denna studie har bidragit till forskningsläget genom att testa de etablerade 

agentteoretiska och organisationsteoretiska propositionernas praktiska tillämplighet. Resultatet 

har tydliggjort hur arbetets karaktär genom olika mekanismer förhåller sig till kontrollstrategi 

och har ökat validiteten hos vissa av de tidigare teoretiska propositionerna. Vi har vidare 

konstaterat tendenser till att tre av de fem dimensionerna; informationsasymmetri, uppdragets 

specificerbarhet och resultatets mätbarhet, är i linje med dessa. Samtidigt har vi kunna lyfta nya 

insikter kring uppmärksammade avvikelser avseende dimensionerna: resultatets osäkert och 

relationens längd, och se hur de istället påverkar valet av kontrollstrategi. Studiens resultat har 

indikerat att klankontroll nyttjas som ett väsentligt komplement till de mer formella 

mekanismerna för intern kontroll och den huvudsakliga kontrollstrategin. Vidare kommer dessa 

nya insikter att diskuteras, för att sedan beröra studiens brister, resultatens implikationer och 

möjliga vägar till att ytterligare komplettera lärdomarna.  

 Avvikelser gällande hur resultatets osäkerhet påverkar valet av kontrollstrategi i relation 

till tidigare teori, tyds påverkas av förväntningar inom den specifika branschen. En insikt som 

kan ha praktiska implikationer för företag. Fallföretagets val att utforma incitamentsystem som 

stöd till den resultatbaserade kontrollstrategin, tyds bero på dessa förväntningarna. Detta val av 

utformning tror vi i sin tur har kopplingar till anskaffandet av medarbetare, där uppfyllande av 

dessa förväntningar kan vara en förutsättning för att attrahera kompetent humankapital. Något 

som är av särskild betydelse för kunskapsintensiva tjänsteföretag, där just humankapital är den 

främsta resursen för att skapa värde. Vilket kan ses som allt viktigare specifikt på IT-branschen, 

med hänsyn till branschen präglas av kompetensbrist. Med den utgångspunkten, att förväntningar 
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på en resultatbaserad kontrollstrategi påverkar företags val, går det i ett ytterligare steg att ställa 

frågor kring om förväntningar resulterar i att företag inom denna bransch blir låst till en viss 

kontrollstrategi. Vidare kan dessa implikationer koppla den interna kontrollstrategin till den 

externa miljön, gällande hur företag gör sig attraktiv på marknaden. 

Med hänsyn till att arbetet inom kunskapsintensiva tjänsteföretag karaktäriseras av frihet, 

ansvar och egen förmåga ser vi risker i att värdeskapandet möjligen skulle hämmas om 

medarbetaren kontrolleras i för stor grad av beteendebaserad prestationsmätning. På grund av 

detta kan ett behov av klankontroll observeras, för att möjliggöra styrning av beteenden på ett 

mer holistiskt sätt, samt gynna den huvudsakliga kontrollstrategin. Klankontroll tyds vara 

väsentlig för att gynna det som arbetet karaktäriseras av utan att inskränka värdeskapandet.  

Med en växande andel kunskapsintensiva företag och ökad digitalisering tyder även på ett 

ökat behov av klankontroll generellt, för att undgå de mer standardiserade processerna och för att 

skapa attraktiva arbetsplatser. Det går däremot även att ifrågasätta klankontroll och dess baksidor 

när det används som möjliggörande av de löpande processerna för verifiering av kvalitet och 

kvantitet av arbetet. Dessa baksidor kan vara svårigheter att hitta en balans mellan samarbete och 

informationsgivande, för att de informella verifikationerna inte ska övergå till en känsla av intern 

konkurrens och ständig övervakning. 

Förståelsen för intern kontroll är komplext, vilket även denna studie påvisar, trots att den 

till viss del ökar förståelsen för fenomenet. Av resultaten kunde som nämnt tydliga avvikelser 

från de tidigare teoretiska propositionerna urskiljas, där vi menar att dessa generella 

propositioner för hur arbetets karaktär påverkar val av kontrollstrategi inte direkt speglar den 

komplexa verkligheten. Detta menar vi beror på att företag som erbjuder olika produkter och 

tjänster är rätt unik i sin karaktär, vilket kan leda till att olika dimensioner skapar motsägelser 
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kring hur de bör ha en påverkan på valet av kontrollstrategi. Vi är medvetna om att teorier endast 

är ett försök att på ett enklare sätt förstå och illustrera komplexa företeelser, men med dessa 

insikter anser vi att forskningsläget skulle gynnas av att skapa mer branschspecifika teoretiska 

referenspunkter, snarare än generella regler.  

 

Studiens brister och generaliserbarhet  

Denna studie har sina avgränsningar som till viss del påverkar resultatets generaliserbarhet. En 

av dessa avgränsningar är att studien endast har utgått från ett specifikt fall som är är aktivt på ett 

visst geografiskt område och viss bransch, vilket inte är direkt applicerbart på alla fall då alla 

företag är unika. De nya insikterna och de slutsatser som dras kan ändock skapa insikter kring 

hur de tidigare teoretiska propositionerna förhåller sig till denna bransch och hur arbetets 

karaktär de facto påverkar kontrollstrategi. Slutsatserna, kring de påverkande mekanismerna, 

dras med försiktighet och i syfte till att öka förståelsen för relationen mellan arbetets karaktär 

och kontrollstrategi, och inte skapa fullt generaliserbar teori.  

En ytterligare medvetenhet som bör tas upp är att respondenterna i denna fallstudie till 

största del har bestått av män, där endast en av fem cheferna varit kvinna, vilket har att göra med 

tillgänglighet för att delta i studien med passande roll. Detta kan dock ändock stödjas med 

hänsyn till branschens fördelning av kvinnor och män, där en statistik från 

IT&Telekomföretagen (2019b) visar på att år 2018 var endast 29 procent av andelen chefer inom 

IT och telekomsektorn representerad av kvinnor. 
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Förslag till vidare forskning 

Med hänsyn till att förväntningar i branschen och det övergripande förhållningssättet för hur 

mekanismerna för intern kontroll utformas, skulle det vara av intresse att inom fortsatt forskning 

undersöka företag i denna bransch som avviker från förväntningarna. Detta för att se om denna 

standard är länkad till mest lönsamhet eller om andra lösningar är mer effektiva. Även en 

longitudinell studie kring huruvida det olika kontrollstrategier har en påverkan på de 

kunskapsintensiva tjänsteföretagets lönsamhet över tid hade bidragit till ökad kunskap inom detta 

område.  

 Vidare skulle forskningsläget gynnas av en komparativ flerfallstudie i ett försök att skapa 

teoretiska referenspunkter som är mer branschspecifika än de som framförs utifrån 

agentteoretiska och organisationsteoretiska propositionerna. Med detta sagt finns det utrymme 

för fortsatt forsknings inom området för kontrollstrategi.  

 

SLUTSATS 

Efter utförd fallstudie av EG's service business kan vi konstatera hur dimensionerna av arbetets 

karaktär praktiskt påverkar val av kontrollstrategi, vilket följande kommer att fastslås.  

Dimensionerna av arbetet karaktäriseras av begränsad insyn, osäkert resultat, 

ospecificerade uppdrag och resultat som kan mätas på ett någorlunda korrekt sätt. Detta påverkar 

i sin tur möjligheten för frihet och flexibilitet i arbetet, samtidigt som det skapar svårigheter att 

mäta beteenden och skapar risker för orättvis bedömning och opportunism. Arbetets karaktär 

möjliggör den stora variationen i arbetet och stöds av en aktiv företagskultur för att skapa insyn. 

Relationens längd tyds inte ha en påverkan på valet av kontroll på mer relationsspecifik nivå, där 
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valet istället tyds baseras på förmåga och resultat snarare än tid. Till följd av arbetets karaktär 

tenderar det finnas begränsat intresse av att mäta specifika beteenden.  

Sammanfattningsvis tenderar arbetets karaktär på så sätt ha påverkat att EG’s service 

business har valt att nyttja resultatbaserad prestationsmätning i kombination med klankontroll 

framför strategin beteendebaserad prestationsmätning. Trots att medarbetarna internt ser 

klankontroll som den viktigaste strategin, är prestationsmätning av något slag som kan kopplas 

till företagets mål behövligt för att säkerställa intern kontroll. Med denna studie har vi kunnat 

konstaterat att valet av strategi inom denna typ av företag till stor del överensstämmer med de 

tidigare teoretiska propositioner inom organisationsteori och agentteori, med viss avvikelse. 

Samtidigt har studien bidragit till att öka förståelsen inom detta komplexa ämne.  
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BILAGOR 
  

Bilaga A: Intervjuguide för VD 
 
Respondenten 
Syfte: Att skapa en bild av respondentens yrkesroll i företaget  

Vad har du för position och roll i företaget? 
Vad innebär din position mer generellt, vad är dina arbetsuppgifter en vecka? 
Hur ser eran organisationsstruktur ut? 
Hur många rapporterar du till? 
Hur många rapporterar till dig? 
Vad är det som motiverar dig till att gå till jobbet, och till följd av det; vad motiverar dig 
till att anstränga dig när du väl är där? 

  
EG´s Service Business  
Syfte: Att skapa en bild av företagets mål och hur de arbetar med detta 

Vad är företagets övergripande mål - monetära och icke monetära? 
Hur sätter ni medarbetarnas mål? 
Hur arbetar ni med arbetsspecifika och karriärmässiga personliga mål inom företaget?  
 

Incitamentsystem 
Syfte: Att ta del av företagets val av incitamentsystem och vad som påverkar det valet 

Vilken roll har ekonomiska incitament i er verksamhet?  
Vilka andra icke-monetära medel använder ni er av som incitament och motivation? 
Är det de monetära eller icke-monetära incitamenten som spelar störst roll i er 
verksamhet? 
Hur mycket tid lägger du personligen som andel av dina uppgifter på att arbeta med olika 
incitament för dina underställda en normal arbetsvecka? 

  
Informationsasymmetri 
Syfte: Att skapa en förståelse kring arbetets karaktärs i förhållande till informationsasymmetri  

Är dina underställdas arbete kunskapsintensivt, de vill säga svårt för andra att förstå vad 
det de faktiskt gör? 
Finns det mycket information som dina underställda har tillgång till som du känner inte 
du har tillgång till eller förstår? 
finns en kunskapslucka mellan dig och dina medarbetare, med tanke på att det finns 
mycket expertkunskap och så hos de olika medarbetarna? 
 

Uppdragets specificerbarhet 
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Syfte: Att skapa en förståelse kring arbetets karaktärs i förhållande till uppdragets 
specifierbarhet 

När ni utformar anställningskontrakt och arbetsbeskrivning, är det väldigt specifierat eller 
inte? 

Resultatets osäkerhet 
Syfte: Att skapa en förståelse kring arbetets karaktärs i förhållande till resultatets osäkerhet  

Hur upplever du att konsulterna har möjlighet att styra uppdragets slutgiltiga resultat? Är 
det inom deras kontrollspann eller inte? 

 
Resultatets mätbarhet 
Syfte: Att skapa en förståelse kring arbetets karaktärs i förhållande till resultatets mätbarhet  

Är medarbetarnas arbete och agerande lätt att mäta och övervaka? 
Hur utvärderar ni medarbetarnas prestationer? 
Utvärderar ni på grupp- eller individnivå? 
Varför har ni valt att utvärdera på just de sätten? 
 

Relationens längd 
Syfte: Att skapa en förståelse kring arbetets karaktärs i förhållande till relationens längd 

Hur upplever du att relationens längd, relationen mellan konsult och chef, påverkar hur ni 
kontrollerar, stämmer av och coachar individen? 
 

Kontrollstrategi  
Syfte: Att skapa en förståelse kring företagets val av kontrollstrategi 

En typisk arbetsvecka, hur stor andel av din tid består dina arbetsuppgifter på att 
kontrollera de anställda? 
Vilken typ av kontroll anser du är den mest dominanta mellan dig och dina medarbetare? 
Samt mellan dig och din chef? 
Spontant, skulle du säga att det är det kontraktuella som styr och sätter ramarna för 
relationen med medarbetarna, eller indirekta/informella faktorer som sätter förväntningar 
och sätter ramarna?  
I alla verksamheter uppkommer det enligt företagsekonomisk teori en typ av 
effektivitetsförsämring för att de anställda inte fattar beslut och agerar i linje med det som 
är det absolut bästa för företaget. Upplever du något sådant, eller mer specifikt, tror du att 
det är något som förekommer till som ett problem i er verksamhet? 
Hur arbetar ni för att det inte ska uppkomma?  
Är löneutveckling/bonusar/karriär utvecklingsmöjligheter baserade på resultatbaserade 
faktorer (som antal sålda varor, skapade kundrelationer ec), eller är de baserade på mer 
beteendemässiga faktorer (som samarbetsförmåga, generella arbetsinsatser, mer 
svårmätbara variabler)? 
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Lärande inom företaget 
Syfte: Att skapa en förståelse kring företagets interna lärande och kunskapsintensitet 

Är löneutveckling/karriär utvecklingsmöjligheter baserade på resultatbaserade faktorer 
(som antal sålda varor, skapade kundrelationer ec), eller är de baserade på mer 
beteendemässiga faktorer (som samarbetsförmåga, generella arbetsinsatser, mer 
svårmätbara variabler)? 
Vem bedömer detta? 
Varför tror du att det är utformat på det sättet? 

 
Företagskultur 
Syfte: Att skapa en förståelse kring företagets kultur i förhållande till klankontroll 

Vad är det som gör det unikt att arbeta för ert företag - vad är det som erbjuds som gör att 
det är värt att jobba hos just er? 
Hur skulle du förklara er företagskultur i tre ord? 
Vilka av de aspekter som vi har diskuterat (ex. prestationsmätning, incitament, 
gemensamma mål), skulle du säga är en del av era internt värdeskapande aktiviteter? 
Vilken/vilka anser du har störst inverkan? 
 

 
Bilaga B: Intervjuguide för chef - konsultansvar 
 
Respondenten 
Syfte: Att skapa en bild av respondentens yrkesroll i företaget  

Vad har du för position i företaget? 
Vad innebär din position mer generellt, vad är dina arbetsuppgifter en vecka? 
Hur många rapporterar du till? 
Hur många rapporterar till dig? 
Vad är det som motiverar dig till att gå till jobbet, och till följd av det; vad motiverar dig 
till att anstränga dig när du väl är där? 

 
EG´s Service Business  
Syfte: Att skapa en bild av företagets mål och hur de arbetar med detta 

Vad är företagets övergripande mål? 
Vad är eran avdelnings mål - monetära och icke-monetära? 
Vilka mål har dina underställda? 
Hur arbetar ni med arbetsspecifika och karriärmässiga personliga mål inom företaget? 
Vad skulle du säga att de är för skillnader nu när ni blivit uppköpta av DXC?  
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Incitamentsystem 
Syfte: Att ta del av företagets val av incitamentsystem och vad som påverkar det valet 
  Vilken roll har ekonomiska incitament i er verksamhet?’ 

Varför är det utformat på det här sättet?  
Vilka andra icke monetära medel använder ni er av som motivation (ex. 
utvecklingsmöjligheter, team building, ansvar, föreläsningar)? 
Upplever du att det är de monetära eller icke-monetära incitamenten som störst roll i er 
verksamhet? Varför? 
Hur mycket tid lägger du personligen som andel av dina uppgifter på att arbeta med olika 
incitament för dina underställda en normal arbetsvecka? 

  
Informationsasymmetri 
Syfte: Att skapa en förståelse kring arbetets karaktärs i förhållande till informationsasymmetri  

Finns det mycket information som du har åtkomst men som din chef inte tillgång till eller 
förstår?  
Är det lätt för dig som chef att veta vad konsulterna faktiskt gör med sin tid? 

  
Uppdragets specificerbarhet 
Syfte: Att skapa en förståelse kring arbetets karaktärs i förhållande till uppdragets 
specifierbarhet 

Hur specificeras konsulternas projekt när det kommer till vad som ska göras ute hos 
kund? Är det lätt eller svårt att specificera? 
Upplever du som chef att det är lätt att veta när en anställd gör ett bra jobb?  
Och hur relaterar det till den individuella prestationsmätningar? 
  

Resultatets osäkerhet 
Syfte: Att skapa en förståelse kring arbetets karaktärs i förhållande till resultatets osäkerhet  

 Hur upplever du att konsulterna har möjlighet att styra uppdragets slutgiltiga resultat? Är 
det inom deras kontrollspann eller inte? 

  
Resultatets mätbarhet 
Syfte: Att skapa en förståelse kring arbetets karaktärs i förhållande till resultatets mätbarhet  

Vilka processer använder du för att mäta resultat och för att kontrollera vad de anställda 
gör (ex. digitala informationssystem/ plattformar/tidrapportering)? 

 
Relationens längd 
Syfte: Att skapa en förståelse kring arbetets karaktärs i förhållande till relationens längd 

Hur upplever du att relationens längd, relationen mellan konsult och chef, påverkar hur ni 
kontrollerar, stämmer av och coachar individen? 
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Kontrollstrategi  
Syfte: Att skapa en förståelse kring företagets val av kontrollstrategi 

En typisk arbetsvecka, hur stor andel av din tid består dina arbetsuppgifter på att 
kontrollera de anställda (ex. prestationsmätning, direkt övervakning, uppföljningsmöten)? 
Vilken typ av kontroll (informell prestationsmått eller är det de mer formella processerna) 
anser du är den mest dominanta mellan dig och dina medarbetare? Samt mellan dig och 
din chef? 
Har du upplevt att en medarbetare under arbetstid utför handlingar som inte är relaterade 
till arbetsuppgifterna? I så fall, vad gjorde ni åt detta?  
Tror du att oron hos medarbetarna för konsekvenserna om de inte gör det som är i linje 
med deras uppgifter är något som fungerar som incitament? 
När ni utformar anställningskontrakt och arbetsbeskrivning, vad är grundtanken med 
kontrakten - är de rikligt specificerade eller är de mest något formellt? 
Varför upplever du att det är utformat på detta sätt? 
I alla verksamheter uppkommer det enligt företagsekonomisk teori en typ av 
effektivitetsförsämring för att de anställda inte fattar beslut och agerar i linje med det som 
är det absolut bästa för företaget. Upplever du något sådant, eller mer specifikt, tror du att 
det är något som förekommer till som ett problem i er verksamhet? 
Hur arbetar ni för att det inte ska uppkomma?  

  
Lärande inom företaget 
Syfte: Att skapa en förståelse kring företagets interna lärande och kunskapsintensitet 

Är löneutveckling/karriär utvecklingsmöjligheter baserade på resultatbaserade faktorer 
(som antal sålda varor, skapade kundrelationer ec), eller är de baserade på mer 
beteendemässiga faktorer (som samarbetsförmåga, generella arbetsinsatser, mer 
svårmätbara variabler)? 
Vem bedömer detta? 
Varför tror du att det är utformat på det sättet? 

  
Företagskultur 
Syfte: Att skapa en förståelse kring företagets kultur i förhållande till klankontroll 

Vad är det som gör det unikt att arbeta för ert företag - vad är det som erbjuds som gör att 
det är värt att jobba hos just er? 
Hur skulle du förklarar er företagskultur i tre ord? 
Vilka av de aspekter som vi har diskuterat (ex. prestationsmätning, incitament, 
gemensamma mål), skulle du säga är en del av era internt värdeskapande aktiviteter? 
Skulle du säga att dessa åtgärder och aktiviteter är en nödvändig kostnad (tid och andra 
resurser) för verksamheten? 
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Bilaga C: Intervjuguide för konsult 
 
Respondenten 
Syfte: Att skapa en bild av respondentens yrkesroll i företaget  

Vad har du för position? 
Vad innebär din position mer generellt, vad är dina arbetsuppgifter en vecka? 
Är det oftast små projekt eller är det väldigt olika medarbetare till medarbetare? 
Hur många rapporterar du till? 
Har du någon som rapporterar till dig? 

  
EG´s Service Business  
Syfte: Att skapa en bild av företagets mål och hur de arbetar med detta 

Vad är företagets övergripande mål? 
Skiljer det något, har er avdelning några andra mål? 
Vad har du för arbetsspecifika personliga mål? 
Hur upplever du då att företaget arbetar med dina personliga mål? 
Består era mål av både monetära och icke monetära mål? Är det den ena som dominerar 
mer än den andra?  
Vad är det som motiverar dig till att gå till jobbet, och till följd av det; vad motiverar dig 
till att anstränga dig när du väl är där? 
Vad skulle du säga att ni har för organisationsstruktur, nu innan DXC? 

  
Incitamentsystem 
Syfte: Att ta del av företagets val av incitamentsystem och vad som påverkar det valet 

Vilken roll har ekonomiska incitament i er verksamhet? 
Vilka andra icke monetära medel använder ni er av som motivation (ex. 
utvecklingsmöjligheter, team building, ansvar, föreläsningar)? 
Upplever du att det är de monetära eller icke-monetära incitamenten som störst roll i er 
verksamhet? Varför? 
Hur mycket tid upplever du att din chef lägger på att arbeta med olika incitament för er 
under en normal arbetsvecka? 

  
Informationsasymmetri 
Syfte: Att skapa en förståelse kring arbetets karaktärs i förhållande till informationsasymmetri  

Eftersom ditt arbete är så kunskapsintensivt, skulle du säga att det är svårt för andra i 
företaget att förstå vad du faktiskt gör? 
Har du tillgång till mycket information som din chef inte skulle förstå eller förstår? 
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Hur mycket kunskap tror du att din chef har kring det du faktiskt gör om dagarna? Alltså 
dagligen, hur insatt i dina detalj arbetsuppgifter skulle du säga att han är? 

 
Uppdragets specificerbarhet 
Syfte: Att skapa en förståelse kring arbetets karaktärs i förhållande till uppdragets 
specifierbarhet 

Tycker du att det är tydligt vilket beteende som chefen förväntar sig av dig? 
Upplever du att arbetsbeskrivningen för er konsulter väldigt specificerbar eller inte?  

 
Resultatets osäkerhet 
Syfte: Att skapa en förståelse kring arbetets karaktärs i förhållande till resultatets osäkerhet  

Hur upplever du att du som konsult har möjlighet att styra uppdragets slutgiltiga resultat? 
Är det inom ditt kontrollspann eller inte? 

  
Resultatets mätbarhet 
Syfte: Att skapa en förståelse kring arbetets karaktärs i förhållande till resultatets mätbarhet  

Anser du att ditt arbete är lätt att mäta och övervaka? 
Vilka processer använder ni för att mäta resultat och för att uppvisa arbetet som ni gör? 
Har ni något som ni mäter kundnöjdhet med? 
 

Relationens längd 
Syfte: Att skapa en förståelse kring arbetets karaktärs i förhållande till relationens längd 

Hur upplever du att relationens längd, relationen mellan konsult och chef, påverkar hur ni 
kontrollerar, stämmer av och coachar individen? 

 
Kontrollstrategi  
Syfte: Att skapa en förståelse kring företagets val av kontrollstrategi 
 Varför tror du att ni använder just dessa typer av kontrollsystem? 

Mäts ni mer på individnivå eller på gruppnivå? 
Och en typisk arbetsvecka, hur stor andel av din tid består dina arbetsuppgifter på att visa 
upp eller rapportera ditt arbete till din chef? 
Vilken typ av kontroll, informella eller formella kontrollen, som prestationsmått är det 
mest dominant mellan dig och din chef? 
Har du upplevt att en medarbetare under arbetstid utför handlingar som inte är relaterade 
till arbetsuppgifterna? I så fall, hur hanterades detta? 
Tror du att oron hos medarbetarna för konsekvenserna om de inte gör det som är i linje 
med deras uppgifter är något som fungerar som incitament? 
Spontant då, att det är det kontraktuella som styr och sätter ramarna för ditt arbete, eller 
mer är det där indikera, tilliten, som sätter ramarna för hur du arbetar? 
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I alla verksamheter uppkommer det enligt företagsekonomisk teori en typ av 
effektivitetsförsämring för att de anställda inte fattar beslut och agerar i linje med det som 
är det absolut bästa för företaget. Upplever du något sådant, eller mer specifikt, tror du att 
det är något som förekommer till som ett problem i er verksamhet? 
Hur arbetar ni för att det inte ska uppkomma?  
 

Lärande inom företaget 
Syfte: Att skapa en förståelse kring företagets interna lärande och kunskapsintensitet 

Är löneutveckling och karriär utvecklingsmöjligheter baserade på resultatbaserade 
faktorer (som antal sålda varor, skapade kundrelationer ec), eller är de baserade på mer 
beteendemässiga faktorer (som samarbetsförmåga, generella arbetsinsatser, mer 
svårmätbara variabler)? 
Vem bedömer detta? 
Varför tror du att det är utformat på det sättet? 

 
Företagskultur 
Syfte: Att skapa en förståelse kring företagets kultur i förhållande till klankontroll 

Vad är det som gör det unikt att arbeta för ert företag - vad är det som erbjuds som gör att 
det är värt att jobba hos just er? 
Hur skulle du förklarar er företagskultur i tre ord? 
Vad skulle du säga att ni söker för värderingar hos era anställda, eller medarbetare? 
Är du med i rekryteringsprocessen? 
Vilka av de aspekter som vi har diskuterat (ex. prestationsmätning, incitament, 
gemensamma mål), skulle du säga är en del av era internt värdeskapande aktiviteter? 
Hur nära arbetar du med de andra avdelningarna, samarbetar ni något mellan 
avdelningar? 

  
  
Bilaga D: Intervjuguide för chef - försäljningsansvarig 
  
Respondenten 
Syfte: Att skapa en bild av respondentens yrkesroll i företaget  

Vad har du för position? 
Vad innebär din position mer generellt, vad är dina arbetsuppgifter en vecka? 
Vilken avdelning är du på? 
Är det oftast små projekt eller är det väldigt olika medarbetare till medarbetare? 
Är ditt jobb väldigt självständigt eller mestadels teambaserat? 
Hur många rapporterar du till? 
Har du någon som rapporterar till dig? 
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Vad är det som motiverar dig till att gå till jobbet, och anstränga dig så mycket som 
möjligt? 

  
EG´s Service Business  
Syfte: Att skapa en bild av företagets mål och hur de arbetar med detta 

Vad är företagets övergripande mål? 
Vad är avdelningens mål? 
Har ni några icke monetära mål? Hur skapar du dessa i så fall? 
Upplever du att dina mål stämmer överens med företagets mål? 
Hur upplever du då att företaget arbetar med dina personliga mål? 
Vad tror du kommer vara den största skillnaden nu när ni är uppköpta av DXC? 

  
Incitamentsystem 
Syfte: Att ta del av företagets val av incitamentsystem och vad som påverkar det valet 

Vilken roll har ekonomiska incitament,. provisionslön, bonusar och så, i er verksamhet?  
Vilka andra icke monetära medel använder ni er av som motivation? 

 
Informationsasymmetri 
Syfte: Att skapa en förståelse kring arbetets karaktärs i förhållande till informationsasymmetri  

Eftersom ditt arbete är så kunskapsintensivt, skulle du säga att det är svårt för andra att 
förstå vad du faktiskt gör? 
Är det svårt att få tillgång till den informationen i så fall? 

 
Uppdragets specificerbarhet 
Syfte: Att skapa en förståelse kring arbetets karaktärs i förhållande till uppdragets 
specifierbarhet  

Anser ni att era kontrakt till arbetsgivaren är utformat till syftet att specifikt specificera 
era uppgifter och förväntningar eller är det något som är mer formellt och faktiskt inte 
riktigt påverkar ert dagliga arbete? 
 

Resultatets osäkerhet 
Syfte: Att skapa en förståelse kring arbetets karaktärs i förhållande till resultatets osäkerhet  

När det kommer till resultat – upplever du att det finns mycket som är utanför din 
kontroll, som konsult, när det gäller det genererade resultatet i slutändan, eller är 
resultaten i hög grad inom ditt kontrollspann? 
 

Resultatets mätbarhet 
Syfte: Att skapa en förståelse kring arbetets karaktärs i förhållande till resultatets mätbarhet  

Anser du att ditt arbete är lätt att mäta och övervaka? 
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Anser du att sättet ni mäter på speglar det faktiska resultatet? 
Vilka processer använder ni för att mäta resultat och för att kontrollera vad de anställda 
gör (ex. digitala informationssystem/ plattformar/tidrapportering)? 
Mäter ni främst på resultatbaserade faktorer eller är det andra faktorer som påverkar? 
Har ni något som ni mäter kundnöjdhet med? Upplever du att detta är lätt att mäta? 

 
Relationens längd 
Syfte: Att skapa en förståelse kring arbetets karaktärs i förhållande till relationens längd 

Hur upplever du att relationens längd, relationen mellan konsult och chef, påverkar hur ni 
kontrollerar, stämmer av och coachar individen? 

 
Kontrollstrategi  
Syfte: Att skapa en förståelse kring företagets val av kontrollstrategi 

Varför tror du att ni använder just dessa typer av kontrollsystem? Varför är dom 
utformade på det sätt som det är idag? 
 I alla verksamheter uppkommer det enligt företagsekonomisk teori en typ av 
effektivitetsförsämring för att de anställda inte fattar beslut och agerar i linje med det som 
är det absolut bästa för företaget, oppurtinusm ec. Upplever du något sådant, eller mer 
specifikt, tror du att det är något som förekommer till som ett problem i er verksamhet? 

 
Lärande inom företaget 
Syfte: Att skapa en förståelse kring företagets interna lärande och kunskapsintensitet 

Är löneutveckling/karriär utvecklingsmöjligheter baserade på resultatbaserade faktorer 
(som antal sålda varor, skapade kundrelationer ec), eller är de baserade på mer 
beteendemässiga faktorer (som samarbetsförmåga, generella arbetsinsatser, mer 
svårmätbara variabler)? 
Vem bedömer detta? 
Varför tror du att det är utformat på det sättet? 

  
Företagskultur 
Syfte: Att skapa en förståelse kring företagets kultur i förhållande till klankontroll 

Hur skulle du förklara er företagskultur i tre ord? 
Vilka av de aspekter som vi har diskuterat (ex. prestationsmätning, incitament, 
gemensamma mål), skulle du säga är en del av era internt värdeskapande aktiviteter? 

 
  
  

 


