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Abstract

The thesis´ aim is to deepen the understanding about what shapes and characterises
the purchase process for management advice services. Such external, acquired
management advice services have increased substantially. In relation to the services´ impact on management decisions, the theoretical and practical understanding
of the purchase process is lagging behind. The purchase process is fragmentally
researched and often based on models developed for purchase of goods and routine
services. The thesis departs from an activity theoretical perspective on the purchase
process. Analyses, interpretations and conclusions are founded on empirical data
collected by use of focus groups.
The main findings show that the purchase process is influenced by many actors
who see themselves as subject in the process. They have similar but also conflicting
objects that they want to fulfil. The outcome of the purchase process is also influenced by contradictory opinions among the actors about how to organize and supervise the purchase process. A clear dividing line is observed between managers
as user of the services and specialists having a functional responsibility in the purchase process. The main contradictions are influenced by the actors´ different objects and how they interpret the context of the purchase process. The context is
shaped by such as overall management system style, social rules regarding management of change and opinions about division of labour in the purchase process.
The accumulated impression of the purchase process´s character is that commonly
used supply chain models do not work as a characterization. The purchase process´s phases do not follow on each other and the glue that links the phases is not a
rational procedure following one, firm route. Instead the result of the study shows
that procurement, integration and follow-up phases overlap, are concurrent and integrated in each other. The purchase process reproduces the execution of polyphonic music in which different voices, each with its own melody, create a rich
texture of sounds. In a similar way the studied purchase process is coined by actors
who bring their own objects and competence into the process. It produces dissonance, as in polyphonic music. It is a dissonance that mirrors the services character
of competence development and shapes the purchase process as polyphonic rather
than a rational, step by step process guided by homophony.
Keywords: Purchase, purchase process, professional services, management advice
services, buyer-seller relationships, buyer, polyphony, polyphonic process, polyphonic organization, polyphonic music, activity theory, focus group
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Förord

Företag är alltmer beroende av externa kompetenstjänster i sitt ledningsarbete. Vad som speciellt väckt min nyfikenhet är det sätt på vilket sådana externa
ledningstjänster köps in och hur inköpsprocessen hanteras. Mitt intresse har
förstärkts av den betydelse som denna typ av tjänster har eller kan få för ett
företags utveckling. När jag som köpare av sådana tjänster eller som leverantör av sådana tjänster letat efter vägledning har jag funnit att den är knapphändig både i handböcker och i forskning. Handböcker i inköpsverksamhet
saknar genomgående råd om inköp av vad som vanligen benämns som professionella tjänster och som levererar kvalificerad kompetens. Den forskning
som finns om inköp av sådana tjänster är vanligen mera intresserad av säljarnas marknadsföring än av köparens inköpsprocess.
Det har inneburit att genomförandet av den här avhandlingen om inköpsprocessen för tjänster för ledningskompetens har blivit en krokig väg med många
återvändsgränder. Resan har underlättats av tålmodiga, kunniga och inspirerande handledare. Frank Blackler och Julia Davies, Lancaster University och
Bo Hedberg, Stockholm universitet understödde mina första steg på resan.
P O Berg, Stockholm universitet och Andreas Werr, Handelshögskolan i
Stockholm har varit min handledarkommitté under resten av resan. Jag har
också fått inspirerande stöd av Anders Ljung, Cepro Management Consultants. Ett speciellt tack vill jag också ge till deltagarna i de fokusgrupper och
deras erfarenheter som studien vilar på. Till slut vill jag tacka Birgitta för
stöd och tålamod med mitt avhandlingsarbete.
Det är min förhoppning att avhandlingens genomgång och karakteristik av
inköpsprocessen för köp av tjänster för ledningskompetens ger både ett teoretiskt och praktiskt bidrag till förståelsen av en sådan inköpsprocess.
Sörskog i augusti 2010
Jörgen Hansson
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Kapitel 1

Köp av tjänster för ledningskompetens

Det har slagit mig att vi på något sätt behöver utveckla vår förmåga att bli
mer professionella köpare när vi vill ha extern hjälp (av managementkonsulter) och där brister det ofta. Vi köper det som ser bra ut och köper bästa möjliga så fort som möjligt och mer eller mindre för att bli av med problemet. Så
vi är för lite krävande när det gäller att göra bra köp av externa konsulter
(Personalchef 2006)1.
Citatet är från ett svar på en fråga om vad som är kritiskt när företag köper
tjänster från managementkonsulter. Svaret skall ses i ljuset av att den intervjuade personalchefens företag har ökat sin användning av sådana tjänster.
De är inte ensamma om en sådan utveckling. Företags köp av tjänster från
managementkonsulter (i fortsättningen ledningstjänster) för att förstärka,
komplettera eller ersätta egen ledningskompetens har ökat kraftigt de senaste
15 åren. Denna utveckling har, som kommer att kommenteras i kapitlet, skett
bl a för att ledningsarbetet upplevs som mer komplicerat än tidigare. Det har
blivit svårt och för dyrt att ha egen kompetens för alla nya situationer och
problem. Samtidigt följer denna utveckling ett mer allmänt mönster som innebär att företag koncentrerar sin egen verksamhet till vad som beskrivs som
den egna kärnverksamheten.
Det finns klara antydningar i personalchefens svar om att denna nya situation
kan hanteras bättre. Det finns en självkritik som antyder att själva köpet kan
göras bättre - ”vi är för lite krävande”/ ”vi köper det som ser bra ut”. Det
handlar om sådant som att förbättra former för att formulera behov, för att
välja och för att handla upp en leverantör. Själva användandet av den inhandlade ledningstjänsten ifrågasätts också - ”så fort som möjligt mer eller mindre för att bli av med problemet”. Det kan tolkas som att de inköpta tjänsterna
inte bara röjer undan ett problem utan att de också ger ett bestående värde i
det fortsatta ledningsarbetet. Det uttrycks i citatet som att - vi på något sätt
behöver utveckla förmåga att bli mer professionella köpare. Det framgår
dock inte vilka som är vi. Är det personalchefen? Är det en chef som har ett
behov av extern kompetens i sitt ledningsarbete? Eller är det företagsledningen?
1

Intervju av Jörgen Hansson (20060614)
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Tolkningen av innebörden i det inledande citatet stämmer väl med min egen
erfarenhet både som kund och leverantör. Som kund har jag ofta reflekterat
över hur lättvindigt som jag har rekryterat en konsult och hur lite möda som
jag har lagt ner på att väga tid, kostnader och engagemang mot resultat. Som
leverantör har jag förvånats över hur lite tid och intresse en kund lägger ned
på att motivera och underlätta för en leverantör att göra ett bra jobb och för
att ta hand om den inköpta tjänsten. Dessa observationer understryks också i
den sparsamma konsultforskning som intresserar sig för inköpsprocesser för
ledningstjänster. Vad som bl a uppmärksammats är bristen på åtgärder för att
ta till vara den kompetensinvestering som konsultanvändningen kan vara
(Werr & Linnarsson 2002, Pemer 2008). Samtidigt ger den existerande
forskningen begränsade svar på hur situationen kan förstås och åtgärdas.
Kunskapen om denna typ av inköp är begränsad inom konsultforskningen
(Werr & Pemer 2007, Sturdy et al 2009a, Sturdy et al 2009b) vilket visas i
detta kapitel och mer ingående i kapitel 3. Den existerande forskningen är
dessutom i huvudsak koncentrerad till leverantörens roll (Sturdy et al 2009b).
Kunskapen är också begränsad inom det forskningsfält som specifikt berör
företags inköpsprocesser rörande tjänster (Ellram et al 2004, Sengupta et al
2006). Orsaken är förmodligen att ledningstjänster inte har omfattat några
stora volymer jämfört med andra typer av inköp eller att inköpet har setts
som en angelägenhet direkt mellan en användare och en leverantör, dvs vanligen mellan en chef och en konsult (Werr & Pemer 2007, Lindberg & Nordin 2008). Det förra har förändrats genom att volymerna och deras genomslag i ledningsarbetet har ökat. Det senare är på väg, åtminstone i vissa företag (Werr & Pemer 2007), att bli en delad angelägenhet inte bara mellan chefer och konsulter utan också mellan dem och bl a inköpsspecialister.
Utifrån dessa observationer är det motiverat att fördjupa förståelsen, både
teoretiskt och praktiskt, för en inköpsprocess som rör ledningstjänster för företags inköp, mottagande, integrering och uppföljning av ledningstjänster.
Det handlar om att bättre förstå vad som sker i inköpsprocessen och hur den
påverkas. Enligt det inledande citatet, mina egna erfarenheter och den existerande forskningen tycks inte de former för inköp som används för andra typer
av inköp vara svaret. Det finns därför ett behov av att förstå vad som skiljer
inköp av ledningstjänster från andra inköp och hur det påverkar tekniker och
ledningsformer för denna typ av köp av externa resurser. Dessa frågor preciseras i avhandlings syfte och i specifika forskningsfrågor i kapitlets avslutande avsnitt.

Ledningstjänsternas frammarsch
Företags inköp och användning av ledningstjänster har ökat samtidigt som
innehållet i tjänsterna har ändrat karaktär. De har kommit att omfatta alltfler
20

delar av ett företags ledningsarbete och de har i ökad omfattning tagit över
företags egen kompetensutveckling i ledningsarbetet. Tjänsterna har därmed
fått ett ökat inflytande på och blivit en integrerad del av många företags ledningsarbete. Dessa iakttagelser sammanfattas och kommenteras i det här avsnittet.

Växande efterfrågan
Företag i Sverige har ökat sina inköp av tjänster från managementkonsulter2,
figur 1.1, i kronor med mellan 20-30 % årligen från 1991 med undantag för

Figur 1.1. Försäljningsutveckling för de 50 största företagen
i Sverige, 1990-2008, mkr
(Försäljningssiffror bearbetade från Konsultguiden (Affärsvärlden1991-2009),
se fotnot 2)
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Siffrorna i diagrammet kommer från Konsultguidens (Affärsvärlden 1990-2009) statistik och begränsas till
de 50 största konsultföretagen inom området management. SCB producerar också försäljningsstatistik över
branschen men deras definition av branschen omfattar mer än managementkonsulter vilket gör det svårt att
särskilja managementkonsultföretag. Konsultguidens statistik är därmed den statistik som närmast ger en
bild av utvecklingen för konsultföretag som säljer ledningstjänster. Statistiken har funnits sedan slutet av
1980-talet. Den är uppdelad i elva olika delbranscher varav managementkonsulter, som levererar vad som i
avhandlingen betecknas som ledningstjänster, är en. Branschtillhörighet avgörs av de uppgiftslämnande
företagen. Definitionerna för branschtillhörighet har förändrats över åren vilket innebär svårigheter att jämföra mellan olika år. Det starka beroendet av företagens egna definitioner och uppgifter innebär felkällor.
Trots detta ger statistiken en tillräcklig precision för att visa den snabba tillväxten. Konsultguidens statistik
omfattar enbart de största företagen . Marknaden präglas dock av många små företag. Ungefär fjärdedelar av
företagen har färre än 15 anställda och merparten av dessa har enbart en anställd, alternativt enbart ägaren
(SCB-statistik). I en uppskattning gjord av Svenskt Näringsliv (2002) kan den totala marknaden för ledningstjänster inkl dessa företag beräknas till mer än det dubbla av vad som framgår av Konsultguidens försäljningssiffror.
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utvecklingen mellan 1990-1991 som var negativ, en svag utveckling mellan
1993-1994 och en negativ utveckling eller stagnation mellan 2001 – 2004. De
svaga perioderna sammanfaller med perioder av lågkonjunktur. Försäljningssiffrorna för 2008 antyder en ny avmattning och som tycks spegla förloppet
från tidigare lågkonjunkturer. Denna snabba utveckling och dess förlopp är
inte unik för Sverige. Samma tillväxtmönster går igen för hela västvärldens
marknad för managementkonsulter (Kennedy Information Research Group
2002). Denna konsultmarknad har årligen vuxit med ca 15 % i omsättning
under större delen av 1970-talet men den stagnerar under lågkonjunkturen
mot slutet av 1970-talet. Marknaden skjuter fart igen under 1980-talet. Den
årliga tillväxten är över 25 % men sjunker återigen till nolltillväxt under lågkonjunkturen 1989-1991. Mönster upprepas sedan på ungefär samma sätt
som för den svenska utvecklingen, figur 1.1. Under den senaste lågkonjunkturen 2001-2003 har branschanalytiker varit snabba att förutspå ett trendbrott
mot lägre volymer i företags inköp av ledningstjänster (Czerniawska 2002a,
Skarin 2003). Med facit i hand har detta inte skett liksom att det inte har blivit fallet efter tidigare lågkonjunkturer.
Den snabba tillväxten och dess förändrade innehåll förklaras på olika sätt beroende på det forskningsperspektiv som används. Utifrån ett funktionellt perspektiv (Pemer 2008) sägs tillväxten vara styrd av faktorer såsom företags
olika affärssituationer (Fincham 1999, Ernst & Kieser 2002, Kipping 2002,
Armbruster 2006), konjunktursvängningar (Armbruster 2006), snabb tillgång
till kunskapsfronten när det gäller företagsledning (Svenskt Näringsliv 2002,
Werr & Linnarsson 2002) samt kostnadsfördelar och flexibilitet jämfört med
att ha egna specialistresurser (Canbäck 1998, 1999). Utifrån ett kritiskt perspektiv sägs tillväxten i huvudsak vara driven av konsultföretagen (Fincham
& Clark 2002). Argumenten är att de driver marknaden genom att de anses ha
eller har skapat sig ett kompetensövertag i formuleringen av ledningsproblem
som behöver lösas (t ex Clark 1995, O´Shea & Madigan 1997, Argyris 2000,
Legge 2002). Konsultföretag skapar en marknad för sina tjänster genom en
övertygande marknadsföring. De skapar en trygghet i företags ledningsarbete
genom vad som i institutionell teori betecknas som mimetic processes (DiMaggio & Powell 1991:67). Innebörden är att företagsledningar som gör som
alla andra upplever en form av säkerhet i sitt agerande. Det innebär också att
de signalerar till ägare och andra intressenter att de har situationen under kontroll (Spence 2002).
Avhandlingen tar avstamp i en uppfattning om att ingendera av dessa tvåmotpoler representerar marknadens karaktär. I stället delar avhandlingen den
uppfattning om företagsmarknader som finns inom den inköpsforskningen
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som bygger på den sk IMP-skolans3 syn på relationer på företagsmarknader.
Skolan utgår från att företagsmarknader kännetecknas av ett växelspel mellan
köpare och säljare (Ford et 2002). Företag antas verka i ett öppet system i
vilket företag är beroende av varandras resurser (Håkansson & Snehota
1989). Inget företag är självförsörjande och maktrelationerna mellan köpare
och säljare skiftar beroende på efterfrågan och utbud. Det kan beskrivas som
att köpare och säljare lever i symbios med varandra. Det sker ett växelspel
mellan efterfrågan och utbud. Företags funktionella behov och konsulters nya
produkter i form av t ex ledningsmodeller skapar och gör gamla ledningstjänster föråldrade och skapar behov av nya. Köparna är bl a beroende av den
kompetensutveckling som sker hos säljarna och säljarna är bl a beroende av
de uppdrag och den erfarenhet som dessa ger för sin produktutveckling
(Armbruster 2006, McKenna 2006).

Förändrad efterfrågan
Ledningstjänsterna har inte bara vuxit i volym. De har också förändrats till
sitt innehåll. Kipping (2002) beskriver det som en konsultanvändning som
kan kategoriseras över tid i tre vågor (Kipping 2002).
Den första vågens konsultanvändning (1910 - ) rör insatser för att förbättra
företags interna effektivitet i syfte att förbättra vinster. Tjänsterna är främst
riktade mot att förbättra medarbetarnas produktivitet, höja effektiviteten i
administrationen och organisationens effektivitet. Denna våg kännetecknas
av att det är experter som köps in. De förväntas lämna förslag som är färdiga
för användning. Inköpen görs direkt av företagsledningen (Lewis 1932). Ett
exempel på en leverantör på den svenska marknaden är Ekonomisk Företagsledning som startade 19434.
Den andra vågens konsultanvändning (1950 - ) har påverkats av företags behov av att möta ökad konkurrens på marknaden och där enbart ytterligare intern effektivisering inte räcker till. Företags externa effektivitet sätts i centrum. Affärsstrategin omprövas och utvecklas. Under denna våg arbetar leverantörerna nära företagsledningar och de skapar genom sina analysmodeller
och överblick ett slags symbios med dem. Bohlin & Strömberg som startar
1960 och SIAR 1966 är exempel på leverantörer med detta arbetssätt 5. Leve3

IMP står för Industrial Marketing and Purchase och är en samlande etikett för forskning kring affärsrelationer mellan företag. Forskningen utgår bl a från att denna typ av marknad bygger på nätverk av långvariga
relationer och interaktion mellan säljare och köpare.
4
Ekonomisk Företagsledning är numera en del av det internationella konsultföretaget PA-Consulting.
5
Dessa och andra svenska konsultföretag som t ex Indevo, Carta och Cepro fusioneras med internationella
konsultföretag under 1990-talet. Det innebär att från början av 1990-talet så domineras den svenska konsultmarknaden av internationella aktörer som har blivit ”fullsortimentsleverantörer”. Kvarvarande medelstora svenska konsultföretag har blivit mer specialiserade (Bäcklund 2003).

23

rantörens roll kan närmast beskrivas som en betrodd rådgivare som arbetar
tillsammans med en företagsledning eller chef utifrån en väl utvecklad arsenal av metoder. Inköpsbesluten görs av företagsledningar och chefer själva.
De grundas bl a på förtroende och långvariga relationer .
Den tredje vågens konsultköp (1980 - ) kännetecknas och styrs bl a av informationsteknologins möjligheter för utveckling av både intern och extern effektivitet. Företags användning av ledningstjänster ses från 1980-talet och
framåt som driven av en alltmer påtaglig global handel och konkurrens (t ex
Castells 2000), informationsteknologins utveckling (t ex Kelly 1998) och en
snabb kunskapstillväxt (t ex Drucker 1993, 1999). Det skapar behov av organisatoriska lösningar och samordningstekniker som kan ge företag möjligheter att vara nära olika marknader, att få access till nya kompetenser samt att
sprida och ta tillvara kompetens inom företaget. Effektueringen av dessa behov har bidragit till att forma en affärslogik som betonar en koncentration till
vad som benämns som ett företags kärnkompetens (Prahalad & Hamel 1990).
Idén är att det som kan göras bättre av externa aktörer köps in eller lånas in så
länge det inte är en kompetens eller resurs som särskiljer företaget och som
ger det en unik konkurrensfördel. Normann (2001) sammanfattar den här utvecklingen genom att beskriva denna typ av företag som “exploded company”. De arbetar i organisationsformer såsom virtuella strukturer (t ex Hedberg et al 1994), nätverksformationer (t ex Powell 1990), och joint venture
eller alliansbyggen (t ex Doz 1996). De involverar också i hög grad sina underleverantörers och sina distributörers processer i sina egna (Womack et al
1990, Hammer & Champy 1994). Det har skapat ett ökat beroende av externa
resurser som integreras med egna eller som helt ersätter de egna resurserna.
De ledningstjänster som köps används bl a för att utveckla och implementera
storskaliga informations- och samordningssystem. Dessa inköp är komplexa,
beroende av ett tätt samspel mellan köpare och leverantör när det gäller sådant som att formulera en kravspecifikation för leveransen och samverkan
under genomförandet. Leverantören arbetar tillsammans med eller parallellt
med företagets egna medarbetare. Det innebär att båda parter påverkar och
kan göras ansvariga för utfallet. Dessa särdrag gör det svårt att bedöma både
offerter och resultat. I de fall det rör sig om stora projekt sker vanligen denna
typ av inköp under medverkan av dem som är berörda av projektet. Inköpsspecialister och deras kompetens har också fått en växande och mer inflytelserik roll i inköpsprocessen (Werr & Pemer 2007, Hörner & Mohe 2009).

Växande inflytande och integrering
De tre vågorna och deras olika tyngdpunkt i tjänster ger sammantaget en bild
av innehållet i dagens marknad för ledningstjänster. De olika formerna för
konsultanvändning och dess tjänster har inte ersatt varandra utan de existerar
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parallellt och ofta integrerade i varandra. De bildar idag den mix av ledningstjänster som företag köper för att förstärka sitt ledningsarbete och sin ledningskompetens. Under dessa vågor har inköpsvolymerna också vuxit och
ökat företags beroende av tillskott av den kompetens som managementkonsulter har eller säger sig ha, utvecklar eller för vidare mellan företag. Den
samlade effekten av detta kan ses som en fjärde våg som är en följd av ”the
exploded company”. Den innebär enligt Ruef (2002:81) ett ”externalized management”. Delar av ledningsarbetet tas över av andra, chefers arbetsuppgifter förändras och interna staber har reducerats och rekonstruerats. Utvecklingen mot ett ”exploded company” innebär därmed att företag tycks ha blivit
mer beroende av ledningstjänster av alla de typer som beskrivits som karakteristiska för respektive våg. Det indikerar ett annorlunda sätt att se på inköpsprocessen. En parallell kan sökas i den utveckling som skett när det gäller
företags varuförsörjning. Företag har under lång tid utvecklat täta kontakter
med leverantörer av råvaror, insatsvaror och tjänster av servicekaraktär. Underleverantörer har tagit över allt större delar av ett företags produktion (t ex
Womack et al 1990) och därmed också den kompetensutveckling som varit
förknippad med denna produktion. Företagsledningars och chefers köp av
ledningstjänster tycks inte vara undantagna från en likartad utveckling. En
möjlig och skönjbar väg är att företag skapar mer underleverantörsliknande
relationer till managementkonsulter på samma sätt som många företag tidigare har gjort med relationer till andra underleverantörer (Czerniawska 2002a,
Skarin 2003, Toppin & Czerniawska 2005). Företagsledningars och chefers
kompetens förstärks eller ersätts med inköp av ledningstjänster som komplement till eller ersättning för egen produktion av ledningskompetens i egna
staber6. En del ledningstjänster har och blir dessutom föremål för outsourcing
som t ex omvärldsbevakning och marknadsanalyser (Edenhall 2005). Furusten & Werr (2005a:7) beskriver denna utveckling som ett rationellt val utifrån att det är mer kostsamt att hålla egen kompetens för alla delar av ett
ledningsarbete. På så sätt menar de att konsultföretags konsulter blir partners
i företagsledningars och chefers ledningsarbete. Resultatet har blivit att volymer och kostnader för ledningstjänster har ökat. Det har inneburit att en del
företag infört restriktioner för inköp av ledningstjänster genom att bl a införa
administrativa åtgärder för inköp som liknar dem som används för andra typer av inköp. Det har medfört att inköpsspecialister har fått en mer påtaglig
roll i inköpsprocessen (Stern 2006, Werr & Pemer 2007).

6

Företagsledning och chefer har till sin hjälp staber (technostructures) (Mintzberg 1993) vars uppgift är bl a
att underlätta, stödja, bevara, överföra och utveckla ledningskompetens antingen själva, i samarbete med
företagsledning och chefer eller med externa resurser.
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Forskning om inköpsprocessen
Den existerande konsultforskningen om inköpsprocessen för ledningstjänster
använder sig vanligen av en modell över inköpsprocessen som kan beskrivas
som en kedja av aktiviteter (Axelsson & Wynstra 2002:140, Axelsson
2005:55), figur 1.2.

Figur 1.2. Inköpsprocessen och några begrepp
(Bearbetad efter Axelsson & Wynstra (2002:55) och Axelsson (2005:55)
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Upphandlingsfas

Integrationsfas

Efterservice
Utvärdering

Uppföljning

Uppföljningsfas

I denna kedja går det att urskilja tre faser som följer på varandra. Jag har benämnt de tre faserna med begreppen upphandlingsfas, integrationsfas och
uppföljningsfas. De olika stegen inom respektive fas kommer från Axelsson
& Wynstra (2002:140). I inköpsprocessens första fas, som handlar om själva
upphandlingen, ingår att ta fram en specifikation på vad som skall köpas in,
finna och välja lämplig leverantör och att skriva kontrakt. I nästa fas handlar
det om att se till att den inköpta tjänsten levereras med rätt kvalitet, i rätt tid
och på rätt plats. Det kallas av Axelsson & Wynstra 2002:140) för ”expediting” eller på svenska för leveransbevakning. Syftet är att se till att den inköpta tjänsten levereras på överenskommet sätt. Den sista fasen innehåller
åtgärder som har till uppgift att avgöra om tjänsten uppfyllt uppställda krav.
Merparten av den existerande konsultforskningen kring inköpsprocessen för
ledningstjänster har främst riktat intresset mot upphandlingsfasen. De övriga
faserna är mindre belysta liksom även hur själva ledningstjänstens karaktär
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påverkar hela inköpsprocessen, dvs hur de olika faserna hänger ihop. Det understryks i den översiktliga genomgången, nedan, och i en mer utförlig
genomgång i kapitel 3.
Konsultforskning om inköpsprocessen domineras av forskning om hur det
går till att välja leverantör av en ledningstjänst, dvs en del av det som i figur
1.2 benämnts som upphandlingsfasen. Intresset grundas i de risker som förknippas med köpet (t ex Mitchell et al 1994, Mitchell 1998) och hur dessa
risker påverkar hur kunder väljer ut och kontrakterar konsulter (t ex Edvardsson 1990, Poulfelt & Payne 1994). Urvalet sker till övervägande del utifrån
personliga relationer och erfarenheter eller referenser i det egna nätverket (t
ex Gluckler & Armbruster 2003). Som beskrivits i ett tidigare avsnitt om
konsultanvändningens faser har det normala varit att upphandlingen sköts av
användaren, vanligen en chef, direkt med en leverantör. I takt med mer komplexa tjänster, större volymer, ökade kostnader och kvalitetsproblem har en
del företag infört restriktioner i användarnas (chefers) frihetsgrader under
upphandlingsfasen. Det har bl a skett genom att formalisera upphandlingsfasen till former som används för andra typer av inköp (Werr & Pemer 2007,
Hörner & Mohe 2009). Företag har i ökad omfattning också gett sina inköpsspecialister en roll i upphandlingsfasen. (t ex Skarin 2003, Isaksson 2004,
Stern 2006, Werr & Pemer 2007). Inköpsspecialisternas inträde har skapat
konflikter med användare och leverantörer. De har svårigheter att få acceptans för sin inblandning (Werr & Pemer 2007).
Integrationsfasen och dess ”expediting” eller leveransbevakning är inte speciellt väl belyst när det gäller ledningstjänster. Det kan förklaras med att leveransbevakning får en helt annan innebörd när det gäller ledningstjänster än
den som förknippas med leverans av varor. Ledningstjänsternas integration
handlar inte om en leveransbevakning utan framförallt om hur ledningstjänsten integreras i det existerande ledningsarbetet. Ledningstjänster levereras
och produceras vanligen direkt i köparens organisation i vad som kan kallas
en samproduktion mellan kund (vanligen en chef), leverantör och andra berörda. Samproduktion beskrivs av Prahalad & Ramaswamy (2004) som bl a
beroende av former för gemensamt lärande, öppen kommunikation och likvärdigt inflytande mellan inblandade. Denna samproduktion har studerats
inom konsultforskningen men då med perspektiv på samproduktionen som
sådan och inte specifikt för dess betydelse för inköpsprocessen (se t ex Sturdy
et al 2009a, 2009b). De befintliga studierna indikerar att samproduktionen
påverkas av utformningen av de fysiska platser som används (t ex Handley et
al 2006) och av hur själva samproduktionen organiseras (t ex Martin jr et al
2001, Sturdy et al 2006, Seidl & Mohe 2007). Samproduktionen är också invävd i ett företags former för ledningsarbete (t ex Sturdy (1997a), Fincham
2002) och företagskultur (Mohe 2008). I samproduktionen medverkar inte
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heller bara den som är den primära användaren, vanligen en chef, utan också
andra aktörer. Dessa aktörer kan vara de som står för själva inköpet, de som
på olika sätt blir involverade och de som blir direkt eller indirekt berörda av
eventuella åtgärder (Schein 1997). Arnaud (1998:470) talar om det som ett
”klientsystem”. Med många aktörer med olika intressen kan samproduktionen präglas av olika former av politiska processer (Buchanan & Badham
1999, Nikolova & Devinney 2009, Nikolova et al 2009) och brist på förtroende (Engwall & Eriksson 2005). Detta kan skapa problem både i själva
samproduktionen och när en samproducerad lösning skall användas och vissa
berörda inte känner sig delaktiga (McLachlin 1999, Appelbaum 2004, Haferkamp & Drescher 2006). Sammanfattningsvis pekar dessa observationer på
att inköpsprocessens integrationsfas går bortom leveransbevakning men på
vilket sätt är inte speciellt väl belyst.
Uppföljningsfasen omfattar en fortlöpande utvärdering i form av leveransbevakning och som en avslutande aktivitet. En sådan formell utvärdering är inte
speciellt vanlig för ledningstjänster. I de studier som finns beskrivs den som
informell och ad hoc (Pemer 2008). Denna informella uppföljning sker dessutom i huvudsak under integrationsfasen.
Inköpsprocessen är inte bara en kedja av separata faser där faserna följer på
varandra. Den är också en helhet i vilken de olika faserna binds ihop och påverkar varandra. När det gäller inköpsprocessen för varor är det varans fysiska förflyttning som blir det kitt som överbryggar mellan faserna. Kittet mellan faserna i inköpsprocessen för ledningstjänster tycks vara förtroende. Det
är den överbryggare som oftast lyfts fram i den existerande konsultforskningen (Edvardsson 1990, Hislop 2002, Gluckler & Armbruster 2003, Engwall &
Eriksson 2005). Det finns dock andra studier som indikerar att det finns andra
krafter i inköpsprocessen som tjänar som överbryggare. Dessa krafter har mer
att göra med spänningar och konflikter än förtroende och en strävan efter
harmoni (Martin jr et al 2001, Sturdy et al 2006). Faserna tycks inte heller
vara så distinkta som de beskrivs i kedjemetaforen. Det finns forskning som
antyder att de olika faserna går i och påverkar varandra (Edvardsson 1990,
Sturdy 1997b, Pemer 2008, van der Valk & Rozemeijer 2009), att de influerar varandra och att de är påverkade av kundens organisationsstruktur och
företagskultur (Mohe 2008).
Sammanfattningsvis blir intrycket att den forskning, som finns om ledningstjänsternas inköpsprocess, i stor utsträckning är koncentrerad till upphandlingsfasen och i betydligt mindre omfattning berör de två andra faserna. Det
innebär att den existerande kunskapen om inköpsprocessen för ledningstjänster kan beskrivas som asymmetrisk och fragmentarisk. Den är asymmetrisk
genom att den i stor utsträckning enbart berör upphandlingsfasen och den är
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fragmentarisk då den inte är speciellt långtgående när det gäller att förstå hur
de olika faserna hänger ihop och påverkar varandra. Den forskning som finns
om hela förloppet i inköpsprocess har en tyngdpunkt i den mekanistiska och
delvis normativa syn som ges av att inköpsprocessen beskrivs som en kedja
av aktivteter.

Syfte och frågor
Den ökade användning av ledningstjänster och forskningsläget aktualiserar
behov av kunskap om inköpsprocessen både ur praktiska och teoretiska
aspekter. De praktiska för att underlätta för företag att genomföra en inköpsprocess för ledningstjänster så att den ger förväntade resultat. De teoretiska
för att bidra till fördjupning av kunskapen om vad som händer i inköpsprocessen. Den existerande forskningen är utförlig när det gäller upphandlingsfasen men behöver fördjupas när det gäller hur den påverkar och påverkas av
de andra faserna i inköpsprocessen och vice versa. Det finns indikationer på
hur inköpsprocessen fungerar och hålls ihop. De viktigaste sammanhållarna
tycks vara relationer och förtroende men det antyds att även spänningar genom bl a politiska processer och sådant som ledningsformer och företagskultur påverkar inköpsprocessen. De behöver, som argumenterats för ovan, knytas ihop och fördjupas för att få en helhetssyn på hela inköpsprocessens förlopp. Det finns, som också berörts, observationer som pekar mot att kedjemetaforen inte håller som beskrivningsmodell utan att de olika faserna går i
varandra. Inköpsprocessen är inte så rationell som kedjemetaforen antyder.
Avhandlingens syfte är att bidra till att bättre förstå vad som formar och karakteriserar inköpsprocessen för ledningstjänster. Det innebär att avhandlingen koncentreras kring frågor som
Hur ser olika aktörer på hur inköpsprocessen genomförs och hur påverkar det deras agerande?
Hur ser olika aktörer på hur inköpsprocessen leds och organiseras och
hur påverkar det inköpsprocessens genomförande?
Den första frågan motiveras av att forskningen hittills mest intresserat sig för
antingen leverantörens agerande eller agerandet i relationen mellan kund och
leverantör. Inköpsprocessen omfattar, som visats, fler aktörer vilket också gör
det angeläget att väva in dessa olika aktörers uppfattningar och hur det påverkar inköpsprocessen.
Den andra frågan grundas i att inköpsprocessen hittills genomgående betraktats som en rationellt organiserad och ledd process. Vad som antyds i den
forskning som berör inköpsprocessen är att ett sådant förlopp kan ifrågasät29

tas. Tillräcklig hänsyn tas inte till den påverkan som kan finnas genom att
olika intressen, avsikter och uppfattningar bryts under inköpsprocessens förlopp.
Frågorna preciseras i kapitel 4 i samband med att avhandlingens teoretiska
perspektiv beskrivs.

Avgränsning
Ledningstjänster är inte en entydig massa av tjänster, utan omfattar allt fråntjänster av vad som vanligen beskrivs som resurstjänster, som avlastar en
kund, till kompetenstjänster som möjliggör för en kund att förstärka sin egen
kompetens (Normann 2001). Ledningstjänster kan också ha olika grad av
kundanpassning (Sveiby & Risling 1986). Figur 1.3 visar fyra olika varianter
av ledningstjänster utifrån en kombination av vad som karakteriserar tjänstens syfte och grad av kundanpassning. Resurstjänster med låg grad av kundanpassning representerar tjänster som kan beskrivas som standardiserade expert och servicetjänster (t ex analyser, legala tjänster, rekrytering). Mer kundanpassade resurstjänster kan vara tjänster som chef att hyra eller projektledning för implementering av t ex ett nytt kontrollsystem. Kompetenstjänster
med en låg grad av kundanpassning kan vara t ex coachning eller processkonsulting, dvs kunden (användaren) förväntas göra jobbet under ledning av
en leverantör som använder sina metoder. Kompetenstjänster med en hög
grad av kundanpassning handlar om vad som kan betecknas som utvecklingstjänster. De kräver gemensam och ömsesidig anpassning och utveckling av
inblandades kompetens i en samproduktion. Det kan vara fallet när det gäller
ledningstjänster för utveckling och förändring av ett företags strategi, organisation eller ledningsformer.
De fyra varianterna existerar som distinkta tjänster men mer ofta som integrerade i en eller flera av de övriga. Trots detta avgränsas ledningstjänster i studien till att avse kundanpassade tjänster med syfte att förändra användarens/användarnas kompetens och möjliggöra egen kompetensutveckling. De
markeras med det streckade fältet i figur 1.3. Det viktigaste skälet för denna
avgränsning är att denna typ av ledningstjänster förmodligen är mer komplicerade att köpa in och använda än resurstjänster. De kräver en hög grad av
kundanpassning och de är mer beroende av en samproduktion än resurstjänster. De ställer därmed inköpsprocessen på sin spets. Olika erbjudanden om en
kundanpassad tjänst är svåra att jämföra då tjänstens innehåll växer fram i en
samproduktion mellan köpare och säljare. Det blir också svårt att avgöra ansvaret för resultatet av tjänsten. Upphandling, integration och uppföljning blir
därigenom betydligt mer invecklad än för standardiserade tjänster och implementeringstjänster av snäv avlastningskaraktär, som t ex vissa IT-tjänster.
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Den typ av tjänster som i figur 1.3 beskrivs som standardiserade eller som
implementeringstjänster är lättare att köpa in och utvärdera än de som beskrivs som coachning och processkonsulting eller som utvecklingstjänster.
Tjänster med låg grad av kundanpassning är enklare att jämföra vilket underlättar inköpsprocessen. Ansvaret för kvaliteten ligger i högre grad på leverantören och betalning kan ofta knytas till resultat.

Figur 1.3. Olika typer av ledningstjänster.
(Det streckade fältet visar de tjänster som avhandlingen omfattar)
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Kapitel 2

Ledningstjänstens karaktär

De ledningstjänster, som studeras i avhandlingen, karakteriseras av att de är
kundanpassade och formas i en gemensam samproduktion mellan kund och
leverantör. De avser, enligt Kyrös definition, nedan, att lösa problem som en
organisation har inom ramen för sin ledning (management) – to solve its problems.
In the process of management consulting, the management consultant helps
the organization to solve its problem. The process is future oriented, intentional, and conscious on the part of both consultant and client. It is a change
process with the need to succeed, collectively by nature, and conducted in the
interaction process between consultant and client using a diverse, integrative
scientific knowledge base. Knowledge is needed both about the past and
about the future to build up new reality (Kyrö 1995:154)
Syftet är att åstadkomma förändring och handling - it is a change process
with the need to succeed. Ledningstjänstens kvalitet påverkas också av att
den kompetens som köps in är beroende av att den samproduceras mellan det
köpande företaget/dess användare och det säljande företaget/dess medarbetare - collectively by nature, and conducted in the interaction process between
consultant and client. Denna kollektiva samverkan påverkas av att parterna
kan ha olika uppfattningar och avsikter - future oriented, intentional, and
conscious. Hela processen förutsätts vara präglad av vetenskaplig kunskap scientific knowledge base.
Dessa, enligt Kyrös definition, karakteristiska för ledningstjänster och deras
produktion, sätter scenen för inköpsprocessen. På vilket sätt är inte odiskutabelt då Kyrös definition av ledningstjänster kan ifrågasättas. Forskare med
olika tolkningsramar demonstrerar olika innebörder och vinklingar utifrån att
de anlägger olika perspektiv på ledningstjänster, de behov som de fyller och
de olika aktörernas roller och agerande. Dessa olikheter presenteras i inledningen av kapitlet. De analyseras och tolkas därefter utifrån vad som kan behöva beaktas i en studie av inköpsprocessen för ledningstjänster. Syftet är att
ge en bakgrund till de frågor som ställts, ge underlag för val av en teoretisk
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plattform för studien samt att ge underlag för kommande analyser och slutsatser i avhandlingen.

Olika forskningsperspektiv
Det går att urskilja åtminstone tre i grunden skilda perspektiv inom den existeranden konsultforskningen. Dessa perspektiv har fått olika etiketter. Fincham & Clark (2002) särskiljer vad de kallar ett organisationsutvecklingsperspektiv (OU), ett kritiskt perspektiv och ett konsult - klientperspektiv. Nikolova & Devinney (2007) skiljer på ett expertperspektiv, ett reflekterande
praktiker perspektiv, ett kritiskt perspektiv och ett tolkande perspektiv. Pemer
(2008) tar upp ett funktionellt perspektiv men också ett kritiskt perspektiv
och ett tredje perspektiv som hon kallar ett kontextuellt perspektiv. Gränsdragningen mellan dessa perspektiv är inte helt klar. De överlappar varandra
men kommer trots detta att hållas isär i den kommande analysen. De kommer att särskiljas som funktionella, kritiska respektive kontextuella perspektiv.
Det funktionella perspektivet inrymmer Fincham & Clarks (2002) OUperspektiv, Nikolova & Devinneys (2007) expert och reflekterande praktikerperspektiv och Pemers (2008) funktionella perspektiv. Forskning och analys utifrån detta perspektiv är framförallt riktad mot vad som kan öka konsulters produktivitet i arbetet med kunden (Schein 1969, Argyris 1990, Kipping
& Armbruster 2002, Schein 2002). Forskningsresultaten bildar grunden för
många av de handböcker som finns om hur konsultarbete kan bedrivas och de
få handböcker som berör inköp av konsulttjänster.
I det funktionella perspektivet finns förhållandevis lite av det ifrågasättande
som präglar det kritiska perspektivet. Med ett kritiskt perspektiv sätts bl a
konsulternas arbetsmetoder och modeller (Werr 1999, Fincham 2002, Kieser
2002) under luppen liksom deras kompetensbas (Alvesson 1993, Kieser
2002). Forskning grundad i ett kritiskt perspektiv utgår från ett tvivel om för
vems bästa konsulter arbetar och om de inte i stället skapar problem som de
sedan erbjuder lösningar för. Utgångspunkten är en uppfattning om att kunderna (läs chefer) har en utsatt position och köper den trygghet som det ger
att göra som andra gör. Konsultföretag och deras konsulter saluför denna
trygghet genom en marknadsföring som beskrivs som präglad av retorik och
skicklighet i övertalning (Clark 1995, Abrahamson 1996, Kieser 1997, Legge
2002). Konsulter koncentrerar sig på enfrågelösningar och lyfter fram förenklade och iögonfallande exempel på framgång (Kieser 1997). Det finns också
några få röster som är kritiska mot kundernas agerande. Tilles (1961) lägger
ansvaret för misslyckande i konsultationsprocessen på de chefer som köper
och använder ledningstjänster. De abdikerar från sitt chefsansvar. Sharma
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(1997) liksom Canbäck (1998, 1999) och Armbruster (2006) intar en liknande hållning och menar att kunden har en rad möjligheter att styra sina leverantörer av ledningstjänster men som de inte utnyttjar.
Det kontextuella perspektivet är i vardande inom konsultforskningen och attraherar allt mer forskning (Sturdy et al 2009a, b). Kund - konsult relationen
beskrivs som en relation i vilken båda parter är ömsesidigt beroende av varandra. Båda parter är osäkra och söker bekräftelse (Sturdy 1997b, Fincham
1999). De konstruerar varandra (Alvesson & Johansson 2002, Alvesson et al
2006). Med ett kontextuellt perspektiv ses konsult – kund relationer som invävda i och påverkade av olika kontextuella faktorer. Det kan vara det ekonomiska klimatet. Företag köper mer konsulttjänster i goda ekonomiska tider
och mindre i dåliga (Armbruster 2006 och som också visats i figur 1.1 i kapitel 1). Andra faktorer är företags olika affärssituationer och affärsbehov
(Kipping 2002, McKenna 2006), managementmode (Abrahamson 1996, Sahlin-Anderson & Engwall 2002), sociala relationer och nätverk (Hislop 2002),
företagskultur (Mohe 2008) och olika organisatoriska strukturer (Sharma
1997, Canbäck 1998, 1999, Mohe 2005).
Med dessa tre perspektiv för ögonen kan Kyrös definition sägas ha ett i grunden funktionellt perspektiv men med inslag av ett kontextuellt perspektiv.
Definitionen präglas av att en ledningstjänst samproduceras mellan kund och
konsult. Samproduktionen kräver båda parters kompetens för att lyckas. Parterna har ett gemensamt ansvar för resultatet och resultatet förväntas skapa ett
värde för båda. Samproduktionen är invävd i parternas verksamhet. Samtidigt
finns det anledning att utifrån ett kritiskt perspektiv ifrågasätta den harmoni
som Kyrös definition ger ett intryck av och den vetenskapliga bas som sägs
ligga till grund för genomförandet av en ledningstjänst.

Olika perspektiv och inköpsprocessen
Konsultforskningen ger delvis skilda och motsägelsefulla uppfattningar om
vad som kännetecknar en ledningstjänst och dess produktion. Skiljaktigheterna härstammar bl a från att forskningsresultat har analyserats utifrån olika
tolkningsperspektiv. Samtidigt pekar den existerande forskningen på mångfald av faktorer som en studie av inköp av ledningstjänster behöver förhålla
sig till. Det gäller vem/vilka som är aktörer, vad som är ändamålet med tjänsten, tjänstens leveransform, aktörernas avsikter och aktörernas kompetens
(kapitel 1). I det följande analyseras hur dessa forskningsresultat skiljer sig åt
och hur de påverkar vad en inköpsprocess behöver förhålla sig till och hantera. Huvuddragen i dessa olikheter sammanfattas i tabell 2.1. I de följande avsnitten finns en mer utförlig beskrivning av de olika perspektivens stånd35

punkter och hur de påverkar inköpsprocessen för ledningstjänster. En sammanfattning av konsekvenserna för avhandlingens forskningsfrågor avslutar
kapitlet.
Tabell 2.1. Olika forskningsperspektiv och deras uppfattningar om ledningstjänstens karaktär
Karaktär
vad gäller
Aktörer

Funktionellt
perspektiv

Kritiskt
perspektiv

Kontextuellt
perspektiv

-Kund och leverantör
-Kund- och leverantörsrelationen ses främst ur
leverantörens perspektiv
-Beroende av leverantörens
kompetens

-Leverantör
-Kund- och leverantörsrelationen ses främst ur
leverantörens perspektiv
-Beroende av leverantörens kompetens och av
managementmode

-Kund och leverantör men
också de som är berörda av
ledningstjänsten både i kundens och leverantörens organisation
-Beroende av respektive
parts organisationsstruktur
och företagskultur samt
samproduktionens organisation

Ändamål

Tjänsterna köps för att tillföra kompetens som kunden
saknar eller som avlastning

Tjänsterna köps för att
tillföra kompetens men
också för att skapa
legitimitet och trygghet

En komplex väv av ändamål

Leveransform

Leverantören leder utifrån
en kognitiv syn på förändringsarbete

Leverantören leder
utifrån ett behavioristiskt synsätt på förändringsarbete

Leverantören, kunden och
sammanhanget bildar en
helhet utifrån en situerad syn
på förändringsarbete

Aktörers
avsikter

Leverantören arbetar för
kundens bästa

Leverantören arbetar
för sitt eget bästa
alternativt
kunden arbetar för sitt
eget bästa på leverantörens bekostnad

Balanserade avsikter även
om de tillfälligt kan domineras av en part

Kompetens

Leverantören anses ha en
kunskap om det senaste
rörande företagsledning
samt kunskap och praktiska
färdigheter och erfarenheter
av förändringsarbete

Leverantören har en
trivial men mystifierad
kompetens

”Community of
practice” i vilken gemensam
kompetens skapas

Aktörer
Majoriteten av den existerande forskningen begränsar analysen till hur en
konsultationsprocess genomförs mellan kund (köpare) och konsult (leverantör). Vad som speciellt varit i centrum är samspelet mellan kund och konsult
när det gäller deras ömsesidiga beroende av varandra (McGivern 1983, Sturdy 1997b) och hur de konstruerar varandra under konsultationsprocessen
(Fincham 1999, Hislop 2002, Alvesson et al 2006, Nikolova et al 2009). I
den funktionellt och den kritiskt inspirerade forskningen är det dock konsulter och konsultföretag som står i centrum för intresset medan kundens age36

rande kommer i skymundan (Sturdy et al 2009b). Detta ensidiga fokus på i
huvudsak leverantörens agerande ifrågasätts i forskning som genomförs utifrån ett kontextuellt perspektiv. Denna forskning har alltmer börjat intressera
sig för en betydligt större aktörskrets (Sturdy et al 2009a, b). Arnaud (1998)
menar att det inte går att förstå konsultationsprocessen som enbart en relation
mellan kund och konsult som aktörer utan att processen har flera aktörer som
påverkar varandra och utfallet. Han beskriver det som ett ”klientsystem” (Arnaud 1998:270). Personer som ingår i ett sådant klientsystem kan enligt
Schein (1997:202–203) vara bl a de som är kontaktpersoner och aktörer gentemot konsultföretaget, den/de som äger problemet, de som blir involverade i
problemlösningen och de som på olika sätt blir berörda av den lösning som
avses bli implementerad. Schein ser också organisationen och dess kunder
som en intressent. Till listan över aktörer i organisationen adderar Smith
(2002) interna konsulter. De kan vara HR-specialister, jurister, IT-specialister
m fl som ser sig som alternativ till externa konsulter (Kitay & Wright 2004).
Werr & Pemer (2007) uppmärksammar i sin forskning hur inköpsavdelningar
har blivit en påtaglig aktör i konsultationsprocessen genom att de alltmer får
en roll i beslutsprocessen när det gäller inköp av ledningstjänster. Rollen kan
vara allt från enbart administrativ till att ha en beslutande och strategisk roll i
vissa avseenden. Bakgrunden till denna medverkan är dels lagregler om offentlig verksamhets inköpsverksamhet, dels företags ifrågasättande av kostnader för och värdet på det som levereras (t ex Czerniawska 2002a, Isaksson
2004, Stern 2006).
Mot denna bakgrund går det inte att bortse från att inköpsprocessen påverkas
av många aktörer. Fler än kund och leverantör vill ha inflytande på processen
genom t ex sin specialistkompetens eller genom att de påverkas av vad som
kan komma ut ur ledningstjänsten. De olika faserna i den kedja som använts
för att beskriva inköpsprocessen blir därmed inte bara en fråga mellan kund
och leverantör. De kan komma att påverkas av inte bara många aktörer utan
också av att dessa aktörer har olika intressen och avsikter. Aktörerna verkar i
olika organisatoriska och ansvarsmässiga sammanhang som kan påverka deras medverkan i inköpsprocessen. Den konsultforskning som är inspirerad av
ett kontextuellt perspektiv har alltmer börjat intressera sig för dessa typer av
sammanhang och dess konsekvenser. Det som lyfts fram är att relationen påverkas av de strukturer och processer som finns i kundens företag (Sturdy
1997a) och i säljarens företag (Sturdy & Wright 2008). Vad som speciellt har
uppmärksammats är påverkan av företagskultur (Mohe 2008), ledningsstruktur och arbetsfördelning (Sharma 1997, Furusten & Werr 2005a, b, Mohe
2005) samt organisationsformer för samproduktionen (Czarniawska & Mazza
2003, Handley et al 2006, Sturdy et al 2006, Seidl & Mohe 2007).
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Ändamål
Kyrös definition är inte speciellt specifik när det gäller ledningstjänstens ändamål. Det sägs vara att lösa organisationens problem. Sådana problem kan
antas avse problem som är knutna till företagsledning. Det är ett funktionellt
perspektiv som också inbegriper sådant som att få till gång till den senaste
kompetensen7 eller få en oberoende åsikt i en fråga (t ex Poulfelt & Payne
1994, Svenskt Näringsliv 2002). Motiven för extern hjälp med problemlösning, handling och påfyllnad av kompetens anges som kostnadsfördelar gentemot att hålla egna resurser, snabbhet och flexibilitet. Ytterligare ett skäl är
att konsultföretag och konsulter anses ha bättre kontakt med kunskapsfronten.
De kan i regel avsätta mer resurser till kompetensutveckling inom ett område
än vad ett enskilt företag kan göra. De uppfattas också vara effektivare än de
egna medarbetarna genom att de blir mer specialiserade och får mer rutin i att
genomföra förändringar (Svenskt Näringsliv 2002). Det finns också behov
som uttrycks som resursbrist där ledningstjänster köps för att avlasta. Sådana
tjänster ligger dock utanför avhandlingen enligt den avgränsning som gjorts i
kapitel 1.
Med ett kritiskt perspektiv sätts fokus på behov som beskrivs som mer eller
mindre dolda men som också kan ses som funktionella behov i ett ledningsarbete. Det handlar bl a om att få argument för eller legitimera egna åsikter,
undanröja osäkerhet eller stärka sin egen position genom att låna någon annans image eller kompetens (Jackall 1988, Ernst & Kieser 2002, Engwall &
Eriksson 2005). Orsaken kan vara olika uppfattningar om vad som skall göras, behov av att ses som att vara i kontroll över en situation eller få inflytande (Sturdy 1997, Buchanan & Badham 1999, Fincham & Clark 2002, Skinner
2004). Vad som också betonas i den kritiska forsningen är att chefer, för att
klara sin utsatta position, känner sig mer eller mindre tvungna att göra som
andra för att visa sig handlingskraftiga och kompetenta. Det signalerar också
att man gör rätt (Spence 2002). Det har i kapitel 1 beskrivits som mimetic
processes (DiMaggio & Powell 1991:67). Chefer som gör som alla andra
upplever att de vaccinerar sig mot klander och signalerar att de hänger med.
Konsultföretag och deras konsulter bidrar till denna process genom att de,
7

I avhandlingen används genomgående begreppet kompetens för att markera att ledningstjänster inte bara
avser kunskap och att tjänsten är knuten till ett speciellt ändamål. Denna uppfattning om innebörden av begreppet kompetens är hämtad från Boyatzis´ (1985) inflytelserika teori om kompetensbegreppet. Kompetens
är, enligt honom, vad som behövs av underliggande karakteristika hos en person för att utföra ett jobb. Dessa
karakteristiska är inte bara personlighetsdrag och kunskap. Det är också sådant som färdigheter, erfarenheter
(som bl a kan beskrivas som tyst kunskap (Polanyi 1966/1983)) och att förstå ett sammanhang (Quinn et al
1996), värderingar och attityder (Quinn et al 1996, Grund et al 2002, Löwendahl & Revang 2002) samt
tillgång till nätverk (Quinn et al 1996). Boyatzis´ kompetensbegrepp används i avhandlingen trots att det är
knutet till en person. Det är ofta så som en köpare av ledningstjänster uppfattar den kompetens som köps in
även om den också är knuten till konsultföretagets samlade kompetens och image.
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enligt en kritisk tolkning, medvetet gör chefer osäkra. De gör det genom att
introducera nya problem och att samtidigt erbjuda lösningar för dessa nya
problem. Det bidrar till att göra existerande verktyg i ledningsaktiviteter obsoleta och därmed skapa nya behov. Konsulter producerar behov (t ex Clark
1995, Abrahamson 1996, Kieser 1997, Legge 2002). De säljer vad som benämns som ”best practice” och som blir en norm att följa. Konsulter blir därigenom en kraft bland andra att producera managementmode (AnderssonSahlin & Engwall 2002) och att sprida det för egna syften.
Konsekvenserna för en inköpsprocess blir att det kan bli svårt att precisera
vad som skall upphandlas. Olika och ibland motsägelsefulla syften med en
ledningstjänst kommer att vara representerade i en och samma upphandling.
Det kan, som visats, bero på att det finns olika avsikter, att det är oklart vilken typ av kompetens som behövs för att komplettera den egna eller för att få
klarhet i vilket problem det de facto är. Sammantaget kan det resultera i att
upphandlingsfasen blir osäker och upplevs som riskfylld genom att det är
svårt att precisera vad som skall köpas in men också att processen påverkas
av olika avsikter. Ytterligare en faktor är den opportunism från säljarnas sida
som den kritiska skolan lyfter fram. Dessa osäkerheter leder, enligt forskning,
till en känsla av utsatthet hos kunden (t ex Sturdy 1997b) och en utsatthet
som säljaren utnyttjar (t ex Legge 2002). Dessa olika osäkerhetsfaktorer leder
till rollstress i inköpsprocessen (Johnston & Lewin 1996). Denna rollstress
har dock olika orsaker. De har av Mitchell et al (1994) kategoriserats som
finansiella och tidsmässiga risker, beslutsrisker, sociala risker och psykologiska risker. Finansiella och tidsmässiga risker kan härröra från svårigheter
att ta fram ett inköpsunderlag och/eller att värdera den kompetens som erbjuds. Det kan upplevas som stressande genom att inte veta om tjänster är
värda vad de kostar eller den tid som läggs ned på dem. Dessa risker kan
också uppfattas som beslutsrisker genom att det är svårt att bedöma tjänstens
kvalitet. Det senare ger också sociala risker som kan bli en följd av att t ex bli
förknippad med val av fel konsult eller konsultföretag. Det finns också psykologiska risker genom att många ledningstjänster innehåller inslag av förändringar som är svåra att bedöma konsekvenserna av. Det finns risk för
misslyckande i att leda och samarbeta för att nå resultat vilket kan påverka
andras uppfattning om chefens (köparens) ledningsförmåga. Det kan mynna
ut i besvikelse och påverkan på egen självbild. Den rollstress som dessa risker kan orsaka är dock inte lika hos alla kunder. Kunder som har en låg rollstress oroar sig mest för tidsrisker medan kunder med hög rollstress är oroliga
för sociala och psykologiska risker främst orsakade av vad kolleger, överordnade och medarbetare kan tänkas tycka (Mitchell 1998).
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Leveransform
Ledningstjänster ses av Kyrö (1995:154) som tjänster som avser att åstadkomma förändring både vad gäller ledningsarbetets genomförande i olika avseenden och i kunden kompetens. Det påverkar inköpsprocessen genom att
den kan drivas utifrån olika uppfattningar om hur man bäst bedriver förändrings- och kompetensutvecklingsarbete. Förändringskaraktären ger också
ledningstjänsten en potentiell kraft att påverka ett företags verksamhet. Dessa två aspekter analyseras i avsnittet.
Förändrings- och kompetensutvecklingsarbetets genomförande beskrivs i
konsultforskningen på olika sätt. I den forskning som är funktionellt inriktad
riktas intresset framför allt mot att finna bättre metoder för att leda förändringsarbete. Till övervägande del bygger denna forskning på kognitiva lärteorier (t ex Dewey 1938/1987, Kolb 1984) medan forskning med ett kontextuellt perspektiv inspireras av sk situerade lärteorier (se t ex Lave & Wenger
1991). Med ett kognitivt synsätt är det konsulten som hjälper kunden i dennes
förändringsarbete och kompetensutveckling genom att underlätta för honom/henne och berörda att förstå sin situation, förändra sin inställning, förnya sin kompetens eller utnyttja sin befintliga kompetens på ett nytt sätt
(Schein 1969:9). Utgångspunkten är att det är kunden som äger problemet
och som är ansvarig för dess lösning. Konsulten är ansvarig för att bidra med
adekvat förändrings-, coachnings- eller processledningskompetens (Risling
1987). Konsulten arrangerar leveransen så att kunden får nödvändiga insikter
om sitt problem, finner möjliga lösningar och får energi att genomföra sin
valda lösning. Metoder för detta återfinns bl a i en omfattande litteratur kring
former för processkonsulting, organisationsutveckling, förändringsarbete och
kompetensutveckling.
I kritisk forskning handlar det mer om konsulters påverkan på kunden än på
kundens egen förändring och utveckling. Det kan uppfattas som inspirerat av
behavioristisk lärteori. I dessa lärteorier ses den som skall lära sig något som
formbar och under direkt påverkan av någon annans kompetens. En framgångsrik påverkan på andras beteenden beror på den auktoritet som den som
agerar som lärare/instruktör kan uppnå (Winch 1998:54). Drivkraften för lärandet är belöning t ex i form av att veta att man gör som andra och därmed
inte kan klandras. Detta synsätt kan därmed uppfattas som att det är leverantören (konsulten) som använder sin kompetens för att lösa kundens problem,
överföra sin lösning till kunden och belöna kunden med att han/hon får veta
att han/hon tillämpar ”best practice”.
Kontextuellt inspirerad forskning ser arbete med förändring och kompetensutveckling som mångfasetterat, dynamiskt, interimistiskt och socialt förank40

rat. Det är situerat i en social situation som är förankrad och inbäddad i handling (Sturdy et al 2009a). Utgångspunkten är att både kundens, berördas (i
kundens och konsultens organisation) och konsultens kompetens och engagemang samverkar. Kompetens både tillämpas och skapas tillsammans under
ledningstjänstens samproduktion. Kompetens är inte något som flyttas från
en person till en annan eller från ett sammanhang till ett annat. Den förändras
under det samspel som sker (Czarniawska & Joerges 1996) . Det sker i en situation där parternas påverkan, styrning, engagemang och kompetens växlar.
Processen är oklar och kan bli motstridig. Ansvarsfördelningen mellan konsult och kund och mellan kund/konsult och andra berörda blir diffus. Arbetet
pendlar mellan harmoni och spänningar utifrån olika intressen och kompetens
(Sturdy 1997b, Handley et al 2006, Sturdy et al 2006).
Dessa olika perspektiv på arbete med förändring och kompetensutveckling
får ett inflytande på inköpsprocessen genom att olika aktörer har olika preferenser. Sådana preferenser återspeglas t ex i ledarstilar (t ex i transaktionella
vs tranformella ledarstilar (Burns 1978)), yrkeskulturer (t ex chefers vs inköpsspecialister (t ex Lindberg & Furusten 2005)) och företagskulturer (t ex i
olika delar av ett företag (t ex Alvesson 2001)) eller mellan konsultföretag
och kundföretag (Sturdy & Wright 2008). Dessa olika preferenser kan komplicera både upphandlingsfasen och former för integrering och uppföljning.
En förändringstjänst har också en potentiell kraft att direkt påverka ett företags ledningsprocesser och i förlängningen företagets förmåga att nå uppsatta
mål. Generellt handlar företagsledningars och chefers ledningsarbete om att
på en institutionell och operativ nivå hantera företagets kurs i och relationer
med omvärlden och mellan omvärlden och företagets interna verksamhet.
Företagsledningens uppgift är att se till att företaget har en strategisk inriktning som är förankrad i och harmoniserar med taktiska planer och strukturer
både gentemot omvärlden och gentemot den interna verksamheten. Cheferna
är de som operativt genomför denna förankring och harmonisering. Deras
uppgift är att utveckla och genomföra bl a aktivteter som kommunicerar, involverar, skapar engagemang för, effektiviserar och följer upp strategiska intentioner (Thompson 1967/2003). De lösningar och handlingar som initieras i
t ex företagets strategier, organisation eller ledningsprocesser påverkar företagets förmåga att utveckla företagets produktivitet och dess effektivitet gentemot omvärlden. Denna påverkan kan bli långvarig genom att lösningar
ibland omsätts i omfattande och trögföränderliga ledningssystem och organisatoriska former. Wynstra et al (2006) definierar sådana tjänster som instrumentella. De kan i grunden förändra ett företags arbetssätt. Den konsultforskning som bygger på ett kontextuellt perspektiv visar att tjänsterna inte
bara har en instrumentell karaktär i kundens verksamhet. De har också en instrumentell karaktär i säljarens verksamhet. Konsultföretag och konsulters
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utveckling och lönsamhet är beroende av den kompetensutveckling som de
får genom uppdrag (Hansson 1999, Heusinkveld & Benders 2002, Fosstenlokken et al 2003).
Denna instrumentella karaktär likställer på sätt och vis inköpsprocessen för
ledningstjänster med en inköpsprocess som berör investeringar i ett företags
fysiska infrastrukturer. Sådana investeringar har ofta en långsiktig påverkan
på ett företags produktivitet och utveckling. Detta gör inköpet inte bara riskfyllt för den direkta användaren av ledningstjänsten utan kan också innebära
risker för ett företags samlade produktivitet och utveckling. I den kritiska
konsultforskningen och framförallt i kritisk journalistik (t ex Micklethwait &
Wooldridge 1996, O´Shea & Madigan 1997, Ashford 1998) ges en avskräckande insyn i vad ledningstjänster levererade av konsulter kan åstadkomma
när det gäller kostnader och felsatsningar. McKenna (2006:79) visar på motsatsen. Utifrån en longitudinell studie av ett företags inköp av ledningstjänster drar han slutsatsen att det studerade företaget till en kostnad som är mindre än två procent av företagets nettoinkomst har fått ett skydd mot allvarliga
misstag när det gäller organisationsutformning, strategival och hantering av
teknologiska förändringar. Kundundersökningar ger både stöd för den kritiska skolans tveksamhet rörande värdet av inköpta ledningstjänster och mer
positiva uppfattningar. De visar allt från 85 % mycket nöjda eller nöjda kunder (Svenskt Näringsliv 2002) till mer mediokra 50 % (Smith 2002).

Aktörers avsikter
I Kyrös definition tilldelas aktörer medvetna avsikter. Det går igen i den
funktionellt inspirerade forskningen där det framförallt är konsultens avsikter
som står i centrum. Konsulten leder konsultationsprocessen men har ett ansvar för att agera med kundens bästa för ögonen genom att förstå kundens
situation och att säkerställa att kunden blir involverad. Det är viktigt att få
kunden att hjälpa sig själv (Argyris & Schön 1974, McGivern 1983 Schön
1983, Schein 1999).
Utifrån ett kritiskt perspektiv är intresset också framförallt riktat mot konsulters agerande men också mer allmänt mot konsultföretags agerande. De utpekas som de som driver fram behov och de som i en konsultationsprocess introducerar lösningar på dessa behov genom att utnyttja vad som beskrivs som
chefers osäkerhet kombinerat med övertygande marknadsföring (Clark 1995,
Clark & Salaman 1996, Abrahamson 1996, Micklethwait & Wooldridge
1996). Som motvikt, visar Fincham (1999) att kunder som arbetar i välkända
företag har ett övertag i relationen beroende på att de själva har bra processer.
Werr & Pemer (2007) understryker detta genom observationer som pekar på
att chefer, som är vana vid att använda sig av ledningstjänster, tar ledning i
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konsultationsprocessen. Det finns också starkare påtryckningsmedel genom
att leverantören är beroende av kundens återköp (Gluckler & Armbruster
2003, Armbruster 2006), rekommendationer (Gluckler & Armbruster 2003,
Salminen & Möller 2006) och för egen produkt- och kompetensutveckling
(Hansson 1999, Heusinkveld & Benders 2002, Fosstenlokken et al 2003).
Sammantaget kan detta tolkas som att det bidrar till att ge kunden ett övertag
men det är ett övertag som de inte tycks använda sig av (Tilles 1961, Sharma
1997, Canbäck 1998,1999).
Med ett kontextuellt perspektiv vidgas intresset till att också beakta företags
avsikter i den omvärld som de är beroende av. Företag är inte självförsörjande utan verkar i ett öppet system i vilket de står i ett resursberoende förhållande till andra företag (Håkansson & Snehota 1989). Detta beroendeförhållande är något som de flesta av aktörerna i inköpsprocessen ser som ett normalt förhållande. De är vana vid att deras arbetsuppgifter präglas av förhandling och koalitionsbyggande (March & Simon 1958, Thompson 1967/2003,
Pfeffer & Salancik 1978/2003). Gentemot omvärlden är det ett förhandlingsoch koalitionsbyggande för att skydda och utnyttja sin kompetens. Det handlar om att vara vaksam mot alltför stort inflytande från omvärlden och påverka omvärlden utifrån sina egna intressen, dvs att skydda sitt eget system och
att utnyttja andras (Thompson 1967/2003, Pfeffer & Salancik 1978/2003).
Det inbegriper också leverantörer av ledningstjänster vilket inkluderar inköpsprocessen som en del av dessa förhandlings- och koalitionsprocesser.
Parallellt finns detta förhandlings- och koalitionsbyggande i det företagsinterna spelet mellan olika intressen, funktioner och enheter i inköpsprocessen.
Dessa olika typer av medvetna avsikter är en del av inköpsprocessen i alla
dess faser. Det kan beskrivas som att den präglas av politik från olika aktörers sida (t ex Buchanan & Badham 1999, Nikolova & Devinney 2009) vilket
kan ställas mot den rationalitet som antyds i den kedjeliknande, rationell inköpsprocess som beskrivits i kapitel 1.

Kompetens
Den vetenskapliga kunskap som markeras i Kyrös definition (1995:154) som
grund för en konsultationsprocess är en vanlig utgångspunkt för ett funktionellt perspektiv på inköpsprocessen. Vetenskapligheten ifrågasätts eller avskrivs i studier med ett kritiskt perspektiv. Kunskapen beskrivs i stället som
trivial men mystifierad (Kieser 2002:215). Konsultföretagens modeller uppfattas som enkla och okomplicerade. De beskrivs som specifika för ett visst
kundbehov men är i grunden allmängods (Werr 1999). Den kunskap som de
använder sig av ses som konstruerad av konsultföretag i syfte att skapa ett
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språk och en legitimitet för vad som kan ses som bra företagsledning. De
skapar en chefsroll (Bäcklund & Werr 2003).
Mot det kritiska perspektivet talar studier som visar att köparna överlag anser
att leverantörerna utöver den senaste kunskapen står för kunskap och färdigheter i och erfarenheter av förändringsarbete och erfarenhet av olika ledningssituationer (Svenskt Näringsliv 2002). Det kan ses som ett funktionellt
perspektiv där konsulter tilldelas en kompetens som är grundad i kunskap om
ledningsarbete och förändringsarbete och förankrad i praktisk erfarenhet.
Den kontextuellt inriktade forskningen, som i stor utsträckning bygger på situerad lärteori, lyfter fram de inblandade parternas beroende av varandras
kompetens. Kunder och konsulter bildar en form av ”community of practise”
(Todorova 2004). Med detta perspektiv blir den kompetens som behövs en
integrerad del av samspelet mellan den kompetens som finns hos kunden, leverantören, de som på olika sätt är berörda och medverkar i leveransens genomförande och det sammanhang som den levererade ledningstjänsten är en
del av. Ett kontextuellt perspektiv ifrågasätter inte att det finns en grundläggande kompetens hos både säljare och köpare. Vad som lyfts fram är att det
är av vikt att det finns gemensamma värderingar om hur ledningsarbete går
till, vilja att bjuda på varandras kompetens och färdigheter i att arbeta tillsammans.
Oavsett perspektiv rörande vetenskaplig kunskap blir slutsatsen att den kompetens som behöver köpas in är en svårfångad substans. Det försvårar inköpsprocessen men det finns samtidigt faktorer som underlättar. Bedömningen av en tilltänkt leverantörs kompetens förenklas genom att kunder i de
flesta fall kontrakterar en leverantör som de skaffat sig personlig erfarenhet
av. Studier visar att ungefär 2/3 av alla upphandlingar handlar om återanvändning av samma leverantör (t ex Gummesson 1977, 1978, Armbruster
2006). En annan faktor som kan underlätta både upphandlingsfasen och integrationsfasen är att konsulter och kunder blir alltmer lika varandra till utbildning och erfarenhet. De har i ökande grad samma grundutbildning och det
är allt vanligare att man pendlar mellan chefskarriär och konsultkarriär (t ex
Kotter 1995, Roos 2005, Armbruster 2006, Sturdy & Wright 2008).
Det höjs regelbundet röster, både från säljarnas8 och från kundernas sida att
införa någon form av auktorisation och standardisering av säljarnas kompetens. Det viktigaste skälet för detta är att det skulle underlätta inköpen genom att fastställa den baskunskap som kan förväntas. Motståndarna, som
8

Vissa delar av branschen i Sverige har genom sin branschorganisation, Sveriges Management Konsulter,
själva infört en frivillig legitimering.
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finns både bland säljare och bland kunder menar att tjänsternas unicitet och
föränderlighet över tid omöjliggör en standardisering (Alexius 2007).

Sammanfattning
De olika forskningsperspektiven tar upp olika delar av och ger delvis motstridiga tolkningar av ledningstjänsternas aktörer, ändamål, leveransform,
aktörernas avsikter och den kompetens som används. Studier med funktionella och kritiska perspektiv begränsar sina intressen till framför allt leverantörens agerande och till vad som sker i relationen mellan kund och leverantör.
Kontextuellt inspirerade studier involverar både en bredare aktörskrets av
berörda av tjänsten och det sammanhang som dessa aktörer representerar och
verkar i. Ledningstjänstens ändamål spänner i olika studier från rent faktiska
ändamål till värderingsmässiga och politiska ändamål. De senare är naturligtvis också faktiska men ofta mer dolda och svåra att få grepp över. Dessa dolda ändamål, främst hos leverantören, är i centrum för kritiskt inspirerad
forskning. Studier, oavsett perspektiv, beskriver också ändamål med ledningstjänsten som svåra att beskriva, vilket skapar rollstress under hela leveransprocessen. Det förstärkas genom att inköpsprocessen i de tre perspektiven präglas av att den avser en förändringsprocess. Denna process betraktas i
funktionellt och kritiskt inspirerad forskning som till övervägande del driven
av leverantören medan processen utifrån ett kontextuellt perspektiv ofta beskrivs som en gemensam lärprocess. Dessa skillnader i synen på leveransform återspeglas också i uppfattningar om aktörernas avsikter med en ledningstjänst. Det funktionella perspektivet utgår från att leverantören arbetar
för kundens bästa medan de övriga lyfter fram att inköpsprocessen sker utifrån att de olika aktörerna har eller kan ha olika avsikter. Det kontextuella
perspektivet placerar aktörerna i samma båt med både sammanfallande och
motstridiga avsikter. Kompetensfrågan betonas också olika. Med ett funktionellt perspektiv diskuteras inte så mycket leverantörens kompetens utan mera
hur den kan mätas och legitimeras. Den kritiska skolan ifrågasätter leverantörens kompetensanspråk och legitimitet medan forskning utifrån ett kontextuellt perspektiv mer intresserar sig för den kompetens som finns bland berörda
och hur den kan tas tillvara.
Dessa olikheter i synen på ledningstjänster innebär att val av perspektiv får
genomslag i analys och tolkning av inköpsprocessen. Det kontextuella perspektivet balanserar de funktionella och kritiska perspektivens uppfattningar
om ledningstjänster samtidigt som det tillför att ledningstjänster involverar
inte bara kund och leverantör utan också många andra direkt och indirekt berörda. Det sammanhang som dessa berörda representerar och det sammanhang som ledningstjänsterna är en del av tillmäts också stor betydelse. Det
ger bl a hela leveransprocessen och därmed inköpsprocessen en politisk prä45

gel. Inköpsprocessen blir i ett kontextuellt perspektiv inte så rationell och
harmonisk som den kedjeliknande process som dominerar föreställningar om
inköpsprocessen ur ett funktionellt perspektiv (kapitel 1).
Med utgångspunkt i avhandlingens syfte och frågor pekar genomgången av
de olika forskningsperspektiven på att det är av vikt att inte begränsa studien
enbart till vad som kan ses som två motstridiga perspektiv – det funktionella
och det kritiska. Det begränsar möjligheterna att förstå och karakterisera inköpsprocessen. Avhandlingen utgår därför från ett kontextuellt perspektiv.
Det utesluter inte viktiga aspekter i de övriga perspektiven. Samtidigt tillför
det ett fokus på det sammanhang som inköpsprocessen genomförs i. Det kontextuella perspektivet sammanfaller också med mitt eget.
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Kapitel 3

Inköpsprocessen för ledningstjänster

Den kunskap som finns om inköpsprocessen för ledningstjänster inom konsultforskningen är vanligen separerad till de olika faserna var för sig. Kunskapen är fragmenterad när det gäller hur de olika faserna förhåller sig till
varandra och vad som överbryggar mellan dem. I kapitlet undersöks och analyseras vad existerande forskning säger om de olika faserna, vad den tar upp
om hur dessa faser binds samman och om den helhet som inköpsprocessen
utgör. Syftet är att fördjupa underlaget för vad som kan behöva beaktas i en
studie av inköpsprocessen för ledningstjänster.

Inköpsprocessens faser
Merparten av den konsultforskning som finns om inköpsprocessen för ledningstjänster är främst riktad mot upphandlingsfasen. De två övriga faserna,
integrationsfasen och uppföljningsfasen, har rönt mindre intresse ur ett specifikt inköpsperspektiv. Det finns forskning vars syfte är att förstå hur själva
konsultationsprocessen går till och som tar upp vad som sker i samproduktionen mellan företrädesvis leverantör (konsult) och kund (vanligen en chef).
Den kan ge vägledning om vad som kan vara relevant för avhandlingens frågor. Denna kunskap vävs in i den följande genomgången då den ger insyn i
vad som är av vikt i inköpsprocessens integrations- och uppföljningsfaser. I
den följande genomgången beskrivs vad vi vet om de tre faserna och som är
relevant för avhandlingens syfte och frågor.

Upphandlingsfasen
Upphandlingsfasen beskrivs vanligen som en stegvis process som börjar med
att specificera vad som skall köpas in, vem som skall väljas som leverantör
och som avslutas med ett kontrakt (Axelsson & Wynstra 2002:140, Axelsson
2005:55). Detta mönster går igen i de studier som har gjorts av upphandlingsfasen när det gäller ledningstjänster men det finns avvikelser när det gäller
dess genomförande.
En genomgående observation är att kravspecifikationer till skillnad mot vad
som gäller för varor, överlag är vaga (Smeltzer & Ogden 2002, Ellram et al
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2004). De skäl som lyfts fram för dessa obestämda kravbeskrivningar är att
de tjänster som köps in är en del av att reda ut problemet, att det finns dolda
behov som inte köparen vill lyfta fram eller att det är svårt att precisera kompetenskrav, speciellt om de omfattar sådant som tyst kunskap och värderingar. Det gör att de kravspecifikationer som utvecklats för varor inte anses vara
direkt tillämpbara (Jackson et al 1995, Fitzsimmons et al 1998, Axelsson &
Wynstra 2002:20, Smeltzer & Ogden 2002) även om många inköpsspecialister tycker så (Jackson et al 1995, Schiele 2005). Några studier visar att utformningen av kravspecifikationen görs tillsammans med potentiella leverantörer under upphandlingsfasen. Deras kompetens används för att precisera
kravspecifikationen (Edvardsson 1990, van der Valk & Rozemeijer 2009). En
sådan gemensam process med kravspecifikationen ger en möjlighet att få insyn i och utnyttja varandras kompetens i utformningen. Den blir också en del
av urvalsprocessen eftersom man lär känna varandra (Sharma 1997). Mot ett
sådant förfaringssätt ställs argument som går ut på att ett sådant agerande försvårar att spela ut leverantörer mot varandra i syfte att få ett bättre avtal. Det
är därför av vikt att separera användare och leverantör under upphandlingsfasen9. Finns det behov av att precisera kravspecifikationen finns det möjlighet
att anlita konsulter som gör det före själva upphandlingsprocessen (Lian &
Laing 2007).
Den forskning som speciellt intresserat sig för hur sökandet och val av leverantörer går till, visar att urvalet vanligen begränsas till leverantörer som
man tidigare använt sig av eller till leverantörer som man blivit rekommenderad av från personer i sina nätverk (Gummesson 1977, 1978, Poulfelt & Payne 1994, Edvardsson 1990, Gluckler & Armbruster 2003). Urvalsbeslut blir
därmed insprängda i ett nätverk av relationer (Gummesson 1978, Dawes et al
1992, Edvardsson 1990, Day & Barksdale 1994, File et al 1995, Hislop 2002,
Gluckler & Armbruster 2003). Det tycks också vara ett genomgående drag att
själva valet görs mer på personliga meriter än på faktisk värdering av kompetens (Edvardsson 1990, Poulfelt & Payne 1994, Clark 1995). Gummesson
(1977) jämför detta förfarande med en rekryteringsprocess. Sammantaget leder detta till en återanvändning av samma leverantör, konsult. En återköpsgrad på mellan 60-80 % nämns i många studier som en norm (File et al 1994,
Hansson 1999, Karantinou & Hogg 2001, Armbruster 2006) vilket reducerar
valbeslutets höjd.
Vad som också observerats är att upphandlingen underlättas av den ökade
erfarenhet som chefer som användare har fått genom allt större bruk av externa ledningstjänster i sina ledningsuppgifter (Fincham 1999, Werr & Pemer
2007). Till detta bidrar också att användare och leverantörer i allt större ut9

Enligt lagen om offentlig upphandling är det inte tillåtet och om det görs skall det ske med konsulter som
inte deltar i den slutliga upphandlingen.
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sträckning delar samma utbildning och har liknande erfarenheter (Kotter
1995, Vernard 2001, Roos 2005, Armbruster 2006, Sturdy & Wright 2008).
Sammanfattningsvis visar denna genomgång av studier av upphandlingsfasen
för ledningstjänster att kravspecifikationen inte är det rättsnöre för en upphandling som den är för varor. Den är snarare en produkt av en samproduktion med tilltänkta leverantörer som dessutom ofta är tidigare leverantörer.
Tilltänkta leverantörer används för att precisera vad som upphandlingen gäller. Denna medverkan blir också ett verktyg när det är fråga om att välja slutlig leverantör. Det innebär att stegen ”specificera behov”, ”välja leverantör”
och att ”kontraktera” (figur 1.2, kapitel 1) går i varandra och växelverkar.
Detta påverkar förmodligen också de följande stegen i kedjan om nu ”kedja”
är en användbar metafor? Kedjan tycks brytas redan i upphandlingsfasen.
Det innebär att integrationsfasen påbörjas redan i upphandlingsfasen.

Integrationsfasen
Ledningstjänstens integrering handlar om att se till att den upphandlade tjänsten ges förutsättningar att leda till kontrakterade intentioner och resultat. Hur
detta går till utifrån kundens perspektiv tycks inte vara speciellt omfattande
eller specifikt studerat enligt en översikt som gjorts av Sturdy et al (2009b).
Vissa slutsatser kan dock dras från den forskning som finns om vad som påverkar kundens och leverantörens gemensamma produktion av tjänsten. Dessa studier visar bl a att det finns hinder som sägs bero på antingen kundens
eller leverantörens kompetens, bristande organisering och ledande av samproduktionen, på olika politiska orsaker som dolda agendor och motstånd
mot förändringar samt övergripande organisations- och ledningsformer som
motverkar eller underlättar.
En vanlig referens i studier som berör parternas kompetens är att hänvisa till
konsultens övertag (t ex Clark 1995, Legge 2002) vilket dock ifrågasätts av
andra studier med hänvisning till likhet i utbildning och erfarenhet (Roos
2005, Sturdy & Wright 2008). Vad som framstår som mer befogat är att beakta förutsättningar för kompetensutbyte. Ett vanligt hinder är kommunikationsproblem mellan konsult, kund och dennes medarbetare (Smith 2002,
Appelbaum 2004, Haferkamp & Drescher 2006). En bakomliggande orsak
till bristande kommunikation är enligt Seidl & Mohe (2007) att konsultföretagets och kundföretagets kommunikationssystem kolliderar och kan inte
kommunicera. Seidl & Mohe (2007) menar att förutsättningarna för kommunikation inte ligger i att sammanjämka dessa två system. Den kan bara skapas
genom att utforma ett separat och gemensamt kommunikationssystem för
själva konsultationsprocessen10.
10
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Det finns också hinder som beror på utformning av platser för den samproduktion som kännetecknar en leverans av en ledningstjänst. Handley et al
(2006) menar att sådana platser för samproduktion behöver få sin egen struktur både fysiskt, relationellt och existentiellt. Platser för fysiska kontakter är
sådant som speciellt utformade mötesplatser som ett sammanträdesrum, mer
ad hoc betonade platser som ett fikarum eller virtuella rum som utnyttjande
av möjligheter att ”chatta” på företagets intranät. Former för fysiska mötesplatser påverkar hur informationsöverföring kan gå till och hur mångfasetterad den kan bli samt hur relationer kan påverkas. Platser för relationsmässiga
kontakter återspeglar maktprocesser mellan de berörda och deras möjligheter
att få tillgång till varandras information och kompetens. Existentiella platser
ger utrymme för att underlätta och tillåta att berörda lära känna och acceptera
varandras åsikter och värderingar. Relationella och existentiella åtgärder
handlar framförallt om att skapa förtroende, gemensamma normer och mål
samt gemensam identitet för att få en känsla av gemenskap. Avsikten är att få
till stånd drivkraft som ger engagemang för uppgiften.
Martin jr et al (2001) menar att platser för samproduktion är tudelade. De
finns dels på en gemensam scen (front stage), dels på kundens respektive
konsultens respektive hemmaplaner (back stage)11. Den gemensamma scenen
beskrivs som ett slags framförhandlat utrymme där samproduktionen genomförs. På denna scen kan finnas hinder i form av att de inblandade har olika
uppfattning om vad som skall åstadkommas, att de driver sina egna dolda
agendor men också plats för att skapa gemensamma handlingsplaner och mål
(Buchanan & Badham 1999, Sturdy et al 2006, Nikolova & Devinney 2009,
Sturdy et al 2009a). Bakom scenen finns hinder i form av bristande kompetens och motivation för uppgiften (Todorova 2004), kommunikationsproblem
och spänningar mellan berörda i kundens verksamhet, i leverantörens eller
mellan dem. Nikolova et al (2009) visar att vad som kan överbrygga de två
scenerna är sådant som en ömsesidig kommunikation och tydliga, gemensamma förväntningar. Det senare kan ske genom att förväntningar görs tydliga och att de hålls vid liv och balanseras genom att successivt peka på uppnådda, synliga resultat och genom återkommande gemensamma reflektionsmöten.
Sturdy et al (2006) beskriver platsen för samproduktion som ett liminalt utrymme12, dvs ett utrymme som varken är konsultföretagets eller kundföretagets hemmaplan, varken konsultens (Czarniawska & Mazza 2003) eller kundens hemmaplan. Sturdy et al (2006) visar hur arrangerade måltider mellan
konsult, kund och kundens medarbetare bildar ett sådant liminalt utrymme i
samproduktionen av en ny strategi för kundföretagets verksamhet.
11
12

Goffmans (1961) front stage och back stage begrepp har legat till grund för studien
Begrepp lånat från van Gennep (1908/1960)
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Utöver dessa platser för samproduktion antyder Martins jr et al (2001) och
Sturdys et al (2006) analyser att dessa platser har en tidsdimension som kan
beskrivas som tillfällig. Lundin & Söderholm (1995) visar att aktiviteter som
utförs i tillfälliga strukturer skapar osäkerhet både vad gäller hur det skall organiseras, de arbetsförhållanden som skapas och osäkerhet hos de inblandade
om hur mycket de skall engagera sig. De kan slitas mellan engagemang i den
tillfälliga strukturen och sina mer permanenta uppgifter. Sydow et al (2004)
pekar på att den tidspress som ofta är en del i tidmässigt avgränsade projekt
kan hindrar utveckling av nödvändiga relationer för gemensam kompetensutveckling mellan deltagarna.
Det finns också en konsultforskning som visar att både det säljande och det
köpande företagets mer övergripande organisations och ledningsformer influerar samproduktionen och därmed vad som kan behöva beaktas och påverkas i integrationsfasen. Företag utvecklar specifika rutiner, standards och
normer (Schein 2004) som påverkar hur deras agerande blir både i stort och
när det gäller t ex deras konsultanvändning. Det rör sådant som hur de ser på
bruk av externa ledningstjänster kontra interna, hur de ser på genomförandet
av förändringsarbete och den kompetensutveckling som är ett av syftena med
ledningstjänster och hur de ser på samverkan med konsulter (Mohe 2008).
Konsultanvändandet kan vara allt från lösligt styrt till hårt styrt (Mohe 2005,
Werr & Pemer 2007). Det kan vara en medveten del av en outsourcingstrategi eller något som är upp till varje företagsenhet eller chef att besluta om. Ytterligare en faktor som tycks spela in är hur företag ser på hur kompetensutveckling går till (Sturdy 1997a, Mohe 2008). Ytterligheterna är att se en förändringsprocess som antingen en planerad, styrd process eller som en öppen,
fortlöpande process som påverkas under förändringsarbetets förlopp. Targama (1978) kallar den första för en expertmodell och den senare för en lärmodell. Med en expertmodell präglas förmodligen hela inköpsprocessen av en
förutbestämd struktur (t ex Nadler 1981, Kotter 1990) för att underlätta eller
tvinga fram en förutbestämd kompetensutveckling. Med en lärmodell ses förändringsarbetet som ett öppet, fortlöpande förlopp som kan underlättas genom att berörda får möjlighet att utbyta, bryta och kombinera kompetens i
nya banor (t ex Kirkpatrick & Ackroyd 2003, Sturdy & Grey 2003). Sturdy
& Wright (2008) pekar på att konsulternas kultur kan vara ett hinder. Den
formar dem till att arbeta i projekt på ett obyråkratiskt och intensivt sätt som
kan stå i starkt kontrast till kundföretagets kultur. Det kan bli till hinder i
samproduktionen både genom olika arbetssätt och att agerandet kan uppfattas
som opportunism.
Sammanfattningsvis indikerar dessa olika forskningsresultat att integrationsfasen har ett annorlunda innehåll än det som ges av vad begreppet ”expedi51

ting” (leveransbevakning) (kapitel 1, figur 1.2) står för när det gäller inköpsprocessen för varor. Det tycks handla mer om hur samproduktionen organiseras och leds för att få ut det som upphandlats än om att ”bevaka”. Organiserandet och ledandet är påverkat av både köparens och säljarens organisatoriska sammanhang och deras respektive ledningsformer. Med en sådan tolkning
blir integrationsfasen central i inköpsprocessens genomförande och får ett
inflytande på de övriga faserna. Upphandlingsfasen blir inte bara en fråga om
att precisera leverantörens kompetens i ”sakfrågan” utan också leverantörens
och kundens kompetens i att formulera problemet och att samverka. Uppföljningsfasen kan inte isoleras till enbart själva leveransen utan behöver också
innefatta leveransens påverkan på verksamheten. Inköpsprocessen kan därmed inte isoleras som en verksamhet för sig själv.

Uppföljningsfasen
Systematisk uppföljning av inköp av ledningstjänster är ganska ovanliga
(Skinner 2004, Pemer 2008). Uppföljningen begränsas ofta till enbart att försäkra sig om att den avtalade kompetensen i form av avtalad leverantör levereras, att den avtalade volymen (tid) innehålls och att avtalade metoder används (Axelsson & Wynstra 2002, Soriano 2002). Det innebär samtidigt att
den uppföljning som görs tycks vara mer inriktad mot att värdera själva konsultationsprocessen, dvs processens produktivitet än dess resultat, dvs dess
värde för ledningsarbetet (Mills & Moberg 1982, McGivern 1983).
Samtidigt stressas vikten av uppföljning i de handböcker som finns om inköp
av konsulttjänster (t ex Czerniawska 2002b) och i handböcker för framgångsrikt konsultarbete (t ex Kubr 2002). Vad som föreskrivs är en uppföljningsstruktur och – process som följer en kedja från klara mål att följa upp emot,
dela upp dessa mål i etapper, val av mätmetod, utvärdering och rapport
(Sharma 1997, Skinner 2004). Sharma (1997) lägger till att uppföljningen
kan stramas upp genom uppsatta mål knyts till betalningen, konsultföretaget
delar risker och att kunder har egen expertis inom området. Några av de skäl
som ligger bakom vikten att göra uppföljningar är att de kan visa att det som
överenskommits har levererats, att uppgjord kostnadsram hålls och att de kan
ge underlag för att förbättra processer för samverkan (Phillips 2000, Axelsson & Wynstra 2002, Skinner 2004). Framgång i detta arbete bygger bl a på
att uppdraget kan preciseras och att det som skall följas upp kan isoleras från
andra, samtidigt pågående aktiviteter i en organisation.
Pemer (2008:317-318) visar i sin studie av uppföljningsprocessen att dessa
ideala procedurer inte följs. De tycks istället ha en informell karaktär som
pågår under hela inköpsprocessen. Uppföljningen är integrerad i inköpsprocessens alla faser vilket innebär att det sker små justeringar hela tiden. De
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skäl som vanligen anges för utebliven värdering av resultatet eller för dess
informella karaktär är tjänsternas ogripbarhet och ibland politiska karaktär
(Blomberg 1998, Skinner 2004) som gör det svårt att preciserar vad som skall
mätas och när (Clark 1995, Axelsson & Wynstra 2002, Hislop 2002, Smeltzer & Ogden 2002). Det finns också svårigheter att särskilja vilken påverkan
som leverantören har haft och vad som påverkats av andra. Den förstärks av
att det ofta finns en tidsfördröjning mellan förslag och genomförande. Andra
faktorer kan få ett avgörande inflytande på resultatet. Politiska inslag i tjänsten innebär också att uppföljning får inslag av medveten påverkan från berörda utifrån olika syften och värderingar (Easterby-Smith 2004).
Det finns också en baksida av en alltför tät styrning och uppföljning. Den kan
reducera nyttan av tjänsten genom att den blir för snävt definierad och för
insnörd i regler. Det kan minska utrymmet för den kompetensutväxling och –
utveckling som ofta är avsikten med en ledningstjänst. Denna typ av effekter
har bl a observerats av Werr & Linnarsson (2002) och Werr & Styhre (2003).
Sammanfattningsvis understryker dessa observationer att uppföljning är en
sammansatt del av hela inköpsprocessen. Den är inte bara formell utan också
informell och påverkad av aktörers olika motiv.

Inköpsprocessens faser och deras förhållande till varandra
De olika faserna förutsätts i existerande forskning genomgående följa ett sekventiellt, kedjeformat förlopp. Det finns också forskning, som presenterats i
föregående avsnitt, som visar att de olika faserna överlappar varandra och
påverkar varandra. Det finns observationer som tyder på att kedjemetaforen
inte håller. I upphandlingsfasen används tilltänkta leverantörer för att precisera vad som upphandlingen gäller (Edvardsson 1990, van der Valk & Rozemeijer 2009). Denna medverkan blir också ett verktyg när det är fråga om att
välja slutlig leverantör. Det innebär att upphandlingsfasens steg att ”specificera behov” och ”välja leverantör” (figur 1.2 i kapitel 1) går i varandra och
växelverkar. Det förstärks av att integrationsfasen har ett annorlunda innehåll
än vad begreppet ”expediting” (leveransbevakning) (kapitel 1) i kedjemetaforen står för. Det tycks handla mer om hur samproduktionen organiseras och
leds för att få ut det som upphandlats än om att ”bevaka”. Det gör att integrationsfasen blir central i inköpsprocessens genomförande och får därmed ett
inflytande på de övriga faserna. Slutligen indikerar forskning kring hur uppföljningen går till att den framförallt är informell och sker fortlöpande under
hela inköpsprocessen (Pemer 2008).
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Inköpsprocessens helhet
Inköp av ledningstjänster kännetecknas av gemensam samproduktion av
kompetens och förändring som sker här och nu. Inköpsprocessen utmärks
därmed inte av den ledstång som den stegvisa fysiska förflyttningen av en
vara ger som överbryggare mellan inköpsprocessens faser. Ledningstjänstens
karaktär av kompetensutveckling gör att samproduktionen genomsyrar hela
inköpsprocessen och att de olika faserna därigenom bildar en helhet. Det påvekar åtgärder som underlättar en överbryggning från en fas till nästa. Förtroende eller brist på förtroende anges i funktionellt inspirerad forskning som en
viktig överbryggare mellan faserna, dvs inköpsprocessen är beroende av goda
relationer och harmoni. Motsatsen riskerar att äventyra helheten. I kontextuellt inspirerad forskning är det snarare politiska processer och de spänningar
som de skapar driver och håller ihop inköpsprocessens faser och präglar helheten. Dessa två överbryggare beskrivs och analyseras i det följande.

Förtroende
Förtroende av relationell karaktär, som är känslomässigt grundat (McAllister
1995), anses i många studier vara en förutsättning för ett bra resultat under
leverans av en ledningstjänst (t ex Engwall & Eriksson 2005, Furusten &
Werr 2005c). Relationellt förtroende skapar en känsla av säkerhet och underlättar relationens utveckling. Denna typ av förtroende lyfts fram som en viktig faktor för att underlätta samarbete och konfliktlösning men också för att
våga samarbeta på ett sätt som skapar lösningar som ger lite mer än vad som
specificerats från början (Dwyer et al 1987, Quinn 1999, Tellefsen 2002). Det
kan också ses som en ersättning för mer formella metoder för att fastställa
leverantörens kompetens. Relationellt förtroende har samtidigt en baksida.
Det kan skapa ett för stort beroende vilket kan bli kostsamt genom att andra
alternativ förbises (Han et al 1993, Lindberg & Nordin 2008) eller att för nära
relationer kan leda till ett utnyttjande av relationen för egen vinning (Anderson & Jap 2005). Åtgärder mot för stort beroende kan å andra sidan motverka
sitt syfte genom att relationen hålls på armlängds avstånd. Det kan förhindra
det nära samarbete som kan krävas för att få till stånd det ”nya” som förväntas (Quinn 1999, Werr & Linnarsson 2002).
Utveckling av relationellt förtroende bottnar i och underlättas av vad som
kallas institutionellt förtroende (Ring & van de Ven 1992). Det är ett förtroende som på samhällsnivå t ex kan skapas av uppfattningar och regler rörande konsultföretags verksamhet. På företagsnivå kan det t ex vara ett företags
syn på om och hur man arbetar med externa konsulter i sitt ledningsarbete.
Både det relationella förtroendet och det institutionella förtroendet kan för54

stärkas eller förminskas genom erfarenheter från tidigare leveranser, återkommande köp och rekommendationer. Kunder och leverantörers alltmer
lika och överlappande kompetens bidrar också.
Det finns dock uppfattningar och studier som pekar på att betydelsen av relationellt förtroende överdrivs och att institutionellt förtroende är mer avgörande. Giddens (1990) menar att vi lever i och känner oss trygga i det expertsamhälle som vi har skapat. Experten konsumeras och det manifesteras i dagens samhälle av en alltmer ökad konsumtion av sådant som ”konsulter”
inom livets alla områden. Konsulter ses inte längre som enbart oantastliga,
betrodda rådgivare (Maister et al 2000) utan också som själviska aktörer (Alvesson & Johansson 2002). Till detta kan adderas att inköpsprocessen för
ledningstjänster involverar fler än bara en konsult och en kund. Det innebär
att relationer behöver utvecklas mellan många som samtidigt har många
andra relationer. Det blir ett förtroende som formas mer av de strukturer som
ledningstjänsten utspelas i än av uppfattningar om konsulten som enbart en
förtroendefull person. Giddens (1994:186–187) benämner det som ”active
trust”.
Översatt till inköpsprocessen innebär ”active trust” att inblandade aktörer inte
väntar på att agera i brist på relationellt förtroende utan att det får växa fram
efterhand. Det ersätts inledningsvis av uppfattningar om leverantörens (konsultföretagets och konsultens) dokumenterade yrkesskicklighet, arbetssätt och
arbetsvanor (Hill et al 1989, Svenskt Näringsliv 2002). Kontraktsformer har
förskjutits från förtroendekontrakt till mer formella kontrakt (Barely & Kunda 2006). Det kan också observeras bl a genom det sätt kunder försöker stävja vad som de upplever som opportunism hos vissa leverantörer. Formaliserade inköpsprocesser ersätter informella (Gable 1996, Mohe 2005, Schiele
2005). Sammantaget kan dessa olika formaliseringsåtgärder tas som intäkt
för att strukturer kompletterar förtroende och ändrar dess innebörd från personligt förtroende till ”active trust”.

Spänningar
Det finns spänningar på olika plan i en konsultationsprocess som kan påverka
inköpsprocessen. De finns, som visats tidigare, inom den som fattar beslut
om ett inköp. Det yttrar sig bl a som upplevelse av psykologiska risker med
köpet. De finns mellan den som fattar beslut och använder ledningstjänsten
och de som är berörda direkt i samproduktionen (t ex Nikolova & Devinney
2009) eller indirekt av resultatet (Schein 1997, 1999, Smith 2002). Sturdy
(1997b) menar att det leder till ömsesidig ängslighet. Relationen kan ses som
lika besvärlig eller berikande för kunden som för konsulten (Sturdy 1997b,
Fincham 1999, Sturdy 2002, Collins 2004). Det finns också spänningar i in55

köpsprocessen (t ex Nikolova et al 2009, Nikolova & Devinney 2009) och då
främst under integrationsfasen mellan de som är inblandade i samproduktionen, i det mellanrum som beskrivits som ett utrymme mellan back stage och
front stage (Martin jr et al 2001), ett för ändamålet skapat utrymme (Seidl &
Mohe 2007) eller ett liminalt utrymme (Czarniawska & Mazza 2003,Sturdy
et al 2006).
En del av dessa spänningar har i konsultforskningen uppmärksammat som
”the burden of otherness” (Gouldner 1957). Denna ”börda” kan ge spänningar mellan dem som uppfattar sig som outsiders respektive insiders och påverka samproduktionen. Sturdy et al 2006 visar i en studie av ett strategiprojekt
hur både insiders (chefer) och outsiders (konsulter) försöker utnyttja samproduktionen till sin fördel. Berg (1979) observerar en liknande process men där
insiders spelar ut outsiders för att driva sin egen agenda. Uppfattningarna om
vem som påverkar mest går dock isär . ”Outsiders” anses både ha svårare och
lättare att få acceptans för sina förslag (Kipping & Armburster 2002, Sturdy
et al 2005, 2006). Det som ger outsidern en fördel är enligt Menon & Pfeffer
(2003) att de de facto kontrakterats för att föra in ny kompetens. Argumenten
är att de har köpts in för att de ses som mer effektiva än egna interna resurser
eller medarbetare och att de inte fastnat i ”not invented here” attityder. Menon & Pfeffer (2003) lägger också till att genom att arbeta med en outsider
slipper kunden (läs chefen) att avslöja sina egna brister inför egna medarbetare och kollegor. Konsulten blir på detta sätt en lierad för att föra in nya idéer
eller motsatsen, ett försvar för att inte göra något alls. En nackdel för outsiders kan vara att de saknar förståelse för en verksamhets specifika situation
(Kotter 1982, Gabarro 1985).
Kitay & Wright (2004) pekar också på en insider – outsider spänning mellan
interna staber och konsulter. Den har sin grund i att interna staber anser sig
kunna leverera samma tjänster. Bakom dessa spänningar ligger behov från
både interna staber och från konsultföretaget att främja sin egen situation.
Staber såväl interna som ”externa” i form av konsulter har behov av att nå
sina intressen av att förstärka sin roll och ”affär”, att bädda för nya uppdrag
och att både stärka och skydda sin kompetens (Hansson 1999, Kipping 1999,
Wright 2002, Gluckler & Armbruster 2003).
På liknande sätt är det möjligt att tolka de spänningar som kommer i dagen
mellan chefer och inköpsspecialister. I företag där inköpsprocessen stramats
upp finns friktioner mellan chefer som tidigare köpt ledningstjänster utan inblandning och inköpsspecialister (Smeltzer & Ogden 2002, Lindberg & Furusten 2005, Bäcklund & Werr 2005, Hörner & Mohe 2009). Chefer ser inte
någon nytta med en sådan inblandning. Ett argument är att de ser tjänsterna
som en integrerad del av sitt ledningsarbete och att samarbetet är beroende av
56

nära, egen kontakt med konsulten i hela inköpsprocessen. Det kan emellertid
också bero på att de inte vill ha den insyn i sitt eget ledningsarbete som detta
innebär (Menon & Pfeffer 2003). Barclay (1991) visar att detta motstånd mot
inköpsspecialisters inblandning påverkas av organisationsstruktur. Det tycks
öka med graden av specialisering, formalisering och centralisering av inköpsprocessen. Det ger inköpsspecialister en roll som grindvakter (Monoky
1995). Det skapar spänningar inom inblandade personer, mellan dem, mellan
olika avdelningar och mellan informella och formella beslutsformer (Barclay
1991). Dessa spänningar om vem som gör vad återspeglar ”klassiska” spänningar mellan linjechefer och staber. De kan härledas ur bl a motstridiga mål
och olika perspektiv på vad som är viktigt för ett företags utveckling (Dalton
1950, Rhenman et al 1963).
Sammanfattningsvis visar denna genomgång att spänningar av olika härkomst är en påtaglig del av inköpsprocessens genomförande. Dessa spänningar finns inom de olika aktörerna i form av rollstress och mellan aktörer
med olika intressen och kompetens. De påverkar hur inköpsprocessen utformas och hålls ihop.

Sammanfattning
Konsultforskningen kring inköpsprocessen för ledningstjänster bygger företrädesvis på en kedjemetafor med faser i inköpsprocessen som följer på varandra. Denna kedjemetafor har sin grund i inköpsprocesser för varor och rutintjänster. Genomgången visar att det finns anledning att ifrågasätta denna
syn på inköpsprocessen för ledningstjänster. Vissa forskningsresultat tar upp
att det finns en överlappning mellan faserna och att integrationsfasen dominerar processen. Vad som blir tydligt är att inköpsprocessen är invävd i chefers
ledningsarbete samtidigt som detta ledningsarbete är beroende av och påverkat av många aktörer med både gemensamma och motstridiga intressen. Det
innebär att integrationsfasen omfattar betydligt mer än den leveransbevakning som utmärker inköpsprocesser för varor och rutintjänster (figur 1.2, kapitel 1). Forskningsgenomgången visar också att hela inköpsprocessen präglas av spänningar och att de får betydelse för hur inköpsprocessen hålls samman, leds och organiseras. Dessa spänningar uppstår bl a genom att tjänstens
innehåll och resultat är svårt att precisera, misstankar om opportunism och att
olika aktörer anser sig vara viktigare än andra eller konkurrerar i inköpsprocessen. Slutligen visar genomgången att det inte går att bortse från det sammanhang som inköpsprocessen för ledningstjänster är en del av. Det påverkar
processens ledande och organiserande. Sammantaget ger kunskapsläget rörande inköpsprocessen för ledningstjänster anledning att ifrågasätta kedjemetaforen och dess drag av rationell process och distinkta steg.
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Kapitel 4

Aktivitetsteoretiskt perspektiv

Den genomgång som gjorts av forskningen kring inköpsprocessen för ledningstjänster i kapitel 2 och 3 lyfter fram några påtagliga särdrag som behöver beaktas och bättre förstås för att beskriva vad som formar inköpsprocessen. I detta kapitel diskuteras dessa drag och hur de påverkar mitt val av en
teoretisk plattform för studien. Argumenten för det val som gjorts presenteras
och kapitlet ger också en beskrivning av den valda teoretiska ansatsens
huvuddrag. Kapitlet avslutas med en precisering av de forskningsfrågor som
ställts i kapitel 1.
Viktiga utgångspunkter vid valet av teoretisk plattform är, utifrån kapitel 2
och 3, för det första att inköpsprocessen präglas av att många aktörer med
olika kompetens och motiv är inblandade. Vad som är av speciellt intresse att
förstå är hur inköpsprocessens genomförande påverkas av de spänningar som
uppstår mellan dessa aktörers olika drivkrafter i inköpsprocessen och deras
olika uppfattningar om hur den skall genomföras. Spänningar finns mellan
personer och enheter inom ett företag, mellan personer som är knutna till företaget genom anställningskontrakt respektive affärskontrakt, mellan personer som ses som insiders och outsiders och mellan vad som sker på scenen
(front stage) och bakom scenen (back stage) i en inköpsprocess. En andra
utgångspunkt, som behöver beaktas, är att inköpsprocessen påverkas av det
sammanhang som den utspelas i. Sådana omgivningsfaktorer kan, som den
kontextuellt inspirerade forskningen visar, vara existerande ledningsformer,
organisationskultur och affärssituation. En tredje faktor är att inköpsprocessen inte kan frigöras från ett mer historiskt sammanhang. Som visats i kapitel
1 har inköpsprocessen länge präglats av att den varit en affär direkt mellan en
kund, vanligen en chef och en leverantör. Inköpsavdelningars roll i processen
är en ny företeelse. Ett fjärde utgångsläge för val av teoretisk ansats är att
tjänsterna köps för att påverkar och förändra existerande kompetens och former i ledningsarbetet. De tjänster som köps kännetecknas huvudsakligen av
insatser för att, öppet eller dolt, bidra till kompetensutveckling och förändring. Det accentuerar dessa tjänsters vikt i ett företags ledningsarbete och
deras politiska karaktär. Resultatet av den inköpta tjänsten kan få ett instrumentellt inflytande på ledningsarbetet (Wynstra et al 2006). Det påverkar inköpsprocessens ledning och organisation.
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Det innebär att förståelsen för inköpsprocessen kan underlättas av att välja en
teoretisk ansats som kan fånga upp dessa utgångspunkter. De har sin grund i
tjänstens karaktär av lärande och förändring, spänningar mellan olika aktörer
och inköpsprocessens beroende av det sammanhang som den utspelas i. Mer
specifikt gäller det att fördjupa förståelsen för vad och vilka som driver inköpsprocessen, för de strukturer som hindrar eller underlättar den och för hur
dessa processer och strukturer samspelar eller inte samspelar. Den teoretiska
ansatsen behöver också kunna hantera att tjänsterna inte enbart drivs av harmoni utan också av spänningar som skapas av bl a rollstress samt av att inköpsprocessen engagerar många aktörer och deras intressen.
Aktivitetsteori (Engeström 1987) erbjuder en sådan teoretisk ansats. Den ger
för det första en teoretisk plattform för att undersöka, analysera och tolka en
viss typ av aktivitet genom att beakta aktörer, deras avsikter och det sammanhang, både det rådande och det historiska, som de är en del av. Ett andra
betydelsefullt drag är att Engeströms aktivitetsteori lyfter fram den roll som
spänningar mellan olika intressen och mellan processer och strukturer spelar i
vad som händer i ett aktivitetssystem och hur det förändras. Spänningar kan
förklara vad som sker och varför men också vilken riktning en utveckling av
aktivitetssystemet kan ta. Ytterligare en viktig bevekelsegrund för valet av
Engeströms aktivitetsteori är att den erbjuder en analys- och tolkningsmodell
som är utvecklad för studier av organisatoriska processer som liknar avhandlingens. Med Engeströms aktivitetsteoretiska modell har t ex Blackler et al
(1999) och Blackler & McDonald (2000) analyserat och förklarat innebörden
i ett företags aktivitetssystem för produktutveckling och dess påverkan av
både företagsledningens och produktutvecklarnas intressen. Dahlqvist (1998)
och Prenkert (2000) har använt sig av ett aktivitetsteoretiskt angreppssätt för
att studera samspelet mellan företag och deras leverantörsnätverk.
Ett aktivitetsteoretiskt perspektiv gör det möjligt att förstå inköpsprocessen
som ett subjekt- och objektberoende system som är insprängt i och påverkat
av det sammanhang som den utspelas i. Inköpsprocessen är också influerad
av sin historia bl a genom de olika vågor av konsultanvändning som företag
gått igenom (kapitel 1) och som finns överlagrade på varandra och av olika
aktörers egna erfarenheter. Det finns också motsägelser och spänningar i systemet som bl a är orsakade av nya organisationsformer och av nya inköpstekniker som introducerat i vissa företag där inköpsspecialister fått ett större
inflytande på inköpsprocessen. Med dess grund i lärteori speglar aktivitetsteori också karaktären på inköpsprocessens objekt, åtminstone dess öppna objekt (kapitel 2). Dessa öppna objekt sägs vara att stödja chefers uppgift att
leda och påverka sin enhets och sitt företags utveckling genom bl a förändring och utveckling av sin kompetens för detta.
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Den bild av inköpsprocessen för ledningstjänster som beskrivits i kapitel 2
och 3, visar också att den är situerad i både relationer mellan aktörer, mellan
dem och organisatoriska strukturer och i samspelet dem emellan. En aktivitetsteoretisk grundad analys ser inte en ledningstjänst som en isolerad företeelse i en individ utan som en del av och påverkad av sitt sociala och organisatoriska sammanhang. Det innebär att inköpsprocessen studeras i sitt organisatoriska sammanhang. En sådan analys kan visa hur aktivteter och aktörer förhåller sig till varandra inom en verksamhet och mellan verksamheter, dvs den
kan ge ett mer övergripande organisatoriskt perspektiv på inköpsprocessen.
En aktivitetsteoretisk inspirerad analysmodell erbjuder därmed en teoretisk
utgångspunkt och en uppsättning begrepp som är relevanta för en studie av
inköpsprocessen och de frågor som ställts. Med ett aktivitetsteoretiskt inspirerat angreppssätt blir det möjligt att fördjupa förståelsen och få nya perspektiv på vad som är inköpsprocessens objekt, dess subjekt och hur olika aktörer
påverkar processen. En aktivitetsteoretisk ansats ger en möjlighet att fördjupa förståelsen för hur olika intressen i inköpsprocessen påverkar dess genomförande. Integrering av ledningstjänster skapar inte bara spänningar mellan
personer och enheter i ett företag utan också mellan personer som är knutna
till företaget genom anställningskontrakt respektive affärskontrakt. Det har
tidigare beskrivits i termer av insiders och outsider, front stage och back stage. Analys och tolkning begränsas inte till enbart aktiviteter som betonar
harmoni och goda relationer utan beaktar också motsägelser och spänningar
som är inneboende i den affärsmässiga relation som ett köp av tjänster för
ledningskompetens tycks vara grundad i.

Aktivitetsteorins antaganden och begrepp
Aktivitetsteori har sina rötter i rysk psykologisk forskning på 1920/30-tal och
växte fram ut Vygotskys arbeten om barns inlärning (Vygotsky 1925/1979,
1978). Han och hans kollegors har utvecklat en aktivitetsteori vars kärna lyfter fram kopplingen mellan intellekt och kultur i barns utveckling i synnerhet
men också i allmänhet. Deras forskning har bl a inspirerats av Marx uppfattning om att människor formas av sina aktiviteter och dessa aktiviteters förändring över tid. Aktivitetsteorin har därefter bl a utvecklats av Leont’ev
(1978) och av Engeström (1987). Vygotskys och Leont’evs arbeten har också
påverkat utvecklingen av många andra liknande teoretiska ansatser som betonar betydelsen av sammanhangets betydelse för bl a social interaktion och
organisatoriskt lärande (Blackler 1993)
I det följande ges en beskrivning av aktivitetsteorins grundläggande antaganden och av hur aktivitetsteori kan används som underlag för att förstå en inköpsprocess för ledningstjänster. Dessa grundläggande drag tillämpas på av61

handlingens frågeställningar och den kunskap som finns om inköpsprocessen.
Analysen bildar underlag för metodval och analysformer i avhandlingen.

Ursprung
Aktivitetsteori har sitt ursprung i teori som förstår och förklarar lärande som
ett samspel mellan processer och strukturer, som kan vara både fysiska, social
och mentala. Teorins fundament är att människan är en produkt av sin sociala
verklighet (Vygotsky 1978). Människors kognition och intelligens är enligt
Vygotsky kulturellt och historiskt grundad. Hans bärande argument är att
människors intellekt konstrueras genom samspel med andra människor. Det
finns en länk mellan tanke, beteende, individuell handling och kollektiv
(Blackler 1993:867). Lärande blir därmed en aktivitet som inte kan förstås
utan dess kopplingar till det sammanhang och det ändamål som det har i det
aktivitetssystem som det är en del av (Engeström 1987, 1999).
Vygotsky (1978) går i sina antaganden om lärandets processer bortom de
uppfattningarna om lärande som en direkt följd av ett stimulus som skapar en
reaktion eller som enbart kognition. Vygotsky utgår från att lärandet påverkas
av mellanliggande faktorer i den sociala omgivningen. Hans grundteori beskrivs som en aktivitetstriangel, figur 4.1.

Figur 4.1. Vygotskys aktivitetstriangel
(Bearbetad efter Engeström 2001:134)

Mellanliggande artefakt
t ex maskiner, arbetsprocedurer, arkitektur, språk,

Subjekt

Objekt

t ex individ, dyad, grupp

t ex motiv, behov
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Det centrala i Vygotskys teori är att alla mänskliga handlingar påverkas av
vad som Vygotsky (1978) kallar psykologiska och tekniska verktyg. De psykologiska verktygen underlättar kognitiva processer såsom att komma ihåg
och att fatta beslut. De förändrar sättet att t ex tänka om, kontrollera eller organisera ett beteende. De tekniska verktygen är sådant som en hammare, spade eller plog. De förändrar ett objekt. Båda dessa typer av verktyg omformar
en människas kognition och intellekt. Artefakts (psykologiska och tekniska
verktyg) tjänar som mellanled (mediate) mellan subjekt och objekt. Subjekt
är en eller flera personer och objekt är vad subjektet är intresserat av och/eller
vill göra något åt. Objektet ger aktiviteten dess drivkraft. Lärandet uppstår
genom de motsägelser och spänningar som uppstår i denna process.
Vygotskys teori har utvecklats genom nya generationer av hans grundmodell.
Leont´ev (1978) vidgar definitionen av artefakter till att inte enbart omfatta
psykologiska och tekniska artefakter utan också till att inkludera kollektiva,
mänskliga aktiviteter. Lärande sker också genom samspel mellan människor.
Engeström (1987) bygger på teorin genom att förstärka förståelsen för hur
den sociala omgivningen påverkar lärande.

Engeströms aktivitetsteori
Engeströms (1987) aktivitetsteori beskriver samspelet mellan process och
struktur i ett aktivitetssystems (i en verksamhets) utveckling och förändring.
Hans aktivitetsteori tar hänsyn till den kollektiva naturen i mänskliga aktiviteter och hur den sociala omgivningen är väsentlig för hur dessa aktiviteter
utförs, påverkas och förändras.
Engeström (1987) bygger ut Vygotskys grundmodell och den vidareutveckling som gjorts av Leont’ev (1978) så att den blir mer anpassad till att utforska ett aktivitetssystem och inte enbart en aktivitet. Aktivitetssystemet omfattar, enligt Engeström (1987), den övergripande aktivitet som en organisation,
grupp av personer eller person, dvs aktivitetssystemets subjekt bedriver för
att åstadkomma något. Det är aktivitetssystemets objekt. Objektet är inte givet utan kan förändras. I Engeströms (1987) aktivitetsteoretisk grundande
analysmodell betonas speciellt de mellanliggande artefakternas sociala natur
och hur de påverkar aktivitetssystemet och dess objekt. Dessa artefakter tjänar som mellanled (mediate) mellan subjekt och objekt. Artefakterna är i
Engeströms aktivitetsteori, utöver teknologi, dvs psykologiska och tekniska
verktyg, också arbetsfördelning, sociala regler och community, figur 4.213.

13

I figuren har de olika noderna i aktivitetstriangeln beskrivits med de begrepp som Blackler et al (1999)
använt i sammanhang som varit förknippade med organisations- och verksamhetsanalyser. De innehåller

63

Figur 4.2. Aktivitetssystem
(efter Blackler et al 1999:7)

KONCEPT/TEKNOLOGI/ STANDARDS

OBJEKT
RESULTAT
Uppfattning om aktivitet
Framväxande praxis

SUBJEKT
Individ

SOCIALA
REGLER

COMMUNITY

ARBETSFÖRDELNING
KUNSKAPSFÖRDELNING

Teknologi preciseras till koncept, teknologi och standards. Arbetsfördelning,
formell eller informell, lyfter fram den arbetsfördelning som finns etablerad
eller fastställd mellan de aktörer som är inblandade i en aktivitet. Sociala regler omfattar sådant som på olika sätt föreskriver hur en aktivitet får genomföras. De kan vara antingen formella eller informella. Community är de personer som subjektet är beroende av för sina handlingar. Den övre triangeln i
figur 4.2, som består av noderna subjekt, objekt och koncept, teknologi och
standards, är Vygotskys grundteori, dvs att vad som sker mellan subjekt och
objekt och där koncept, teknologi eller standards (artefakts) tjänar som mellanled (mediate). Detta är enligt Vygotsky (1978) det grundsystem som enligt
honom är den minsta möjliga enheten för analys av mänsklig aktivitet. Det
upprätthåller en länk mellan intellekt, påverkande artefakter och handling.
Det är mot denna uppfattning som begreppet aktivitet skall förstås i aktivitetsteori. De övriga trianglarna visar Engeströms (1987) utvidgning av grundteorin. De lyfter fram aktivitetssystemets beroende av ett samspel mellan subjekt, objekt och community.
Stjärnorna i figur 4.2 markerar motsägelser mellan olika artefakter och mellan subjekt och objekt i aktivitetssystemet och de spänningar som därigenom
kan uppstå. Dessa spänningar ger aktivitetssystemet dess dynamik. Motsägelenbart smärre förändringar gentemot dem som Engeström (1987) har använt sig av. Generellt kan benämningarna anpassas efter det aktivitetssystem som studeras.
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ser och spänningar som uppstår i ett aktivitetssystem kan finnas inom en nod
genom att t ex olika sociala regler är eller upplevs som motstridiga eller att
olika subjekt uppfattning kolliderar när det gäller arbetsfördelning och existerande former för arbetsfördelning. Andra kan härröra från spänningar mellan
olika noder som t ex mellan subjekt och sociala regler beroende på t ex olika
uppfattningar om hur förändringsarbete bör gå till. Motsägelser som skapar
spänningar kan också finnas mellan aktivitetssystem (Engeström 1987:89).
Motsägelser och spänningar inom ett aktivitetssystem visar enligt Engeström
(1987, 2001) vad som motiverar och driver dess utveckling. De initierar åtgärder för att på olika sätt ta itu med motsägelser och spänningar i systemet
och mellan dess olika delar. Det kan resultera i att aktivitetssystemets sätt att
verka förändras genom att handlingar omtolkas, förändras eller avskaffas.
Sociala regler kan förändras, arbetsfördelningen kan bli annorlunda och teknologin kan påverkas. En sådan omtolkning sker genom samspel och handlingar mellan en aktör och en community. Drivkraften är deras olika tolkningar av de handlingar som de utför och de spänningar som skapas mellan
dem. Nya handlingsmönster uppstår och kan skapa spänningar gentemot
gamla och som kan leda till att de förändras.
Engeströms (1987) aktivitetsteori ses allmänt som en värdefull grund när det
det gäller att förstå dynamiken i organisatoriska aktiviteter (Blackler 1993,
Avis 2007). Blackler (1993) uttrycker det som att Engeströms aktivitetsteori
erbjuder ett mycket användbart sätt att analysera en aktivitets beroende av sin
historia för sin utveckling. Den kritik som vanligen riktas mot aktivitetsteori
har sin grund i dess, som en del tycker, överbetoning av lärande som en sociokulturell aktivitet på bekostnad av andra förklaringar. Det finns också en
kritik som är knuten till den starka kopplingen till Marx teori om samhällsutvecklingens historiska sammanhang. Den ger aktivitetsteori ett inslag av determinism (Blackler (1993). En motsatt kritik finns hos Avis (2007) som
tycker att Engeström avlägsnat sig för långt från Marx. Det minskar aktivitetsteorins användbarhet för en kritisk samhällsanalys och intervention.

Aktivitetsteoretisk analys
En aktivitetsteoretisk organisations- eller verksamhetsanalys utgår från att det
är en organisatorisk enhets aktivitet eller en verksamhets aktivitet som är analysens föremål.
From an activity theoretical viewpoint, three basic methodological principles
should be observed. Firstly, a collective activity system shall be taken as the
unit of analysis, giving context and meaning to seemingly random individual
events. Secondly, the activity system and its components shall be understood
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historically. Thirdly, inner contradictions of the activity system shall be analysed as the source of disruption, innovation, change and development of that
system (Engeström 1990:77)
Analysenheten är ett aktivitetssystem, dvs en aktivitet som genomförs av en
eller flera individer under påverkan av ett socialt sammanhang och en målinriktning i form av ett objekt (Leont´ev 1978). Det innebär att analysen riktas
mot en specifik aktivitet och dess specifika objekt. Objektet är viktigt då det
ger aktiviteten ett ändamål (motiv) (Engeström & Kerosou 2007:337). Objektet är sällan helt klart i sina konturer då det kan uppfattas olika av de aktörer
som är en del av aktivitetssystemet men är trots detta det som håller ihop systemet och driver dess utveckling (Engeström & Blackler 2005). Utifrån objektet kan sedan subjekt och de mäklande delarna i aktivitetssystemet identifieras. Det sociala sammanhanget är format av både vad som skett tidigare
och vad som sker. Analysen omfattar också att kartlägga motsägelser och
spänningar i aktivitetssystemet (Engeström 2001). I mer detalj föreslår Prenkert (2006:477) att analysen som minimum omfattar att identifiera den centrala aktiviteten, centralt objekt, subjekt och utfall, den community som är
involverad samt den teknologi, de regler och den arbetsfördelning som påverkar. Analysen omfattar också att få ett grepp över de motsägelser och
spänningar som existerar i aktivitetssystemet.

Inköpsprocessen i ett aktivitetsteoretiskt perspektiv
Med utgångspunkt i Engeströms aktivitetsteori kan inköpsprocessen ses som
en speciell verksamhet som manifesteras i olika aktiviteter av olika aktörer.
Vanligen beskrivs detta aktivitetssystem, som visats i kapitel 1, som ett system som omfattar en kedja av aktiviteter med som huvudsakligt objekt att se
till att ledningstjänsten köps in med rätt kvalitet till rätt pris och att tjänsten
leveras enligt kontrakterade specifikationer. Den genomgång av den existerande forskning som gjorts i kapitel 2 och 3 indikerar att detta kan vara ett för
snävt perspektiv. Granskningen visar att inköpsprocessen är påverkad av
många objekt, många subjekt och av det sammanhang som den är en del av.
En aktivitetsteoretisk analys, kan som visats i kapitlet, öppna möjligheter till
att få nya perspektiv på inköpsprocessen.

Fördjupade frågeställningar
Ett aktivitetsteoretiskt angreppssätt inspirera till och ger underlag för att precisera de frågeställningar för avhandlingen som väckts i kapitel 1.
Frågan om hur olika aktörer ser på hur inköpsprocessen genomförs kan få
fördjupade svar genom att bättre förstå
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1. Vad som är objekt för inköpsprocessen och hur det påverkar inköpsprocessen?
I den bild som ges av den existerande konsultforskningen är objektet med
tjänsten mångtydigt. Det uttrycks som visats i kapitel 2 som att förstärka ledningskompetens, få avlastning, reducera osäkerhet i ledningsarbete och/eller
påverka positioner i ledningsarbetet.
2. Vem/vilka som är subjekt?
Det finns olika uppfattningar om vem/vilka som är subjekt. I den definition
som använts i kapitel 2 anges subjektet som organisationen, företagsledningen eller en person (vanligen en chef). Samtidigt finns det fler som ser sig i
den rollen. Det aktualiseras bl a genom inköpsspecialisternas inträde i inköpsprocessen (kapitel 3).
3. Vilka spänningar och motsägelser finns i inköpsprocessen?
I konsultforskningen lyfts framför allt fram de spänningar som chefer som
användare känner och som i kapitel 2 beskrivits som rollstress. Den har sitt
ursprung i sådant som känslor av otillräcklighet och olika former av risker
som är knutna till köp av en svårdefinierad produkt (Mitchell et al 1994, Mitchell 1998). Det finns också spänningar (rollstress) som skapas av rädsla för
opportunism (Sharma 1997). Motsägelser om hur inköpsprocessen bäst
genomförs mellan kund och konsult, outsider och insider samt mellan chefer
och t ex inköpsspecialister yttrar sig också i spänningar. De kan bero på politiska processer (Buchanan & Badham 1999, Sturdy et al 2006, Sturdy et al
2009a), olika syn på hur förändringsarbete bedrivs (Mohe 2008), vad som
sker i det ”vardagliga” ledningsarbetet och vad som sker i den gemensamma
samproduktion som den inköpta ledningstjänsten vanligen genomförs i (Martin jr et al 2001, Seidl & Mohe 2007).
Frågan om hur olika aktörer ser på hur inköpsprocessen leds och organiseras
och hur det påverkar dess genomförande kan klargöras genom att bättre förstå
4. Vem/vilka är inköpsprocessens community?
Vilka som utgör denna community är inte speciellt klart i den existerande
konsultforskningen kring inköpsprocessen. Intresset har i huvudsak riktats
mot relationen kund – konsult. Vad som visas i kontextuellt inspirerad forskning är att det finns en community av direkt och indirekt berörda av de inköpta ledningstjänsterna. Arnaud (1998) beskriver det som ett ”client system”.
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Deras påverkan på inköpsprocessen är dock inte speciellt väl belyst i konsultforskningen (Sturdy et al 2009a, b).
5. Vad är dominerande påverkande koncept/teknologi/standards, arbetsfördelning och social regler i inköpsprocessen?
Det mest övergripande konceptet/teknologin/standard är den syn på konsultanvändning som beskrivits i kapitel 1 som ”fjärde vågen”. Den tycks vara
på väg att göra konsultanvändning till ett mera vanligt inslag i företags ledningsarbete (Ruef 2002, Furusten & Werr 2005a, Roos 2005, Armbruster
2006). Det påverkar inköpsprocessen genom att tjänsterna som köps in spelar en allt större roll för ett företags utveckling. Hur arbetsfördelningen mellan olika parter ser ut är oklar. I konsultforskning kring tekniker för konsultarbete framhävs konsultens ledande roll (Schein 1969, Argyris & Schön
1974) medan andra framhäver karaktären av ömsesidigt beroende mellan användare och leverantör (Sturdy 1997, Czarniawska & Mazza 2003, Sturdy et
al 2006). Inköparnas intåg markeras som ett nytt inslag i inköpsprocessen
vilket påverkar arbetsfördelningen i inköpsprocessen (Lindberg & Furusten
2005). En påtaglig social regel är aversion mot opportunism (Gable 1996,
Sharma 1997, Hislop 2002, Ellram et al 2004, Mohe 2005, Schiele 2005).
Med inspiration från ett aktivitetsteoretiskt angreppssätt kan dessa fem frågor
artikuleras. De preciserar avhandlingens huvudfrågor och blir ett stöd i analysen och tolkningen av avhandlingens empiri samt för slutsatser rörande inköpsprocessens karaktär, ledning och organisation. Det innebär också att avhandlingens studieobjekt blir aktivitetssystemet som sådant och vilka olika
aktiviteter som olika aktörer lyfter fram som väsentliga i detta system.
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Kapitel 5

Fokusgrupper för datainsamling

En studie inspirerad av aktivitetsteori ställer i sig inga speciella krav på metod för datainsamling. Vad som är väsentligt är att få insyn i vad som bl a
kännetecknar ett aktivitetssystems aktörer, deras objekt och det sammanhang
i vilket aktörerna försöker uppnå sina objekt. Några vanliga metoder är praktikfallsstudier (t ex Prenkert 2006), deltagande observation (t ex Blackler et al
1999) och ett slags laboratoriemetod (Engeström 2001). Praktikfallsmetoden
underlättar datainsamlingen men analysmöjligheterna begränsas genom att
datainsamlingen i viss mån sker utanför aktörernas dagliga omgivning. Deltagande observation sker i aktörernas sammanhang och kan därmed ge en
möjlighet att följa hur deras agerande påverkar andras, hur aktiviteter är befästa i strukturer och hur de eventuellt förändras. Metoden kräver närvaro under lång tid. Praktikfallsmetoden kan omfatta praktikfall från flera företag
vilket kan vara en fördel för de frågor som ställs i avhandlingen. Deltagande
observation begränsas vanligen till ett företag utifrån det anförda tidsskälet. I
jämförelse mellan dessa två metoder erbjuder deltagande observation fördelar
genom att den ger möjlighet att direkt följa en aktivitet i dess sammanhang.
Engeström (2001) har använt sig av vad han kallar en laboratoriemetod som
alternativ till deltagande observation. Han har samlat aktörer, som verkar i
samma aktivitetssystem, och låtit dem observera, kommentera och diskutera
videoinspelade situationer från händelser i deras gemensamma aktivitetssystem. Det ger en viss likhet med deltagande observation men koncentrerad i
tid. I den här studien används fokusgrupper för ett liknande syfte. Fokusgruppsmetod kan ses som en variant på Engeströms laboratoriemetod. Fokusgrupper erbjuder på liknande sätt en möjlighet att fånga in hur en grupp
av personer, från samma eller flera olika företag, som i något avseende är berörda av, har ett intresse i eller arbetar inom ett aktivitetssystem talar om det.
Både laboratoriemetoden och fokusgrupp har begränsningar i jämförelse med
deltagande observation genom att datainsamlingen sker i ett för ändamålet
skapat sammanhang. De har samtidigt samma fördel som deltagande observation har genom att de ger möjlighet att observera hur deltagarna interagerar.
Utifrån ovanstående diskussion och skäl bygger avhandlingen på en datainsamling grundad på data från fokusgrupper. Fokusgrupper är ett intressant
alternativ till Engströms laboratoriemetod men är mindre komplicerad att
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genomföra. De kan också simulera något av det som deltagande observation
erbjuder utan de krav på långvarig närvaro som deltagande observation kräver och därmed ofta en begränsning till datainsamling i ett företag. Fokusgrupper är också i sig intressant att pröva i organisationsstudier som avhandlingens eftersom det inte är en speciellt vanligt förekommande metod i sådana sammanhang. Fokusgrupper är en metod som erbjuder alternativ till den
mer vanligt förekommande praktikfallsmetoden och inkluderar en del av fördelarna med deltagande observation.
I de följande avsnitten beskrivs fokusgrupper i allmänhet, utformningen av
studiens fokusgrupper, valet av metod för att fånga fokusgruppsdata och hur
fokusgruppsdata kommer att analyseras samt kvalitet i analyser och tolkningar.

Fokusgrupp
En fokusgrupp består av en specifik grupp av personer vars attityder, föreställningar, reaktioner eller erfarenheter är i fokus för datainsamlingen. Ett
viktigt antagande är att det medvetna utnyttjandet av grupprocesser ger tillgång till data och tolkningsmöjligheter som inte ges i individuella intervjuer.
Fokusgrupper ger en möjlighet att få insyn i deltagarnas sätt att beskriva, resonera om och argumentera för sina åsikter och/eller aktiviteter i en grupp av
personer med t ex likartade eller olikartade arbetsuppgifter, sociala situationer eller åsikter. Fokusgrupper blir därmed en kvalitativ datainsamlingsmetod
som fångar in data genom en dialog och gruppinteraktion runt det ämne som
valts av forskaren.
I det följande beskrivs fokusgruppens ursprung, dess karaktär av dialog, dess
användningsområden och några av dess för- och nackdelar.

Fokusgruppens ursprung och karaktär
Robert Merton and Paul Lazarsfeld (Merton 1987) använde vad de kom att
kalla fokuserade intervjuer för att förstå effekten av radioprogram. De program som var i fokus syftade till att mobilisera amerikanarna för USA´s inträde i andra världskriget. Deras motiv för att pröva fokuserade intervjuer var
att de hade funnit att forskarledda intervjuundersökningar begränsade möjligheterna att få tag i olika opinionsperspektiv och hur de påverkas av grupprocesser. De hävdade därför att en mer öppen och inte styrd fokuserad intervju
kunde öppna vägen för att deltagare delade med sig av sina erfarenheter och
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föreställningar (Merton & Kendal 1946, Merton et al 1956/1990). Begreppet
fokuserade intervjuer har över tiden övergetts till förmån för fokusgrupp14.
En fokusgrupp är inte detsamma som en gruppintervju. En gruppintervju syftar till att få tag på information i ett gruppsammanhang. Forskaren agerar som
utfrågare och diskussionen sker huvudsakligen mellan utfrågaren och de individuella deltagarna (Boddy 2005). Deltagarna ges möjlighet att argumentera med varandra, försöka övertala varandra, att instämma eller inte instämma,
komma till en gemensam uppfattning eller avstå. Interaktionen mellan deltagarna blir en del av datainsamlingen (Kitzinger 1995:299).
Idén är att gruppdynamiken gör det enklare och naturligt för deltagarna att
utforska och klargöra sina uppfattningar än vad som kan göras i en individuell intervju eller i en gruppintervju (Kitzinger 1995). Det betyder att den viktiga skillnaden mellan fokusgrupp och gruppintervju är graden av integration
och forskarens roll som antingen moderator och frågeledare. En moderator
underlättar för deltagarna att utbyta erfarenheter och åsikter samt att förstå
och förklara varandras olikheter/likheter. En frågeledare styr intervjun genom
sina frågor. Skillnaden mellan fokusgrupp och gruppintervjuer blir tydlig genom att använda Gustavssons (2004a) distinktion mellan intervju å ena sidan
och konversation och dialog å andra sidan. En intervju har som syfte att samla in data genom att underlätta ett överförande mellan intervjuare och intervjuad. Ett underliggande antagande är att det är möjligt att föra över ”objektiva data”. En konversation mellan den intervjuade och intervjuaren tar hänsyn till att data inte är ”objektiva” utan att de är laddade med känslor, åsikter
och känslor. Dessa filter skapar data som är färgade av den intervjuades och
intervjuarens föreställningar, attityder och värderingar men också språkbruk
och kapacitet att förmedla och ta till sig svar och åsikter. Analys och tolkning
kan inte komma förbi att förhålla sig till dessa filter. Dialog markerar att intervjun ger ett utrymme för att utbyta av idéer och för att skapa gemensam
förståelse för ett fenomen mellan deltagare och mellan deltagare och moderator. Det underliggande antagandet är att data är socialt konstruerade. Dialogen skapar förutsättningar att utbyta uppfattningar och för att skapa en
gemensam mening kring dessa.

Olika fokusgrupper och dess användning
Fokusgrupp används som en av flera datainsamlingsmetoder eller som en
självstående metod. Som en del av annan datainsamling används fokusgrupper för en inledande datainsamling för att generera hypoteser eller frågor.
Syftet är att lägga grunden för t ex en storskalig enkätundersökning genom att
få en första uppfattning om vad som är i fokus för den målgrupp eller det fe14

“We never used the term “focus group” – at least, not as I recall (Merton 1987:563)
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nomen som står i centrum (Morgan & Spanish 1984, Threlfall 1999, Barbour
2005). Detta användningssätt är vanligt vid t ex vid marknadsundersökningar
eller som förberedelser för konsultinsatser i en organisation. Fokusgrupper
har också vuxit sig allt starkar som en självstående metod inom samhällsvetenskaplig forskning. Det är en vanlig metod inom forskning som berör olika
typer av sociala fenomen inom t ex utbildning, sjukvård, lingvistik och genderstudier (Litosseliti 2003). Inom organisationsforskning är fokusgrupp en
mera sällsynt datainsamlingsmetod men är som avhandlingen visar en fruktbar, självstående metod15. Några andra exempel på användning av fokusgrupper i organisationssammanhang är forskning kring innebörden i service
management inom en biblioteksverksamhet (Tyerman 1996), faktorer som
påverkar entreprenörers beslutsfattande (Hines 2000), faktorer som påverkar
affärsrelationer mellan företag (McPhee 2002) och av vad som stärker relationer mellan arbetsgivare och anställda (Herington et al 2005).
Som självstående datainsamlingsmetod är syftet att få en djupare insyn i vad
som konstituerar en grupps uppfattningar, åsikter eller värderingar. Fokusgruppen passar då forskningsfrågor som har som syfte att fördjupa förståelsen
för ett relativt outforskat fenomen och där det är värdefullt att få insyn i aktörernas attityder, uppfattningar, handlingar eller erfarenheter. Konflikter, nyanser och motsägelser kan också studeras (Smithson 2000). I ett sådant
sammanhang kan en fokusgrupp ge ett grepp om dominerande uppfattningar,
hur de uttrycks, nyanseras och formas i det skapade sammanhang som fokusgruppen utgör (Lawrence & Berger 1999). Det sker genom att utnyttja och
studera vad som sker i interaktionen mellan deltagarna (Calder 1977, Hines
2000). Interaktionen antas ge deltagarna möjlighet att framhäva sina egna
uppfattningar men också ifrågasätta och reflektera över dem. I homogena
grupper med t ex samma yrkesbakgrund och intressen kan fokusgruppsmetoden ge en insyn i hur en sådan grupp utvecklar och förstärker sin
gemensamma syn och hur det manifesteras i beskrivningar av genomförda
eller önskvärda handlingar. Sådana jämförelser kan resultera i att nya frågor
väcks (Morgan & Spanish 1984). Nyanser i uppfattningar och handlingar kan
också analyseras. Interaktionen ger också möjlighet att få en uppfattning om
vad deltagarna väljer att ta upp respektive utesluta.
Förberedelser och genomförande av en fokusgrupp följer i stort samma procedurer som de som tillämpas i andra typer av kvalitativa undersökningar vad
gäller sådant som val av urval, frågor som skall ställas, hur tillförlitlighet
skall säkras och hur resultatet skall analyseras och redovisas (Cassell & Symon 1994, Gustavsson 2004b). Valen avgörs av forskningsfrågan.
15

Det har varit ett inte primärt men sekundärt motiv att pröva och bidra till användning av fokusgrupper som
datainsamlingsmetod i organisationsstudier.
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Sammanfattning av fördelar och nackdelar
En av fokusgruppens viktigaste fördelar är att den ger tillgång till interaktionen mellan deltagarna på ett sätt som kan återskapa den som sker i dagliga
sammanhang (se t ex Sim 1998, Threlfall 1999 och Hines 2000). Det ger fokusgruppen en plats som datainsamlingsmetod om forskningen är grundad i
antagande om att t ex kunskap, attityder och åsikter skapas genom att tala om
dem, göra tillsammans eller genom att påverka varandra. Fokusgrupper ger
deltagarna en möjlighet att relatera sina egna erfarenheter till andras, få sina
egna uppfattningar prövade och möjligen bli omprövade. Det ger forskaren
en möjlighet att få ”insiderns” perspektiv och hur det uttrycks och formas tillsammans med andra ”insiders”. Fokusgruppen ger också ett mervärde för
deltagarna genom att dialogen kan ge perspektiv på egna uppfattningar och
erfarenheter och insyn i andras.
Samtidigt delar fokusgruppen kvalitativa metoders begränsningar genom att
data är subjektiva och att möjligheterna till generaliseringar är liten. Vad som
tillkommer är risker för grupptryck och dold agenda från en eller flera deltagares eller moderatorns sida (intervjuaren kallas vanligen moderator i samband med fokusgruppsgrupper). Det kan påverka kvaliteten i insamlade data.
Moderatorn har möjligen också sämre kontroll över datainsamlingen än vad
en intervjuare har under en individuell intervju eller i en enkät. Å andra sidan
är detta också en av fokusgruppens styrkor men som kräver en god hand av
moderatorn för att inte dialogen skall löpa iväg från ämnet i fokus.
I jämförelse med enkäter lyfter fokusgruppen fram deltagarnas perspektiv
och ger möjligheter att urskilja nyanser och komplexitet i deltagarnas attityder och föreställningar. Det underlättar att få en uppfattning om hur starka de
är i förhållande till övrigas. Fokusgruppen tillför jämfört med individuella
intervjuer en möjlighet att få tag i den sociala interaktionen mellan deltagare
från ett specifikt område och en möjlighet att få många attityder, föreställningar, reaktioner eller erfarenheter vid samma insamlingstillfälle. Gentemot
deltagande observation har fokusgruppen den fördelen att den kan skapa en
situation istället för att vänta på att den sker. Den gör det också möjligt att få
tag i skäl bakom, t ex en uppfattning, i stället för att bara observera vad som
sker (Hughes & DuMont 1993, Gibbs 1997).
Fokusgrupper sägs vara tids- och kostnadseffektiva jämförda med individuella intervjuer. Morgan & Kreuger (1993) hävdar att detta är en myt och det är
också min erfarenhet. Den tid som kan sparas genom att arbeta med en grupp
istället för individuell datainsamling äts upp av att rekrytera, få ihop en grupp
vid samma tidpunkt och att dataanalysen blir mer komplex.
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Sammanfattningsvis ger en fokusgrupp möjlighet att kombinera den individuella intervjuns och deltagande observations syfte, men kanske till priset av
intervjuns möjlighet att tränga in i en frågeställning och den deltagande observationens möjlighet att erbjuda datafångst i ett naturligt sammanhang
(Morgan & Spanish 1984).

Fokusgrupper i avhandlingen
Det vanligaste sättet att forma en fokusgrupp är att se till att den blir tillräckligt heterogen i sin kompetens för att stimulera ett utbyte mellan deltagarna
men samtidigt tillräckligt homogen för att tillåta jämförelser (Morgan 1997,
Litosseliti 2003). I balansen mellan homogenitet och heterogenitet är det
nödvändigt att beakta vilka konsekvenser en obalans i endera riktningen kan
få när det gäller möjligheter till en öppen dialog. Med stor homogenitet är
syftet att få tag på många aspekter, uppfattningar och synpunkter. En risk
med homogena grupper är att de kan ge för utslätade uppfattningar. Med stor
heterogenitet är syftet att genom konfrontation få underlag för att förändra
eller förbättra t ex ett befintligt aktivitetssystem. Ett exempel på detta senare
arbetssätt är den laboratoriemetod som Engeström (2001) har använt sig av i
syftet att förändra och förbättra ett definierat aktivitetssystem. Det är också
en vanlig metod inom processkonsultation där sk konfrontationsmöten används (se t ex Beckhard 1969). I heterogena grupper finns en risk att dialogen
kan blockeras av inbyggda motsättningar och stereotypa uppfattning om varandra.

Urval
I balansgången mellan homogenitet och heterogenitet i en fokusgrupp finns
två huvudalternativ för urval till studiens fokusgrupper. Det ena är att bemanna fokusgrupper med deltagare som representerar olika aktörer i ett företags inköpsprocess. Det andra är att välja deltagare som representerar samma
grupp av aktörer men från olika företag. Det förra riskerar att skapa en alltför
stor heterogenitet som kan resultera i konfrontation. Det kan vara en lämplig
väg att fånga data om syftet är att förändra en inköpsprocess men kan försvåra om syftet är att förstå den. Det visar också den pilotstudie som genomförts
som förberedelse för bl a val av urvalsmetod. Det senare alternativet har därför valts utifrån argumentet att en sådan fokusgrupp får möjlighet att fördjupa
dialogen kring sina aktiviteter genom att de både har liknande erfarenheter
och olika eftersom de kommer från skilda företag. Det som undviks är konfrontationer mellan olika roller i processen. En styrka är också att deltagarna
kan beskriva sina upplevelser i sitt eget språk och tillsammans med andra
som förstår detta språk.
74

Vid valet av dessa homogena fokusgrupper har det varit vägledande att få
insyn i olika aspekter på en inköpsprocess för ledningstjänster. De aktörer
som nämns som viktiga (kapitel 2 och 3) är framförallt chefer, konsulter/konsultföretag och interna staber som på olika sätt blir inblandade i inköpsprocessen. Bland dessa staber är det företrädesvis inköpschefer och personalchefer som lyfts fram (kapitel 2 och 3). De förra har ett ansvar för att
både utforma och genomföra själva upphandlingsfasen och de senare har bl a
ett ansvar för att utveckla metoder och genomföra insatser för att förstärka ett
företags ledningskompetens. Schein (1997) tar också upp andra aktörer som
på olika sätt indirekt är berörda av en ledningstjänst. Det är berörda medarbetare till en chef som använder en ledningstjänst och det är organisationen som
helhet.
De fokusgrupper som skapats har bestått av chefer, personalchefer, inköpschefer och av konsultföretag/konsulter representerade av deras VD:ar både i
egenskap av företagsledare och av konsult. De agerar i båda rollerna och kallas fortsättningen för konsulter. Det finns naturligtvis fler grupper av aktörer
som skulle kunnat vara med i studien men de valda beskrivs i den befintliga
forskningen (kapitel 2 och kapitel 3) som de mest väsentliga och aktiva. De
representerar dels dem som ses som kärnan i processen i merparten av konsultforskningen – kund (vanligen chefer) och leverantör (konsult), dels interna staber som i den kontextuellt inriktade forskningen indikeras ha en påverkan på inköpsprocessen. En grupp av aktörer som inte finns direkt representerade i urvalet av fokusgrupper är kundens (chefens) medarbetare. De blir berörda av ledningstjänsten. Det viktigaste argumentet för detta val är att det
har visat sig vara svårt att både göra ett urval och att få tillgång till sådana
medarbetare för en fokusgrupp. Studien får i stället lita till att, om deras inflytande är stort, så finns det skäl att anta att det kommer till uttryck i de valda fokusgrupperna.
Urvalspopulation
Ambitionen har varit att få ett urval av företag i olika branscher och med lednings- och organisationsformer som förknippas med fjärde vågens konsultanvändning (kapitel 1). Urvalspopulationen har därför begränsats till företag
med dessa karakteristika. Det innebär att de valda företagen har minskat sina
egna stödresurser för ledningstjänster till förmån för inköp av externa tjänster. Det ger en likartad ram för analys och tolkning. Två andra restriktioner
har också införts vid urvalet. Urvalet har gjorts bland företag som finns i
Stockholmsområdet med tanke på möjligheterna att få till stånd fokusgruppsmöten som inte blir alltför tidskrävande för deltagarna ur resesynpunkt. Den andra restriktionen har varit att finna företag som inte ser något
hinder att medverka tillsammans med de övriga företag som kommer att ingå
i fokusgruppen.
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Utvalda fokusgrupper
Fokusgrupper föreslås ha mellan 5-10 deltagare (Morgan 1997, Litosseliti
2003). De viktigaste skälen är att färre inte ger tillräcklig bredd i synpunkter
och åsikter och att fler begränsar möjligheten för deltagare att få komma till
tals och utveckla sina synpunkter. Ambitionen för studiens fokusgrupper har
varit att ha 5-6 deltagare per fokusgrupp för att skapa tillräckligt med tid för
deltagarna inom ramen för den tid som har uppskattats vara realistisk för deltagarnas deltagande. Den möjliga tidsåtgången för en deltagare har bedömts
vara runt 4 timmar varav den effektiva fokusgruppstiden har blivit omkring
1,5 timmar. Resten är restid och ”social tid” före och efter fokusgruppen. Det
verkliga utfallet har blivit 5 deltagare per fokusgrupp med ett undantag. Initialt har 8 personer inbjudits till en fokusgrupp men det har blivit bortfall genom svårigheter att få ihop tillräckligt många vid samma tidpunkt. Det har
tagit 2 -3 byten av mötestider för att klara av målet att ha minst 5 deltagare.
Även om intresset har varit stort för att delta är ett deltagande inte högst prioriterat i deltagarnas agendor. Deltagarna har före fokusgruppsdeltagandet
lockats med att ett deltagande inte enbart innebär att ge ifrån sig synpunkter
utan det finns också möjligheter att få ta del av andras som i ett slags erfarenhetsutbyte. Detta har efter fokusgruppsmötet framhållits som en berikande
upplevelse.
Fem fokusgrupper har genomförts varav två med chefer, en med inköpschefer, en med personalchefer och/eller chefer för ledarutveckling och en med
konsulter från företag som säljer ledningstjänster, figur 5.1.
En av fokusgrupperna med chefer har bestått av chefer som arbetar på vad
som kan beskrivas som övergripande ledningsnivå. I den andra är chefernas
ledningsuppgifter mera av mellanchefskaraktär. Fokusgrupperna har kompletterats med intervjuer med personer som velat men inte kunnat närvara i
en fokusgrupp. Sammanlagt har åtta sådana intervjuer genomförts – två inom
respektive urvalsgrupp till fokusgrupperna. I bilaga 1 finns en mer detaljerad
beskrivning av deltagarna och i figur 5.1 visas när intervjuer och fokusgrupper har ägt rum.
Som en del av förberedelserna för datainsamlingen har också ett idéutbyte
genomförts med medlemmar i Sveriges Managementkonsulter (SMK) och en
pilotstudie genomförts. Idéutbytet med SMK har gett en insyn i hur branschen upplever förändringar i företags inköp av ledningstjänster. Pilotstudien
har, som kommenterats tidigare, gett underlag för val av metod. En återträff
har också arrangerats för samtliga deltagare i fokusgrupperna i augusti 2009.
Hälften av deltagarna deltog men inga från fokusgruppen med inköpschefer.
Under träffen presenterades en del av avhandlingens slutsatser och syftet var
att få deltagarnas reaktioner och kommentarer dels som en del av den slutliga
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analysen och dess slutsatser, dels som en del av kvalitetsbedömningen av
gjorda analyser och tolkningar.

Figur 5.1 Tidsaxel över genomförda fokusgrupper och annan
datainsamling
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Fokusgruppsfråga
Valet av frågor och frågeteknik i fokusgrupperna har styrts av att kunskapen
om inköpsprocessen är relativt grund. Utifrån detta behov har en öppen frågeteknik bedömts vara mest berikande för att få tag på många olika aspekter.
Den fråga16 som därför ställts till samtliga fokusgrupper och intervjuade (med
undantag för pilotintervjuerna) är:
“Vad kännetecknar en drömleverans av en managementkompetenstjänst?”
Frågan har preciserats genom att betona att den tjänst som avses är en tjänst
som används för att förstärka, förändra eller komplettera en företagslednings
eller chefs kompetens i en förändringssituation, dvs den typ av ledningstjänster som studien har avgränsats till (kapitel 1). Ordet ”leverans” har valts i
stället för ”inköpsprocess” för att bättre ansluta till merparten av deltagarnas
språkbruk17 och för att få deltagarna att tänka på hela förloppet och inte bara
en begränsad del. I vardagligt språkbruk förknippas inköpsprocess vanligen
16

Deltagarna var i förväg enbart informerade om att ämnet för fokusgruppen var inköp av tjänster från managementkonsulter.
17
En uppfattning som grundas från erfarenheter från pilotundersökningen
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med upphandling och som i sin tur associeras med vad inköpsspecialister gör.
Avhandlingens fokus är hela inköpsprocessen bestående av inte bara upphandlingsfas utan också integrationsfas och uppföljningsfas. En liknande bevekelsegrund ligger bakom ”managementkonsulttjänst”. De flesta deltagarna
talar om managementkonsulter och managementkonsulttjänster och inte om
ledningstjänster. Grunden för att använda ordet ”kompetens” i stället för
”konsulttjänst” är att markera och kunna beskriva att det rör sig om ett spektra av konsulttjänster. De rör inte enbart förstärkning eller förändring av kunskaper utan också av färdigheter, erfarenheter och/eller värderingar.
Frågan om drömleveransen har upprepats tills att ämnet känts uttömt. Resultatet har blivit att de olika fokusgrupperna har lyft fram mellan 5-7 olika aktiviteter som de tycker är väsentliga för att få tillstånd en drömleverans. Under dialogen efter varje identifierad ”drömaktivitet” har deltagarna gett exempel på vad de menar, vad de gör och vad som påverkar möjligheterna till
att få till stånd ”drömaktiviteten”. Analysprocessen för detta ”rådatamaterial”
beskrivs i nästa avsnitt.
Den frågeteknik som har valts bygger på Flanagans (1954) sk kritiska händelse metoden (critical incident technique). Det är en mycket använd och erkänd kvalitativ metod för utforskande undersökningar inom många olika
forskningsfält där det gäller att fånga deltagarnas uppfattningar utan styrning
(Butterfield et al 2005) och inom forskning som genomförs utifrån ett tolkande eller fenomenologisk paradigm (Chell 1998:51). Metoden är speciellt användbar när ett forskningsområde är sparsamt undersökt och förstått (Gremler 2004). Det är den situation som gäller för den inköpsprocess som är i
centrum för avhandlingens frågor.
Ett grundläggande antagande är att kritiska händelser gör det möjligt att förstå underliggande motiv och förhållningssätt. Berättelser, som berättelser om
kritiska situationer, är ett sätt att få ett titthål för att förstå vad som ligger
bakom (Frost et al 2000:28). Berättelser är ett sätt för människor att förstå hur
aktiviteter hänger ihop och vad som ger dem en mening. Kritiska händelser
metoden erbjuder en möjlighet att inte styra frågor mot olika hypotiserade
specifika aktivteter utan i stället registrera och analysera vad som kommer
upp i en fokusgruppsdialog utifrån en öppen fråga. Datainsamlingen styrs
därmed av fokusgruppsdeltagarnas egna prioriteringar, perspektiv och ordval
(Gremler 2004). Metoden underlättar också för, som i avhandlingens fall, en
välinformerad moderator för fokusgruppen att enklare hålla borta den påverkan som finns inbyggd i att arbeta med ett mer detaljerat frågebatteri. Den
övergripande kritik som finns mot metoden rör främst dess tillförlitlighet
(Chell 1998). Tillförlitligheten i de händelser som återberättas kan påverkas
av sådant som glömska och av vad som kan vara opportunt att säga. Den rå78

dande uppfattningen bland användare av kritiska händelsemetoden är dock att
metoden kan skapa en tillfredställande tillförlitlighet i insamlade data för studier med ett utforskande syfte (Andersson & Nilsson 1964).
Flanagan (1954) definierar en kritisk händelse som en av observatören observerbar mänsklig aktivitet som är tillräckligt komplett för att kunna analyseras
och tolkas. Aktiviteten måste, enligt Flanagan (1954), inträffa i en situation
som är förstådd av observatören, dvs att observatören har en uppfattning om
i vilket sammanhang aktiviteten ingår. Det tillförsäkras i fokusgrupperna genom att deltagarna väljs utifrån att de har varit med om den specifika situation som är i fokus i fokusgruppen. Observatören är således den person som
har utfört eller utför handlingen. Antagandet är att observatören kan återberätta vad som skett, varför och med vilket resultat. Det innebär att det är deltagarnas subjektiva upplevelser som står i fokus (Merton & Kendall 1946).
Med kritisk menar Flanagan (1954:338) en händelse som har en extrem eller
påfallande effektiv eller ineffektiv påverkan på det som studeras. Ett vägledande argument för detta är att extrema situationer är lättare för deltagare att
identifiera och återberätta än mer vanliga och genomsnittliga situationer. Flanagans utgångspunkt är att de kritiska händelserna återberättas. Eftersom
inköpsprocessen för ledningstjänster är stadd i förändring genom den snabba
ökning av inköpen som har skett och sker finns det också anledning att lägga
in en projektiv aspekt. Ett sätt att göra detta är att använda ordet ”drömleverans” i frågeställningen för att något dubbeltydigt både få deltagarna att tänka
på vad som gör inköpsprocessen framgångsrik, dvs är kritiskt för inköpsprocessen och vad som behövs för att göra den framgångsrik.

Analys och tolkning av fokusgruppsdata
Den analys som genomförts på vad som sagts i fokusgruppernas dialoger
bygger på en kombination av innehållsanalys och en tolkande analys. Som
underlag för analyserna ligger både ljudupptagningar och utskrifter från respektive fokusgrupps dialog. Den inledande och återkommande frågan om
”drömleverans” har i respektive fokusgrupp resulterat i dialoger kring 5-7
olika aktiviteter som deltagarna upplevt som viktiga för en ”drömleverans”. I
den dialog som följt på respektive aktivitet har deltagarna lyft fram olika faktorer som främjar eller motverkar en ”drömleverans”. Det har tagit formen av
en dialog som gett insyn i vad som deltagarna gör, tycker borde göras eller
inte göras för att se till att aktiviteten kan underlätta en drömleverans. I vissa
fall har en dialog kring en aktivitet återkommit i anslutning till en annan aktivitet i en senare del av fokusgruppens dialog.
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Innehållsanalys är den vanligaste formen för analys av fokusgruppsdata i företagsekonomiskt anknutna undersöknings- och forskningsprojekt. Analysenheten är huvudsakligen de deltagande individerna men kan också vara gruppen om det gäller att få ett grepp om deltagarnas gemensamma uppfattningar.
Fokusgruppsdata erbjuder också en möjlighet att gå bortom en kategorikategorisering och utnyttja de data som producerats för en fördjupad tolkande
analys (Kidd & Parshall 2000, Smithson 2000, Antaki et al 2003, Gremler
2004, Duggleby 2005). Intresset för analysen riktas då mot en tolkning av hur
deltagarna uttrycker sig, hur deras uppfattningar konstrueras och hur deltagarna relaterar sig till varandras uppfattningar och eventuellt konstruerar gemensamma uppfattningar. Analysenheten är inte bara individ eller grupp utan
också samspelet mellan deltagarna. (Morgan 1997, Kidd & Parshall 2000,
Stewart at al 2007). Analysen har ofta som syfte att skapa teori.
Innehållsanalys har använts för att identifiera kritiska aktiviteter i inköpsprocessen och kategorisera dem. Denna analys har i ett första steg gått ut på att
kategorisera respektive fokusgrupps händelser i induktivt framtagna kategorier. I ett andra steg har händelserna grupperats i kategorier som härletts från
aktivitetsteorins begrepp. Denna analys lyfter fram vad som är väsentligt för
deltagarna i deras erfarenhet och upplevelser av vad som för dem är kärnan i
inköpsprocessens olika faser och dess aktivitetssystem.
Den tolkande analys som gjorts av vad som sagts i fokusgrupperna har främst
tagit sikte på att komma närmare deltagarnas vardagliga handlande i de situationer som varit föremål för fokusgruppens dialog. Deltagarnas dialog om
vad de gör eller tycker borde göras har tolkats utifrån ett tolkningsperspektiv
som Alvesson & Kärreman (2000) benämner som handlings- och förhållandenivån. Syftet med denna analys och tolkning är att få en uppfattning om
vad som förorsakar motsägelser och spänningar i inköpsprocessens aktivitetssystem. Den tolkande analysen ger en möjlighet att inte bara förstå vad som
påverkar dessa situationer utan också vilka motsägelser och spänningar som
de ger upphov till. Det kan säga något om inköpsprocessens och dess aktivitetssystems dynamik.
Gjorda analyser och tolkningar redovisas i kapitel 6 A-E – ett avsnitt för respektive fokusgrupp. I redovisningarna visas både den induktiva kategoriseringen och den kategorisering som bygger på aktivitetsteorins begrepp. Redovisningen börjar med chefsgrupperna och följs av personalcheferna och
inköpscheferna. Slutligen redovisas konsulterna. Denna ordningsföljd har
valts för att markera ytterligheterna.
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Kvalitet i analys och tolkning
De valda metoderna för datainsamling och analys ställer stora krav på kvalitet i genomförandet för att åstadkomma ett trovärdigt och överförbart resultat.
De tre kritiska momenten för ett överförbart resultat är kvaliteten i genomförandet av själva fokusgruppsförloppet, kritiska händelse metoden samt analys- och tolkningsmetoderna.
Fokusgruppsförlopp
Deltagarna i fokusgrupperna har varit engagerade. De har lyssnat på varandra
och de har ifrågasatt varandras uppfattningar. Deltagarna har också värderat
rimligheten i vad som sagts genom att syna varandras berättelser och försökt
komma bakom vad som är ”espoused theories” och vad som är ”theories in
use” (Argyris & Schön 1974:6-7). De har frågat efter exempel på vad som
faktiskt gjorts. Det verkar som att det har skapat ett socialt tryck i fokusgruppen som har gjort det svårt att försköna.
Det innebär att moderatorns uppgift att skapa ett bra dialogklimat som är öppet och för dialogen framåt har underlättats. Den kritiska uppgiften har i stället varit att uthålligt återkomma till ”drömfrågan”, undvika alltför långtgående, i sig intressanta, sidospår och att avgöra när det är dags att ställa frågan
igen. Det har funnits tendenser till avvikelser från huvudspåret i dialogen som
har berott på sådant som initialt olika uppfattningar om tjänstens karaktär, att
någon deltagare har haft en intressant situation som fångat de andras intresse
och lite olika förmåga att uttrycka sig. Moderatorns uppgift i dessa situationer
har varit att undvika att dialogen stoppar upp eller får en slagsida åt någon
alltför pratsam eller inflytelserik deltagare. Överlag har dock deltagarnas
samtalstid i fokusgrupperna varit jämt fördelad vilket kan tolkas som att alla
har fått komma till tals. En sammanfattning av förloppen i fokusgrupperna
finns i bilaga 2.
Moderatorn har också till uppgift att observera processen som underlag för
den kommande analysen och tolkningen. Det är en uppgift som blivit åsidosatt i de genomförda fokusgrupperna genom att den har varit svår att kombinera med rollen som dialogledare. Ljudupptagningarna från fokusgruppsdialogerna och de olika inlägg som följt på varandra kan ge vissa antydningar
om förloppet men är begränsade. En lärdom i efterhand är att det underlättar
att få en bättre uppfattning om själva processen i fokusgruppen om den följs
av ytterligare en person med uppgift att koncentrera sig på processen. Ett alternativt är att göra en videoupptagning.
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Kritiska händelser metoden
Frågan om ”drömleverans” avviker från vad som är gängse frågeställning när
kritiska händelser-metoden används. Argumenten för denna avvikelse har
presenterats tidigare i kapitlet. Den valda formuleringen tycks i dialogen
dock ha uppfattats som att det är kritiska aktiviteter både i ett retroaktivt och i
ett projektivt perspektiv som efterfrågas.
Ett första villkor för att få tillförlitliga händelser är att deltagarna har erfarenhet av det område som är i fokus (Flanagan (1954:335). Det tillförsäkras i
studien genom urvalet av deltagare och att deltagare med likartade erfarenheter har valts till respektive fokusgrupp. En effekt av detta förfarande är att
deltagarna både kan och i fokusgrupperna har verifierat varandras upplevelser men också ifrågasatt genom att be om förtydliganden.
Ett andra villkor för tillförlitliga händelser är att är att de händelser som lyfts
fram skall vara konkreta, avgränsade och innehålla ett ändamål och ett resultat (Flanagan 1954:340). Bedömningen är att dessa kriterier uppfylls i de aktiviteter som lyfts fram i dialogerna utifrån den ställda ”drömleveransfrågan”.
Detta förstärks av att vad som har berättats har likheter med vad som sägs i
de individuella intervjuerna och vad som har kommit ut av den inledande pilotstudien. Den relativt fylliga redovisningen av händelserna i de följande
kapitlen ger en möjlighet att värdera detta påstående.
Det tredje villkoret är att det inte bara blir händelser som berättas ur ett ”expoused” perspektiv. Det finns en risk i fokusgrupper att deltagarna påverkas
av och anpassar sig till varandra, håller undan sådant som kan ställa deltagaren i en ofördelaktig dager och att kritiska händelser friseras och blir mer av
ett önsketänkande än vad som verkligen skett. Fokusgruppsmiljön kan inbjuda till sådana händelser då deltagarna i fokusgrupperna möter andra som har
samma uppgifter och inte vill visa upp eventuella tillkortakommanden. Sådana händelser ger i och för sig insyn i hur de pratar om vad de gör i sådana
sammanhang vilket är intressant. En restriktion är att fokusgruppen i sig
skapar ett sammanhang som inte skall förväxlas med deltagarnas ”vardagliga” sammanhang. Det har delvis undanröjts genom att fokusgrupperna är
homogena, dvs deltagarna har en gemensam erfarenhetsbas av det som är fokusgruppens fokus.
Sammantaget visar denna granskning av tillförlitlighet att det finns ett gap
mellan ”espoused theories” och ”theories in action” men att gapet mellan
dem inte är försvårande stort. I fokusgrupperna har många av de inledande
öppningarna kring en dialog om ett kritiskt område varit av karaktären ”espoused” men den efterföljande dialogen med inlägg från flera deltagare har
fört innehållet i dialogen närmare en ”theory-in-action” nivå bl a genom ex82

empel och frågor från deltagare som velat syna ett påstående. I tolkningsfasen
har det varit möjligt att utnyttja gapet mellan ”espoused” and ”theories in action” för att få indikationer på motsägelser och spänningar som kan antyda en
riktning i inköpsprocessens utveckling. Antagandet är då att ”espoused theories” innehåller ett mått på vad som kan behövas för att uppnå en drömleverans.
Slutligen finns det en risk att moderatorns egna uppfattningar kan slå igenom
och påverka genom ledande frågor eller antydningar om en viss uppfattning. I
de genomförda fokusgrupperna har deltagarna själva varit aktiva i att ifrågasätta varandras berättelser. Det har förbättrat kvaliteten i de händelser som
kommit fram i dialogen.
Analys och tolkningskvalitet
Analys- och tolkningskvalitet underbyggs av att det finns en tillförlitlighet i
de insamlade händelserna och i den kategorisering som görs av händelserna.
Tillförlitligheten har i de insamlade händelserna påverkas av hur väl själva
fokusgruppsdialogen genomförts och hur väl de kritiska aktiviteter som lyfts
fram blir beskrivna. Dessa två kriterier har ovan beskrivits som uppfyllda.
Ytterligare kriterier rör de kritiska händelserna mättnadsgrad och hur de har
kategoriserats (Flanagan 1954, Andersson & Nilsson 1964).
När det gäller mättnadsgrad handlar det om att bedöma om antalet händelser
är tillräckligt täckande för att beskriva det fenomen som de avser att beskriva.
Ett sätt att bedöma detta är att avgöra om ytterligare fokusgrupper tillför nya
typer av händelser. I studien kompletterades de fokusgrupper som initialt genomförts med ytterligare en fokusgrupp med chefer. Ett ledande motiv för
detta var att den första fokusgruppen med chefer bedömdes ge ett för snävt
perspektiv på inköpsprocessen och dess aktivitetssystem. Detta förfarande
har ökat tillförlitligheten i beskrivningar av chefernas uppfattning om aktivitetssystemet. De tre övriga fokusgruppernas händelser har bedömts vara tillräckliga. Deras sammantagna händelser ger ett brett spektrum av händelser
av vad som är av kritisk karaktär i aktivitetssystemet.
Kategorisering av händelser har skett både induktivt och med hjälp av en etablerad referensram. Det senare förfarandet underlättar kategoriseringen och
dess tillförlitlighet genom att det går att etablera någorlunda klara kriterier för
analysen (Flanagan (1954:335). Nackdelen är att det finns risk att missa
andra tolkningar. Det undanröjs till viss del genom den induktiva kategorisering som också gjort. Denna kategorisering har underlättats av att de olika
aktiviteter som lyfts fram har varit tydliga. Val av kategori har därmed förenklats. Det finns därför fog för att säga att tillförlitligheten i kategoriseringsförfarandet är tillfredsställande. I den redovisning av kategoriseringarna som
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görs i nästa kapitel ges en möjlighet att bedöma denna uppfattning genom att
delar av underlaget för kategoriseringen redovisas.
Grunden för tillförlitlighet i själva analysen och tolkningen av händelser och
deras kategorisering blir oundvikligen subjektiv. Subjektiviteten kan balanseras genom att visa hur trovärdigt det som sägs är genom att jämföra med
andra forskningsresultat (Potter & Wetherell 1994). Det har gjorts, i de följande analys- och tolkningskapitlen, genom att jämföra med den forskningsgenomgång som presenterats i kapitel 3 och med min egen långvariga erfarenhet av inköpsprocessen i roller som både köpare och säljare/leverantör.
Sammanfattningsvis förstärker analyser och tolkningar i huvudsak tidigare
forskningsresultat även om det finns motsägelser som leder till nya tolkningar
och slutsatser om inköpsprocessen för ledningstjänster.
Rättvisande bild
Med de mått och steg som vidtagits för att skapa kvalitet i datainsamling,
analys och tolkning finns det skäl att hävda att de slutsatser som dras ger en
rättvisande bild av den inköpsprocess för ledningstjänster som studerats. I
datainsamlingen har flera olika personers vinklingar av inköpsprocessen fått
komma till tals.
Huruvida den bild som ges av inköpsprocessen är mer generellt giltig får
fortsatta studier visa. Urvalet begränsar möjligheterna till generaliseringar
Vad som talar för en mer allmän giltighet är för det första att analys och tolkning bygger på data från fokusgrupper som kommer från företag som regelbundet använder sig av externa ledningstjänster. Den karakteristik av inköpsprocessen som presenteras i kapitel 9 bekräftas av och fördjupar deltagarnas
egen förståelse för inköpsprocessen enligt vad som har kommit fram i den
återträff som har arrangerats. För det andra ligger gjorda tolkningar i linje
med andra forskningsresultat med ett kontextuellt perspektiv, även om slutsatserna i kapitel 9 skiljer sig åt.
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6. I fokus i fokusgrupperna

I de följande delkapitlen 6A – 6 analyseras och tolkas fokusgruppernas dialoger. Redovisningen börjar med chefer och mellanchefer. De följs av personalcheferna och inköpscheferna. Slutligen redovisas konsultcheferna.
Varje delkapitel följer samma mönster. De innehåller två olika analyser samt
en tolkande summering av de viktigaste observationerna. Den första analysen
berör vad som betonas i inköpsprocessen utifrån de kritiska aktiviteter som
lyfts fram i fokusgruppens dialog. Denna analys är gjord utifrån vad som sägs
i händelserna och de olika kritiska aktiviteterna har namngivits utifrån dess
huvudsakliga innehåll. Analysen ger en bild av hur respektive fokusgrupp
uppfattar inköpsprocessens karaktär. Den andra lyfter fram vad som sägs om
inköpsprocessens ledande och organisande utifrån den dialog som följt på
respektive kritisk aktivitet. Denna analys har följt den aktivitetsteoretiska
modell som introducerats i kapitel 4. Det avslutande avsnittet i varje delkapitel tolkar hur fokusgruppen uppfattar inköpsprocessens aktivitetssystem.
Redovisningen exemplifieras med ett urval av citat ur fokusgruppernas drömleveranser och de händelser som de innehåller. Citaten är valda så att de så
långt möjligt representerar vad som är ledande uppfattningar i fokusgruppen.
Syftet är att ge en insyn i vad som av fokusgrupperna ses som kritiskt och att
ge en möjlighet, om än fragmentarisk, att följa underlaget för analys- och
tolkningsprocessen. Själva metoden för analys och tolkning har beskrivits i
kapitel 5.
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Kapitel 6A

Chefernas syn på inköpsprocessen

Dialogen i den här fokusgruppen kretsar framför allt kring drömleveranser
som handlar om att den inköpta tjänsten leder till en bestående kompetensutveckling. Fokusgruppen markerar att det är viktigt att berörda är inblandade i
genomförandet av en drömleverans genom att de är motiverade att engagera
sig och släppa till sin kompetens. Det är också angeläget att problemformulering sker i en öppen dialog tillsammans med konsult och berörda. Deltagarna
uttrycker i dialogen en vilja att arbeta på detta sätt men samtidigt finns det i
dialogen motsägelser som pekar på det motsatta handlingssättet. Det skapar
spänningar i inköpsprocessen.
I kapitlet redovisas först vad som för fokusgruppen med chefer framträder
som kritiska aktiviteter i deras drömleveranser. Denna analys och tolkningen
av den visar hur fokusgruppen uppfattar och i stort karakteriserar inköpsprocessen. I ett andra avsnitt analyseras och tolkas innebörden av dessa händelser för inköpsprocessens organiserande och ledande. Avslutningsvis sammanfattas dessa båda analyser och tolkningar i en beskrivning av hur fokusgruppen uppfattar inköpsprocessens aktivitetssystem.

Inköpsprocessen som en delaktighets- och lärprocess
Cheferna i fokusgruppen18 lyfter i fokusgruppsdialogen fram sju kritiska aktiviteter för en drömleverans. De visas i tabell 6A.1 och har etiketterats utifrån huvudsakligt innehåll.
Den sammanfattande bilden av dessa kritiska aktiviteter är att chefer ser inköpsprocessen som en gemensam samproduktion med berörda och konsult.
Inköpsprocessen ses som en integrerad del av den egna ledningsprocessen.
De beskriver genomgående inköpsprocessen som en delaktighets- och lärprocess som leds av dem själva. Det innebär att cheferna i fokusgruppen
lägger mer vikt vid interaktionsfasen än vid upphandlings- och uppföljningsfaserna i inköpsprocessen. Samtidigt ser de det som önskvärt och av vikt att

18

I bilaga 1 finns en beskrivning av deltagarna
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tilltänkta konsulter deltar i en gemensam problembeskrivning. Den tar sin
början redan i upphandlingsfasen.
Tabell 6A.1 Chefernas uppfattningar om kritiska aktiviteter i inköpsprocessen
Kritiska aktiviteter
Det är kritiskt att skapa förändringsberedskap då förändringar kan
vara smärtsamma
Det gör att motivation och engagemang av medarbetare är en kritisk
aktivitet. Det handlar om att förankra, motivera inblandade att engagera
sig och att släppa till sin kompetens
under chefens aktiva ledning

Problemformuleringen sker tillsammans med konsulten och att den
kan omprövas under integrationsfasen

Välja en konsult som delar köparens
(chefens) och köparens (chefens)
verksamhets värderingar.

Konsulter förväntas ha ett effektivt
arbetssätt. I det effektiva arbetssättet inryms också att konsulter håller
sig till överenskommet uppdrag och
inte ägnar sig åt merförsäljning
Uppföljningen sägs vara kritisk
men görs sällan

Citat från fokusgruppen19, exempel
…om man då ser framför sig något som är väldigt
smärtsamt att ta tag i kan ju leveransen vara rätt
men man känner att det här är en belysning som
blir väldigt jobbig för oss (CD, kommundirektör)
För det första tycker jag att som chef så måste jag
bana vägen för konsulterna och ta kontakt med de
personer som de i sin tur ska prata med, så att de
känner till vad det är det för uppdrag, syfte och
på vilket sätt de är avsedda att delta i den här
processen. Det tycker jag är A och O för att det
skall bli ett bra mottagande (CE, logistikchef,
tillverkning)
Jag uppskattar att ha en dialog med den jag vill
köpa tjänsten av så att man problemformulerar
tillsammans, då får man hjälp att själv sätta ner
på pränt vad som är det verkliga problemet…
(CE, logistikchef, tillverkning)
Man kanske inte tror att det är öppet i början,
åtminstone brukar jag tro att det är verifierat och
att man har tänkt igenom allt, men när man kört
ihop ett tag så inser man att det fanns nya
vinklingar på det här (CA, koncernledning, ITkonsult)
Det är väldigt viktigt med värderingar… (CB,
utvecklingschef, media)
….de måste veta vilka värderingar och uppfattningar som gäller i mitt företag (CD, kommundirektör)
…det är viktigt att komma i tid, leverera kvalitet,
hålla budget och tidplan och kunna lägga in en
extra växel utöver vad den egna organisationen
gör (CC, affärsområdeschef, bank)
…Vad jag tycker vi är dåliga på är uppföljning
och utvärdering….(CB, utvecklingschef, media)

19

Samtliga citat i tabellen, i fortsättningen av kapitlet och i följande kapitel 6B-6E, är direkta utskrifter från
de förda fokusgruppsdialogerna. I ett fåtal citat har viss redigering gjorts av det använda talspråket.
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Framträdande drag i inköpsprocessens aktivitetssystem
I fokusgruppens dialog runt de kritiska händelserna i inköpsprocessen har
deltagarna gett exempel på aktiviteter som underlättar respektive försvårar
den önskade inköpsprocessen och dess genomförande. Dessa händelser har
analyserats och tolkats med hjälp av den aktivitetsteoretiska modell som valts
för att fördjupa förståelsen av inköpsprocessen (kapitel 4). I detta avsnitt redovisas med citat från fokusgruppen vad som karakteriserar chefernas uppfattningar om inköpsprocessens aktivitetssystem. Redovisningen följer den
aktivitetsteoretiska analysmodellens olika noder. De är objekt, subjekt, community, koncept/teknologi/standards, sociala regler och arbetsfördelning samt
spänningar och motsägelser i aktivitetssystemet.

Objekt
Cheferna i fokusgruppen använder sig i huvudsak av konsulter för att lösa
problem i sitt ledningsarbete. Det finns också objekt som handlar om legitimering och avlastning.
Den problemlösning, som är det framträdande objektet är framförallt knuten
till förändringssituationer. Innebörden är att lära sig av och få inspiration av
konsulter i sitt och sina medarbetares ledningsarbete
… jag tycker ofta det är den stora behållningen med konsulter att man lär sig mycket av dem. Det har varit min egen främsta lärokälla under de senaste tio åren (CA,
koncernledning, IT-konsult).

Vilka resultat som detta lärande ger är dock oklart då uppföljningen ofta uteblir trots att det finns goda argument för att göra uppföljningar.
Vad jag tycker vi är dåliga på är uppföljning och utvärdering., men det är som du
sa, hur många har tid till det, nu har vi gjort det, och sedan ska man springa på nya
bollar och just det där att försöka lära sig någonting, varför gjorde vi inte annorlunda, det är ofta det man hoppar över (CB, utvecklingschef, media).

Det tycks ibland inte heller vara önskvärt
Väldigt många har svårt att tänka sig vad jag kunde gjort bättre. Den frågan får
man inte ens prata om. Är det kris vill man inte göra en uppföljning, man vill inte
ens lägga det på bordet. Man vill inte visa de och man är inte intresserad av att
lägga tid på det (CC, affärsområdeschef, bank).
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eller så hoppas man att konsulten gör en uppföljning
Det tycker jag är en dröm också när konsulterna säger själva att de är intresserade
av uppföljning – vad det blev efteråt – inte bara levererar sin produkt och sedan
sticker de till nästa företag, utan att de faktiskt är intresserade av att utvärdera
uppdraget – ledde det här någonstans? (CB, utvecklingschef, media).

Det är också ett lärande med förhinder
Jag upplever att som chef så lär man sig väldigt mycket när det kommer in konsulter. Men det ökar klyftan ibland, därför att medarbetarna inte lär sig på samma sätt
…. det kan öka klyftan till de anställda (CE, logistikchef, tillverkning).

Man kan bli nöjd men ändå inte nöjd, det beror ju på vad man levererar för
resultat. Det kan ju vara smärtsamt för företaget att ta emot så mycket resultat om det är en genomlysning utav vad vi gör för fel, vad kan vi göra bättre,
om man då ser framför sig något som är väldigt smärtsamt att ta tag i kan ju
leveransen vara rätt men man känner att det här är en belysning som blir
väldigt jobbig för oss (CE, logistikchef, tillverkning).

Det finns också objekt som är inriktade mot att ge legitimitet åt det egna agerandet.
Man vill ju ha det man har beställt, man vill både ha någon lite ny frisk synpunkt, men samtidigt inte någon som kommer in och talar om att vi ska göra
på ett helt annat sätt. Har man dragit upp en strategi och så vill man ha
hjälp med att genomföra den så blir det så jäkla mycket strul om det kommer
en ny person och säger att vi har gjort helt fel, ni ska göra så här istället
(CD, kommundirektör).

eller avlastning
En av anledningen att man tar in konsulter är ju för att man inte har tid i
den egna organisationen att göra saker, vilket förhindrar medarbetare att
växa…. Jag tycker att vi i många fall bromsar personalens egen utveckling,
att vi inte har så mycket tillit till den egna personalen som vi skulle kunna ha
om de fick tid att göra saker (CE, logistikchef, tillverkning).

Subjekt
Fokusgruppens chefer ser sig själva som subjekt i inköpsprocessen. Den egna
rollen står i centrum. Det finns inga citat i fokusgruppens dialog som direkt
uttrycker detta men deltagarna utgår genomgående från att det är de som är
subjekt. De nämner att det finns hjälp att få från inköpsspecialister men att
det är de själva som bestämmer.
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Community
Cheferna uttrycker att de i hela inköpsprocessen är beroende av främst konsult och egna medarbetare men också andra berörda för att nå sina objekt.
För det första tycker jag att som chef så måste man bana vägen för konsulterna och ta kontakt med de personer som de i sin tur ska prata med, så att
de känner till vad det är det för uppdrag, syfte och på vilket sätt de är avsedda att delta i den här processen. Det tycker jag är A och O för att det ska bli
ett bra mottagande, under förutsättning att det är ett projekt som man driver
i samverkan med organisationen (CE, logistikchef, tillverkning).

Koncept/teknologi/standards
De ledningsredskap som präglar chefernas verktygslåda under inköpsprocessen är dialog om problemformuleringen, samverkande chefstil och en tumregel om att om möjligt använda samma konsult under en längre tid. Själva inköpsarbetet blir därigenom på sätt och vis standardiserat. Det förenklas av att
chefer håller sig till konsulter som de har jobbat med, som har en bred kompetens och som kan användas för lite olika typer av uppdrag.
Fokusgruppen har en gemensam uppfattning om att en fortlöpande dialog är
nödvändig mellan dem själva och konsulten. Det måste också finnas en beredskap att under denna dialog ompröva det ursprungliga behovet.
Jag uppskattar att ha en dialog med den jag vill köpa tjänsten av, så att man
problemformulerar tillsammans, då får man hjälp att själv att sätta ner det
på pränt, vad som är det verkliga problemet som behöver belysas. Då kanske
man kan komma ifrån det där att man har formulerat sig så tydligt att man
nästan har hamnat utanför vad som egentligen skall levereras. Så jag tycker
det är ett bra sätt att göra en upphandling, att få jobba med den formuleringen tillsammans (CE, logistikchef, tillverkning).
Man kanske har en tanke när man börjar och i de där samtalen får man nya
tankar, så man kan också byta strategi under vägen (CB, utvecklingschef,
media).
Jag tycket alltid att det händer, att det (uppdraget) ändrar inriktning. Man
hittar ett nytt spår som man måste jobba mycket mer med än det spår som
fanns från början (CA, koncernledning, IT-konsult).
Man kanske inte tror att det är öppet i början, åtminstone brukar jag tro att
det är verifierat och att man har tänkt igenom allt, men när man kört ihop ett
tag så inser man att det fanns nya vinklingar på det här (CA, koncernledning, IT-konsult).
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Önskeleveransens kvalitet är enligt cheferna beroende av att de aktivt medverkar. Det innebär att involvera medarbetare och att leda arbetet genom en
samverkande chefsstil. Det tar sig dock lite olika uttryck. De flesta uttrycker
att de utövar sitt ledarskap i en kontinuerlig dialog med konsult och berörda.
Jag upplever att jag som uppdragsgivare lägger ner mycket tid på kontinuerlig dialog för att själv kunna ta ansvar för det som kommer fram och ta ansvar för det så det inte blir en produkt som går vid sidan om och kommer
som en leverans utan att gå parallellt hela vägen (CD, kommundirektör).
Faran är egentligen att man inte har tid med konsulterna. Det är inte bara
det att man inte lär sig utan att rekommendationerna av arbetet inte blir så
förankrat och inte tar så stor hänsyn till hur verkligheten ser ut (CC, affärsområdeschef, bank).

Det finns också inslag av mer handfast styrning som kan tolkas som att de
inte abdikerar från sitt chefsansvar
Jag skulle nog säga att oftast är man inte lika interaktiv hela vägen igenom.
Om det är en lyssnande och konsultativ person så söker man ju förankring
själv hela vägen för man vill ju inte heller ha det här bakslaget i slutändan,
att man står där med en rekommendation som mottagaren inte vill ha eller
som inte hänger ihop, man sitter med olika siffror och två olika sanningar
(CC, affärsområdeschef, bank).

Föreställningen om dialog och det öppna mandatet återverkar på deltagarnas
uppfattningar om hur konsulter köps in. Det är oftast en återkommande
konsult.
Önskeleveransen för mig börjar redan vid urval av konsult. När jag ser tillbaka hur vi har jobbat, det vanliga sättet är att man söker i sitt nätverk efter
konsulter som jag arbetat med, om det är några konsulter jag tycker bra om
och har gjort ett bra jobb, då är jag beredd att lägga ett uppdrag på dem
även om det är utanför deras kärnkompetens för att jag vet att de är så bra
och kloka generellt sätt (CA, koncernledning, IT-konsult).

Sociala regler
De sociala regler som dominerar i fokusgruppens dialog handlar om sådant
som att ge öppna mandat som beskrivits ovan, att ge utrymme för medarbetarnas delaktighet, delade värderingar om hur förändringsarbete går till och
bestämda uppfattningar mot konsulters opportunism. Den dominerande uppfattningen är att förändringsarbete är beroende av medarbetares engagemang
och kompetens och att det fås genom att skapa delaktighet.
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Det finns bland cheferna i fokusgruppen en syn på ledningsarbete som grundas i att förändringar inte kan åstadkommas eller få genomslag om inte berörda är delaktiga i processen
Man får ju aldrig skicka fram konsulten, man måste som chef eller ledare ta
ansvar och få med de anställda (CD, kommundirektör).
Sedan också att välja ut nyckelmedarbetare som måste få växa med den här
processen (CE, logistikchef, tillverkning).

Delade värderingar om hur förändringsarbete går till är en del av de sociala
regler som fokusgruppen lyfter fram.
Därför blir det väldigt viktigt med värderingar, att man hittar konsulter som
har rätt inställning (CB, utvecklingschef, media).
…då är jag beredd att lägga ett uppdrag på dem även om det är utanför deras kärnkompetens för att jag vet att de är så bra och kloka generellt sätt
(CA, koncernledning, IT-konsult).

Samtidigt uttrycks ofta under fokusgruppens dialog en misstänksamhet mot
opportunism hos leverantören.
Det vi är inne på nu är egentligen den jättestora skillnaden mellan några
som har en tjänst eller lösning att sälja, den som knackar dörr och säger att
de ska komma och berätta vad vi kan hjälpa dig med och så har de något
mer eller mindre färdigpaketerat å ena sidan, de flesta konsulterna man möter är på det sättet tycker jag i alla fall, sedan har vi de andra som har hela
kontoret fullt med grejer, powerpointbilder mm, men som möter mig där jag
står och som lyssnar och startar dialogen där vi står och att man inte hela
tiden känner att de försöker sälja in någonting som de har, en analysmetod
eller någonting annat (CA, koncernledning, IT-konsult).

Denna misstänksamhet är en av orsakerna till de motsägelser och spänningar
som tas upp lite längre fram i avsnittet.

Arbetsfördelning
Cheferna i fokusgruppen ser arbetsfördelningen i inköpsprocessen som något
som berör dem själva i förhållande till konsulten och till medarbetarna. Det
handlar om att bana väg för deras möjlighet att medverka. Konsulterna tycks
behandlas som medarbetare, om än tillfälliga sådana.
En del i önskeleveransen är uppfattningen om att konsulter behöver förankras
i den egna verksamheten och bland de berörda egna medarbetarna. Cheferna i
fokusgruppen uttrycker det som att de behöver bana väg.
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För det första tycker jag att som chef så måste man bana vägen för konsulterna och ta kontakt med de personer som de i sin tur ska prata med, så de
känner till vad det är det för uppdrag, syfte, på vilket sätt de är avsedda att
delta i den här processen (CE, logistikchef, tillverkning).

Det gäller också de egna medarbetarna men det finns hinder
Det brukar ofta vara ett problem, de är ofta belamrade med andra saker,
man får aldrig loss dem, de får aldrig växa, det tycker jag är bekymmersamt
(CE, logistikchef, tillverkning).

Motsägelser och spänningar
Fokusgruppsdeltagarnas uppfattningar om inköpsprocessen ledande och organiserande tecknar en bild av en process som sker i en återkommande, öppen dialog. Berördas involvering ses som kritisk och ansvarig chef har en
viktig roll i att leda processen. Det finns också en motbild till detta i dialogen.
Öppenheten liksom involvering är inte alltid på plats. Det skapar motsägelser
i vad de vad säger i fokusgruppen och vad som i viss mån kan utläsas i dialogen om vad de gör. Det ger spänningar i inköpsprocessen som kan beskrivas
som spänningar som uppstår genom att inte veta om man skall ge processen
ett öppet mandat eller ett slutet och om man skall involvera berörda eller välja att vara en styrande genomförare.
Det öppna mandat som deltagarna lyfter fram är inte alltid så öppet. Ibland
tycks det innebära att få en leverans som ger det resultat som man vill ha.
Jag vill inte släppa konsulterna fria i min organisation. Jag har alltid känt,
inte minst i min värld, att det kan strula till det rätt mycket … Nu har jag två
konsulter som arbetar med den frågan, men jag tänker träffa dem innan de
lämnar ifrån sig rapporten. De får lämna en muntlig rapport till mig så jag
ser att jag inte är helt fel ute. Så gör jag, i regel är det inget problem, jag
kan hjälpa dem lite med en del formuleringar, för jag vet att skriver vi så blir
det politisk kaos. Ibland kan det vara så att det här inte stämmer och då får
jag problem, jag släpper inte fram det om jag inte är nöjd med det (CD,
kommundirektör).

Mandatet kan också inskränkas genom att man upplever att konsulter inte
lever upp till vad som överenskommits
…däremot bli man ju förbannad på de där som när man säger en sak till och
så kommer de tillbaka med något helt annat (CC, affärsområdeschef, bank)
Det viktiga är att komma i tid, leverera kvalité, hålla budget och tidplan och
lägga in en extra växel utöver vad den egna organisationen gör, det är ju
därför man tar in konsulter (CC, affärsområdeschef, bank).
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Deltagarnas uttryckta uppfattning är att både konsulter och medarbetare måste vara med och involveras i arbetet för att det skall bli ett användbart resultat
och lärande. Samtidigt säger de att denna involvering förhindras av brist på
tillit och tid.
Jag tycker att vi i många fall bromsar personalens egen utveckling, att vi
inte har så mycket tillit till den egna personalen som vi skulle kunna ha om
de fick tid att göra saker (CE, logistikchef, tillverkning).
Det blir lite dumsnålt, man skulle kunna sänka timarvodet lite mer för att få
in förändringsdelen ovillkorligen så man inte kan klippa där, och att man
även som konsult är intresserad av att resultatet ska bli bra. Man skär så tidigt man kan från konsulten, det här ska vi klara själva så försöker man beordra ut det utan att ge förutsättningarna (CC, affärsområdeschef, bank).
Om jag är riktigt futuristisk, då skulle jag kunna tänka mig att ha ett samarbete med ett konsultbolag, som man kunde byta ut sina egna medarbetare ett
tag i konsultbolaget. Sedan kunde man anställa konsulter så hade man ett
kontinuerligt utbyte av människor mellan ett konsultbolag och den egna organisationen. Då skulle man få en otroligt hälsosam mix av människor och
kulturer och låta det växa ihop (CD, kommundirektör).

Chefernas uppfattning om inköpsprocessens aktivitetssystem
Fokusgruppens dialog, som redovisats ovan tolkas som att cheferna ser det
huvudsakliga objektet med köpet av ledningstjänster och dess inköpsprocess
som en förstärkning av sina och sina medarbetares ledningskompetens. De
ser aktiviteterna som en del av sitt eget aktivitetssystem för att leda och
åstadkomma utlovade resultat. Processen sker i samverkan mellan dem själva, deras medarbetare och leverantören. Det finns också inslag av objekt som
legitimitet och avlastning. De ser upphandlingsfasen och integrationsfasen
som en integrerad del av inköpsprocessen. Själva upphandlingsfasen underlättas av att de regelmässigt handlar upp konsulter som de har tidigare relationer med. Om de behöver göra ett nytt val reduceras beslutets höjd genom
att de förlitar sig på rekommendationer från personer i sina nätverk. Det gör
att beslut om val av leverantör inte blir speciellt komplext. Ytterligare ett skäl
tycks vara att många av köparna ser sig som lika kompetenta i ledningsarbete
som sina tilltänkta leverantörer. De viktigaste urvalskriterierna är huruvida
konsulten delar deras värderingar och förstår deras affär. De är beredda att
anpassa och definiera uppdraget i samverkan med leverantören. Cheferna betonar att det är de som styr inköpsprocessen men förlitar sig på medarbetares
och leverantörers medansvar. Det sker utifrån en syn på förändringsarbete
som bygger på vikten av delaktighet och gemensamt lärande som framgångs95

faktor i förändringsarbete. Inköpsavdelningar tycks inte spela någon stor roll
i deras inköpsprocess.
Chefernas aktivitetssystem för inköp av ledningstjänster kan därför summeras
som i figur 6A.1. De ser inköpsprocessen som en del av sitt aktivitetssystem
för att genomföra sitt ledningsarbete. Objekt är att ge ett kompetenstillskott i
det egna ledningsarbetet. De är själva subjekt. De leder arbetet men är beroende av sina medarbetares medverkan. Medarbetarna är tillsammans med
konsulten den community som de ser sig som beroende av. Detta samspel
mellan subjekt, objekt och community utgör den inre triangeln i den aktivitetsteoretisk inspirerade modell som valts för analys och tolkning figur 6A.1.
Det är invävt i och påverkat av de koncept/teknolgi/standards, sociala regler
och arbetsfördelning som utgör det sammanhang i vilket inköpsprocessen
utspelas.

Figur 6A.1. Inköpsprocessen som en delaktighets- och lärprocess.

KONCEPT/TEKNOLOGI/STANDARDS
Dialog/Samverkande chefsstil/Återkommande konsult

c
SUBJEKT
Chef

a
SOCIALA
REGLER
Förändringsarbete
som lärprocess
Delaktighet
Mot opportunism

b

COMMUNITY
Medarbetare, andra
berörda och konsult

MOTSÄGELSER OCH
SPÄNNINGAR
a. Delaktighet vs
utebliven delaktighet
b. Öppet mandat vs
utebliven öppenhet
c. Involvering vs agera
själv

OBJEKT
Kompetenstillskott
RESULTAT
i ledningsarbetet, speciellt i
förändringssituationer,
avlastning och legitimitet
ARBETSFÖRDELNING
Chefer är ansvariga
Bana väg för medarbetares
medverkan
Konsulter som tillfälliga
medarbetare

De sammanhangsfaktorer som cheferna lyfter fram som väsentliga indikeras i
figur 6A.1. Ett vägledande koncept är att förändringsarbete sker i ett öppet
klimat. Ledningsteknologin är att samverka och att samverkan med konsult
standardiseras genom att arbeta med samma konsult. I arbetsfördelningen
mellan dem själva och andra berörda anser de att de själva har en avgörande
roll när det gäller att bädda för framgång genom att få de egna medarbetarna
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att medverka samt känna delaktighet och medansvar i förändringsprojekt. De
leder själva arbetet och konsulterna tycks behandlas som medarbetare, om än
tillfälliga sådana. De sociala regler som dominerar handlar om sådant som
att ge öppna mandat, att bana väg för och ge tid för lärande samt att konsulter
inte försöker merförsälja. Den mest avgörande uppfattningen är att förändringsarbete är beroende av medarbetares engagemang och kompetens. Det
skapas genom delaktighet.
Aktivitetssystemet har motsägelser och spänningar. Några av de mest framträdande motsägelserna som leder till spänningar visas i figur 6A.1 som stjärnor. (a) markerar motsägelser mellan önskvärt resultat och uttalad kultur som
leder till spänningar, (b) mellan chefens agerande som ledare och uppfattningar om hur arbetsfördelningen bör vara och (c) olika uppfattningar om hur
inköpsprocessen bör gå till.
Enligt cheferna är det viktigaste resultatet för inköpsprocessen att det leder
till att förändringar kommer till stånd och att förändringsuppdraget ger bestående resultat. Grundvärderingen är att det sker genom att berörda är med och
känner sig delaktiga. Samtidigt kan framtagna förslag förkastas om det inte
stämmer med chefens uppfattning. Det skapar spänningar genom att chefer
ibland inte släpper fram de resultat som tagits fram i samverkan. Det visar på
misstroende mot medarbetarnas kompetens och förändringsvilja (a).
Chefers uppfattning är att förändringsarbetet bedrivs i former i vilka både
medarbetare och konsulter har öppna mandat att påverka utfallet men det åsidosätts då och då och skapar spänningar. De sker genom att konsulter ibland
används som ersättare för egna medarbetares upplevda brist på målinriktning
och ansvarstagande för förändringar. Konsulter tycks förväntas vara rollmodeller i ett gemensamt förändringsarbete. Deras kompetens ses då som överlägsen medarbetarnas samtidigt som medarbetare inte ges förutsättningar att
få tid att medverka Det skapar motsägelser med spänningar som följd mellan
uttalade värderingar om delaktighet och utebliven delaktighet (b).
Det finns en motsägelse mellan att agera som en chef som involverar medarbetare och en press på att snabbt åstadkomma resultat. Det skapar spänningar
(c). I huvudsak tycks deltagarna omfatta den gällande bilden av att man som
chef måste genomföra sitt arbete genom involvering och delaktighet. De ser
det som den bästa och snabbaste vägen till resultat. Samtidigt finns en uppfattning om att medarbetare och/eller konsulter inte kan axla eller vill axla ett
sådant ansvar. I stället kräver förändringsarbete en fast hand som vet vad den
vill. Det yttrar sig i att välja konsulter som man har arbetat länge med, att låta
konsulter göra sådant som man inte kan få sina medarbetare att göra och att
ge medarbetare dåliga förutsättningar för och förtroende att vara delaktiga.
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Kapitel 6B

Mellanchefernas syn på inköpsprocessen

Dialogen i fokusgruppen med mellanchefer lyfter fram drömleveranser som
handlar om konsultval, relationer med konsulter och om hur ett bra samarbete
ser ut.
I kapitlet redovisas först vad som för fokusgruppen med mellanchefer framträder som kritiska aktiviteter i deras drömleveranser. Denna analys och
tolkningen av den visar hur fokusgruppen uppfattar och i stort karakteriserar
inköpsprocessen. I ett andra avsnitt analyseras och tolkas innebörden av dessa händelser för inköpsprocessens organiserande och ledande. Avslutningsvis
sammanfattas dessa båda analyser och tolkningar i en beskrivning av hur fokusgruppen uppfattar inköpsprocessens aktivitetssystem.

Inköpsprocessen som en kontrakts- och arbetsledningsprocess
Mellancheferna i fokusgruppen20 lyfter i fokusgruppsdialogen fram fem kritiska aktiviteter för en drömleverans. De visas i tabell 6B.1 och har etiketterats utifrån huvudsakligt innehåll.
Den sammanfattande bilden av dessa kritiska aktiviteter är att mellanchefer
ser inköpsprocessen som en kontrakts- och arbetsledningsprocess. De lägger
för det första lägger stor vikt vid att arbetsleda konsulten. Konsulten ges en
roll som tillfällig ställföreträdare eller coach i det egna ledningsarbetet. Ett
andra drag är att det är viktigt att konsulten är följsam mot chefens intentioner och levererar vad som lovats. En kritisk händelse i detta sammanhang är
att finna och välja konsulter som förstår företagets kultur och mellanchefens
situation. Precis som i fokusgruppen med chefer är mellancheferna öppna för
en gemensam problembeskrivning under upphandlingsfasen tillsammans med
tilltänkt konsult för att överbrygga mellan vad som sker i upphandlingsfasen
och integrationsfasen. Ett tredje drag är att de ser en fördel i att bygga långsiktiga relationer med en konsult. Det underlättar samarbetet och det förenklar inköpsprocessen genom att man vanligen kontrakterar tidigare anlitade
konsulter eller kontrakterar någon som man blivit rekommenderad.
20

I bilaga 1 finns en beskrivning av deltagarna
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Tabell 6B.1 Mellanchefernas uppfattningar om kritiska aktiviteter i inköpsprocessen
Kritiska aktiviteter
Välja konsulter som förstår företagets kultur och mellanchefens situation

Konsulten är följsam mot chefens
intentioner och levererar det som avtalats

Citat från fokusgruppen, exempel
…kulturförståelse är jätteviktigt …det handlar
både om logiken i organisationen och språket
man använder (MB, utvecklingschef, utbildningsföretag)
…det är bra med långa relationer men de kan
bli för långa (MA, bankkontorschef, bank)
…Man måste veta exakt vad de skall göra, vilket syfte och mål man har annars kan det skena
iväg ganska snabbt (MA, bankkontorschef,
bank)
…att konsulten vidarebefordrar det jag tycker
fast med andra ord och gör mitt jobb fast på
annorlunda sätt (MA, bankkontorschef, bank)

Uppföljning är inte speciellt välutvecklad utan tycks vara integrerad i
arbetet med konsulten under hela inköpsprocessen.

…att de gör det arbete som de blivit kontrakterade för (MC, utvecklingschef, försäkringsbolag)
…det är inte så mycket konsulten man följer
upp utan det är mera arbetet som konsulten
varit med och initierat som man följer upp
(MB, utvecklingschef, utbildningsföretag)

Det underlättas av att ha långsiktiga
relationer med en och samma konsult
En klar problembeskrivning för att
få ut det man vill.

Framträdande drag i inköpsprocessens aktivitetssystem
I fokusgruppens dialog runt de kritiska händelserna i inköpsprocessen har
deltagarna gett exempel på aktiviteter som underlättar respektive försvårar
den önskade inköpsprocessen. Dessa händelser har analyserats och tolkats
med hjälp av den aktivitetsteoretiska modell (kapitel 4) som valts för att fördjupa förståelsen av inköpsprocessen. I detta avsnitt redovisas, med citat från
fokusgruppen, vad som karakteriserar mellanchefernas uppfattningar om inköpsprocessen. Redovisningen följer den aktivitetsteoretiska analysmodellens
olika noder. De är objekt, subjekt, community, koncept/teknologi/standards,
sociala regler och arbetsfördelning samt spänningar och motsägelser i aktivitetssystemet.
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Objekt
Mellancheferna i fokusgruppen framhäver att konsulten bidrar till att de får
hjälp med och/eller ökar sin egen kompetens att leda sin verksamhet. De ser
ett inköp av ledningstjänster som en medveten åtgärd för att legitimera sina
utvecklingsinsatser gentemot medarbetare men också för att avlasta sig själva. Inköpet förväntas också ge ett bidrag till den egna kompetensutvecklingen. Mellancheferna vill få del av den kompetensbredd som de föreställer sig
finns hos konsulter genom att de bl a arbetat åt olika företag.
Handlar väl rätt mycket om att tillföra energi, att känna så här skall jag
göra, vilket tillför energi till en hel organisation eller till någon individ därför att man får ny insikt eller nya uppslag. Det tycker jag är ett viktigt inslag
(MC, utvecklingschef, försäkringsbolag).
…men jag har också ett litet behov av, som jag ibland känner är otillfredsställt, att ha modeller, verktyg eller teorier att hänga upp det på (MB, utvecklingschef, utbildningsföretag).

De vill också använda konsulter för att skapa legitimitet för sina egna förslag
och beslut
…konsulten vidarebefordrar det jag tycker fast med andra ord, med en annan röst och gör mitt jobb fast på annorlunda sätt. Det är inte bara jag som
står och mässar på arbetet. Drömmen är ju då att jag frigör tid (MA, bankkontorschef, bank).

samt för att få avlastning
Det kan vara någon som går in och hjälper en att göra ett jobb men en annan roll är någon sorts personligt stöd, bollplank som man kan återkomma
till, äta lunch med då och då. Det är en viktig roll (MA, bankkontorschef,
bank).

Subjekt
Det är mellanchefen själv som är subjekt för den inköpta ledningstjänsten.
Mellancheferna uttrycker det bl a som att de behöver personlig avlastning
…då kände jag att det här blir ganska tufft. Jag måste faktiskt ha någon form
av bollplank och stöd. Då valde jag att plocka in en konsult… som jag kan
ha som coach… (MC, utvecklingschef, försäkringsbolag).

eller att de behöver någon som gör en del av jobbet för dem
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Du behöver ibland någon som tar skiten för någonting…. Konsulten visste
att han gick in och tog en sådan roll, att komma med den där jobbiga utifrån
rösten (MB, utvecklingschef, utbildningsföretag).

Community
Mellancheferna ser inköpsprocessen som en affär mellan sig och konsulten.
Övriga aktörer ges inte någon betydande roll i processen.

Koncept/teknologi/standards
Mellancheferna är måna om att betona att det är de som leder konsulten. Arbete skall ske på deras villkor eftersom resultatet faller tillbaka på dem genom deras chefsansvar.
…att konsulten vidarebefordrar det jag tycker fast med andra ord och gör
mitt jobb fast på annorlunda sätt ((MA, bankkontorschef, bank).

Det underlättas av att konsulten väljs utifrån att han/hon kan verksamheten .
Det viktigaste jag tror spontant är att man kan företagskulturen så att man
utgår från den, så man inte kommer in och försöker ändra på några grundstenar, om det inte är det som är uppdraget (MA, bankkontorschef, bank).

Det främsta ledningsverktyg som mellancheferna förlitar sig på i inköpsprocessen är en klar problembeskrivning. Det begränsar konsultens uppgift och
underlättar för mellanchefen att leda konsultens arbete i den önskade riktningen. Mellancheferna tolkar sitt ledningsansvar som grundat i kontroll och
kan beskrivas som en instruerande chefsstil. Bakom detta agerande ligger en
uppfattning om att konsulter har en dold agenda som består i att leta nya uppdrag.
Det finns många gånger konsulter som man tagit in som egentligen bara har
för avsikt att komma in och sedan går de vidare till andra uppdrag. De letar
uppdrag hos oss (MC, utvecklingschef, försäkringsbolag).
Det kan vara så i något fall att konsulten inser att det behövs mer konsulthjälp här, så han ger inte hela lösningen utan inväntar dikeskörningen (MA,
bankkontorschef, bank).

Det leder till att deltagarna är försiktiga och snäva i sina uppdragsbeskrivningar så att konsultens uppgift får karaktären av ett slutet mandat.
Det första vi frågar en konsult är vilket datum han skall ut härifrån. Det är
ett bra sätt att markera att han är inne för ett specifikt uppdrag och att när
det är slut så är det slut (MC, utvecklingschef, försäkringsbolag).
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Ledningen av konsulten förstärks av att de försöker standardisera sitt val av
konsulter genom att välja en konsult som de har arbetat ihop med tidigare.
…jag har upplevt att man kan komma i en svagare sits än konsulten i ett inledningsskede. Jag har en bild av vad jag vill uppnå men relativt vag så det
är svårt att gå i clinch med exakt hur omfattande och på vilket sätt det skall
göras. Det är en liten chansning och då går man tillbaka till någon man
känner eller som andra har rekommenderat (MB, utvecklingschef, utbildningsföretag).

Denna standardisering kombineras med att inte låta konsulter känna sig säkra
på att få nya uppdrag. De långsiktiga relationerna kan ses som långsiktiga
relationer på prov.
Jag försöker vara tydlig med vilket uppdraget är, sedan lägger jag in en
paus, även om jag ser att det skulle gå att använda den här konsulten igen,
…en paus på en månad eller så innan man går på nästa uppdrag så att de
inte hakar i varandra (MB, utvecklingschef, utbildningsföretag).

Sociala regler
Mellancheferna störs av konsulters tendens att försöka sälja mer än vad som
behövs. Det skapar en kontrollkultur i inköpsprocessen.
…de gör det arbete som de blivit kontrakterade för enligt projektdirektivet så
att inte konsulten styr oss utan att vi styr hur vi vill att konsulten skall arbeta
(MC, utvecklingschef, försäkringsbolag).

Arbetsfördelning
Mellanchefernas syn på rollfördelningen i inköpsprocessen är att den omfattar enbart dem själva och konsulten. De ser konsulten som ställföreträdare,
förtrogen rådgivare eller syndabock alltefter behov.
…att konsulten gör mitt jobb, ersätter min röst, så att jag kan frigöra tid … ,
inte hjälp i linjen utan till mig (MA, bankkontorschef, bank).

Spänningar och motsägelser
Fokusgruppsdeltagarnas uppfattningar om inköpsprocessen ledande och organiserande präglas av att de ser den som en kontrollerad process som leds av
dem själva. Det finns dock motsägelser som ger spänningar i inköpsprocessen som kan hänföras till att mellanchefer vill ha kontroll över förloppet samtidigt som man inser att det kan begränsa utbytet av tjänsten. Ytterligare en
motsägelse är att mellancheferna säger att det är önskvärt med långa relatio-
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ner parallellt med att de framför att relationer kan bli för långa med förfång
för resultatet.
I deltagarnas uppfattningar om sin konsultanvändning betonas vikten av att
styra konsulten för att inte bli styrd och för att hålla koll på kostnader
Ju mer jag pratar med konsulten ju mer kan det kosta och då måste man veta
exakt vad de skall göra, vilket syfte och mål man har, annars kan det skena
iväg ganska så snabbt (MA, bankkontorschef, bank).

Deltagarna uttrycker en oro för att konsulter genomför sin egen agenda och
inte deras. De framställer det dock i en dager av att de kan stävja dessa tendenser genom att de ser igenom konsulters åtgärder för att skapa merförsäljning. Det finns samtidigt i dialogen motsägelser som antyder att man är beredd att acceptera vissa frihetsgrader.
Att man får det man bett om och så lite till, någonting lite oväntat, en öppning in mot något annat område, någon bild, inte det att de går och gör någonting annat utan att de gör det med lite toppkvalitet på något sätt, som
troligen baseras på saker som ligger i angränsning eller i det kontaktnät
som de har och som gör att de har fått en insikt (MB, utvecklingschef, utbildningsföretag).

Det väcker dock spänningar i inköpsprocessen.
… det får inte bli för stora steg man skall ta… små nyanser och lite energikickar, delmål och sådana saker som kan fixa det här den närmaste tiden så
är det ett steg på vägen (MA, bankkontorschef, bank).
Det är svårt. Det är inte alltid säkert att jag kan det bättre, nästan på gränsen till att jag inte kan det tillräckligt bra för att tala om exakt vad jag vill
ha. Jag har upplevt att man kan komma i en svagare sits än konsulten i ett
inledningsskede (MB, utvecklingschef, utbildningsföretag).

Dessa motsägelser och de spänningar som de ger upphov till kan tyda på att
den tuffa attityd om styrning av konsulterna som uttrycks i fokusgruppen inte
är så tuff. Det kanske snarare är en försvarsåtgärd mot en rädsla för opportunism. Den kan få negativa konsekvenser för vad de egentligen skulle vilja få
ut av konsulten jämfört med om de vågat släppa lite på styrningen. Det kan
leda till ännu mera misstänksamhet med mera styrning som följd.
Deltagarna markerar i sina föreställningar att de vill ha långa relationer för
att det skapar trygghet i relationen genom förutsägbarhet och genom att konsulten kan företaget och köparens situation. Samtidigt säger de att det inte är
bra med långa relationer
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Blir man kvar för länge i huset och blir någon sorts huskonsult så finns ju
risken att man har svårt att skilja på sin konsultroll.. man blir mer eller
mindre en linjeperson. Det tror jag är jättefarligt (MC, utvecklingschef, försäkringsbolag).
Då tappar man en av de här viktiga aspekterna nämligen att ha många olika
arenor att lyfta in ...om det är någon som är väldigt nära oss då finns det
risk att man tappar det där (MB, utvecklingschef, utbildningsföretag).

Det skapar en spänning mellan den trygghet som en långvarig relation upplevs kunna skapa och de öppningar i form av nya perspektiv som en ny leverantör kan ge. Det tycks som trygghet går före risken med långa relationer
och möjligheterna att få in lite mer omtumlande kompetensförstärkning.
Riskavvärjning går före.

Mellanchefernas uppfattning om inköpsprocessens
aktivitetssystem
Mellancheferna ser objektet för inköpsprocessen som en legitimering och avlastning i deras eget ledningsarbete. De ser aktiviteterna som en del av sitt
eget aktivitetssystem för att leda och åstadkomma utlovade resultat. Processen sker i samverkan mellan dem själva och konsulten. Det sker utifrån en
chefstil som mer tycks betona chefens styrning av medarbetar inklusive konsulter än av att skapa delaktighet. Mellancheferna framhäver sitt ledningsansvar och att det är som styr inköpsprocessen. De lyfter fram vikten av kontroll och riskbegräsning. Stor vikt läggs vid att formulera en klar problembeskrivning.
Inköpsprocessen kan beskrivas som en kontrakts- och arbetsledningsprocess.
Själva upphandlingsfasen underlättas då de regelmässigt försöker ha långsiktiga relationer med leverantörer som de ser som tillfälliga och återkommande
medarbetare. Det gör att inköpsbesluten när det gäller val av leverantör inte
blir speciellt komplexa. Om de behöver göra ett nytt val reduceras beslutets
höjd genom att de förlitar sig på vad som skulle kunna betecknas som ”provanställning” eller rekommendationer från personer i sina nätverk. De viktigaste urvalskriterierna är huruvida konsulten delar deras värderingar och förstår deras affär. Inköpsspecialister tycks inte spela någon roll i deras inköp.
Mellanchefernas aktivitetssystem för inköp av ledningstjänster kan därför
summeras som i figur 6B.1. De ser inköpsprocessen som ett aktivitetssystem
som har som objekt att stärka deras personliga ledningsarbete. Objektet är att
få hjälp med och/eller öka sin egen kompetens att leda sin verksamhet. Ibland
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sker det för att kunna skylla impopulära åtgärder på konsulten. Avsikten är då
att ge tyngd åt de egna argumenten. Det innebär att objektet är mångtydigt
men förväntas i grunden resultera i en legitimering av det egna ledningsarbetet och/eller en avlastning. Det finns också objekt som handlar om den egna
kompetensutvecklingen. De är själva subjekt. När det gäller community så
ser sig mellanchefer i inköpsprocessen som enbart beroende av relationen till
konsulten. Det är enbart konsulten som de släpper in i arbetet utifrån en ledningssyn och ledningskultur som framhäver chefens roll och ansvar som arbetsfördelare.

Figur 6B.1. Inköpsprocessen som en kontrakts- och
arbetsledningsprocess
KONCEPT/TEKNOLOGI/STANDARDS
Detaljerat uppdrag/Instruerande chefsstil/
Återkommande konsult på prov

c

OBJEKT
Skapa legitimitet
och avlastning
i ledningsarbetet

SUBJEKT
Chef

a
SOCIALA
REGLER
Kontroll
Mot opportunism

MOTSÄGELSER OCH
SPÄNNINGAR
a. Balansera kontroll vs
att få “det lilla extra”
b. Styra eller styras
c. Långsiktig relation vs
begränsad
RESULTAT

b
ARBETSFÖRDELNING
Konsulter i roller
som ställföreträdare,
förtrogen rådgivare
eller syndabock

COMMUNITY
Konsult

Inköpsprocessen sker inom en ram av sammanhangsfaktorer som präglas av
koncept som att ge detaljerade uppdrag utifrån en ledningsteknologi som
bygger på att chefen leder arbetet. Arbetet med konsulten standardiseras
genom att samma konsult används under lång tid och ofta under villkor som
kan liknas vid ”provanställning”. I arbetsfördelningen mellan sig själva och
konsulten ser de konsulten som ett slags assistent som har till uppgift att
främja den egna ledningsuppgiften. Konsulten ges roller som ställföreträdare,
förtrogen rådgivare eller syndabock. De måste dock hållas i strama tyglar så
att de inte tar över. Det finns en ängslan för detta. De sociala regler som dominerar präglas av chefens behov av att ha kontroll över sin relation till medarbetare och konsult. Resultatet blir ett slutet mandat för konsulten. Det yttrar
sig bl a i att cheferna i fokusgruppen väljer konsulter som förstår verksamhe106

tens logik och som de har utvecklat en långsiktig relation med. Relationen får
dock inte bli för intim. Den riskerar då att öppna för bristande kontroll av
konsultens arbete.
Det finns friktion och tvivel i mellanchefernas aktivitetssystem. Det yttrar sig
i motsägelser och spänningar. Några av de mest framträdande motsägelserna och de spänningar som de ger upphov till visas som stjärnor i figur 6B.1.
Stjärna (a) representerar motsägelser och spänningar som uppstår mellan att
kontrollera och få det lilla extra. Enligt mellancheferna är det viktigaste resultatet för inköpsprocessen att den leder till att de får stöd i sitt chefsarbete i
form av legitimitet och avlastning. Det underlättas av att arbeta med konsulter som man känner. Risken för att de går utanför överenskomna ramar minskas och styrningen underlättas. Samtidigt uttrycker mellancheferna att detta
arbetssätt kan äventyra det förväntade resultatet som också uttrycks som att
få det där lilla extra dock i lagom och kontrollerade doser. De inser att en alltför hård styrning och förkärleken till långvariga relationer kan innebära att
kvaliteten i leveransen successivt sjunker genom att chef och konsult blir för
lika.
Stjärna (b) visar spänningar som uppstår i motsägelser mellan att vilja styra
och ängslan att inte kunna göra det. Mellancheferna uttrycker medvetet att
det är de som styr och att konsulter skall agera enligt deras instruktioner. De
är dock osäkra på om de kan avstyra att konsulten tar kommandot genom att
de upplevs ha ett kompetensövertag och en drivkraft att skapa merförsäljning.
Det finns en skönjbar underton i fokusgruppens dialog som handlar om en
spänning mellan att vara i förarposition och samtidigt känna att de inte är det.
Spänningen späs dessutom på genom insikten om att styrningen kan motverka det förväntade resultatet. Att styra eller styras är frågan?
Stjärna (c) uttrycker spänningar utifrån motsägelser som uttrycks som t ex att
ha långsiktiga relationer med en konsult eller att byta regelbundet för att få
nya impulser. Mellancheferna har en ganska homogen föreställning om att
konsulter används som stöd och ställföreträdare i det egna chefsarbetet. Det
det kräver både en direktstyrning och en indirekt styrning via långvariga relationer och företagsförståelse. Konsultbyte skapar samtidigt spänningar som i
viss mån undanröjs med vad som kan beskrivas som ”provanställning”. Mellancheferna i fokusgruppen köper in konsulter som de provat i ett kortare
uppdrag eller som använts på annat håll i deras företag. Mellanchefer med
större erfarenhet av konsultanvändning tycks ha en större benägenhet att mer
frekvent byta konsult för att inte fastna i likhet och beroende.
.
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Kapitel 6C

Personalchefernas syn på inköpsprocessen

Dialogen i den här fokusgruppen kretsar framför allt kring drömleveranser
som handlar om att användarna av ledningstjänster, framförallt chefer, tar sitt
ansvar för inköpsprocessen, att problemformuleringen och samproduktionen
kring tjänsten utmanas i en öppen dialog tillsammans med konsult och berörda och att den valda leverantören visar prov på integritet. Samtidigt finns det
en tveksamhet om huruvida chefer både kan och vill ta sitt ansvar och om
konsulters vilja att samverka. Personalchefer ser sig därför som en form av
controller under inköpsprocessen. Det skapar motsägelser och spänningar
under inköpsprocessens genomförande.
I kapitlet redovisas först vad som för fokusgruppen med personalchefer framträder som kritiska aktiviteter i deras drömleveranser. Denna analys och tolkningen av den visar hur fokusgruppen uppfattar och i stort karakteriserar inköpsprocessen. I ett andra avsnitt analyseras och tolkas innebörden av dessa
händelser för inköpsprocessens organiserande och ledande. Avslutningsvis
sammanfattas dessa båda analyser och tolkningar i en beskrivning av hur fokusgruppen uppfattar inköpsprocessens aktivitetssystem.

Inköpsprocessen som partnerskap
Personalcheferna i fokusgruppen21 lyfter i fokusgruppsdialogen fram sju kritiska aktiviteter för en drömleverans. De visas i tabell 6C.1 och har etiketterats utifrån huvudsakligt innehåll.
Den sammanfattande bilden av dessa kritiska aktiviteter är att personalchefer
ser inköpsprocessen som en process som sker i partnerskap. För det första ser
de inköpsprocessen som en samproduktion som omfattar alla som är berörda.
Ett andra drag är att de lyfter fram att problemformulering för uppdraget sker
i ett öppet givande och tagande mellan berörda inklusive tilltänkta konsulter.
Ett tredje drag är att de ser som sitt uppdrag att bädda för att rätt kvalitet köps
in, att få tag på tjänster och konsulter som har rätt kompetens och kvalitet.
Konsultens kompetens, erfarenhet av företagets situation och delade värderingar ses som viktigare än färdigheter i specifika metoder. Den vikt som per21

I bilaga 1 finns en beskrivning av deltagarna.
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sonalcheferna lägger vid delade värderingar motiverar de med att det ger viss
garanti för att konsulter arbetar inom de ramar som företagets värderingar
och strategi sätter.
Tabell 6C.1. Personalchefernas uppfattningar om kritiska aktiviteter i inköpsprocessen
Kritiska aktiviteter
Samproduktion som involverar berörda

Chefer tar sitt chefsansvar och låter inte
konsulten stå för ansvaret under inköpsprocessen

Valet av konsult bli rätt i förhållande till
uppgift och värderingar

Problemformuleringen utmanas

Konsulter följer överenskommelser och
givna förutsättningar

Konsulter visar integritet i sitt arbetsätt

Uppföljningen behöver bli bättre

Citat från fokusgruppen, exempel
…det är ett samjobb där man i själva arbetet också för den medarbetare som är
med i arbetet får ut någonting och har lärt
sig något under resan (PB, personalchef,
revisionsföretag)
…chefer försöker köpa sig fria från resultatet genom att säga att det var en dålig
konsult (PC, ledarutvecklingschef, bank)
…det är viktigt att göra klart vem som har
ansvar för projektet (PE, ledarutvecklingschef, bank)
…är det ett konsultföretag som har mer
eller mindre färdiga lösningar då ringer
det en varningsklocka i mina öron (PE,
ledarutvecklingschef, bank)
…att de agerar i en anda …där de har
med lärande under processen (PA, personalchef, tillverkning)
…är lyhörda och har modet att konfrontera och bredda behovsbilden (PB, personalchef, revisionsföretag)
…att konsulten kommer in och ställer bra
frågor (PA, personalchef, tillverkning)
…vi har idéer om utveckling av vår verksamhet .. då får inte en konsult börja göra
helt andra saker (PC, ledarutvecklingschef, bank)
…en del går över gränsen och bara säljer
och säljer (PD, ledarutvecklingschef,
kommunal förvaltning)
…försöker lägga ut krokar genom att skapa beroende (PC, ledarutvecklingschef,
bank)
...egentligen mäter vi inte det som borde
mätas (PA, personalchef, tillverkning)
…hitta andra former för att mäta senare
när man ser effekterna (PB, personalchef,
revisionsföretag)
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Personalcheferna agerar enligt dialogen i fokusgruppen som ett slags controller i inköpsprocessen. Deras fokus är att skydda företagets värderingar, se till
att konsulter håller sig till uppdraget och att motverka opportunism från konsulternas sida. Personalchefernas val av konsulter är subjektivt. Det bygger
på att den tilltänkte konsulten delar deras syn på förändringsarbete, har liknande grundvärderingar om ledningsarbete och förstår företagskulturen. Det
samlade resultatet av dessa uppfattningar blir att de ofta rekommenderar
samma konsult när nya uppdrag blir aktuella.

Framträdande drag i inköpsprocessens aktivitetssystem
I fokusgruppens dialog runt de kritiska händelserna i inköpsprocessen har
deltagarna gett exempel på aktiviteter som underlättar respektive försvårar
den önskade inköpsprocessen. Dessa händelser har analyserats och tolkats
med hjälp av den aktivitetsteoretiska modell (kapitel 4) som valts för att fördjupa förståelsen av inköpsprocessen. I detta avsnitt redovisas med citat från
fokusgruppen vad som karakteriserar personalchefernas uppfattningar om
inköpsprocessen. Redovisningen följer den aktivitetsteoretiska analysmodellens olika noder. De är objekt, subjekt, community, koncept, teknologi och
standards, sociala regler, arbetsfördelning samt spänningar och motsägelser i
aktivitetssystemet.

Objekt
Personalcheferna i fokusgruppen uttrycker att det primära objektet med den
inköpta tjänsten är att den stödjer chefers ledningsarbete och företagets affär.
… att medarbetarna och företaget därmed tänker och gör saker och ting på
ett annorlunda sätt som stödjer affären (PB, personalchef, revisionsföretag).

Huruvida detta objekt nås eller inte är tveksamt. De former för utvärderingarna som nämns av personalcheferna är koncentrerade till att värdera konsultens insatser och till de inblandades upplevelser av arbetet med konsulten.
Samtidigt konstaterar de att sådan uppföljning har ett begränsat värde.
Men det är ju inte det som är det primära…. utan det är ju att se effekten och
den kommer inte oftast inte förrän mycket senare (PB, personalchef, revisionsföretag).
Visst är det väl bra om ett antal individer blivit bättre men det skall ju i sin
tur innebära att verksamheten går bättre (PA, personalchef, tillverkning).
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Jag tror att man måste hitta andra former för att komma tillbaka och utvärdera senare när man ser effekterna En anledning till att man vill göra den
där snabba utvärderingen är att alla har kastats in i nya uppgifter och lämnar det där projektet bakom sig och nu vill stänga dörren (PD, ledarutvecklingschef, kommunal förvaltning).

Utöver detta objekt att stödja företagets verksamhet framskymtar också ett
objekt för inköpsprocessen som är knutet till personalchefernas egen ”affär”.
Det går ut på att främja deras egen verksamhet.
Men de flesta uppdragen går via oss och kanaliseras via oss. Vi kan göra
uppdraget men för att göra det på ett riktigt bra sätt kanske vi skall förstärka
oss med att ta hjälp av en extern aktör (PA, personalchef, tillverkning).

De ser samtidigt en risk med ett sådant förfarande.
Jag tror det är viktigt att göra klart vem det är som har det här projektet och
vem det är som har ansvaret för det. …Är det här ett HR- projekt eller är det
ett linjechefsprojekt?...Det kan bli verklig pajkastning så att säga (PE, ledarutvecklingschef, bank).

Subjekt
Personalchefernas uppfattning är att det är den som har problemet som är
subjekt i aktivitetssystemet.
Man måste se till att konsulten får träffa den som har problemet och den som
betalar notan och som skall ha själva outputen (PA, personalchef, tillverkning).

Samtidigt antyder personalcheferna att den som har problemet inte alltid ser
sig som subjekt. Chefer tar inte sitt chefsansvar när de anlitar konsulter. De
abdikerar från att äga behovet.
Där kan jag märka att det finns en tendens att vissa chefer vill köpa sig fria
från ansvaret. De sprider det och engagerar någon utifrån och säger ”att du
fixar det här åt mig” ”Jag har det här problemet och jag går och fixar med
någonting annat under tiden, jag har viktigare saker att göra”. Det är väldigt bekvämt att köpa sig fri så det finns en stor aptit tror jag, att nappa på
den här typen av initiativ från konsulter för då fixar det sig och då får de det
gjort. ”Så slipper jag blotta min egen okunskap” och så där. Jag kan förstå
att många chefer är attraherade av att bita på kroken (PA, personalchef,
tillverkning).
Men det är fel väg, det är du som måste komma på vad för behov du har, det
måste komma inifrån dig, växa från din verksamhet. För då blir det bra lösning när det kommer in en konsult, för då vet ju alla vad det handlar om och
vad som ska göras där. Men kommer det någon som talar om för dig och hittar en massa behov, så blir det inget bra (PC, ledarutvecklingschef, bank).
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Det som händer då är att personalcheferna ikläder sig rollen som subjekt. De
går in som subjekt i två avseenden dels som controller och dels som pådrivare. Det första fallet uppstår genom att de upplever att en konsult missköter sitt
uppdrag.
Då ringer jag upp dem och säger ”då får ni sluta med det där, annars kommer jag se till att ni inte får något mer uppdrag”. Nu kan jag inte det, men
de tror det och förhoppningsvis så lugnar de ner sig lite grann (PC, ledarutvecklingschef, bank).
... syftet kan inte vara att sälja mer och gå hem med ett nytt uppdrag när dagen är slut. Då har man helt missat målet. Den affären blir inte långvarig…
vi har haft uppe det med ett antal leverantörer som vi jobbar med nu och
diskuterat det här med spelreglerna mellan oss (PA, personalchef, tillverkning).

Det andra fallet initieras av att de anser att en chef/ledning behöver kompetenstillskott i sitt ledningsarbete
…att personalfunktionen tar kontakt med ledningen (en chef) om att här verkar det som du behöver göra någonting och så diskuterar man fram vad är
det för behov av förändring som behövs. Är det behovet av den arten att vi
behöver och kan vara hjälpta av en extern konsult? (PE, ledarutvecklingschef, bank)
Det är snarare så att man får knuffa in dem istället, det kan nog vara vettigt
för dig om du har någon att snacka med, ha som sparring partner (PE, ledarutvecklingschef, bank).

Community
Personalcheferna ser hela inköpsprocessens aktivitetssystem som ett samjobb
som inkluderar ett beroende inte bara av samspelet mellan chef och konsult
utan också med medarbetare och andra berörda inklusive dem själva.
…det är ett samjobb där man i själva arbetet också för den medarbetare som
är med i arbetet får ut någonting och har lärt sig något under resan (PB,
personalchef, revisionsföretag).

Koncept/teknologi/standards
De ledningsverktyg som personalcheferna lyfter fram som väsentliga i inköpsprocessen är en öppen, fortlöpande problemformulering om behovet, att
förändringsarbetet bedrivs som en gemensam lärprocess och att själva upphandlingsfasen standardiseras genom tumregler som att inte köpa ”färdigförpackade lösningar”.
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Personalchefernas uppfattning är att det krävs ett öppet samspel om behovet
genom en ordentlig, inledande dialog om det behov som konsulten skall
medverka till att lösa. Denna behovsdialog fortsätter genom hela inköpsprocessen.
Jag tycker alltid det är jättesvårt med det första mötet och många gånger vet
jag inte ens vad jag söker vid det första mötet Och det kan också vara väldigt svårt för en konsult i den situationen (PC, ledarutvecklingschef, bank).
Det viktigaste med det första mötet är att fundera på vad det är vi ska hålla
på med. Och där tycker jag också att det är bra med en konsult som kan ställa frågor som den här ledningsgruppen kanske inte tänker på för att man är
en del av den kulturen. Att man är överens om när man går därifrån, vad är
det vi ska göra? Och sen att det naturligtvis finns varianter på det beroende
på vad som händer för det kan man inte vara så säker på (PD, ledarutvecklingschef, kommunal förvaltning).

Personalchefernas grundsyn är också att det krävs ett ledningsarbete som
präglas av en ledningsstil som bygger på att skapa gemensamt lärande för
att lyckas med ett förändringsarbete
…finns inga lösningar, som är förpackade, utan lösningar skapas i själva förändringen som sådan (PE, ledarutvecklingschef, bank).
…kanske konsulten inte ens är med i själva förändringsjobbet utan jobbar mer indirekt för att få de som skall leva med resultatet att energi i förändringsarbetet PC,

ledarutvecklingschef, bank).

En viktig standards när det gäller val av konsulter är att undvika konsulter
som säljer färdigförpackade lösningar för den typ av ledningstjänster som
avhandlingen avser. Det ger varningssignaler mot köp.
Är det ett konsultföretag som mer eller mindre har färdiga lösningar på det
mesta här i livet, då ringer det en varningsklocka i mina öron direkt… Då
blir det ett ganska kort möte. Är det mer öppna sinnen, som verkligen lyssnar
på mig och bryr sig om att verkligen förstå det jag förstår och att man kommer in i dialogen, då finns det en grogrund att diskutera vidare det här. Så
det är, vad ska man säga, lyhördhet väcker respekt hos mig. Och det kan bidra då till att det finns intresse att diskutera vidare (PA, personalchef, tillverkning).

Sociala regler
De sociala regler som dominerar i fokusgruppens dialog berör delaktighet
och att förändringsarbete behöver bedrivas som en gemensam lärprocess. Till
detta kommer en stark aversion mot opportunism.
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Ett genomgående drag i deltagarnas föreställning är att förändringsprojekt
kräver en delaktighet som omfattar dem som är att berörda och som underlättar gemensamt lärande.
Det får inte bli så att konsulten kommer in och står för förändringen, utan
det gäller att skapa förutsättningar för att organisationen själv ska kunna
framskapa eller genomföra förändringen. Konsulten är mer en sparringpartner och en back-up för andra huvudintressenter i organisationen. Det är
de som skall leda förändringsarbetet (PE, ledarutvecklingschef, bank).

Aversion mot opportunism är en annan stark social regel. Det finns en påtaglig irritation över att konsulter, inte alla, försöker ägna sig åt merförsäljning i
pågående uppdrag och en ovilja att acceptera överenskomna regler för samarbetet.
Om de gör ett uppdrag på ett bankkontor och det faller väl ut så börjar de
lyssna på och undrar om det är något man har funderat på, och så säger de
”jag kan fixa det åt dig”. De vill skapa ett förtroende och det är lätt att man
köper det. Det kanske är ett dåligt samvete i sig, med den här konsulten som
står där och så gör man det och så börjar det växa, blir nästan hur stort som
helst. Och efter ett tag har chefen svårt att kliva ur. Han känner ett beroendeförhållande. Nu överdriver jag lite men det drar så att säga åt det hållet
… (PC, ledarutvecklingschef, bank).

Det allvarliga i detta är, enligt fokusgruppsdeltagarna, att det äventyrar mer
övergripande ambitioner från ledningens sida att driva vissa värderingar eller
genomföra samordnade utvecklingsinsatser.
Det stör ju min regionbankslednings planering av vår verksamhet, vi har
idéer om utveckling av kontor och ledare och så kommer det in någon
”tjomme” från vänster och börjar göra helt andra saker. Det är irriterande
(PC, ledarutvecklingschef, bank).
Risken är också, med olika konsulter med olika inriktningar, att det blir förödande för kulturen. Folk springer åt olika håll och konsulterna drar åt olika håll, det blir jädrans spretigt i organisationen på det sättet (PA, personalchef, tillverkning).

Arbetsfördelning
Det finns en genomgående uppfattning bland personalcheferna om att förändringsprojekt kräver en arbetsfördelning som inkluderar alla berörda
Det sker ett engagerande och en delaktighet, där organisationen blir delaktig och känner att det är vi som driver förändringen och inte konsulten som
driver förändringen (PA, personalchef, tillverkning).
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Konsulternas roll tonas ner men ”vi” i citatet får dock en slagsida åt chef och
personalchef (se analysen och tolkningen av ”subjekt”, tidigare i avsnittet).
Personalcheferna anser också att konsultinköp ligger inom deras fögderi. Det
är inte en inköpsfråga.
…att vi på HR är inköpsfunktionen för just den typen av konsulttjänster. Jag tror vi
på ett annat sätt kan bedöma behovet av vilken typ av åtgärd än vad en ren profession kan. Fast det beror ju på om inköpsfunktionen skall kunna allt från skruv och
mutter, olja och bensin till mjuka tjänster. Då blir det en ganska bred pamflett som
de ska jobba med. Där tycker jag egentligen att HR är mer lämpat att sätta på sig
hatten. Det är vi som köper den här typen utav tjänster (PA, personalchef, till-

verkning).

Motsägelser och spänningar
Fokusgruppsdeltagarnas uppfattningar tecknar en bild av inköpsprocessen
som en process som genomförs i samverkan och delaktighet mellan berörda,
inklusive konsult men under användarens, ansvar. Det finns dock underliggande motsägelser som skapar spänningar i inköpsprocessen mellan användare (chefer) och personalchefer. Personalchefer bekänner sig till användarens
ansvar för processen men agerar inte alltid så. De ingriper eftersom de inte
litar på att cheferna kan stå emot konsultens säljtryck. Personalchefernas utsagor om att de kan hantera inköpsprocessen motsägs av att de tvivlar på sin
egen professionalitet . Det ger spänningar i den egna rollen.
När det gäller användarnas ansvar betonar personalcheferna i dialogen att
det är chefer som användare som måste äga och ta ansvar för sina behov och
hur de löser dem inom de ramar som sätts av företagets ledningssystem och värderingar. Chefer måste äga uppdraget och relationen med konsulten.
Det kan vara förödande om HR är ägare. Det är också frustrerande när
ägaren i linjen drar i väg och HR inte riktigt vet vad de skall göra. Vi har
inte heller några arbetsuppgifter om vi inte har linjen med oss. Det är så
dramatiskt (PB, personalchef, revisionsföretag).

Personalcheferna betonar att den egna rollen är att vara ett stöd men också att
driva och kvalitetssäkra inköpsprocessen. De bidrar till att arbetet mellan en
konsult och övriga inblandade drivs utifrån en syn på förändringsarbete som
innebär att alla inblandade skall känna att de är med. De ser sig som garant
för att företagskulturen inte äventyras då de inte litar på att chefer alltid klarar
av att stå emot konsulternas säljtrick och förmåga att bita sig fast i ett uppdrag.
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Det finns en risk att de sätter kunden i en situation där kunden får väldigt
dåligt samvete. Att man är sjukare än vi någonsin trodde. Vi behöver en helrenovering (PA, personalchef, tillverkning).
Jag ser en fara i att man hittar några konsulter som man trivs att jobba med
för då får man inte den här konfrontationen (PB, personalchef, revisionsföretag).
Och då får ju konsulten inte gå in och backa hela uppdraget och ta ett omtag
på det och göra om hela uppdraget och göra något helt annat bara för han
ser business i det. Då är det rökt direkt, alltså (PE, ledarutvecklingschef,
bank).

I dialogen ger personalcheferna intryck av att de är mer luttrade att arbeta
med konsulter och att cheferna därför tar emot deras stöd. De understryker
det genom att säga att de agerar på avsteg i överenskommelser. Samtidigt
verkar det finnas andra bakomliggande skäl. De tycker sig ha något att bidra
med. Det kan tolkas som att de vill försvara och utveckla sin egen position i
företaget. De anser att de kan göra det genom att skärpa upp behovsanalysen
och förmedla konsulter som chefer blir nöjda med. Det finns möjligen också
en dold agenda som går ut på att helt enkelt själva göra jobbet, möjligen tillsammans med konsulter, dvs se till att inte bli utkonkurrerade av konsulter i
relationen till chefer.
Dialogen avslöjar dock att det inte är självklart att personalcheferna blir inbjudna av cheferna för att bidra med sina tjänster. De litar inte fullt ut på att
cheferna ser deras kompetens utan de har utvecklat olika strategier för att försäkra sig om att få vara med. I ett av företagen är det i det närmaste obligatoriskt att passera företagets organisations- och ledareutvecklare för att få köpa
konsulttjänster och ledningen ger direktiv om konsultanvändning
…att vi har en ledningsgrupp som vi känner att här är det en konflikt. De
jobbar inte med rätt saker. Då är det min roll tillsammans med direktören
(PDs chef) att komma fram till att här måste ske någonting (PD, ledarutvecklingschef, kommunal förvaltning).

I ett annat har personalavdelningen skaffat sig en position som innebär att de
har första tjing på utvecklingsuppdrag. De kan antingen föreslå att de gör
uppdraget själva, tillsammans med externa konsulter eller enbart med externa
konsulter. I det senare fallet får chefer själva upphandla konsulter från en
grupp av konsultföretag som personalavdelningen kvalitetssäkrat och ibland
slutit ramavtal med genom medverkan från en inköpsavdelning.
…vi är med från intern HR så att de agerar i en anda där vi vet att de agerar
med både vad och hur frågorna … Där man har med både själva affären och
lärprocessen (PA, personalchef, tillverkning).
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En tredje strategi är att personalchefen försöker agera på ett sådant sätt att det
ses som ett mervärde från chefers sida att bjuda in honom/henne. Det innebär
att han/hon håller en fortlöpande kontakt med chefer och aktivt tar initiativ
till utvecklingsprojekt med eller utan konsulter.
De har ju förstått det här att vi kan hjälpa dem att bli bra på att utveckla
människor. Det blir ju fler och fler som inser det. På så vis känner jag att det
jag håller på att levererar blir mer och mer efterfrågat PC, ledarutvecklingschef, bank).

De ser det som en mäklarroll som både förmedlar
… som mäklare vet jag att de här konsulterna har den här lyhördheten, har
det här modet att konfrontera och bredda den här behovsbilden. Och sedan
går dom ut i olika affärsområden och grupper och jobbar och jag är så att
säga är mäklare med kontakterna. Det tycker jag fungerar på det hela. Då
är det nya relationer som skapas och jag vet vad konsulten för med sig (PE,
ledarutvecklingschef, bank).

och aktivt påtalar behov av konsultstöd.
…att personalfunktionen tar kontakt med ledningen. Det verkar som du behöver göra någonting och så diskuterar man fram vad är det för behov av
förändring som behövs. Är det behovet av den arten att vi behöver hjälp av
en extern konsult. Det är då HR-funktionen kommer in och säger ”ja, det
kanske är den och den ni skulle titta på i sådana fall” (PA, personalchef, tillverkning).

Oavsett angreppssätt för att få vara med så är deltagarna ense om att de har
en position i sina företag som gör dem till någon form av partner till chefer.
Deltagarna i fokusgruppen litar genomgående på sin kompetens vid val av
konsult ”då ringer det en varningsklocka” eller på enkla tumregler som att
avvisa konsulter som erbjuder standardlösningar. I stället favoriserar de konsulter som delar deras värderingar och förstår deras behov. Långvariga relationer eftersträvas också. De underlättar urval. De frågar sig dock om detta är
tillräcklig professionellt.
Det har slagit mig att vi på något sätt behöver utveckla vår förmåga att bli
mer professionella köpare när vi vill ha extern hjälp (av managementkonsulter) och där brister det oftast. Vi köper det som ser bra ut och köper bästa
möjliga så fort som möjligt och mer eller mindre för att bli av med problemet. Så vi är för lite krävande när det gäller att göra bra köp av externa
konsulter (PE, ledarutvecklingschef, bank).
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Personalchefernas uppfattning om inköpsprocessens
aktivitetssystem
Den redovisning och analys som gjorts av innehållet i fokusgruppens dialog
kan tolkas som att personalchefer ser det huvudsakliga objektet med köpet
och dess inköpsprocess som att förstärka chefers ledningskompetens men
också företagets. De ser också processens objekt som del av sina egna arbetsuppgifter för kompetensförsörjning som de menar att de har ett ansvar för. De
ser sig själva som internkonsulter i detta arbete och de konkurrerar därmed
med konsultföretag och deras konsulter. Personalcheferna kopplar också ihop
sitt aktivitetssystem för kompetensförsörjning med företagets övergripande
aktivitetssystem för affärsutveckling och effektivisering. Samtidigt är de
måna om att se sig själva som en partner till chefer genom hela inköpsprocessen. Inköpsprocessen kan ur personalchefernas perspektiv beskrivas som en
partnerskapsprocess. De ser den som en del av sina arbetsuppgifter och som
ett verktyg för sina ambitioner att agera som partner22 till företagets chefer.
Personalchefernas aktivitetssystem för inköp av ledningstjänster summeras i
figur 6C.1. Objekt är att förstärka chefers ledningskompetens men också

Figur 6C.1. Inköpsprocessen som partnerskap
KONCEPT/TEKNOLOGI/STANDARDS
Strategisk partner/Gemensam lärprocess/Integritet och
värderingsgemenskap

c
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Ge chefer och företaget
RESULTAT
kompletterande kompetens
i ledningsarbetet
Stärka personalchefens roll
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Personalchef

a
SOCIALA
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Förändringsarbete
som lärprocess
Delaktighet
Opportunism
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a. Partner vs controller
b. Chefens ansvar vs
personalchefens
c. Personalchefens roll vs
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b

COMMUNITY
Medarbetare, övriga berörda,
konsult och personalchef

22

ARBETSFÖRDELNING
Chefer som behovsägare
Personalchefen som stöd och
“värderings-/processcontroller”
Projekt med konsult och
berörda medarbetare

Personalchefer beskriver gärna sin roll som partner eller ”strategisk partner” åt företagsledning och chefer
i deras utveckling av företagets ledningsarbete. ”Strategisk” partner symboliserar personalchefers strävan att
lämna administrativa uppgifter bakom sig och i stället bli uppskattade för åtgärder som skapar konkurrenskraft och förnyelse – se t ex Ulrich (1997).
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deras egna roller i detta arbete. Chefer är subjekt men personalcheferna ser
sig som en partner och därmed en del av subjektet. De tycker sig ha ett delansvar genom att deras egna kompetenser kompletterar den inköpta kompetensen och att chefer behöver råd i hur de bäst utnyttjar den inköpta kompetensen. De ser också aktiviteterna som beroende av en community i vilken de
själva ingår tillsammans med berörd chef, dennes medarbetare och kontrakterad konsult.
Detta samspel mellan objekt, subjekt och community påverkas av och påverkar koncept som präglas av personalchefernas syn på sin roll som strategisk
partner, att den bärande förändringsteknologin bygger på ett gemensamt lärande och att inköpsprocessen standardiseras genom att konsulter väljs utifrån att de kan utmana och delar värderingar om förändringsprocesser. Arbetsfördelningen präglas av att de olika faserna i inköpsprocessen sker i ett
samspel mellan inblandade parter från problemformulering till uppföljning.
Det är chefer som är behovsägare som köper, driver och ansvarar för kompetenstjänsten men det sker i en arbetsfördelning mellan dem själva, konsult,
personalchef och berörda medarbetare. Personalcheferna ser sig som att de
har en speciell roll i denna arbetsfördelning. De anser att de då och då måste
agera som controller. De kan behöva ingripa om chefer inte tar sitt ansvar,
om konsulters arbetssätt strider mot företagets värderingar och ambitioner att
skapa ”ett företag” eller att konsulter ägnar sig åt merförsäljning. De sociala
regler som styr hela inköpsprocessen har sin kärna i att köpet ses som en lärprocess. Delaktighet är ett nyckelord men där konsulternas delaktighet måste
bevakas genom vissa konsulters tendens till att agera opportunt.
Aktivitetssystemet har motsägelser och spänningar som visar sig under dialogen. Enligt deltagarna är det viktigaste resultatet för inköps- och integreringsprocessen att den inköpta ledningstjänsten leder till att förändringsuppdraget ger bestående resultat. Grundvärderingen är att det sker genom att berörda är med och känner sig delaktiga. Dessa grundvärderingar åsidosätts och
skapar spänningar (stjärna a i figur 6C.1). Exempel på en sådan situation är
att chefer ibland enligt personalcheferna köper bekvämlighet och låter konsulten göra jobbet utan inblandning. Personalcheferna abdikerar då från sitt
partnerskap till förmån för en controllerroll. De ser sig nödsakade att agera
eftersom en chef inte tar sitt ansvar i inköpsprocessen, inte klarar av att köpa
in ”rätt” konsult eller inte följer policy för förändringsarbete. På liknande sätt
markerar de att de då och då måste ingripa mot leverantörer som inte håller
sig till vad som överenskommits eller inom företagskulturens ramar. Det
finns ytterligare en situation som gör att personalcheferna griper in. De opererar själva inom samma kompetensområde som leverantören. De är i viss
mån konkurrenter och personalcheferna vill bevaka sitt eget fögderi.
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Detta handlingsmönster motsäger personalchefernas uttryckta föreställning
om att det är chefer som måste äga de projekt till vilka de köper in konsulter.
De litar inte helt på chefers kompetens för att genomföra detta (stjärna b). De
tar på sig en roll som ”garant” i beslut om val av konsult dels genom att vara
förmedlare/rekommenderare av lämplig konsult, dels genom att agera som
”controller”. Controlleruppdraget innebär att övervaka att leveransprocessen
sker inom ramen för den förändrings- och företagskultur som eftersträvas och
för att skydda mot vissa konsulters försök till merförsäljning. Samtidigt betonar fokusgruppsdeltagarna att förändringsuppdrag också måste kunna utmana
och påverka existerande arbetssätt och värderingar.
Den gemensamma lärprocessen och värdegemenskapen handlar mycket om
att välja en leverantör som passar in. Det innebär att personurval ställs i centrum. Personalchefer anser sig ha bra kompetens i att genomföra personurval
men de har olika uppfattningar om hur den skall användas. Det finns en
spännvidd som sträcker sig från att kräva att få vara med i urvalsprocessen
till att visa sin kompetens på ett sådant sätt att man blir inbjuden att delta.
Den vanligaste hållningen i fokusgruppen kan dock beskrivas som att personalchefer ser sig som ”mäklare”. Mäklarrollen genomförs på två sätt. Det ena
innebär att ha tillgång till och kunna förmedla ”kvalitetssäkrade” konsulter.
Det andra är att aktivt gå in och påtala behov av konsulthjälp. Det finns också
en underliggande ambition bakom dessa sätt att agera som antyder en konkurrenssituation mellan personalcheferna och externa konsulter. De sitter
inne med likvärdiga kompetenser och vill ibland göra jobbet själva (stjärna c
i figur 6C.1).
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Kapitel 6D.

Inköpschefernas syn på inköpsprocessen

Dialogen i den här fokusgruppen kretsar framför allt kring drömleveranser
som handlar om att inköpsprocessen genomförs utifrån en förutbestämd
struktur och systematik. Vad som sägs vara centralt i processen är att det
finns en väl preciserad kravspecifikationen, att konsulter levererar vad som
upphandlats och att chefer som användarna av den upphandlade tjänsten tar
sitt ansvar i inköpsprocessen. Samtidigt finns det en tveksamhet om huruvida
användarna både kan och vill ta sitt ansvar och om konsulters vilja att följa
ingångna avtal. Det skapar motsägelser mellan deras egna uppfattningar om
den ideala inköpsprocessen och verkligheten. De leder till spänningar under
inköpsprocessens genomförande.
I kapitlet redovisas först vad som för fokusgruppen med personalchefer framträder som kritiska aktiviteter i deras drömleveranser. Denna analys och tolkningen av den visar hur fokusgruppen uppfattar och i stort karakteriserar inköpsprocessen. I ett andra avsnitt analyseras och tolkas innebörden av dessa
händelser för inköpsprocessens organiserande och ledande. Avslutningsvis
sammanfattas dessa båda analyser och tolkningar i en beskrivning av hur fokusgruppen uppfattar inköpsprocessens aktivitetssystem.

Inköpsprocessen som en förhandlingsprocess
Inköpscheferna i fokusgruppen lyfter under dialogen i fokusgruppen fram
fem kritiska aktiviteter för en drömleverans. De visas i tabell 6D.1 och har
etiketterats utifrån huvudsakligt innehåll.
Den sammanfattande bilden av dessa kritiska aktiviteter är att inköpschefer
ser inköpsprocessen som en förhandlingsprocess. Det blir speciellt tydligt i
dialogen genom deltagarnas fokus på en strukturerad upphandlingsfas. Deras
insatser är inriktade mot att genom systematiska förberedelser och konkurrensutsättning minska kostnader. Deras viktigaste redskap är kravspecifikationen. Utan en väl specificerad kravspecifikation anser de att de inte kan
genomföra detta uppdrag. Inköpschefernas uppfattning är att det går att lägga
fast objektiva kriterier för inköp av en ledningstjänst även om det finns subjektiva inslag. De ser inköp av ledningstjänster som ett inköp vilket som
helst. Det är en tjänst som upphandlas, inte en person. Det är också viktigt att
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själva processen att fastställa kravspecifikation sker utan inblandning av tilltänkt leverantör. Det skäl som anges är att det är nödvändigt för att garantera
en neutral konkurrensutsättning av en upphandling.
Tabell 6D.1. Inköpschefernas uppfattningar om kritiska aktiviteter i inköpsprocessen
Kritiska aktiviteter
En detaljerad kravspecifikation
men den saknas ofta eller är oklar

En kravspecifikation som är förankrad hos berörda annars blir det
platt fall i resten av inköpsprocessen

Chefer tar sitt chefsansvar för
inköpsprocessen

Konsulters arbetssätt som bl a
innebär att de gör vad som överenskommets

En uppföljning som inriktas mot
att det som kontrakterats också
levererats

Citat från fokusgruppen, exempel
…en tydlig definition av vad som skall leverera är
väldigt viktigt för att få en strukturerade leveransprocess (IA, inköpschef, bank)
…det finns ingen kravspecifikation så man gör
egentligen ingen upphandling (IB, inköpschef,
mediaföretag)
… De (beställarna) formulerar ju uppdraget som
sådant men det är ju vi som upphandlar det då
men ofta är ett problem är att informationen är
urdålig. Vad är det de vill ha för någonting. De
har någon slags vag bild eller viss bild av hur det
skall se ut men att få ner det på något vis till något
gripbart är ofta tycker jag ,tricky (ID, inköpschef,
mediaföretag)
…det är beställarens uppgift att se till att allt är
säkrat (IB, inköpschef, mediaföretag)
…när man börjar skrapa lite på ytan så märker
man att uppdraget inte är verksamheten som sådan utan det är ett företag som sålt in en idé (IA,
inköpschef, bank)
…skickar in ett helt team fast vi frågar efter en
person (IA, inköp, bank)
…plockar bort seniorkonsulten…och sedan är det
juniorkonsulterna som gör jobbet (ID, inköpschef,
mediaföretag)
…att man håller tidplaner (IA, inköpschef, bank)
…ju otydligare uppdrag desto mer tid går det åt
för oss själva att hålla i dem…uppföljning nästan
varje dag (IC, inköpschef, serviceföretag)
…det finns ingen som ställer krav under processens gång och då blir det ingen leverans (IB, inköpschef, mediaföretag)

Inköpscheferna markerar också en strikt gränsdragning för sitt arbete i inköpsprocessen. De håller sig till upphandlingsfasen och de delar av en uppföljningsfas som rör att villkoren för leveransen har uppfylls. Själva resultatet
är användarens (chefens) uppgift att åstadkomma och att följa upp. Integra124

tionsfasen ser de inte som sitt bord. Det dominerande intrycket från dialogen
blir därför att inköpscheferna intar ett inköpsadministrativt perspektiv på sitt
uppdrag (betoning på specifikation av tjänster med objektiva kriterier, konkurrensutsättning och förhandling).

Framträdande drag i inköpsprocessens aktivitetssystem
I fokusgruppens dialog runt de kritiska händelserna i inköpsprocessen ryms
exempel på aktiviteter som underlättar respektive försvårar den önskade inköpsprocessen. Dessa händelser har analyserats och tolkats med hjälp av den
aktivitetsteoretiska modell (kapitel 4) som valts för att fördjupa förståelsen av
inköpsprocessen. I detta avsnitt redovisas med citat från fokusgruppen vad
som karakteriserar inköpschefernas uppfattningar om inköpsprocessen. Redovisningen följer den aktivitetsteoretiska analysmodellen.

Objekt
I inköpschefernas dialog framstår objektet för inköpsprocessen att bidra till
företagets värdeskapande.
…vi måste kunna tillföra ett värde. När man kommer från verksamheten och
behöver en konsult. Man kan få råd, man kan få idéer, man kan få stöd utifrån vår kunskap och våra ramavtalsleverantörer och andra uppdrag som vi
jobbat med. Att vi tillför ett värde och inte bara är grindvakter. Det känns
viktigt (IA, inköpschef, bank).
Det finns strategiska frågeställningar som jag tycker tillhör inköp och det är
hela affärsmodellen. Det handlar inte så mycket om managementkonsulter
men hur man skall förse sig med de produkter och tjänster som man behöver
i verksamheten för att kunna fullgöra sitt uppdrag och leverera mervärde i
företaget (IA, inköpschef, bank).

Det sker framför allt genom att utforma en inköpsprocess som bidrar till att
sänka kostnader för ledningstjänster samtidigt som kvaliteten behålls eller
stärks.
Ytterligare objekt som nämns är att företaget får en bättre överblick och
styrning av vilka konsulter som verkar i företaget
Man får styr på antalet leverantörer som springer i huset och ibland också
koll på deras interna marknadsföring (ID, inköpschef, mediaföretag).
…vi har 8 företag som ramavtalsleverantörer inom managementsidan och
då kan vi ju jobba på ett helt annat, mycket mer strategiskt tillsammans med
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leverantören genom ett slags governance modell gentemot dem och det ser vi
ett stort värde i. Vi kan föra en helt annan dialog med leverantören. Det är
centralt i mitt jobb (IA, inköpschef, bank).

Det innebär att flera leverantörer kan verksamheten vilket minskar beroendet
och möjliggör konkurrensutsättning. Upplåsning till en specifik leverantör
neutraliseras. Det leder enligt inköpscheferna till att företaget kan styra konsultanvändandet till konsulter som delar ledningens synsätt.
Det är att få samma upplägg. Att när vi skall göra verksamhetsförändringar
att man använder konsulter med samma tankesätt och struktur (IC, inköpschef, serviceföretag).

Inköparna följer inte upp själva resultatet av en inköpt tjänst. Det är beställarens uppgift med ansvar inför sin chef. De har dock frågetecken för resultatet av inköpet. Deras åsikt är att inköpta ledningstjänster tjänster inte alltid
leder till resultat.
Ibland kan man fråga sig om det blir någon leverans för ibland så gör konsulterna någonting men det finns inga som tar emot det som de gör. Överlämningen uteblir. Det blir en power point presentation som någon lägger i
en låda och då är de ju en misslyckad leverans men det följs egentligen inte
riktig upp. Konsulterna har ju gjort sitt jobb tycker man men om ingen har
tid och ta hand om det (IB, inköpschef, mediaföretag)

Ytterligare ett objekt för inköpscheferna är att följa upp att inköpsavtalen
följs. I detta arbete grundas deras insatser på en uppfattning om att chefer är
dåliga på att beskriva vad de vill ha och att leverantörerna har dålig disciplin.
De byter ut överenskomma skräddarsydda processer mot sina standardlösningar, de överskrider arbetstimmar, de byter ut överenskomna konsulter och
de ägnar sig åt merförsäljning och åt att utvidga uppdrag på eget bevåg.
Man skall leverera en lösning som bygger på en seniorkonsult med en viss
erfarenhet men vad gör konsultföretag, jo, plockar bort seniorkonsulten som
går in som kvalitetssäkrare och sen är det juniorkonsulterna som gör jobbet
(ID, inköpschef, mediaföretag).
De har sagt att de har jobbat en vecka då måste man ju fråga vad de kommit
fram till då kan de inte riktigt precisera då måste man ju stryka den veckan
från fakturan. Det finns inget resultat (IC, inköpschef, serviceföretag).

Subjekt
Inköpscheferna ser sig som subjekt i upphandlingsfasen.
..att inköpsfunktionen om den nu är duktig kan den ju ifrågasätta både beställarens kompetens och koncernansvariges omdöme… Det här var inte ge126

nomtänkt och då får jag gå tillbaka. Så jag menar att väl hanterat så tror jag
säkert att den här uppstramade inköpsrutinen kan vara en väldig nytta för
alla ju mer genomtänkt det är desto bättre (IE, administrativ chef, sjukhus).
Man får ju en helt annan typ av styrning också. Vilka konsulter har vi haft
inne. Vad är det för omfattning på dem, jag menar utnyttjandet. Vi har fått
en helt annan bild av konsultutnyttjandet. Och man kan få styr på antalet leverantörer som springer i huset och ibland också koll på intern marknadsföring från företag (IA, inköpschef, bank).

Community
Inköpscheferna begränsar sin community för inköpsprocessen till bilaterala
kontakter mellan sig själva och potentiella leverantörer samt mellan sig själva
och chefer som beställare.
Vi har en fördefinierad process så vill man äska en resurs så skall man använda ett slags formulär och där skall det skrivas behovet skrivas ner vad
man vill ha personen till, profilen, vad man tycker personen skall besitta för
egenskaper och så även beskriva uppgiften i stort så att när det sedan kommer till inköp så konkurrensutsätter vi förfrågan. Vi går ut till flera leverantörer, idealt, och sedan är det en urvalsprocess (IA, inköpschef, bank).

Det finns en röst i fokusgruppen som avviker från uppfattningen om denna
klara uppdelning och ser det som ett beroende mellan dem själva, konsult och
beställare.
Pratar man om leveransen i sig är det jätteviktigt att det är någon form av
iterativ process där man hela tiden har en uppföljning, en återkoppling och
justering. Det här oftast komplicerade saker som skall lösas. Det är sällan
så det man tror är sanningen vid själva upphandlingen också är sanningen
när man är här halvvägs in i processerna…. finns utrymme för att man definierar uppdraget under tiden för att göra justeringar för att nå målet. Annars blir det väldigt, väldigt fyrkantigt tror jag (ID, inköpschef, mediaföretag).

Koncept/teknologi/standards
Den dominerande uppfattningen är att inköpssituationen för ledningstjänster
inte skiljer sig från andra. Den har dock blivit en ”djungel” genom att köp av
ledningstjänster inte har behandlats som andra köp.
Att man sätter sprätt på pengar kan ju vara relevant under förutsättning att
man får något för dem. Men i den här djungeln är det ganska svårt att veta
om man får någon valuta för pengarna (ID, inköpschef, mediaföretag).
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Det saknas vilja att använda strukturerade processer, kravspecifikationer,
konkurrensutsättning och ramavtal. En orsak är chefernas (beställarnas)
kompetens.
Strukturerade processer finns i tre av de representerade organisationerna.
Vi har en fördefinierad process så vill man äska en resurs så skall man använda ett slags formulär och där skall det skrivas behovet skrivas ner vad
man vill ha personen till, profilen, vad man tycker personen skall besitta för
egenskaper och så även beskriva uppgiften i stort så att när det sedan kommer till inköp så konkurrensutsätter vi förfrågan. Vi går ut till flera leverantörer, idealt, och sedan är det en urvalsprocess (IA, inköpschef, bank).

I de övriga två pågår ett arbete med att införa sådana processer men överlag
finns det ett motstånd bland chefer och konsulter.
Ledningstjänster kan preciseras och inordnas i den verktygsväska som inköpsavdelningen har.
Man säger att det inte går. Vi skulle aldrig någonsin, det kan vi inte göra.
Det här går inte. Men det gör ju ofta det…går man till de här lite större
(konsultföretgen) så nog tusan kan de om de vill. Det går att kravställa och
få en konkurrensutsättning (ID, inköpschef, mediaföretag).
Ja, man kan definitivt ha en process som är väldigt tydlig och transparant
och räkna poäng, alltså sätta betyg på mjuka saker men man måste ju vara
flera som utvärderar för att inte hamna i fällan att nu är det bara jag och
min egen subjektiva bedömning (ID, inköpschef, mediaföretag).

Den gemensamma föreställningen är att kravspecifikationen är hela inköpsprocessens grundsten. Med den i handen kan inköpscheferna bedriva ett systematiskt inköpsarbete som syftar till att sänka kostnader och att förbättra
kvaliteten på inköpta tjänster.
En tydlig definition av vad som skall levereras, av målbilden. Det är väldigt
viktigt att börja där och se så en strukturerad leveransprocess (IA, inköpschef, bank).

De starkaste bevekelsegrunderna för kravspecifikationen är att försäkra sig
om att man får det som man beställt och att kunna följa upp det. Kravet på en
detaljerad kravspecifikation tvingar beställaren att tänka igenom sitt behov
och göra det tydligt. Är kravspecifikationen inte tillräckligt bra, kan kravspecificerandet som sådant bli föremål för inköpsavdelningens åtgärder.
Om vi inte har problemet klart definierat själva då tar vi in någon som hjälper oss och sen definierar vi problemet och får en väldigt tydlig uppdragsbeskrivning och sen lägger vi ut det på anbud (IC, inköpschef, serviceföretag).
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Det är viktigt, enligt inköparna att den tilltänkta leverantören inte är med i
utformningen av kravspecifikationen. Det kan ge dem möjlighet att styra kraven mot den kompetens som de har.
I vår uppstramade process skapar det, väcker en hel del frustration hos konsultföretagen. För vi vill ju inte helst släppa dem direkt på beställaren. De
vill tala med beställaren. Ja, det är en dragkamp där, ständigt (IA, inköpschef, bank).

Med en kravspecifikation i handen menar inköparna att de kan konkurrensutsätta ett inköp, jämföra olika leverantörers bud, teckna ramavtal med en
begränsad krets av leverantörer och undvika överklaganden med förseningskostnader som följd (gäller om köpet styrs av lagen om offentlig upphandling). Kravspecifikationen anses också underlätta urvalsprocessen då kraven
anses bli tydliga och avslöjar leverantörernas ”lull lull”.
Att tala om hur kommer ni att lösa det här, hur ser processerna ut för er, vilka metoder använder ni. Hur ser arbetet ut i en strukturerad och väldefinierad och tydlig process, tycker jag saknas väldigt när jag köper den här typen
av tjänster. Det är mycket lull lull bakom det och då känner man, då ser man
alla varningsklockor börjar ringa då. Det kommer bara att kosta pengar och
inte vad vi har för nytta av det (ID, inköpschef, mediaföretag). )

Det som benämns som en strukturerad process omfattar i regel också någon
form av ramavtal med ett antal leverantörer. Dessa leverantörer tillfrågas
först och kan de inte leverera får andra leverantörer blandas in i konkurrensutsättningen. Vad som också ses som en fördel med ramavtal är att det styr
konsultinköpen till stora leverantörer.
Konsekvensen av det är att vi går mot de lite större konsultbolagen för att
överhuvudtaget inköp från mindre företag som egentligen bara lever på oss.
De finns ju tyvärr ganska ofta. Företag som driver hela sin verksamhet på
att de genererar uppdrag som pågår och pågår. Det är man inte intresserad
av och det kommer man ju åt om man styr upp och skapar den här bredare
leveransbasen. (IA, inköpschef, bank).

Baksidan med ramavtal, som nämns, är att de kan leda till inlåsningseffekter.
Det beskrivs som en inköpares mardröm. Det hotet möts med årliga leverantörsöversyner och marknadsanalyser i samband med konkurrensutsättning.
Däremot försöker inköparna att hålla ifrån sig alla spontana leverantörsuppvaktningar.
Till djungeln bidrar också, enligt inköparna, beställarnas (chefers) bristande
kompetens som beställare
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Jag tycker att det är väldigt vanligt att man får bedriva en pedagogisk process hur man definierar olika behov, hur man formulerar sina krav (ID, inköpschef, mediaföretag).
I deras basala funktioner som är deras förbaskade uppgift upphandling (IB,
inköpschef, mediaföretag).

och deras ovilja att underkasta dessa köp en strukturerad och systematisk inköpsprocess.
Ytterligare en påverkande faktor är inköparnas upplevelser av leverantörer
som inte är lyhörda för vad som efterfrågas. Inköparnas föreställning är att
leverantörer försöker sälja sina koncept istället för att svara upp mot köparens
beställning och att de försöker, mer eller mindre konsekvent, att skapa merförsäljning i pågående uppdrag.

Sociala regler
Det som påverkar inköpschefernas sociala regler för inköpsprocessen är
framförallt konsultföretagens och konsulternas bristande lyhördhet eller ovilja att ta den framlagda kravspecifikationen på allvar och att under pågående
leverans försöka merförsälja. Det finns också en rationalitet som tar sig uttryck i en mätkultur.
En genomgående föreställning bland inköparna är att leverantörer försöker
skapa merförsäljning både i upphandlingssituationen och i upphandlade och
preciserade uppdrag.
Idealt är väl också att få vad man frågar efter för ofta tycker vi i alla fall om
vi ber om att få en viss sak löst och vi söker efter en person som skall göra
de här råden så tenderar många sådana här managementkonsultföretag att
skicka in ett helt team fast vi frågar efter en person. Det är en som är partner, det är en som är projektledare, det är juniorer och det är – EN person,
en senior duktig person men det här så här nu att vi har det här upplägget.
Det är som ett fyrkantigt hål i ett runt hål (IA, inköpschef, bank).
Det kanske är så att den här branschen managementkonsulter har gått lite åt
fel håll jämfört med vad behovet är hos oss. Om de går mot koncept och paketering och fina power point bilder och vi är ute efter en person som kan
hjälpa oss att lösa ett specifikt problem, då funkar det ju inte (IA, inköpschef, bank).

Det finns också en mätkultur bland inköpscheferna som de tycker kan tilllämpas även på ledningstjänster. Det gör det möjligt att jämföra offerter vid
en konkurrensutsättning.
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Ja, man kan definitivt ha en process som är väldigt tydlig och transparant
och räkna poäng, alltså sätta betyg på mjuka saker men man måste vara flera som utvärderar för att inte hamna i fällan att nu är det bara jag och min
egen subjektiva bedömning … bedöma personens förmåga att kunna lösa det
problem som man har och de metoder som skall användas (ID, inköpschef,
mediaföretag).

Arbetsfördelning
Inköpscheferna ser en klar arbetsfördelning mellan sig själva och chefer som
beställare. De förra hanterar upphandlingsfasen och de senare står får kravbeskrivningen och integrationsfasen. I uppföljningsfasen koncentrerar sig inköpscheferna på hur kontraktets formella delar uppfylls. Det är cheferna som
har ansvar för att följa upp resultatet.
Inköpschefernas hållning är att kravspecifikationen skall göras av beställaren
samtidigt som gruppen tycker att chefer är dåliga på att beskriva vad de vill
ha.
De formulerar ju uppdraget som sådant men det är ju vi som upphandlar
det. Problemet är då ofta att informationen är urdålig. Vad är det de vill ha
för någonting. De har någon slags vag bild eller viss bild av hur det skall se
ut men att få ner det på något vis till något gripbart är ofta tycker jag ,tricky
(ID, inköpschef, mediaföretag).
Det är inte det verkliga problemet som man köper in den här tjänsten för
utan det är för ett annat problem men sen när konsulten kommer in i arbetet
så inser han att det egentligen handlar det här om någonting annat och om
det inte var tydligt från början kan det bli fel både för den som handlar upp
tjänsten och för den som utför den (IE, administrativ chef, sjukhus).
Är bilden oklar då kan vi bli rätt envisa (IA, inköpschef, bank).

Det kan också tolkas som att de inte vill eller inser behovet av och vikten av
en detaljerad kravspecifikation för att kunna genomföra en effektiv inköpsprocess. Bristande kravbeskrivningar ger inköpscheferna en roll som innebär
att ifrågasätta huruvida det finns ett inköpsbehov eller inte. De ser inte detta
som sin uppgift.
Syftet är inte att primärt ifrågasätta huruvida behovet finns eller inte men
det blir lätt så. Vårt primära behov är att fastställa hur kravspecifikationen
ser ut och finns inte tanken tänkt om vad som behövs så blottar man ju just
den bristen…. Det är inte vår uppgift att säga att då köper vi inte. Det ligger
på en annan nivå (IA, inköpschef, bank)
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Motsägelser och spänningar
Inköpscheferna uppfattar sig som professionella inom sitt område och att de
har både en operativ serviceroll och en strategisk roll. I den operativa servicerollen tillför de metoder och strukturer som ger effektiva inköp och de
genomför själva inköpet. I den strategiska rollen bidrar de med synpunkter på
beslut som handlar om val mellan att göra själv och att köpa samt beslut om
leverantörsstruktur, ramavtal och leverantörsval. Inköparnas uppfattning är
att en strukturerad process, i likhet med den som de använder i andra inköpssituationer, ger avtryck i sänkta kostnader, bättre kvalitet och en bättre överblick av konsultanvändningen.
..att inköpsfunktionen om den nu är duktig kan den ju ifrågasätta både beställarens kompetens och koncernansvariges omdöme… Det här var inte genomtänkt och då får jag gå tillbaka. Så jag menar att väl hanterat så tror jag
säkert att den här uppstramade inköpsrutinen kan vara en väldig nytta för
alla ju mer genomtänkt det är desto bättre (IE, administrativ chef, sjukhus).

Fokusgruppens dialog visar att det finns motsägelser i dessa uppfattningar
som skapar spänningar i inköpsprocessen. Inköpscheferna upplever att de inte
alltid får gehör för sina argument. De blir inte inbjudna till att vara med. Inköparna vill gärna framstå som att de inte enbart är inriktade på att pressa
kostnader utan också att de är strategiska. De föreställer sig att de har ett
slags controlleruppgift som det är viktigt att få gehör för. Det kan medverka
till att få bort stämpeln som byråkrat eller grindvakt.
Därför har vi mycket dialog inom gruppen, inom funktionen. Precis som du
ju säger – någon slags poliser, byråkratiska typer – utan vi måste kunna tillföra ett värde. ….man kan få råd, man kan få idéer, man kan få stöd utifrån
vår kunskap och våra ramavtalsleverantörer och andra uppdrag som vi jobbat med. Att vi tillför ett värde och inte bara är grindvakter. Det känns viktigt (IA, inköpschef, bank).

Det finns också en önskan att ses som en del av ledningsfunktionen
Det finns strategiska frågeställningar som jag tycker tillhör inköp och det är
hela affärsmodellen. Det handlar inte så mycket om managementkonsulter
men hur man skall förse sig med de produkter och tjänster som man behöver
i verksamheten för att kunna fullgöra sitt uppdrag och leverera mervärde i
företaget (IA, inköpschef, bank).

Det är tydligt under dialogen att inköparna upplever att beställare/chefer inte
helhjärtat ställer upp på att deras strukturerade inköpsprocesser leder till effektivare inköp och värdeskapande
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…så förekommer de här anomalierna som inte skall få förekomma där man
säger att vi vill ha Kalle Johansson. Vi frångår konkurrensutsättningen. Det
är möjligt genom ett koncernbeslut. Så högt upp har vi lagt det (IA, inköpschef, bank).

Denna spänning präglar fokusgruppens dialog. Ledningen vill ha en uppstramad process för att få bättre kolla över konsultanvändning och kostnader. I
inköparnas händer blir detta en strukturerad och systematisk process som att
döma av fokusgruppsdialogens undertoner inte blev riktigt vad ledningen
förväntat sig. Ledningen hamnar i en lojalitetskonflikt gentemot både inköparna och resultatsansvariga chefer och tycks enligt inköpscheferna ha en
tendens att ta parti för cheferna. I dialogen återkommer hänvisningar till att
avvikelser sker från att den av företagsledningen beslutade inköpsprocessen.
Det binder upp ledningsgruppen, som själva är konsultköpare, att följa processen. Ledningen lever dock inte som den lär.
Men sen är det ju så att koncernledningen själva är ansvariga för den här
definierade förfrågningsprocessen med godkännandenivåer och allting så
binder de ju ris åt sin egen rygg. .. det är ganska intressant (IA, inköpschef,
bank).
Det här är ju ett dilemma vi skall inte köpa och då behöver man ju inget
ramavtal efter som vi inte skall köpa någonting och sen så köper vi i alla fall
och då har vi inga ramavtal. Så det där är ju väldigt svårt (IB, inköpschef,
mediaföretag).

Chefer förstår eller vill inte förstå varför de skall ha inköpsavdelningen som
mellanhand. Enligt inköpscheferna tar detta sig uttryck i att de vill ha en speciell person utan konkurrensutsättning, att de försöker kringgå konkurrensutsättning genom att precisera kraven så att det enbart kan bli den person som
beställaren vill ha.
…skriver den här kravspecifikationen på ett sådant sätt att man kan styra
själva upphandlingsdokumentet så att när man summerar i slutändan att det
så att säga blir ett gott utfall (IE, administrativ chef, sjukhus).

Det blir en delikat fråga där också inköpsavdelningens kompetens ifrågasätts
av beställaren. En av deltagarna beskriver det som en brottningsmatch (ID,
inköpschef, mediaföretag).
Vi sitter ju väldigt ofta med verksamhetsansvariga och skall förklara vad vi
tillför. Ni vet ju inget om det här … men vi vet ju den här delen (kravspecifikationen och konkurrensutsättningen för att pressa priser och förbättra kvaliteten) vi måste göra det här tillsammans och det är ju en enorm brottningsmatch som vi för just nu. Och det man också måste förstå från de på beställare sidan är att allting inte är unikt (ID, inköpschef, mediaföretag).
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Inköpschefernas uppfattning om inköpsprocessens aktivitetssystem
Inköpscheferna tycks i första hand se inköpsprocessen för ledningstjänster
som ett aktivitetssystem för förhandling och kontroll. De koncentrerar framförallt sin uppmärksamhet till upphandlingsfasen och lämnar själva integrationen av tjänsten därhän. Det är i upphandlingsfasen och i viss mån i uppföljningsfasen som inköpscheferna anser att de med sin kompetens kan tillföra ett värde. De ser sin specialitet som upphandling och förhandling och anser
att deras kompetens inte begränsas till varuinköp. Inköpscheferna säger sig
också ha en strategisk roll i företagets värdeskapande genom att de medverkar i beslut om vad som företaget skall producera själv, vad som är bättre att
köpa in och hur det kan göras till låga kostnader men med bibehållen kvalitet.
Inköpschefernas dialog utifrån drömleveransen kan därmed tolkas som att de
ser inköpsprocessen som ett aktivitetssystem som har som ett generellt objekt att se till så att ledningstjänster köps in till så låga kostnader som möjligt
men bibehållen kvalitet, figur 6D.1. Inköparna ser dessutom ett mer

Figur 6D.1. Inköpsprocessen som förhandling

KONCEPT/TEKNOLOGI/STANDARDS
Konkurrensutsättning/Förhandling/Fördefinierad, stegvis process

c
SUBJEKT
Inköpare

SOCIALA
REGLER
Mäta och värdera
Kostnadsfokus
Opportunistiska
konsulter

a

b

COMMUNITY
Beställare (chef)
Leverantör (konsult)
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MOTSÄGELSER OCH
SPÄNNINGAR
a. Mjuka vs hårda köpkriterier
b. Överenskommen
rollfördelning vs regler
som inte följs.
c. Särbehandling vs
involvering

OBJEKT
Lägre kostnader,
bättre kvalitet och
kontroll av utnyttjande
Stärka inköpschefsrollen

RESULTAT

ARBETSFÖRDELNING
Klar rollfördelning
mellan inköpsavdelning,
beställare och leverantör
Strukturerad inköpsprocess
som skall följas

övergripande mål som de beskriver som att bidra till företagets värdeskapande. De vill få gehör för att deras roll i inköpsarbetet inte bara är inköpsadministration utan också ett arbete som också är strategiskt och bidrar till företagets värdeskapande23. De ser sig själva och företaget som subjekt i upphandlingsfasen. Det är de som utför själva inköpet genom att vara professionella
och envisa inköpare. De agerar för företagets räkning utifrån av ledningen
fastställda inköpsregler. Inköpscheferna ser sin ”community” som tvådelad.
Det är dels en ”community” mellan dem själva och beställaren (användaren),
dels en mellan dem själva och potentiella leverantörer/vald leverantör.
Detta samspel mellan objekt, subjekt och community påverkar och påverkas
av en arsenal av inköpsverktyg såsom detaljerade kravspecifikationer, konkurrensutsättning och ramavtal. Inköpsprocessen kan därmed beskrivas som
att den sker inom ramen för koncept som präglas av konkurrensutsättning,
förhandling som teknologi och en inköpsprocess som standardiseras genom
en fördefinierad, stegvis process. Ledningstjänster ses inte som ett speciellt
mycket annorlunda inköp än andra typer av inköp. Uppfattningen om arbetsfördelning präglas av en klar rollfördelning mellan inköpare och användare(vanligen chefer) under ledning av en fastlagd, strukturerad inköpsprocess.
Inköparna hanterar själva inköpet och övervakar att leverantören håller sig till
avtalade villkor. Användaren (chefen) ansvarar för att den inköpta tjänsten
ger det förväntade resultatet. En strukturerad process skapar, enlig inköpscheferna, ett tryck på chefer som beställare att bli klara i sina behov. Den ger
också, enligt inköpscheferna, goda förutsättningar för att pressa kostnader för
och öka kvaliteten i de ledningstjänster som upphandlas. Denna arbetsfördelning innebär samtidigt att det inte sker någon samverkan mellan användare
och leverantör i upphandlingsfasen utan den sker på grundval av den kravspecifikation som utarbetats. Inköpschefernas övergripande sociala regel är
rationalitet. Det ger uttryck i en mät- och kostnadskultur samt i en aversion
mot opportunistiska leverantörer.
Inköpscheferna visar upp motsägelser i sitt arbete med chefer, företagsledningar och konsultföretag/konsulter som leder till att inköparna upplever att
de inte kan leverera bästa resultat och att de ses som byråkrater i stället för
värdeskapare. Det skapar spänningar i deras aktivitetssystem för inköpsprocessen
De ser sig som professionella och envisa. Deras handlingar grundas i en tro
på att konkurrensutsättning ger lägre kostnader och bättre kvalitet. Ett stegvis
och fördefinierat arbetssätt ger också möjlighet att styra leverantören och
undvika leverantörers ambitioner att skapa merförsäljning. Det ger resultat i
23

Denna tudelning av inköpsuppgifter i administrativa och strategiska (värdeskapande) representerar en
”klassisk” diskussion och spänningar inom inköpsprofessionen – se t ex Ramsay, & Croom (2008).
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låga kostnader och kvalitet om inköp läggs i deras händer. Emellertid leder
det ofta till spänningar mellan dem och beställarna (stjärna a i figur 6D.1).
Chefer, som inte accepterar att vara beställare utan vill köpa själva, ser inte
något behov av denna kompetens som mer eller tvingas på dem genom den
rollfördelning som lagts fast av ledningen. De vill köpa en speciell person
och det kräver inte en i deras ögon byråkratisk inköpsrutin.
Inköpscheferna utför sina handlingar utifrån en uppfattning om att det finns
en klar rollfördelning mellan dem och chefer som lagts fast av företagsledningen. De ser sig som ansvariga för själva inköpsprocessen både vad gäller
val av leverantörsnätverk och rekommendation av inköpsbeslut i ett enskilt
fall. Chefer har ansvar för inköpets integrering medan inköparna har ett ansvar för att håll kolla på att det ingångna avtalet följs. Under ytan i fokusgruppens dialog finns motsägelser som antyder att det förekommer anomalier
som inte borde få finnas. Det som sätter käppar i hjulet är, enligt inköparna,
framför allt en ovilja hos både chefer och konsulter att acceptera den fastlagda arbetsfördelningen och systematiken. De sätter sig över dem. Cheferna,
som beställare och användare, ser inte samma risker som inköparna och är
mer intresserade av relationsbyggande som garant för kvalitet. Inköparna är
beroende av företagsledningens stöd men de uppfattar det som att deras företagsledningar gör undantag som innebär de låter en chefs agerande passera.
Inköpscheferna tvingas till att frångå överenskomna inköpsrutiner. Det skapar spänningar i deras arbetsuppgifter (stjärna b, figur 6D.1).
Inköpschefer betonar vikten av att hålla isär kontakter mellan dem själva och
beställaren och kontakten mellan dem själva och konsulten. Syftet är att kunna genomföra en ”opartisk” konkurrensutsättning och förhandling som inte
påverkas av relationer. Detta skapar spänningar gentemot konsulter och chefer (beställare) (stjärna c, figur 6D.1). Chefer och konsulter ser en involvering
i upphandlingsfasen som väsentlig för uppdragets precisering och för det
fortsatta gemensamma integrerings- och uppföljningsarbetet. Inköpscheferna
anser att detta åsidosätter möjligheter till konkurrensutsättning. Om en chef
behöver utomstående hjälp med problemformulering skall det ske med hjälp
av en konsult som har detta specifika uppdrag och som sedan inte kan vara
med i upphandlingen.
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Kapitel 6E

Konsulternas syn på leveransprocessen

Dialogen i den här fokusgruppen kretsar framför allt kring drömleveranser
som handlar om att få tillstånd en interaktion med kunden i hela leveransprocessen. Ur konsulternas perspektiv är det inte en inköpsprocess utan en försäljnings- och leveransprocess. I kapitlet används därför ”leveransprocess”
som begrepp för konsulternas roll i kundernas inköpsprocess. Leveransprocessen omfattar och blir en spegelbild av kundens inköpsprocess och dess
faser från inledande problemdefinition till uppföljning. Konsulterna önskar
en leveransprocess som skapar ett ömsesidigt lärande och mätbara resultat
både för kunden och för sig själva. Det finns motsägelser i dialogen som visar
att det finns ett gap mellan denna ”dröm” och vad som kunderna kräver av
dem. Kunderna har blivit kunnigare och mer bestämda. Det skapar spänningar i leveransprocessen.
I kapitlet redovisas först vad som för fokusgruppen med konsulter framträder
som kritiska aktiviteter i deras drömleveranser. Denna analys och tolkningen
av den visar hur fokusgruppen uppfattar och i stort karakteriserar inköpsprocessen. I ett andra avsnitt analyseras och tolkas innebörden av dessa händelser för leveransprocessens organiserande och ledande. Avslutningsvis sammanfattas dessa båda analyser och tolkningar i en beskrivning av hur fokusgruppen uppfattar leveransprocessens aktivitetssystem.

Leveransprocessen som en affärsrelation
Konsulterna24 lyfter fram sex kritiska aktiviteter utifrån den återkommande
frågan rörande vad som ger en drömleverans. De visas i tabell 6E.1.
Hela leveransprocessen kan ur konsulternas perspektiv beskrivas som en affärsrelation som ger ett utbyte för båda parter. Det är en samproduktionsprocess som bygger på ömsesidigt utbyte, interaktion och ömsesidigt lärande.
Konsulterna lägger stor vikt vid att kunden (chef/företagsledning) och de
själva är med från start i leveransprocessen, dvs i upphandlingsfasen. Det är
viktigt att redan då reda ut vem som är kund och mejsla ut problemet. Leveransprocessen är också inriktad mot att redan från start visa mätbara resultat.
24

I bilaga 1 finns en beskrivning av deltagarna.
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Det skall gå att successivt se resultat, vilket innebär att uppföljningsfasen är
invävd från början.
Tabell 6E.1. Konsulternas uppfattningar om kritiska aktiviteter i leveransprocessen
Kritiska aktiviteter
Mätbara resultat hos kunden

Få tillstånd ett ömsesidigt lärande

Skapa nya affärer för dem själva
Få tillstånd en interaktion med kunden

En kompetent kund

En klar uppdragsgivare

Citat från fokusgruppen, exempel
...är alltid snabbt mätbar hos kunden (KD,
VD, konsultföretag)
…affärsutveckling som kan leda till resultat i form av nyetablering, ackvisition eller
avknoppning tycker jag är det som bidrar
konkret och handgripligt (KB, VD, konsultföretag)
…fråga om en leverans om ett samarbete
och fortsatt ömsesidigt lärande … det är en
upptäcktsresa som man gör tillsammans
som man inte riktigt vet vad slutledningen
kommer att bli (KE, VD, konsultföretag)
…ni litar på att vi kommer att lära er någonting och vi kommer att lära oss själva
någonting (KC, vVD, konsultföretag)
…leder oftast till någonting annat, nya affärsmöjligheter (KD, VD, konsultföretag)
…det skall finnas en interaktion med kunden och finnas ett interesse att ta sig vidare…att det finns ett utrymme för att skapa
interaktivitet (KC, vVD, konsultföretag)
…professionalism hos kunden (KA, VD,
konsultföretag)
…kund som orkar med att realisera (KB,
VD, konsultföretag)
…det kan ju uppstå trixiga situationer (med
oklar köpare) (KA, VD, konsultföretag)
…någon slags politiska processer som pågår hos kunden (KE, VD, konsultföretag)

Framträdande drag i leveransprocessens aktivitetssystem
I fokusgruppens dialog runt de kritiska händelserna i leveransprocessen har
deltagarna gett exempel på aktiviteter som underlättar respektive försvårar
den önskade leveransprocessen. Dessa händelser har analyserats och tolkats
med hjälp av den aktivitetsteoretiska modell (kapitel 4) som valts för att för138

djupa förståelsen av inköpsprocessens/leveransprocessen. I detta avsnitt redovisas med citat från fokusgruppen vad som karakteriserar konsulternas
uppfattningar om leveransprocessen. Redovisningen följer den aktivitetsteoretiska analysmodellens olika noder. De är objekt, subjekt, community, koncept/teknologi/standards, sociala regler och arbetsfördelning samt spänningar
och motsägelser i aktivitetssystemet

Objekt
Konsulterna ser objektet med leveransprocessen som att skapa mätbara resultat för kunden samtidigt som de får affärsutveckling och lönsamhet i sitt
företag och för sig själva. Dessa egna resultat kan inte nås utan att de tillgodoser kundens objekt. Det blir inget resultat i den egna verksamheten om
inte det blir ett resultat i kundens verksamhet.
…en önskeleverans är ju alltid snabbt mätbar hos kunden. Ur mitt perspektiv
ska den ju gärna vara stor och bred, d v s att jag kan arbeta och leverera
inom många av mina affärsområden, men att man väldigt snabbt ska se en
påtaglig nytta…att det generera mera affärer, en lyckad leverans gör ju ofta
det för då får man en nöjd kund som kommer tillbaka. Sedan kan jag inte
nog trycka på att det skall vara en bra ekonomisk affär (KD, VD, konsultföretag).
…så ska det vara en bra affär, det ska vara lagom stort, lagom många konsulter, det ska vara lite komprimerat i tiden, jag är inte så förtjust i de här
väldigt långa uppdragen, det ska vara flera konsulter under en kort tid, det
passar vår firma i alla fall så att vi får lite tryck i uppdragen (KA, VD, konsultföretag).
Om det vi levererar bevisligen kan ge ett värde som är mätbart inom ett år,
då kan jag börja referera till det (KC, vVD, konsultföretag).
Apropå trender så tycker jag att det som skiljer sig nu och blir mer tydligt är
att det är väldigt många företag som är mycket mer transaktionsinriktade
när det gäller att använda konsulter (KB, VD, konsultföretag).

Subjekt
Uppfattningen om vem som är subjekt är klar i fokusgruppens dialog. Det är
den/de som de åtagit sig ett uppdrag för.
Ja, jag har tagit på mig ett åtagande. Då ska jag hjälpa och stötta den personen i den rollen han sitter i och vad som ska uträttas (KB, VD, konsultföretag).

I fokusgruppens dialog aktualiseras dock också vad konsulterna beskriver
som det klassiska konsultdilemmat.
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Det kan ju uppstå trixiga situationer, man upptäcker en VD som inte fungerar under uppdragets gång, bör jag gå till styrelsen och tala om det om jag
har den möjligheten, men det är VD´n som har hyrt mig….Är det VDn eller
styrelsen som jag egentligen skall vända mig till. (KA, VD, konsultföretag).

Den rådande uppfattningen i fokusgruppen är att
…går man in i en uppdragsrelation är det ju inget snack om saken. Man har
ju en uppdragsgivare, en beställare (KB, VD, konsultföretag).

Utöver kunden som subjekt så ser konsulerna sin egen affär som subjekt i
leveransprocessen.
Sedan kan jag inte nog trycka på att det skall vara en bra ekonomisk affär
(KD, VD, konsultföretag).

Community
Leveransprocessen är från konsulternas perspektiv beroende av att deras
kund har förankrat uppdraget hos sin chef, att det utförs i projektform med
berörda och ibland också med andra, konkurrerande konsulter. Däremot ser
de sig inte som beroende av inköpsspecialister.
Det är önskvärt att uppdraget är förankrat.
Jag kan tycka en annan grej för vår del är att det är förankrat, i vårt fall,
hos högsta ledningen, det är viktigt, det avgör förutsättningar att kunna leverera något bra och att det blir mer utmanande, det blir roligare (KA, VD,
konsultföretag).
I förankring tycker jag, det kan ju vara en bra ledning eller en bra del av en
ledning men om projektet inte är förankrat i andra delar kan det bli oerhört
komplicerat (KD, VD, konsultföretag).

Konsulterna ser genomgående sitt engagemang i ett företag som något som
äger rum i projektform. I projektet ingår berörda medarbetare som samverkar med sin chef och konsulter.
…kunderna blivit mer professionella och paketerar och formar projektet. Processen går
väl till så att VD säger att han har något behov och så ber han någon av sina medarbetare
att tänka till på något upplägg och sedan behöver man en konsult… (KE, VD, konsultföretag).

Det blir också allt vanligare enligt fokusgruppen att de får arbeta ihop med
konsulter från andra företag i samma uppdrag. Det är en typ av beroende som
komplicerar.
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…att man mycket oftare kommer in i de större företagen framförallt och det
är minst två eller andra konsulter som opererar, och ibland opererar vi från
olika perspektiv. Det komplicerar ju tillvaron lite grann (KB, VD, konsultföretag).

Koncept/teknologi/standards
Det bakomliggande konceptet för konsulternas syn på sin roll i leveransprocessen, som sagts tidigare, är att det är en affärsrelation. De huvudsakliga
koncepten i denna affärsrelation är ömsesidigt lärande och en standardiserad
arbetsmetod.
Det innebär att teknologin beskrivs som en gemensam upptäcktsresa för ett
gemensamt lärande.
…fråga om en leverans om ett samarbete och fortsatt ömsesidigt lärande …
det är en upptäcktsresa som man gör tillsammans som man inte riktigt vet
vad slutledningen kommer att bli (KE, VD, konsultföretag).

Det är standardiserat i en arbetsprocess som beskrivs som
Man som konsult har ordentligt på fötterna, det är liksom ett första steg, ha
ordentligt för att tränga in i verksamheten, intervjua, samtala med ledningsgruppen o s v. Nästa steg, när man väl har det, då är det ju frågan om en leverans i fråga om ett samarbete och fortsatt ömsesidigt lärande (KE, VD,
konsultföretag).

Man strävar också efter att ha standardiserade arbetsmetoder, uppbyggda i
moduler så att de kan komponeras efter uppdragets karaktär. Det ger möjlighet till den kundanpassning som kunder vill ha och bidrar till den egna lönsamheten genom att utvecklade metoder kan återanvändas.
…och att vi kan komponera ett program åt den här uppdragsgivaren, ganska
modulärt uppbyggt och inte så mycket lärande i det utan kunna visa för kunden klara tydliga moment och moduler, hur vi fixar ihop det där (KA, VD,
konsultföretag).

Arbetsfördelning
Konsulterna markerar att de vill ha en arbetsfördelning mellan sig själva och
kunden som bygger på ett växelspel när det gäller initiativ och kompetensutnyttjande.
Det är inte så att man själv alltid ska få driva på, utan det ska finnas en interaktion med kunden och att det finns ju ett intresse att ta sig vidare och det
är inte någon som säger behöver vi verkligen göra det här, utan det finns ett
utrymme att ha lite interaktivitet KC, vVD, konsultföretag).
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Ett sådant växelspel vilar på att de har en kompetent kund.
Mycket enkelt kan man säga, att om man har en kompetent ledning att jobba
med och som är trevlig dessutom så blir det oftast bra (KB, VD, konsultföretag).
Det jag tror ofta gör en skillnad i uppdragen och att de blir bra är professionalismen hos kunden. Det ger en väldig skillnad, särskilt i lite större projekt. Ett sådant här projekt kan du beskriva, som är svårt per definition, har
man en bra kund med bra professionell projektorganisation eller vad de har,
som möter oss som företag på ett bra sätt, gör en väldig skillnad. Även det
mest spännande och roliga projekt kan ju bli hur tungt som helst om inte
uppdragsgivaren har en bra förmåga att hantera det här (KA, VD, konsultföretag).

Fokusgruppen ger inte inköpsspecialisterna någon större roll i aktivitetssystemet.
Kommer man upp till högsta ledningen så fungerar fortfarande inte det här.
Det är på något sätt någon statussymbol i det där att kunna handla sina
egna konsulter, och då sätts det här med regelverk åt sidan (KA, VD, konsultföretag).
...trots allt är det väl företagsledningen som bestämmer vem eller vilka de
vill ha (KE, VD, konsultföretag).
Jag håller med om att det snarare är handslag som gäller, det är inte särskilt ofta vi skriver ihop några större program eller offerter. Man har många
gånger en workshop, ett interndokument sedan kör man. Men om man kommer in på lägre nivåer i företaget så kanske man måste göra på ett annat sätt
(KB, VD, konsultföretag).

Däremot anser de att skärpta inköpsrutiner påverkar chefer på lägre nivåer.
… de får inte gå och handla själva då måste de blanda in inköp, lite formaliserat. De kanske har ett ramavtal att luta sig mot (KC, vVD, konsultföretag).

Sociala regler
Den sociala regel som konsulterna sätter i centrum för sitt agerande handlar
om en tro på ömsesidig nytta i affärsrelationen. Ömsesidigheten tar sig
främst uttryck i en tro på gemensamt lärande och kompetensutbyte.
…ni litat på att vi kommer att lära er någonting och vi kommer att lära oss
själva någonting (KC, vVD, konsultföretag).

Det finns dock en hake i ömsesidigheten som de själva har medverkat till. De
vet att deras kunder har en uppfattning om att de som konsulter agerar op142

portunistiskt. Samtidigt säger de att de som VDar i sina företag försöker
skapa en kultur mot beteenden som kan uppfattas som opportunistiska.
Det där är ju ett vanligt problem mellan konsult och ledningen för ett konsultbolag, att konsulten vill gärna försöka, men jag tror att oftast, i alla fall i
mitt fall, så vill jag ha ett avgränsat uppdrag sedan kan vi göra ett nytt uppdrag, ta det vidare, jag vill ju inte att konsulten är ute och vandrar runt och
orsakar problem … Jag försöker vara väldigt tydlig förstås, i vårt fall är det
ganska enkelt vi har en försäljningsavdelning som äger kunden så att säga,
så konsulten äger inte kunden, det innebär att konsulten har inte rätt att sälja, men det uppstår ändå sådana problem (KD, VD, konsultföretag).
Man försöker undvika det här att konsulterna kommer och tråcklar sig in …
Det tror jag inte att man vill ha tillbaka (KA, VD, konsultföretag).

Det finns också en omvänd opportunism enligt konsulterna. Kunderna agerar opportunistiskt mot konsulterna genom att i problemformulering och agerande ha dolda agendor. De fullföljer inte uppdrag och de utnyttjar dem.
... det är ju så att är det förändringar så är det ju någon slags politiska processer som pågår hos kunden, när man står utanför är man inte alltid riktigt
medveten om vad som händer, maktspel och annat som man inte kan påverka
(KE, VD, konsultföretag).
…här händer det inget, man måste kalla på några killar som kommer och
kan lyssna på folk och processen, det låter ju väldigt legitimt. Ibland är det
trots allt en VD som har något egenintresse, eller driver någon fråga, det är
man ju inte alltid medveten om i köpsituationen (KE, VD, konsultföretag).
Det finns många saker som kan bli problematiska i olika typer av uppdrag.
Det som kanske kan vara mest besvärande är egentligen att om man lägger
ner väldigt mycket arbete tillsammans med en företagsledning för att utveckla någonting för att satsa på en infrastruktur och så orkar man inte med sedan att realisera, man fastnar av olika själ. Det skapar ju besvikelse även
hos oss att man inte kom i mål (KB, VD, konsultföretag).
…att man går in i uppdrag som man egentligen vet är för tajt budget, och
man har alltid en massa ursäkter i början, dels är det bråttom och vi måste
ha just den här affären, man blir lite upphetsad så där och så går man in i
det och så är förutsättningarna inte riktigt där ekonomiskt. När sedan projektet börjar, särskilt om det är fastprisåtaganden, hur mycket blev det på
slutet, det kan vara problematiskt ibland. Det är egentligen inte uppdragsgivarens fel, det är mer upp till en själv att man går in i någonting som man
egentligen inte borde gått in i (KA, VD, konsultföretag).

Motsägelser och spänningar
Det finns en genomgående motsägelse som präglar konsulternas dialog i fokusgruppen som handlar om synen på den egna rollen. Det verkar som den är
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i förändring från aktad konsult till pragmatisk leverantör, från överlägsen
kompetens till kompletterande kompetens. Det ger avtryck i dialogen som två
uppfattningar om agerandet och skapar spänningar i leveransprocessen. Den
ena uppfattningen är att det fortfarande är av vikt att man som konsult har en
ledande roll i relationen även om ett ömsesidigt lärande betonas.
Man kan ju fundera över leveransen, det kan ju vara den förändring som ska
skapas till slut, men det är också en leverans innan, någon slags process.
Jag tycket att en önskeleverans är man som konsult har ordentligt på fötterna, det är liksom ett första steg, ha ordentligt för att tränga in i verksamheten, intervjua, samtala med ledningsgruppen o s v. Nästa steg, när man väl
har det, då är det ju frågan om en leverans i fråga om ett samarbete och
fortsatt ömsesidigt lärande. Det är en process, till slut så landar det, det är
en upptäcktsresa man gör tillsammans och som man inte riktigt vet vad slutledningen kommer att bli ((KE, VD, konsultföretag).

Den andra uppfattningen är mer pragmatisk och utgår från att bygga på kundens kompetens.
Ett bra uppdrag det är en tydlig problemställning hos kunden som passar
oss där vi är duktiga och för oss är det ofta lika med att de ska ungefär veta
vad de vill och grundbesluten, grundtänkandet ska vara klart från ett ledningsperspektiv, sedan är det en besvärlig implementerings-, genomförandeprocess att managera, sedan är det många människor inbladade, jag har en
ganska klar bild av ett antal komponenter som ska finnas så att jag vet att
det är vår typ av uppdrag. Drömuppdraget är ju då att de här kriterierna är
uppfyllda och att vi kan komponera ett program åt den här uppdragsgivaren,
ganska modulärt uppbyggt och inte så mycket lärande i det utan kunna visa
för kunden klara tydliga moment och moduler, hur vi fixar ihop det där (KA,
VD, konsultföretag).

Bakgrunden till dialogen kring dessa två uppfattningar är att fokusgruppen
känner av en förskjutning i relationen där kunden tar på sig en mer aktiv och
bestämmande roll. De säger sig välkomna denna förskjutning där kundernas
kompetens förstärkts och där inköpsavdelningar har skaffat sig en position.
Fokusgruppen är osäker om hur de skall ställa sig till denna förskjutning och
det skapar spänningar i leveransprocessen.
Det är ju också så att kunderna, det ser vi ju, de är mycket skärptare och
duktigare och de stora företagen har kontinuerligt rekryterat f d managementkonsulter som vet mer vad de vill. Är det en omvärldsanalys då kan de
definiera det och säga det är det vi behöver, jag tror det här är en naturlig
utveckling KC, vVD, konsultföretag).
Jag tycker att kunderna har förändrats. De flesta är erfarna och de är i lite
likartade branscher många av dem själva och de vet ju vad det handlar om,
så de är ofta väldigt tydliga på att markera att nu kör vi vidare själva, vi
tycker det här var jättebra, mycket fin relation och vi kommer gärna tillbaka.
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Det tycker jag man alltmer ser att de markerar det utan bad feelings (KE,
VD, konsultföretag).
Man försöker undvika det här att konsulterna kommer och tråcklar sig in …
Det tror jag inte att man vill ha tillbaka (KA, VD, konsultföretag).

Deltagarna har lite olika känslor och förhållningssätt till dessa förändringar
och om de är bra eller dåliga. De är överlag positiva.
Det kanske är mindre roligt men jag tror också att leveranserna har en möjlighet att bli lite mer distinkta (KB, VD, konsultföretag).
Flumfaktorn minskar ju markant tycker jag, jag tror att det mesta är av godo
(KA, VD, konsultföretag).
De kan ju missa nya infallsvinklar, alternativa lösningar av problemet, men
jag undrar om det här inte är till allra mesta delen av godo (KD, VD, konsultföretag).

Det finns dock också röster som ifrågasätter det positiva utifrån att det förminskar eller förringar värdet av den egna kompetensen.
De där världsmästarna som kan och vet allt är lite svåra (KA, VD, konsultföretag).

Däremot hettar det till när det gäller inköpsavdelningarnas intåg i processen
mellan dem själva och ledningen. Flera ser det som en inblandning som är
skrämmande.
Det låter väldigt skrämmande utifrån de kontakter som jag har haft med inköpsavdelningar. De kan ju vara bra på den formella upphandlingsproceduren men trots allt är det väl företagsledningen som bestämmer vem eller vilka de vill ha (KE, VD, konsultföretag).
…man kan ju ängsligt fråga sig vem som definierat problemen, men de är
definierade de facto, men de är definierade av personer som många gånger
egentligen inte har någon riktig insikt i vad de skall köpa (KB, VD, konsultföretag).

En konsult i fokusgruppen uttrycker det lite mer neutralt
…Det är väl på gott och ont, jag tror inte det enbart är av ondo, jag tror det
är ganska bra, man är mer definierad, man vet vad man ska leverera, det
blir tydligare (KD, VD, konsultföretag).

och att det kommer klinga av
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Jag tror inte att inköpsbeteendet kommer att förändras, jag tror möjligen att
det kommer blir ännu mera fritt. Det har med lönsamhetsgrad att göra och
med andra saker att göra (KD, VD, konsultföretag).

Konsulternas uppfattning om leveransprocessens aktivitetssystem
Konsulternas syn på leveransprocess kan tolkas som att de medverkar i ett
aktivitetssystem för kundens affärsutveckling och lönsamhetsförbättring.
Konsulterna har samtidigt ett tydligt eget objekt för sina insatser som innebär
att de också ser aktivitetssystemet som en del av det egna för att skapa affärsutveckling och lönsamhet. När det gäller kundens aktivitetssystem är det
oklart om de avser kundens, dvs en chefs aktivitetssystem eller om det är det
överordnade aktivitetssystem för affärsutveckling som kunden ingår i. Deltagarna har delade uppfattningar om sin roll i detta avseende beroende på hur
de ser sin egen yrkesidentitet. Den pendlar mellan att se sig som en konsult
som leder kunden åt ”rätt” håll” eller att se sig som en konsult som leverera
det som kunden beställt.
I konsulternas aktivitetssystem för leveransprocessen, figur 6E.1, är objektet
att skapa affärsutveckling både för kunden och för leverantören. Subjekt i
aktivitetssystemet blir därmed en kund som kan vara en chef eller företagsledning och de själva. Resultatet är beroende av en community som bl a består av chef, konsulter, de som är berörda av den inköpta tjänsten och ibland
andra konsulter och chefens chef. Det är önskvärt att en projektgrupp representerar olika kompetenser och att sammansättningen i projektgruppen kan
förändras beroende av vad som behövs i olika skeden i leveransprocessen.
Detta samspel är invävt i, påverkat av och påverkar koncept, teknologi och
standards samt arbetsfördelning och sociala regler. Det koncept som präglar
konsulternas syn på aktivitetssystemet är att det är ett kommersiellt system.
Det är en affärsrelation. Den bärande teknologin är en gemensam lärprocess
och den standardiseras genom standards som beprövade konsultmetoder,
gärna moduliserade så att de kan kundanpassas.
Arbetsfördelningen är enligt konsulterna präglad av ett ömsesidigt kompetensutbyte tillsammans med kunden under hela leveransprocessen, dvs från
upphandling till uppföljning. Arbetsfördelningen mellan dem själva som leverantörer och kunden formas av att initiativet i leveransprocessen växlar
mellan dem. Hela leveransprocessen genomförs utan t ex inköpschefer som
mellanhänder.
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Figur 6E.1. Leveransprocessen som affärsrelation
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Själva uppdraget styrs av sociala regler som bygger på en uppfattning om att
projekt genomförs som en lärprocess inom ramen för ett lönsamhetstänkande.
Det innebär att konkreta och direkt mätbara resultat eftersträvas. Resultatet
påverkas inte bara av den egna kompetensen utan också av kundens kompetens. Överlag upplevs kunder som kompetenta och att arbeta med kompetenta
kunder är en förutsättning för den egna utvecklingen och lönsamheten. Den
gemensamma lärprocess som eftersträvas riskerar att inskränkas av regler och
åtgärder som initieras genom ömsesidig misstänksamhet om opportunism.
Aktivitetssystemet uppvisar motsägelser och spänningar. De som dominerar i fokusgruppen är markerade i figur 6E.1 med stjärnorna a, b och c.
Konsulterna framhäver gemensamt lärande och ömsesidig nytta både för dem
själva och för kunden. Undertonen är dock att detta inte får gå ut över deras
egen lönsamhet. Det skapar dock spänningar i leveransprocessen i och med
att kunderna genom ökad kompetens tar för sig. De tar en mer påtaglig ledningsroll i leveransprocessen, köper in kompetens i delar och pusslar ihop
den utan leverantörernas inblandning. Det ger en påtaglig spänning mellan
konsultens och kundens nytta i leveransprocessen, stjärna a. Konsulten är inte
längre den självklara ledaren av leveransprocessen.
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Inköpsavdelningarnas intåg är också en källa till motsägelser som leder till
spänningar. Inköpsavdelningarna blir, enligt fokusgruppen, en barriär mellan
konsulten och kunden. Det kan ge lägre kvalitet i integrationsfasen genom att
en gemensam problemformuleringsprocess uteblir i upphandlingsfasen.
Kravbeskrivningar bli mekaniska då inköparnas kompetens är präglad av helt
andra typer av inköp. Samtidigt är det positivt då det leder till att inköp redan
från början blir bättre förankrade och definierade, stjärna b..
Bland konsulterna finns en skiljelinje i synen på arbetsfördelningen mellan
dem själva och kunden om vem som har ansvaret för att driva arbetet. Ett
synsätt representeras av en falang i fokusgruppen som företräder en mer
”klassisk” syn på konsultens roll som mer professionell än kunden i att driva
förändringsprocesser. Det motsatta synsättet är att drivkraften förändringsarbete utövas i ett växelspel, ibland påverkat av politiska processer, mellan leverantör och kund. Det senare dominerar. Samtidigt framhäver alla i fokusgruppen att de har ett jämspelt samarbete med kunden. De anser att det är
viktigt för slutresultatet. I handling framträder en annan bild. Starka och mer
kompetenta kunder tycks ta över ledningen och ser leverantören som en medarbetare som de styr. Det leder till att uppdrag kan avbrytas abrupt, förändras
utan samspel med leverantören eller att andra leverantörer blandas in med
parallella insatser i samma uppdrag. Det försvårar möjligheterna att få ut den
lönsamhet ur uppdraget som varit utgångspunkten för uppdraget. Det skapar
spänningar i relationen med kunden (stjärna c) men också inom fokusgruppen. Några ser denna utveckling som positiv genom att den driver deras egen
kompetensutveckling och åtgärder för att öka sin konkurrensförmåga medan
andra ser det som en nedvärdering av deras roll som leverantörer av professionell managementkompetens.
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Kapitel 7

Hur genomförs inköpsprocessen?

Fokusgrupperna har både gemensamma och motsägelsefulla uppfattningar
om hur inköpsprocessen genomförs (kapitel 6A-E). Dessa skillnader lyfts
fram i kapitlet. Avsikten är att mejsla ut vad som är de mest utmärkande och
påverkande dragen i genomförandet av inköpsprocessen för ledningstjänster.
Beskrivning av och tolkning av dessa skillnader följer den aktivitetsteoretiska
modell som introducerats i kapitel 4 och som använts i kapitel 6. I ett första
avsnitt jämförs och tolkas fokusgruppernas uppfattningar om inköpsprocessens aktörer, aktörernas objekt och vilka aktörerna ser sig som beroende av
(community). I ett andra avsnitt jämförs och tolkas hur fokusgrupperna uppfattar och använder sig av det sammanhang som inköpsprocessen är en del
av. Detta sammanhang utgörs, i den analys som genomförts, av koncept, teknologi och standards, sociala regler och arbetsfördelning. I ett tredje avsnitt
jämförs och tolkas hur motsägelser i fokusgruppernas uppfattningar skapar
spänningar och hur dessa spänningar påverkar aktivitetssystemet. Kapitlet
avslutas med ett avsnitt som sammanfattar vad som är den studerade inköpsprocessens mest karakteristiska drag och som påverkar dess genomförande.

Aktörerna och deras objekt
Inköpsprocessens aktivitetssystem omfattar många aktörer som agerar utifrån
olika objekt och utifrån olika beroenden till andra aktörer. Tabell 7.1 sammanfattar de viktigaste skillnaderna utifrån de analyser och tolkningar som
gjorts i kapitel 6A-E.
All aktörer, som representeras i fokusgrupperna, ser sig som subjekt i inköpsprocessens aktivitetssystem. Chefer och mellanchefer ser sig själva som subjekt och deras agerande är direkt kopplat till ett entydigt objekt. Inköpsprocessens objekt är, enligt chefer och mellanchefer, att få tillförsel av kompetens i ledningsarbetet. Det handlar, som många andra studier visat (kapitel 2
och 3), om att få kompletterande kompetens, avlastning och legitimitet. De
uttryckta objekten är direkt knutna till deras egen verksamhet och behoven
kan vara öppna eller dolda. De övriga fokusgrupperna, personalchefer, inköpschefer och konsulter ser både sig själva och chefer/mellanchefer som
subjekt beroende på att de har trippelbottnade objekt i inköpsprocessen.
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Tabell 7.1. Aktörernas syn på sina roller i inköpsprocessen (sammanfattning
av analyser och tolkningar i kapitel 6A-6E)
Uppfattningar
om
Subjekt

Chefer

Mellanchefer

Personalchefer

Inköpschefer

Konsulter

-Chef

-Mellanchef

-Chef
/mellanchef
- Personalchef

-Beställare
(chef/mellan
chef)
-Inköpschef

-Kund
(chef/mellan
chef)
-Konsult

Objekt

-Tillföra
kompetens
och legitimitet ledningsarbetet (
både öppna
och dolda
behov), speciellt i förändringssituationer
-Medarbetare
-Andra berörda
-Konsult

Skapa legitimitet (dolda behov)
och avlastning i ledningsarbetet

-Ge komplementerande
kompetens i
ledningsarbetet
-Stärka personalchefens
roll

-Lägre kostnader, bättre
kvalitet och
kontroll
över utnyttjande
-Stärka inköpschefens
roll

-Affärsutveckling
och lönsamhetsförbättring för båda
parter och
deras företag

-Konsult

-Chef
-Chefens
medarbetare
-Andra berörda
-Konsult
-Personalchef

-Bilateralt
med beställare (chef),
-Bilatralt
med
leverantör
(konsult)

-Chef
-Chefens
medarbetare
-Chefens
chef vid behov
-Konsult

Community

De ser objektet som att stötta chefer/mellanchefer i deras ledningsarbete, som
att se till att detta också främjar företagets utveckling och som att det främjar
deras egen verksamhet. De olika fokusgrupperna uttrycker också i sina kritiska aktiviteter ett beroende av andra, en community, under inköpsprocessen.
Det finns dock skillnader i uppfattningar om vilka dessa andra är. Chefer betonar speciellt sina egna medarbetare medan mellanchefer huvudsakligen ser
inköpsprocessen som ett samspel mellan sig själva och leverantören. Personalchefer lyfter fram ett bredare spektrum av beroende som inkluderar chefer,
deras medarbetare, andra berörda, konsult och sig själva. Konsulter har en
liknande uppfattning och beskriver det i termer av en projektgrupp. Inköpscheferna ser bilaterala beroenden dels mellan dem själva och chefen (beställaren), dels mellan dem själva och leverantören.
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Den sammanfattande bilden är att den studerade inköpsprocessens aktivitetssystem påverkas av många aktörer som ser sig som subjekt. Det understryker
Scheins (1997) observationer om att aktörerna inte enbart är konsult, kund
och dennes medarbetare. Schein (1997) nämner som aktörer också dem som
företräder organisationens eller en viss grupps intressen. Fokusgrupperna
med inköpschefer och personalchefer framträder i studien som starka sådana
aktörer. Det har också observerats i tidigare forskning (inköpschefer t ex
Werr & Pemer 2007 och personalchefer som internkonsulter t ex Kitay &
Wright 2004). Deras objekt är inte bara att stödja chefer/mellanchefer utan
också att framhäva både företagets och sina egna intressen i aktivitetssystemet. Denna tredelning är ett kännetecken för deras yrkesidentitet. Den präglas av att agera inte enbart som rådgivare utan också strategiskt, dvs att både
vara till stöd för chefer, sitt företag och att markera sin egen position som en
del av företagets ledning (t ex Ulrich 1997, Berglund 2002 (personalchefer)
och t ex Spekman et al 1998, Tassabehji & Moorhouse 2008 (inköpschefer)).
I inköpsprocessen innebär det att inköpschefer och personalchefer inte bara
agerar som rådgivare åt chefer. De ser sig också som företrädare för sina respektive specialistfunktioners roll i sina företags ledning. Det skapar konflikter mellan dem och chefer, dvs mellan vad som vanligen beskrivs som konflikter mellan stab och linje (Dalton 1950, Rhenman et al 1963). Konsulter
har också objekt som liknar de som finns inom en stabsfunktion. De blir ett
slags extern stabsfunktion (kapitel 1).
Huvudintrycket blir därför att alla de intervjuade aktörerna ser sig som subjekt i aktivitetssystemet och inte som Schein (1997) gör, uppdelade i direkta
och indirekta aktörer. Det understryker i stället Arnauds (1998) beskrivning
av aktivitetssystemet som ett klientsystem med många olika både sammanfallande och motstridiga intressen. Arnauds intresse är riktat mot leverantörens
agerande. Avhandlingens analys och tolkning visar att klientsystemet också
har relevans för och påverkar inköpsprocessen. Dess mångfald av aktörer och
deras både sammanfallande och motstridiga objekt påverkar förloppet i inköpsprocessen. Den blir en arena för att försöka få igenom egna objekt, för
att bygga koalitioner med andra för att underlätta fullföljandet av egna intressen och för konflikter som kan leda till att inköpsprocessen går i stå eller att
den utvecklas.

Inköpsprocessen och dess påverkande sammanhang
Analyser och tolkningar i kapitel 6A-E visar att inköpsprocessen påverkas av
det sammanhang som den genomförs i. Detta sammanhang har analyserats
och tolkats utifrån den aktivitetsteoretiska modellens sammanhangsfaktorer.
De är koncept/teknologi/standards, sociala regler och arbetsfördelning. Tabell 7.2 sammanfattar de viktigaste skillnaderna.
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Tabell 7.2 Aktörernas syn på inköpsprocessens sammanhang (sammanfattning av analyser och tolkningar i kapitel 6A-6E)
Inköpsprocessens
sammanhang
Koncept/
Teknologi/
Standards

Chefer

Mellanchefer

Personalchefer

Inköpschefer

Konsulter

-Dialog
-Samverkande
chefsstil
-Återkommande
konsult

-Affärsrelation
-Gemensam
lärprocess i projekt
-Standardiserad
process

-Förändringsarbete som
lärprocess
-Delaktighet
-Mot opportunism

-Strategisk
partner
-Gemensam lärprocess
-Integritet
och värderingsgemenskap
-Förändringsarbete som
lär process
-Delaktighet
-Mot opportunism

-Konkurrensutsättning
-Förhandling
-Fördefinierad,
stegvis process

Sociala
regler

-Detaljerat
uppdrag
-Instruerande chefstil
-Återkommande
konsult på
prov
-Chefsstyrd
förändring
-Kontrollerande
-Mot opportunism

-Mäta och
värdera
-Struktur
-Kostnadsfokus
-Mot opportunism

Arbetsfördelning

-Chef är ansvariga
-Bana väg för
medarbetares
medverkan
-Konsulter
som tillfälliga
medarbetare

-Konsulter
i roller som
ställföreträdare, förtrogen rådgivare eller
syndabock
-Strama
tyglar

-Chefen
som behovsägare
-Personalchefen
som stöd
och ”värderingscontroller”
-Projekt
med konsult och
berörda

-Klar rollfördelning mellan inköpare,
beställare och
leverantör
-Strukturerad
inköpsprocess
som skall
följas

-Gemensamt
lärande
-Ömsesidig nytta
-Lönsamhetstänkande
-Mätbara mål
-Mot opportunism
-Växelspel i
kompetensutbyte och i att driva
projekt
-Inga mellanhänder – köpare
och kund är
samma person

Det som präglar koncept/teknologi/standards är främst den ledningsteknologi
som fokusgruppsdeltagarna använder sig av för att nå sina objekt i inköpsprocessen. Fokusgruppen med chefer leder vanligen inköpsprocessen genom
att mobilisera engagemang bland alla berörda i inköpsprocessen och då
främst i integrationsfasen. De använder sig av en ledningsstil som kan beskrivas som samverkande. Den bygger bl a på att försäkra sig om en värderingsgemenskap med leverantören. Det understryks av att de oftast använder
sig av samma leverantör. Mellancheferna leder inköpsprocessen på ett mer
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styrande och instruerande sätt. Det innebär bl a att de bygger relationen med
leverantören utifrån ett detaljerat uppdrag. Dessa skillnader i ledningsteknologi kan vara en faktor i sig själv men kan också bero på olika erfarenhet av
att arbeta med konsulter. Det är en förklaring som Werr & Linnarsson (2002)
för fram. Inköpschefernas ledningsteknologi speglar den bild av inköpschefer
som framträder i studier av hur de ser på sin yrkesroll. Den bygger på förhandling utifrån ett utprovat schema och med konkurrensutsättning som huvudkoncept. De framhäver också inköpsfunktionens och sin egen strategiska
roll
(Spekman et al 1998, Tassabehji & Moorhouse 2008). Personalcheferna uttrycker en ledningsteknologi som är ett eko av vad som visas i studier av hur
personalchefer ser på sin yrkesroll. Den går i korthet ut på att framhäva sin
roll som strategisk partner (Berglund 2002). De vill inte bara stötta chefer/mellanchefer i inköpsprocessen. De vill också använda inköpsprocessen
för att bli sedda som strateger som bidrar till att stärka företagets verksamhet
men också den egna. Konsulterna tillämpar i stort en ledningsteknologi som
stämmer överens med den som är standard i de flesta handböcker om hur
man arbetar som konsult (t ex Kubr 2002). Den är inspirerad av ett kognitivt
synsätt när det gäller hur man arbetar med förändring och kompetensutveckling. Konsulterna i fokusgruppen kompletterar dock sin ledningsteknologi
med ett synsätt på förändringsarbete som är grundat i en situerad syn på förändringsarbete25.
Den mest påtagliga skillnaden mellan fokusgrupperna när det gäller sociala
regler är hur de ser på hur förändringar åstadkoms. Fokusgruppen med chefer
har en annorlunda syn på förändringsarbete än mellanchefer. Chefernas förhållningssätt indikerar en syn på förändringsarbete som bygger på att berördas delaktighet är avgörande för att få till stånd en förändring. De betonar
aktivteter som underlättar samverkan mellan sig själva, egna medarbetare och
leverantören. Mellancheferna tycks mer lita till sin egen direkta ledning för
att få ett önskvärt resultat. De ser sin konsultanvändning som ett sätt att genomdriva en redan bestämd förändring och legitimera den. Skillnaderna kan,
som tidigare diskuterats, vara påverkade av olika erfarenhet av att arbeta med
konsulter (Werr & Pemer 2007) eller olika riskbenägenhet (Mitchell 1998)
Avhandlingens empiri visar dessutom att inköpsprocessen är påverkad av hur
företags ledningskoncept är utformade eller vilka sociala regler som gäller för
förändringsarbete. Det ligger i linje med Mohes (2008) observationer om företagskulturens betydelse för en konsultationsprocess och därmed också för
inköpsprocessen.

25

De konsultföretag som är representerade i fokusgruppen har alla på sina hemsidor beskrivningar av sina
arbetsmetoder som kan tolkas som att de har anammat ett situerat arbetssätt. Det avspeglas i deras fokusgruppsdialoger.
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En överraskning är att ordet förtroende, i betydelsen relationellt förtroende
knappast förekommer i deltagarnas kritiska händelser. Det avviker från den
uppmärksamhet som denna typ av förtroende har tillmätts som påverkansfaktor i konsult - kund relationer (se t ex Engwall & Eriksson 2005). I stället
betonar chefer, som grund för relationen, konsulters kunskap, erfarenhet av
deras verksamheter och delade värderingar. Det ligger i linje med Giddens
(1991) syn på begreppet förtroende som ett institutionellt förtroende (active
trust) i det som han kallar expertsamhället. Ytterligare en förklaring till att
relationellt förtroende inte nämns kan vara att inköpsprocessen involverar så
många olika aktörer att relationellt förtroende förlorar sin betydelse genom
att relationerna delvis blir avpersonifierade.
Det finns en klar vattendelare i uppfattningen om arbetsfördelningen i inköpsprocessen. Chefer och mellanchefer använder leverantörer och deras
tjänster som en integrerad del i sitt ledningsarbete. Chefer är mer beredda att
acceptera vad som kommer ut av denna integrering än vad mellancheferna är.
Mellancheferna inför restriktioner mot hur mycket en leverantör kan få påverka. Chefers och mellanchefers operativa ansvar och inköpsprocessen integrering i deras verksamheter motsägs inte av personalchefer och inköpschefer. De framhäver dock att deras respektive specialistkompetens behövs i inköpsprocessen. Personalcheferna bygger sitt inflytande på att skapa sig en
plattform som partner. De försöker skapa ett inflytande i inköpsprocessen
genom att visa att deras insatser höjer kvaliteten genom att de kan tillföra
kompetens i hur förändringsarbete bedrivs och uppmärksamma opportunism.
Inköpscheferna har också en ambition att tillföra ett värde genom att förhandla fram en gynnsam relation mellan pris och kvalitet men också genom att
tillföra ett värde i chefers och företags verksamheter i allmänhet. Inköpscheferna lutar sig mot av företagsledningen beslutade rutiner för inköpsprocessen och konkreta resultat av leverantörsförhandlingar för att skapa ett inflytande.
De sammanhangsfaktorer som beskrivits ovan är i sin tur påverkade av faktorer som finns utanför företaget. I fokusgruppernas dialoger framträder opportunism som den främsta och är ett genomgående drag som påverkar alla
aktörers agerande i inköpsprocessen. Det uttrycks som att konsulter försöker
skapa ett beroende genom att skapa dåligt samvete och osäkerhet för att kunna sälja mer, dvs den typ av argument som lyfts fram i den kritiskt inspirerade konsultforskningen (kapitel 2 och 3). Det finns också en tveksamhet om
för vems bästa de arbetar. Intrycket från fokusgrupperna är samtidigt att de är
medvetna om denna typ av agerande och tycker sig kunna hantera det. Denna
observation understryker Armbrusters (2006) argument om att kunder inte
kan tillskrivas den hjälplöshet och det beroende som förs fram i den kritiskt
inspirerade konsultforskningen. De olika aktörerna anser att de har en arsenal
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av metoder för att möta opportunism. Chefer och personalchefer i fokusgrupperna agerar med delaktighet som regulator för opportunism medan mellanchefer och inköpschefer använder sig av styrning och kontroll av mer organisatorisk art. De förlitar sig också på att ”hot” om uteslutning som fortsatt leverantör och uteblivna rekommendationer är ett verkningsfullt påtryckningsmedel. Återkommande order är leverantörernas främsta källa till lönsamhet
enligt flera undersökningar (t ex Armbruster 2006). Personalchefer agerar
medvetet mot opportunism genom att agera som ett slags värderingskontroller och bannlyser konsulter som kommer med färdigförpackade lösningar.
Inköpschefer uttrycker en öppen irritation mot att konsulter inte följer upphandlingsunderlag utan kommer med sina egna förslag. De ser striktare rutiner och snävare kravbeskrivningar med tät uppföljning som hjälpmedel. Inköpscheferna beskriver också delar av konsultbranschen som omogen när det
gäller affärsrelationer vilket kan antas påverka deras leverantörsval. Dessa
reaktioner på opportunism och hur den skall mötas ligger i linje med vad som
observerats i andra företag (Sharma 1997, Mohe 2005). Opportunism upplevs
också av konsulterna. De ger exempel på att kunder kan agera oberäkneligt i
eget syfte genom att t ex inleda en inköpsprocess för att lära sig mer men inte
fullfölja eller att avbryta uppdrag utifrån oklara skäl. Dessa observationer
understödjer Sturdys (1997b) om att det inte bara är kunderna som känner sig
utsatta utan också leverantörerna.
Opportunism är ett klart irritationsmoment men tycks inte skapa den rollstress hos kunderna som förutsägs i andra studier (t ex Mitchell et al 1994).
Ett visst mått av opportunism förväntas i affärsförbindelser men när den blir
för stor tycks dock de motåtgärder som vidtas motverka avsikten med ledningstjänsten. Mellanchefer blir mer kontrollerande, inköpschefer kräver mer
strikta kravbeskrivningar och tätare uppföljning och personalchefer blir ”värderings”-controllers. I förlängningen ligger ett slags självuppfyllande profetia. Den ökande kontrollen kan leda till större försiktighet i samarbetet med
konsulter vilket kan leda till att kvaliteten i den gemensamma samproduktionen uteblir och därmed det förväntade resultatet. Det leder i sin tur till mer
kontroll. Ledningsteknologi, sociala regler och arbetsfördelning blir för rigida för att ge det spelrum som behövs för att utveckla ny kompetens. Sådana
beteenden har bl a observerats av Werr & Linnarsson (2002).
Den sammanfattande bilden blir att chefer och mellanchefer smälter samman
inköpsprocessen med sina ledningsuppgifter. De övriga aktörerna införlivar
också inköpsprocessen i sina verksamheter samtidigt som de markerar att
denna integrering är underordnade chefers och mellanchefers behov. Chefernas övergripande agerande är styrt av att de ser inköpsprocessens aktivitetssystem som en delaktighets- och lärprocess. Mellancheferna beskriver det
som en kontrakts- och arbetsledningsprocess. Personalcheferna agerar utifrån
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en uppfattning om att aktivitetssystemet är en partnerskapsprocess och inköpscheferna ser det som förhandlingsprocess. Konsulterna betraktar leveransprocessens aktivitetssystem som en affärsprocess. Mer övergripande
tycks dessa olikheter vara knutna till fokusgruppernas olika befattningar och
de yrkesidentiteter som gäller inom dessa. Det skapar en klar skiljelinje mellan chefer och mellanchefer på den ena sidan och de övriga på den andra när
det gäller hur de ser på vad som vad som påverkar skeendet i inköpsprocessens aktivitetssystem.

Motsägelser och spänningar i inköpsprocessen
Inköpsprocessen präglas av motsägelser och de spänningar som de åstadkommer. Det framgår av analyser och tolkningar i kapitel 6A-E. Dessa motsägelser och de spänningar som de ger upphov till är av två slag. Det ena består av motsägelser i det egna agerandet och de spänningar som detta skapar.
Dessa spänningar anknyter till andra observationer som visar att ledningstjänstens integration sker i ett spänningsfält mellan vad man själv vill och vad
som sker tillsammans med leverantören och den community som är inblandad (Martin jr et al 2001, Sturdy et al 2006, Seidl & Mohe 2007). Det andra
slaget är motsägelser mellan olika aktörer och hur de ser på sina respektive
roller i inköpsprocessens genomförande. Det ger upphov till spänningar mellan dem. Sådana spänningar är bl a förorsakade av det ”politiska” spel som
finns i aktivitetssystemet och som visats i föregående avsnitt. Detta spel har
också observerats av andra (t ex Sturdy 1997b, Fincham & Clark 2002, Buchanan & Badham 1999, Nikolova & Devinney 2007, 2009).
I de följande avsnitten analyseras dessa två typer av spänningar och hur det
påverkar inköpsprocessen.

Motsägelser och spänningar i det egna agerandet
Deltagarna i fokusgrupperna är i flera avseenden osäkra på hur de skall agera
i inköpsprocessen. Det visas som motsägelser i deras dialoger om olika kritiska händelser. De mest påtagliga visas i tabell 7.3. Den tydligaste motsägelsen hos chefer är att de pendlar mellan att säga att de behöver ge berörda och
konsulter öppna mandat för att få utväxling på deras kompetens och engagemang. Samtidigt handlar de ibland på motsatt sätt. De försvarar sitt ibland
kontraproduktiva handlingssätt med att det är de som får stå till svars för utfallet av leveransen och konsekvenserna. Svårigheterna att bedöma leveransens kvalitet bidrar också. De är inte heller säkra på sina egna medarbetares
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Tabell 7.3. Motsägelser i det egna agerandet (sammanfattning av analyser
och tolkningar i kapitel 6A-6E)
Chefer
Motsägelser

-Delaktighet
vs utebliven
delaktighet
-Öppet mandat vs utebliven öppenhet
-Involvering
vs agera själv

Mellanchefer
-Balansera
kontroll vs
få ”det lilla
extra”
-Styra eller
styras
-Långsiktig
relation vs
begränsad

Personalchefer
-Partner vs
controller
-Chefens
ansvar vs
personalchefens
-Personalchefens roll
vs konsultens

Inköpschefer
-Mjuka vs
hårda köpkriterier
-Avtalade
villkor vs
regler som
inte följs
-Särbehandling
vs involvering

Konsulter
-Kunders
resultat vs
eget resultat
-Direktkontakt
med kund
vs inköpsavdelning
som mellanhand
-En i en
community
vs drivande

kompetens och om de kan och vill bidra i förändringsprocesser. Samtidigt
frågar de sig om de har gett sina medarbetare den tid som de behöver för att
bidra till verksamhetens förnyelse. Dessa motsägelser skapar spänningar i
deras agerande och bakom dessa spänningar finns en ängslan över att släppa
taget över inköpsprocessen.
Mellanchefernas mest framträdande spänning i inköpsprocessen har sin
grund i att de både vill och inte vill styra konsulten. De begränsar sitt beroende i processen till leverantören genom en tät styrning. Samtidigt är de
medvetna om de därigenom begränsar möjligheterna att få vad de beskriver
som det där lilla extra. De vill också undvika att bli utsatta för leverantörens
opportunism.
Personalchefers och inköpschefers motsägelser utspelas på två plan. Det ena
har att göra med kvalitet och det andra med deras egen roll. Kvalitetsaspekterna har likheter med chefgruppernas dualism när det gäller graden av involvering av andra. Personalchefer och inköpschefer säger att det är chefers ansvar att besluta om inköp av konsulthjälp och om hur de vill använda sådana
tjänster. Samtidigt litar de inte på att chefer har tillräcklig kompetens för detta och intervenerar på olika sätt i upphandlingsfas och integrationsfas. Inköpschefer gör det genom att hålla chefer utanför upphandlingsfasens genomförande gentemot potentiella leverantörer. De anser att chefer och mellanchefer inte respekterar att konkurrensutsättning kräver att alla leverantörer
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får samma information och att de inte har förhandlingskompetens. Ett bakomliggande motiv, som anges, är att avsteg från konkurrensutsättning kan
innebära kritik för ett dåligt jobb eller att leverantörer överklagar inköpsbeslut26. Personalchefer försöker framförallt påverka själva beslutet att köpa in
tjänster, valet av leverantör och hur själva integrationsprocessen bäst kan gå
till. De gör det utifrån det ansvar och den kompetens som de tycker sig ha för
att utveckla sina företags ledningskompetens och en vana att arbeta med konsulter.
Det andra planet har sitt ursprung i den egna rollen och grundar sig på att de
inte blir insläppta i inköpsprocessen på det sätt som de tycker ligger i deras
roll och ansvarsområde. Det skapar spänningar genom att chefer som beställare och leverantörer inte tar deras roll i inköpsprocessen på allvar och att de
på olika sätt försöker att gå förbi dem. Inköpscheferna känner sig ibland lämnade ensamma att försvara den beslutade inköpsprocessen då ledningen själva inte följer den. De ser det som att deras yrkeskompetens ifrågasätts. Det
förstärks av leverantörernas nedvärdering av inköpschefernas inblandning.
Ledningen tar vid konflikter mellan dem och chefer parti för cheferna. Bland
personalcheferna finns en frustration att inte komma igenom med sin kompetens på det sätt som de önskar. Berglund (2002) menar att detta leder till
spänningar som har sin grund i en känsla av otillräcklighet. De tycker att de
kan mer än de får gehör för och vet inte hur de skall förändra sin image. Samtidigt är de medvetna om orsakerna och har en agenda för hur deras kompetens bättre kan komma till sin rätt. Dessa motsägelser i personalchefers och
inköpschefers agerande i inköpsprocessen och de spänningar som de ger
upphov till speglar vad som kan beskrivas som klassiska linje – stabskonflikter (Dalton 1950, Rhenman et al 1963).
Konsulternas motsägelser har paralleller med personalchefernas och inköpschefernas. Chefers allt större vana att köpa in och använda sig av konsulter
(Roos 2005, Armbruster 2006, Sturdy & Wright 2008) resulterar i motsägelser mellan hur de har brukat arbeta och de krav som kundernas ökade vana
och kompetens i inköpsprocessen ger utrymme för. Kunder lägger sig alltmer
i hur den inköpta tjänsten skall samproduceras och hur deras egen kompetens
skall utnyttjas. Det välkomnas av de flesta av konsulterna i fokusgruppen. De
får en mer likvärdig medspelare. Det skapar dock också spänningar då det
förändrar deras egen identitet från att de har upplevt sig vara aktade rådgivare
med en viss merkompetens till att bli en tillfällig medarbetare hos en chef
eller från att vara ensam i en relation med en kund till att vara en av många
leverantörer i samma uppdrag. Det finns också en spänning som uppstår ur
tvivel om vems ärende man går. Är det den direkta kunden eller kan och skall
26

I de företag där lagen om offentlig upphandling är en del av inköpsprocessen
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man, om det behövs, uppmärksamma kundens chef på nödvändiga åtgärder?
Ytterligare en spänning handlar om balansgången mellan kundernas resultat
och deras egna resultat sett i ett kortsiktigt respektive ett långsiktigt affärsperspektiv. Dessa spänningar bekräftar resultat i den konsultforskning som
studerat konsulters arbetssituation. Den visar att det inte bara är köparna, utan
också konsulterna, som är osäkra, känner sig otillräckliga och utsatta för risker som kan få konsekvenser för deras affär, egen karriär och rykte (varumärke) (Sturdy 1997b, Czarniawska & Mazza 2003)
Sammanfattningsvis visar de beskrivna motsägelserna och de spänningar som
de skapar att inköpsprocessen är dynamisk. Den förändringsriktning som
antyds i fokusgruppsdeltagarnas egna spänningar kan tolkas som att inköpsprocessen ur chefers, mellanchefers och konsulters perspektiv blir alltmer en
del av ett ledningsarbete som omfattar inte bara egna medarbetare utan också
konsulter som tillfälliga medarbetare. Spänningarna kan tolkas som att de är
osäkra på hur detta skall gå till, om deras egna medarbetare har tid och intresse i att medverka och hur konsulter kan ledas. Det återspeglar vad som återkommer i ledarforskning och som rör frågor om graden av delegering, operativa uppgifter respektive strategiska uppgifter, kortsiktigt respektive långsiktigt arbete, etc. Situationen sammanfattas av Tyrstrup (2005) som ett ledningsarbete som utförs ”på gränsen till fiasko”. Det speglar väl intrycken från
fokusgrupperna med chefer och mellanchefer och är också ett genomgående
tema i den konsultforskning som betonar chefers utsatthet och osäkerhet (se t
ex Sturdy 1997b).
Denna osäkerhet upplevs dock inte av de olika aktörerna i de representerade
företagen som att de är i händerna på konsulter. Min tolkning är att de ser situationen som parallell med andra relationer i sina ledningsuppgifter. Objektet är att klara av det operativa ansvar som de anser sig ha för att leda och utveckla sin verksamhet. Chefer och mellanchefer ser aktivitetssystemet för
inköp av ledningstjänster som en del av sitt eget ledningsarbete och med det
förknippat aktivitetssystem. I detta ledningsarbete involveras i chefernas fall
berörda medarbetare och konsulter och i mellancheferna fall vanligen bara
konsulten. Konsulter behandlas i stort sätt på samma sätt som de egna medarbetarna utifrån den ledningsstil och de sociala regler som styr chefens arbete. Konsulter kan, när det gäller chefer och mellanchefer sägas få en roll som
tillfälliga medarbetare i deras aktivitetssystem. Inköpsprocessen får därmed
mera karaktären av rekrytering och ledning av en tillfällig medarbetare än
karaktären av vad som förknippas med en inköpsprocess. Konsulter bli därmed i viss mån insiders och inte de outsiders som är ett vanligt sätt att beskriva deras roll (bl a Sturdy et al 2005, 2006). Distinktionen mellan insiders
och outsiders blir svår att upprätthålla.
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Inköpschefernas och personalchefernas motsägelser och de spänningar som
därmed skapas tycks ha sin grund i att de inte når fram med och får gehör för
sin expertkompetens. Spänningarna återspeglar vad som brukar beskrivas
som linje - stabs konflikter. Samtidigt visar dessa spänningar att de har ett
stort engagemang i sina uppgifter. Inköpschefer säger sig att på olika sätt
försöka utbilda chefer och mellanchefer i hur de kan få ut mer av upphandlingsfasen genom att t ex göra bättre kravbeskrivningar. Personalchefer anstränger sig för att visa sin kompetens genom att försöka bli partner. Sié &
Yakhlef (2009:178) beskriver det som en passion att driva sitt kompetensområde och som de tycker sig se hos experter som har till uppgift att utveckla
och utforska. Det finns sådana inslag i inköpschefernas, och personalchefernas händelser och dialoger. De kan tolkas som passion men också som utslag
av egenintresse.

Spänningar mellan olika aktörer
Fokusgrupperna antyder i sina händelser motstridiga och motsägelsefulla
uppfattningar om varandras agerande och roller. Det leder till spänningar
emellan dem. De olika åsikter som uttrycks finns mellan inköpschefer och
personalchefer gentemot chefer och konsulter, konsulter gentemot chefer och
inköpschefer och chefer/mellanchefer gentemot konsulter och inköpschefer.
Personalchefer har uppfattningar gentemot inköpschefer. Övriga aktörer har
inga uttalade åsikter gentemot personalchefer. Mönstret visas i figur 7.1.
Inköpschefer och chefer/mellanchefer har synpunkter på varandras agerande
framförallt i inköpsprocessens upphandlingsfas. Från inköpschefernas sida är
det tre typer av beteenden som skapar spänningar. Inköpscheferna är kritiska
mot att chefer/mellanchefer vill fortsätta att använda den konsult och den
kompetens som de lärt känna och respektera utan att pröva nya alternativ genom att konkurrensutsätta ett nytt uppdrag. Det andra gäller uppfattningarna
om hur en kravspecifikation skall utformas. En väl definierad kravspecifikation är enligt inköpscheferna utgångspunkten för den objektiva urvalsprocess
som de eftersträvar. De kan då använda sig av olika typer av jämförande kriterier som kan poängbedömas eller rangordnas antingen rent mekaniskt eller
med hjälp av någon form av bedömningsgrupp. Cheferna tycks inse att det
behövs någon form av kravbeskrivning men att inköpscheferna krånglar till
det. Det tredje är att chefer/mellanchefer vill blanda in tänkbara konsulter redan i upphandlingsfasen. De menar att de olika faserna i inköpsprocessen
ömsesidigt påverkar varandra. Inköpscheferna säger att det omöjliggör en
seriös konkurrensutsättning. Dessa spänningar mellan chefer och inköpschefer ligger i linje med andra observationer (Bäcklund & Werr 2005, Lindberg
& Furusten 2005).
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Inköpschefer och konsulter är på kollisionskurs när det gäller på vilket sätt
konsulter som blivande leverantörer skall tillåtas medverka i själva upphandlingsfasen. När det gäller problemformulering och utformning av krav-

Figur 7.1. Relationer som skapar spänningar

Chefer/
mellanchefer

Konsulter

Personalchefer

Inköpschefer

specifikation uttrycker inköpschefer en stark motvilja mot att blanda in presumtiva leverantörer. De gör det utifrån en rädsla för otillbörlig inblandning
av leverantörer i utformningen av kravspecifikationen med de risker för merförsäljning som detta kan medföra. Konsulter anser att det nödvändigt att de
får möjlighet att arbeta direkt med kunden i upphandlingsfasen för att bädda
för kvaliteten i offertarbetet och i den följande integrationsfasen.
Chefer/mellanchefer och konsulter har också synpunkter på varandras agerande som skapar spänningar. Chefer har som beskrivits tidigare en allmän
misstänksamhet mot konsulters tendenser att ägna sig åt merförsäljning. Konsulter är rädda för att kunder inte fullföljer ett inlett uppdrag eller efter ett tag
tar över själva. De tycker överlag att kunder har en bra kompetens att tillföra
i samarbetet men är skeptiska mot att arbeta med svaga kunder. Det kan leda
till misslyckanden som påverkar deras image.
Personalchefer har åsikter om de övriga aktörerna men de motsatta finns inte
i fokusgruppernas kritiska händelser. Personalcheferna delar i stort samma
uppfattningar som inköpscheferna när det gäller chefernas/mellanchefernas
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bristande intresse för att mer precist markera vad de vill ha och att de är för
godtrogna gentemot konsulter. De anser också som inköpschefer att konsulter
ägnar sig för mycket åt merförsäljning. Personalcheferna anser att de har en
påtaglig roll i inköpsprocessen och vill påverka chefernas/mellanchefers konsultanvändning och konsulternas agerande genom att jobba tillsammans med
dem och inte emot dem. Personalcheferna uttrycker att de kan göra ett bättre
jobb i inköpsprocessen än inköpscheferna. De uttrycker sin taktik som att
visa att de förtjänar en medverkan som partner. Det kan vara en förklaring till
att deras påvekan inte uppmärksammans och kommenteras av chefer och
konsulter. Det kan tolkas som att de har lyckats i sitt uppsåt att verka genom
att inte synas och genom att vara bra på att hantera det koalitionsbyggande
(March & Simon 1958) som hela tiden, enligt fokusgrupperna, pågår i en inköpsprocess. En alternativ tolkning är att de har kommunikationsproblem när
det gäller att förmedla sina ambitioner och sin kompetens. Personalcheferna
uttrycker också ett spänningsfält gentemot konsulter som kan tolkas som
konkurrens om chefers/mellanchefers uppmärksamhet. Det är en observation
som ligger i linje med Kitay & Wrights (2004) belysning av spänningar mellan interna konsulter, som t ex personalchefer och externa konsulter inom
samma kompetensområden.
Sammanfattningsvis antyder dessa spänningar en påverkan på inköpsprocessen utifrån ett ”klassiskt” linje-stabs tänkande (Dalton 1950, Rhenman et al
1963) och de spänningar som uppstår när vertikala och horisontella organisations- och arbetsutformningar skall samsas. Den polarisering som finns i fokusgruppernas händelser kan hänföras till chefer/mellanchefer som linje och
personalchefer, inköpschefer och konsulter som stab. De förra lyfter fram sitt
operativa ansvar och det ledningsarbete som det är hopbundet med. Det omfattar också inköpsfrågor. De senare framhäver att deras arbetsuppgifter går
ut på att ge service, ge råd samt att utveckla och effektivisera arbetssätt som
gynnar hela företagets intressen. Personalcheferna agerar för sitt intresse i
företagets kompetensförsörjning som de tycker sig ha ansvar för. Inköpscheferna betonar sin roll i ett aktivitetssystem för inköp i vilket de anser att de
bidrar till att kostnader för ledningstjänster hålls nere men att de levereras
med samma eller förbättrad kvalitet. De menar också att deras arbete skapar
kontroll över vilka leverantörer som används och som finns i företaget. För
både inköpschefer och personalchefer handlar det om att förutom att ge service och råd också berättiga sin egen roll.
Dessa skiljaktigheter i synen på inköpsprocessen påverkar dess genomförande genom att de bl a kan leda till en blockering när det gäller att förstå varandras synpunkter och varandras kompetenser. Sådana observationer ligger i
linje med observationer i studier av linje - stabs konflikter (Halvari et al
1998) som leder till försvar av revir (Rhenman et al 1963). Man försöker för162

svara sin position genom att förstärka sin identitet, rättfärdiga sin roll och
kommunicera fördelaktig information (Vince 2001). Resultatet kan bli pseudomål (Rhenman et al 1963). De yttrar sig i form av den antagonism som
lyfts fram mellan aktörerna i inköpsprocessen, främst mellan vad som beskrivits som linjeaktörer respektive stabsaktörer och genom den inköpsbyråkrati
som inköpschefer upplever att chefer och mellanchefer irriterar sig på.

Sammanfattning
De mest framträdande dragen i fokusgruppernas händelser och dess påverkan
på inköpsprocessen är att de accentuerar att det finns fler aktörer än kund och
konsult i aktivitetssystemet, att man har olika syn på hur aktivitetssystemet
fungerar och att det finns en ambition att integrera inköpsprocessen i sitt eget
aktivitetssystem. Några av de mest framträdande skillnaderna visas i figur 7.2
liksom de spänningar som dessa olikheter i synen på inköpsprocessens genomförande, ger upphov till. Resultat blir ett spänningsfyllt aktivitetssystem.
Dessa spänningar visas som stjärnor i figuren.

Figur 7.2. En spänningsfyllt aktivitetssystem
Koncept/Teknologi/Standards
Skilda befattnings- och yrkesroller

Objekt
Flera olika konkurrerande:
individuella, för
den egna verksamheten,
för helheten

Subjekt
Flera aktörer som
ser sig som subjekt

Sociala regler
Olika syn på
Community
förändringsarbete
och resultatmätning Från att inte beakta en community
till att se vikten av en community

Arbetsfördelning
Olika syn på
rollfördelning
i företaglsledandet
utifrån olika uppgifter
och kompetns

Den mångfasetterade buketten av aktörer har skilda kompetenser, som kan
bidra till att ledningstjänsternas inköpsprocess blir effektiv. Samtidigt konkurrerar dessa aktörer om på vilket sätt inköpsprocessen bäst leds och organi163

seras utifrån skilda kompetenser och skilda intressen. Aktörerna agerar utifrån olika befattnings- och yrkesroller. Det påverkar hur de försöker befästa
sitt inflytande i inköpsprocessens aktivitetssystem genom att använda sig av
för dem själva gynnsamma processer (sociala regler) och strukturer (arbetsfördelning).
De mest utpräglade spänningarna uppstår genom motsägelser mellan uppfattningar om hur förändringsarbete bedrivs när det gäller ledningstjänster, mellan uppfattningar mellan olika befattnings- och yrkesroller och mellan uppfattningar mellan de olika aktörerna och deras syn på arbetsfördelning i aktivitetssystemet. De olika fokusgrupperna tycks, på bekostnad av helheten, i
mångt och mycket företräda sina egna befattnings- och yrkesroller. Det påverkar hur de ser på sina uppgifter. I fokusgrupper med chefer och mellanchefer kretsar en del av dialogen kring hur de skall förhålla sig till sina medarbetares medverkan och till konsultens medverkan. I personalchefers och
inköpschefers dialoger handlar det till stor del om deras roll i inköpsprocessen. Personalchefer ser en inköpt konsult både som en partner i sitt eget aktivitetssystem och i inköpsprocessens men också som en konkurrent. Inköpscheferna har fått ett nytt arbetsfält på vilket de vill tillämpa sin kompetens
och sina metoder.
Dessa framträdande drag har likheter med tidigare forskningsresultat men
markerar också några förtydliganden och avvikelser i vad som påverkar inköpsprocessen. Tidigare forskning har framför allt förhållit sig till kunden
respektive leverantörens påverkan med främst ett huvudintresse riktat mot
leverantören (Sturdy et al 2009b). Avhandlingen visar att detta är en för snäv
utgångspunkt för att förstå vad som påverkar inköpsprocessen. Andra aktörer,
i avhandlingen personalchefer och inköpschefer, har ett inflytande som inte
kan negligeras. Resultatet visar också att det snarare finns en pendlande jämvikt mellan aktörernas inflytande än ett konstant övertag från någon aktörs
sida. Aktörerna i avhandlingen ser relationerna i inköpsprocessen som en affärsrelation i vilken det är ”naturligt” att både ge och ta. Det avviker från den
kritiska skolans (kapitel 2) tolkning av relationen som styrd av leverantören
men understryker den ömsesidighet som lyfts fram av det kontextuella perspektivet (kapitel 2). Analysen och tolkningen av aktivitetssystemet visar
också att det sammanhang som det är en del av har stor betydelse för genomförandet. De olika aktörerna utnyttjar detta sammanhang till sin egen fördel
genom att tolka sitt företags ledningsteknologi, sociala regler och fastställda
arbetsfördelningar så att de passar de egna objekten i inköpsprocessen. Dessa
sammanhangsfaktorer blir därigenom de strukturer och processer som reglerar inköpsprocessens genomförande och de spänningar som uppstår mellan
olika aktörer. Dessa spänningar kan blockera eller utveckla inköpsprocessen.
Det understryker andra forskningsresultat som grundas i ett kontextuellt per164

spektiv (kapitel 2). De visar också att konsultanvändning och därmed inköpsprocessen är påverkad inte bara av relationen mellan kund och konsult utan
också av många andra aktörer och det sammanhang i vilket inköpsprocessen
äger rum i.
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Kapitel 8

Hur leds och organiseras inköpsprocessen?

De olika aktörernas uppfattningar om hur inköpsprocessen genomförs (kapitel 7) påverkas i hög grad av hur de tolkar inköpsprocessens sammanhang
och hur de påverkar detta sammanhang. Fokusgruppen med chefer betonar att
inköpsprocessen är en del av deras operativa ansvar. Deras ledning och organisation av inköpsprocessen grundas på att underlätta delaktighet och lärande
i processen. Fokusgruppen med mellanchefer ser också inköpsprocessen som
sitt operativa ansvar men de bygger sin ledning och organisering utifrån ett
behov av att ha ett kontrollerande inflytande över processen. Personalchefer
grundar sin uppfattning om ledande och organiserande på att de vill se inköpsprocessen som något som sker i partnerskap mellan dem själva, chefer
och konsult. Inköpschefernas bevekelsegrund är förhandling och konsulterna
är måna om att ledandet och organiserandet gynnar affärsrelationen. Det kan
tolkas som att de olika aktörernas uppfattningar om hur inköpsprocessen bäst
leds och organiseras är knutet till deras olika roller och ledningsstilar. Dessa
olikheter och dess konsekvenser för inköpsprocessens ledning och organisation analyseras och tolkas i de följande två avsnitten. Det första tar upp aktörernas preferenser när det gäller ledning av inköpsprocessen. I det andra är
intresset riktat mot hur aktörerna utformar organisatoriska strukturer och processer för inköpsprocessen.

Hur leds inköpsprocessen?
Hur inköpsprocessen leds beror på hur aktörerna ser på relationen mellan sig
själva och egna medarbetare, mellan sig själva och andra interna aktörer som
är inblandade i inköpsprocessen samt mellan sig själva och externa aktörer
(konsulter och deras företag). Den förstnämnda relationen lämnas utanför den
fortsatta analysen då studien inte har tillräckligt underlag för en sådan analys.
De två senare relationerna är däremot belysta i avhandlingens empiri. De berör huvudsakligen en ledningsproblematik som riktar sitt fokus mot ledning
av utbytesrelationer över organisatoriska gränser. Fokusgrupperna visar prov
på olika preferenser när det gäller hur detta går till eller bör går till.
Innebörden i inköpschefernas kritiska händelser ger underlag för att säga att
deras ledande är färgat av en rationell syn på inköpsprocessen. Deras led167

ningsambitioner tar sin start i en mätkultur. Det går att leda inköpsprocessen
utifrån mätbara kriterier. Det återspeglas i det sätt som inköpscheferna befäster inköpsprocessen i formaliserade system och strukturer. Inköpschefernas
syn på ledning överensstämmer med den praxis som lyfts fram i inköpslitteraturen (t ex Axelsson & Wynstra 2002). Den har starka inslag av ett transaktionskostnadsperspektiv (Williamson 1981).
Denna rationella syn på inköpsprocessens ledande delas inte av de övriga aktörerna i studien. Det återspeglas i skilda ledningsteknologier och sociala regler och i andra uppfattningar än inköpschefernas rationella syn på hur det går
till att välja en leverantör.
Mellancheferna lägger stor vikt att markera att det är de som leder inköpsprocessen utifrån att det är de som är kund och att det är de som fattar beslut om
resultatet av processen skall användas eller inte. Det kan tolkas som att de
leder utifrån sin formella maktposition som chef (Pfeffer & Salancik
1978/2003). De vill också ha lyhörda och lojala konsulter. De väljer leverantörer som förstår deras situation och affärslogik. Det innebär att de reducerar
sin osäkerhet gentemot en utomstående leverantör genom att begränsa sitt
beroende (Thompson 1967/2003).
Chefers ledande kan förstås som att de, som grund för sitt ledande, kombinerar tillit till sin egen kompetens och till värderingsgemenskap med konsulter
och andra inblandade. En ledning som grundas i deras egen kompetens kan
ses som en form av ledning utifrån ett resursbaserat perspektiv (Wernerfelt
1984) eller utifrån en maktposition (Pfeffer & Salancik 1978/2003) grundad i
kompetens. De är medvetna om att deras kompetens är ett värdefullt inslag i
inköpsprocessen och att leverantören är beroende av den för att leverera den
önskade tjänsten. Värderingsgemenskap som styrning manifisteras genom att
de lägger stor vikt vid att välja konsulter som de delar värderingar med. Det
är en styrning som bygger på att skapa en gemensam identitet (Weick 1995)
vilket underlättas av att chefer och konsulter i allt större utsträckning delar
utbildnings- och erfarenhetsbakgrund och synsätt om företagsledning (Roos
2005, Armbruster 2006, Sturdy & Wright 2008).
Personalchefernas ledningsfilosofi kan beskrivas som grundad i deras position och i värderingar. De utnyttjar sin position som rådgivare i och kompetens i förändringsarbete. Det markeras bl a genom att betonar att de medvetet
väljer bort leverantörer som erbjuder paketlösningar. Deras värderingsstyrning bottnar i samma grunder som chefernas. De väljer leverantörer som förstår företagets logik och delar företagets grundsyn när det gäller förändringsarbete.
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Konsulternas ledande har drag av utnyttjande av position baserad på kompetens. Det reflekterar uppfattningar som lyfter fram att konsulter försöker utnyttja en position utifrån kompetensövertag (kapitel 2). Detta makt- och resursbaserade ledningsperspektiv modifieras dock av att konsulterna också
uttrycker ett beroende av kundernas kompetens och av att arbeta utifrån en
gemensam värderingsbas.
Den sammanfattande bilden av ledningsformer i inköpsprocessen blir därför
att inköpsprocessen leds utifrån en kombination av ett resursbaserat och ett
värderingsbaserat perspektiv. Det resursbaserade inslaget är dock kombinerat
med position skapad mer av kompetensövertag (hos kund eller konsult) än av
formell position. Denna bild av hur inköpsprocessen leds avviker från den
antingen rationellt grundade synen på en styrning utifrån ett mer eller mindre
renodlat transaktionskostnadsperspektiv eller ett kritiskt synsätt där styrningen domineras av konsulten. De skillnader som finns mellan chefer och mellanchefer kan ha sin grund i, som tidigare påpekats, att de har olika vana att
arbeta med konsulter (Werr & Pemer 2007, Pemer 2008) eller att de helt enkelt har olika ledningsstil, själva eller genom den ledningsstil som anbefalls i
de företag som de kommer ifrån.

Hur organiseras inköpsprocessen?
Det är två aspekter som framträder som viktiga när det gäller att förstå hur
inköpsprocessen organiseras. Den ena rör hur de olika aktörerna uppfattar
organiserandet av inköpsprocessens faser. Det andrar handlar om hur inköpsprocessens olika aktiviteter organiseras. Dessa två aspekter analyseras och
tolkas i de två följande avsnitten.

Organisation av inköpsprocessens faser
Fokusgrupperna betonar i sina händelser olika delar i inköpsprocessens faser
och olika inslag i dessa faser. Det påverkar hur de vill genomföra och organiseras dessa faser. Tabell 8.1 sammanfattar de viktigaste olikheterna. Tabellen
visar för det första att chefers och mellanchefers kritiska aktiviteter domineras av vad de gör i integrationsfasen. Fokusgruppen med chefer betonar aktiviteter som gör att de som är berörda av en leverans av en ledningstjänst blir
delaktiga och engagerade i den. Mellancheferna lägger stor vikt vid att styra
konsulten före och under insatsen genom att välja en leverantör som förstår
deras situation. Personalchefer lyfter fram aktiviteter i hela inköpsprocessen
utifrån en syn på sin roll som utvecklare och ”controller” av företagets ledningskompetens. Inköpschefernas aktiviteter har en slagsida åt upphandlingsfasen. De handlar om att specificera behov så att inköpet kan
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Tabell 8.1. Olikheter i uppfattningar om vad som är kärnan i inköpsprocessens olika faser (Sammanfattning av observationer i kapitel 6A-E)
Kritiska
aktiviteter
i
Upphandlingsfas

Chefer

Mellanchefer

Personalchefer

Inköpschefer

Konsulter

-Problemformulera
tillsammans
med konsult
-Välja konsult
som delar
värderingar

-Chefens problembeskrivning
vägledande i
direktkontakt
med
konsult
-Välja konsulter som förstår
företagets
kultur och
affärslogik

-Utmana problemformuleringen
tillsammans
med konsult
-Undvika
konsulter som
har färdiga
lösningar

-Det finns en
kravspecifikation
-Chefer följer
upphandlingsreglerna
-Chefer tar sitt
ansvar för
uppdraget
och att det är
förankrat
-Konsulter
offererar vad
som efterfrågas

-Klar uppdragsgivare
-Kompetent
kund

Integrationsfas

-Skapa förändringsberedskap hos
medarbetare
-Motivera
medarbetare
att delta med
sin kompetens
-Chefens aktiva medverkan i att skapa
förutsättningar för samproduktion
-Återkommande
problemformulering
- Effektivt
arbetssätt hos
konsult
-Följa upp
(dåliga på
detta)

-Konsulten är
följsam mot
chefens intentioner och
leverera vad
som avtalats
-Skapa långsiktiga relationer med
konsult

-Berörda deltar i en samproduktion
under chefens
ledning
-Bevaka att
företagets
värderingar
och ledningsformer inte
äventyras
-Konsulten
har integritet
och inte ägnar
sig åt merförsäljning

-Följa upp
(dåliga på
detta)

-Följa upp
(dåliga på
detta)

Uppföljningsfas
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-Interaktion
med kunden
-Ömsesidigt
lärande
-Mätbara
resultat
-Nya affärer

-Att följa upp
att det som
kontrakterats också
levererats

konkurrensutsättas, underlätta att finna och värdera leverantörer samt att formulera och följa upp kontrakt. Konsulternas kritiska aktiviteter är koncentrerade till integrationsfasen med inriktning på att skapa förutsättningar för att
kunna leverera överenskomna resultat.
För det andra visar tabellen skillnader mellan vad de olika aktörerna lägger
vikt vid i de olika faserna i inköpsprocessen. I upphandlingsfasen betonar
inköpscheferna att den bör organiseras utan inblandning av tilltänkt leverantörer. Det viktigaste skälet är att hålla undan en inblandning som kan påverka
möjligheterna att göra en ”objektiv” upphandling. Chefer, personalchefer och
i viss mån mellanchefer ser en fördel i att låta leverantörer vara inblandade i
behovsanalysen och problemformulering. Deras kunskaper och erfarenheter
ses som värdefulla. Dialogen med möjliga leverantörer blir en del i utformningen av kravspecifikationen och en del av urvalsprocessen. Konsulterna ser
upphandlingsfasen som kritisk när det gäller att reda ut vem som är kund, vad
som är problemet och för att få ett grepp över kundens kompetens. De ser det
som en del av den kommande integrationsfasen. Det innebär att upphandlingsfasen i fokusgruppernas ögon, med undantag för inköpschefernas, blir en
del av att finna ut om man delar värderingar, hur man förstår problemet och
att precisera problemet. Det kan tolkas som att integrationsfasen och dess organiserande påbörjas redan i upphandlingsfasen. Liknande observationer har
gjorts av bl a Edvardsson (1990) och van der Valk & Rozemeijer (2009).
De kritiska händelser, som berör integrationsfasen, visar upp en skiljelinje
mellan fokusgrupperna med chefer och mellanchefer och mellan personalchefer och konsulter. Inköpscheferna berör inte integrationsfasen i sina kritiska
händelser. De uttrycker dock förvåning över hur den går till men tycker sig
sakna tid för att göra något åt det. De ser dock en sådan inblandning som en
del i utvecklingen av ett strategiskt inköpsarbete.
I fokusgrupperna med chefer och mellanchefer handlar det primärt om hur
integrationen av tjänsten skall organiseras och ledas utifrån deras ansvar för
den verksamhet som de leder. Fokusgruppen med chefer lyfter fram händelser som indikerar att inblandning av berörda är kritiskt för resultatet och att
deras uppgift är att organisera och leda de berördas medverkan i integrationsfasen. De är samtidigt beredda att ge utrymme för självorganisering för att
underlätta engagemang och kompetensutbyte. Detta synsätt ligger också i linje med den konsultforskning som ser konsultationsprocessen som en samspelsprocess (Hislop 2002, Sturdy 2004, Sturdy et al 2009a). Mellanchefernas kritiska aktiviteter har en mera styrande inriktning. De upplever som kritiskt att se till att det som leverantören tar fram stämmer med de egna uppfattningarna och stärker den egna positionen. Mellancheferna lägger vikt vid
att resultatet av leverantörens arbete kan tillämpas på det sätt som de tänkt
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sig. Det innebär att de organiserar integrationsfasen som en del av sitt operativa ledningsarbete. Personalchefers och konsulters händelser handlar mer om
hur de vill organisera integrationsfasen så att deras egna kompetenser och
ambitioner kommer till sin rätt.
Vad som överraskar är frånvaron av kritiska händelser rörande integrationsfasens samproduktion. Annan forskning (för en översikt se Handley et al
2006) lägger stor vikt vid aktiviteter och åtgärder som skapar engagemang,
delaktighet och gemensam identitet. Det enda som nämns som kritiskt, och
då enbart av chefer och personalchefer är en arbetsfördelning som bygger på
samproduktion med berörda medarbetare och att medarbetare får tid att delta.
Vad som saknas och som ses som kritiskt av Handley et al (2006) är åtgärder
som underlättar och ger förutsättningar för lärande under integrationsfasens
samproduktion.
Ett genomgående drag i fokusgrupperna är att uppföljning tas upp som en kritisk händelse men då som en utebliven handling som man har dåligt samvete
för. Chefer och personalchefer i fokusgrupperna är dessutom kluvna i sina
uppfattningar om värdet av att göra uppföljningar. Man tycks, som Pemer
(2008) funnit, lita mer till informella uppföljningsaktiviteter än till formella.
Ett återkommande argumenten är att det inte är vanligt med uppföljningar av
andra åtgärder för att förbättra ledningsarbete, som t ex utbildning, så varför
följa upp förbättringsåtgärder med konsulter inblandade? Ett annat vanligt
argument är att det är svårt att härleda ett förändringsprojekts effekter till enbart konsultens insatser då det inte går att isolera dennes insatser från övriga
medverkandes. Ett tredje argument är att effekterna kan komma långt senare
och det är då svårt att avgöra vem och vad som påverkat resultatet. Inköpscheferna i studien har dock en motsatt uppfattning. De tycks se ledningstjänster som en vara som byter ägare och som kan följas upp genom att specificera
den t ex i vad som gäller tidsåtgång, kostnader och andra direkt mätbara kriterier. Det begränsar uppföljningen till vad som går att synligt mäta. Sådana
mått kan enligt personalchefer och chefer ge ledtrådar om köpets produktivitet men de säger inte mycket om det värde som skapas i ledningsarbetet.
Sammanfattningsvis ser alla aktörer, förutom inköpscheferna, inköpsprocessen och dess faser som överlappande, samtidiga och repeterade faser. Chefer,
mellanchefer, personalchefer och konsulter betonar integrationsfasen. De
framhåller också vikten av att de olika faserna integreras i varandra och att
hela inköpsprocessen är öppen i den meningen att problemet kan omprövas.
Nya aspekter kan komma till som gör att problemformuleringen behöver göras om eller kompletteras. Det är ett organiserade av inköpsprocessens faser
som skiljer sig från de kedjeformade beskrivningar av inköpsprocesser som
dominerar i forskningen (kapitel 1) och som förs fram av inköpscheferna. De
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framhåller vikten av att hålla isär faserna för att kunna genomföra en upphandling genom konkurrensutsättning. Ett sådant förfaringssätt ger samtliga
leverantörer samma utgångsläget och gör det möjligt att genom mätbara och
jämförbara kriterier kunna kräva ansvar för brister i leveransen. Detta synsätt
hämtar bl a sin idémässiga bakgrund från Porter´s (1985) beskrivning av affärsskapande som organiserat i en stegvis värdekedja. Inköpsprocessen beskrivs utifrån denna föreställning som organiserad som en ”supply chain process”. Denna uppfattning av inköpsprocessens faser som en kedja från upphandling till uppföljning utmanas i den ovan presenterade analysen och tolkningen. En mer adekvat beskrivning av hur merparten av fokusgruppsdeltagarna ser på inköpsprocessens faser och dess organiserande är att den är överlappande och återkommande. Förloppet åskådliggörs i figur 8.1

Figur 8.1. Inköpsprocessen för en ledningstjänst

Upphandlingsfas
Integrationsfas

Upphandlingsfas
Integrationsfas

Uppföljningsfas

Uppföljningsfas

Upphandlingsfas
Integrationsfas

Uppföljningsfas

Inköpsprocessen utmärks av samtidighet i upphandlingsfas, integrationsfas
och uppföljningsfas. Faserna är överlappande i stället för att följa efter varandra som en kedja. I upphandlingsfasen påbörjas integrationsfasen. I integrationsfasen blandas integration med uppföljning. Inköpsprocessen kännetecknas också av att den inom ramen för samma inköpta ledningstjänst upprepas genom att t ex problemet förändras eller nya kompetenser behöver
skjutas till. Det kan leda till fördjupad problembeskrivning, ny upphandlingsfas, ny integreringsfas, etc. Inköpsprocessen kan därmed innehålla många
varv och de olika faserna vävs på så sätt in i varandra och överlappar varandra. Denna beskrivning av inköpsprocessen får stöd i annan forskning som
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visat på liknande samtidighet under upphandlingsfasen och i uppföljningsfasen. Edvardsson (1990) och van der Valk & Rozemeijer (2009) pekar på att
uppgiften att specificera behov och att välja leverantör är hopknutna. Pemers
(2008) studie av uppföljning av konsultanvändning ger bevis på att uppföljning inte bara äger rum som en avslutande aktivitet utan att den är en pågående, informell aktivitet under hela processen. Utifrån en sådan syn på inköpsprocessen blir det av vikt att organisera inköpsprocessen så att den kan
möta överraskningar, tillåta repetition och acceptera ett starkt ömsesidigt beroende av de inblandade aktörernas kompetens och engagemang.

Organisation av inköpsprocessens aktiviteter
Fokusgruppernas händelser visar att de inte bara uppfattar inköpsprocessens
faser och dess betydelse på olika sätt. Det finns också skillnader i hur de ser
på organiserandet av inköpsprocessens olika enskilda aktiviteter. Engeströms
aktivitetsteoretiska modell erbjuder en möjlighet att analysera ett aktivitetssystems olika delaktiviteter (Engeström 1987:78). De olika delaktiviteter som
kan urskiljas i fokusgruppernas dialoger (kapitel 6A-E, kapitel 7 och tabell
8.1) visas i figur 8.2. De har benämnts utifrån karaktären på aktiviteterna.
Ledningsaktiviteter formas av subjekt – objekt – koncept, teknologi och standards. Dessa aktiviteter präglas av hur aktörerna uppfattar att inköpsprocessen behöver ledas, dvs aktivitetssystemets ledningsteknologi. Denna delaktivitet utmärker främst mellanchefernas sätt att organisera inköpsprocessen. De
vill ha egen kontroll över hela inköpsprocessen. Den inordnas därmed direkt
i deras sätt att leda sina medarbetare. Konsulter väljs, introduceras och styrs
på samma sätt som de egna medarbetarna. En överbetoning av ledningsaktiviteter kan påverka utrymmet för delaktighet och snäva in utrymmet för de
överraskningar i form av nya idéer eller åtgärder som mellancheferna också
säger att de vill få ut av ledningstjänster. Överdrivna ledningsaktiviteter kan
skapa spänningar gentemot egna medarbetare och leverantörer. De kan känna
sig underutnyttjade både kompetensmässigt och engagemangsmässigt. Det
markeras med stjärna A i figur 8.2 som en spänning mellan ledningsaktiviteter och samproduktionsaktiviteter. Det kan innebära missade möjligheter att
få det kompetenstillskott som har avsetts genom att ledningsaktiviteter tar
över och begränsar utrymmet under samproduktionen.
Samproduktionsaktiviteter, som definieras av subjekt – objekt – community,
rör organisatoriska aktiviteter som handlar om att få dem som är inblandade i
ledningstjänstens samproduktion så produktiva och kreativa som möjligt.
Samproduktionsaktiviteter är den delaktivitet som prioriteras av chefer. De
ser inköpsprocessen som en delaktighets- och lärprocess och att deras huvuduppgift är att bädda för den. Organisatoriska aktiviteter, som lyfts fram, är
174

sådant som att skapa tid och arbetsfördelning hos medarbetare i syfte att göra
det möjligt för dem att delta genom att undanröja organisatoriska hinder. Detta fokus på samproduktionen kan skapa spänningar (stjärnorna B och C i figur 8.2) genom att chefer sätter sig över de delaktiviteter som benämns
gränsdragningsaktiviteter, som företräds av personalchefer och arbetsfördelningsaktiviteter som företräds av inköpschefer.

Figur 8.2. Inköpsprocessens aktivitetssystem och dess
delaktiviteter (Aktivitetstriangel inspirerad av Engeström
1987:78)

Koncept/Teknologi/Standards

Subjekt

Ledningsaktiviteter
A
SamproduktionsB aktiviteter C

Gränsdragningsaktiviteter
Sociala regler

Objekt

Arbetsfördelningsaktiviteter

Community

Arbetsfördelning

Gränsdragningsaktiviteter, som definieras av subjekt – sociala regler – community, markerar aktiviteter som påverkar inköpsprocessen genom att på olika sätt inordna den i företagets sociala regler. Vad som påverkar är olika uppfattningar om hur förändringsarbete bedrivs och förhållningssätt till risker för
opportunism. Denna typ av organisatoriska åtgärder initieras för att skapa
skydd mot sådant som merförsäljning och mot för långtgående påverkan på
företagets värderingar och ledningsformer. Gränsdragningsaktiviteter reglerar
bl a aktörernas frihetsgrader i samproduktionen genom olika sociala regler
för dess genomförande. Organisatoriska aktiviteter påverkar t ex hur en förändringsprocess utformas och hur öppen själva problemformuleringen blir.
De reglerar hur mycket en inköpt tjänst får påverka grundläggande värderingar, kostnader och annat som är företagets kärna. Personalchefer är speciellt aktiva när det gäller gränsdragningsaktiviteter. De ser sin roll som värderingscontroller och det påverkar hur de försöker organisera sitt arbete som en
balansgång mellan att vara partner och controller. Uppfattningarna om dessa
gränsdragningsinsatser går isär och skapar spänningar (stjärna B i figur 8.2).
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Det är framförallt uppfattningar om graden av öppenhet och frihet i samproduktionsaktiviteterna som är en källa till spänningar.
De arbetsfördelningsaktiviteter som definieras av objekt – arbetsfördelning –
community, markerar aktiviteter som främst inverkar på hur inköpsprocessens arbetsfördelning organiseras. Dessa aktiviteter styrs av strukturer för arbetsfördelning och av vad som underlättar för att engagera dem som uppfattas som community. Det handlar om vem som skall göra vad i inköpsprocessen. Dessa arbetsfördelningsaktiviteter intar en dominerande plats i inköpschefernas aktiviteter. Den klara uppdelning i ansvar mellan upphandlingsfasen och integrationsfasen, som förordas av inköpscheferna, begränsar möjligheterna för samproduktionen men underlättar konkurrensutsättning och prispress. Det skapar spänningar mellan framförallt chefer/mellanchefer som vill
ta ansvar för hela processen själva och inköpscheferna (stjärna C i figur 8.2).
Dessa spänningar kan hämma samproduktionen genom att de blockerar samarbete, engagemang och kompetensutbyte mellan berörda inklusive konsulter.
Sammanfattningsvis ger denna analys och tolkning en bild av fokusgruppernas prioritering när det gäller organiserandet av inköpsprocessen. Den visar
att de lägger olika vikt vid olika delaktiviteter och hur de skall påverka inköpsprocessens organisation. Samtidigt visar analysen att samtliga dessa aktiviteter finns där parallellt och att om de får en slagsida åt någotdera hållet
skapar det spänningar. Dessa spänningar kan riskera att blockera resultatet.
Alltför rigida ledningsaktiviteter, arbetsfördelningsaktiviteter eller gränsdragningsaktiviteter påverkar förutsättningarna för samproduktionsaktiviteter
genom att dess frihetsgrader för gemensam kompetensutveckling blir mindre.
På liknande sätt kan alltför stora frihetsgrader innebära att resultatet inte accepteras och blir genomfört. Det förstärker Werr & Linnarssons (2002) observationer som antyder att om att organiserandet är för löst gynnar det enbart
leverantörens kompetensutveckling och om det är för stramt leder det till att
kompetensutvecklingen blir ad hoc och huvudsakligen knuten till individer
snarare än till verksamheten (Fincham 1999).

Sammanfattning
Uppfattningar om hur inköpsprocessen leds och organiseras är motstridiga
mellan fokusgrupperna. När det gäller inköpsprocessens ledning kan två konkurrerande uppfattningar urskiljas. De har att göra med dels hur deltagarna i
studien ser på inköpsprocessens roll i den egna verksamheten, dels på hur de
ser på hur man leder i gränslandet mellan den egna enheten och andra enheter
inom företaget och mellan egna enheter och enheter utanför det egna företa176

get. Liknande motsägelser går igen i hur aktörerna ser på inköpsprocessens
organiserande.
Chefer och mellanchefer ser inköpsprocessens aktivitetssystem som en del av
sitt eget ledande inom det egna aktivitetssystemet. Inköp av ledningstjänster
är en del av det ledningsarbete som de utövar för att klara ut sitt operativa
ledningsansvar. Detta synsätt delas också av konsulterna. Personalchefer och
inköpschefer markerar med liknande argument att inköpsprocessens aktivitetssystem är en del av deras respektive egna aktivitetssystem. Denna skiljelinje har i kapitel 7 diskuterats som ett typisk linje-stabs spänningsfält. ”Linjen” agerar utifrån att det är de som får leva med konsekvenserna. De vill
därför integrera hela inköpsprocessen i sitt ledningsarbete och betonar det
genom att lyfta fram lednings- och samproduktionsaktiviteter. De markerar
också att inköpsprocessen behöver vara öppen för och underlätta för ledningstjänsternas integrering i deras verksamheter. ”Staben” anser också att
det är chefer som har det direkta ansvaret för ledningstjänsternas hantering.
Vad de betonar är att de har ett parallellt ansvar när det gäller deras funktionella ansvar för inköpsverksamhetens produktivitet (inköpscheferna) respektiver företagets kultur och kompetensförsörjning (personalcheferna).
Aktörerna har också olika uppfattningar om hur deras företags alltmer flytande gränser mot omvärlden styrs. Skillnaderna kan delvis förklaras med olika
erfarenheter av leverantörers opportunism men de är i grunden ett uttryck för
olika föreställningar om hur en verksamhet leds. Skiljelinjen mellan fokusgrupperna går mellan ett transaktionskostnadsperspektiv och ett kombinerat
resursbaserat och värderingsbaserat perspektiv. Det senare är i klar dominans.
Transaktionskostnadsperspektivet förespråkas enbart av inköpscheferna och
skapar många av spänningarna mellan dem och de övriga aktörerna.
Uppfattningarna om inköpsprocessens organiserande går isär mellan fokusgrupperna. De betonar för det första olika delar i inköpsprocessens faser och
för det andra lägger de olika vikt vid olika aktivteter i inköpsprocessen.
Den första skillnaden handlar om hur de vill genomföra och organisera inköpsprocessens faser. Chefer, mellanchefer, personalchefer och konsulter betonar integrationsfasen. De framhåller också vikten av att de olika faserna
integreras i varandra och att hela inköpsprocessen är öppen i den meningen
att problemet kan omprövas. Nya aspekter kan komma till som gör att problemformuleringen behöver göras om eller kompletteras. Inköpscheferna
framhåller vikten av att hålla isär faserna för att kunna genomföra en upphandling genom konkurrensutsättning. Det innebär att alla aktörer, förutom
inköpscheferna, ser inköpsprocessen och dess faser som överlappande, samtidiga och repeterade faser. Det är ett organiserande av inköpsprocessens fa177

ser som skiljer sig från de kedjeformade beskrivningar av inköpsprocesser
som dominerar i forskningen.
Den andra skillnaden gäller organiserandet av inköpsprocessens olika delaktivteter som beskrivs som ledningsaktiviteter, samproduktionsaktiviteter, arbetsfördelningsaktiviteter och gränsdragningsaktiviteter. Fokusgrupperna
lägger olika vikt vid dessa olika delaktiviteter i inköpsprocessen och hur de
skall påverka inköpsprocessens organisation för att nå det förväntade resultatet. Det skapar spänningar mellan aktörer som har olika åsikter om vad som
är av vikt. Dessa spänningar kan bli till förfång för slutresultatet genom att
någon eller några delaktivteter tar över på bekostnad av övriga.
Fokusgruppernas dialoger ger också ett allmänt intryck av att deras företag
saknar en medveten strategi för hur de skall hantera den ökande användningen av externa ledningstjänster. Mitt intryck är att man ganska oreflekterat anammat inköpsformer som används för produkter och tjänster som har få likheter med ledningstjänster. De tycks, som kapitel 7 och 8 visar, inte vara speciellt väl anpassade till inköpsprocessens karaktär. I stället framtonar ett behov av en organisering och ledande som tar hänsyn till att det utspelas i
gränslandet mellan både interna och externa aktörer. Aktivitetsteorin utgår
också från en situerad syn på lärande som menar att spänningar är en förutsättning för att ett aktivitetssystem skall utvecklas. Det innebär ett behov av
organisering och ledande som kan hantera och utnyttja spänningar snarare än
att försöka få bort dem.
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Kapitel 9

Handla med dissonans

Avhandlingens syfte är att bidra till att bättre förstå vad som formar och karakteriserar inköpsprocessen för ledningstjänster. De ledande motiven för
detta syfte är för det första att många företag i allt större utsträckning köper
tjänster för att förstärka och utveckla sin ledningskompetens. Det andra är att
den hittillsvarande forskningen till stora delar saknar en helhetssyn på inköpsprocessen ur köparens perspektiv. Forskningen är, som visats i kapitel 2
och 3, delvis asymmetrisk då en till övervägande del enbart intresserar sig för
själva upphandlingsfasen i inköpsprocessen. Övriga faser är mer fragmentariskt belysta liksom kunskapen om hur inköpsprocessens faser påverkar varandra. Tolkningen av vad som sker i inköpsprocessen bygger vanligen på att
den förstås som en kedja av aktiviteter som följer på varandra i tydliga och
strukturerade steg. Avhandlingens resultat27 ger anledning att ompröva denna
syn på inköpsprocessen och att föreslå en alternativ grund för beskrivning
och förståelse av inköpsprocessen för ledningstjänster. Ett sådant alternativ
utvecklas i detta kapitel. Argumenten hämtas från de analyser och tolkningar
som gjorts i kapitel 7 och 8 och från andra forskningsresultat. De sammanfattas i nästa avsnitt som fyra karakteristiska drag i inköpsprocessen som behöver beaktas när den skall förstås och karakteriseras. I ett avslutande avsnitt
knyts dessa drag ihop och används som argument för att beskriva inköpsprocessen som polyfonisk snarare än som en kedjeformad, homofonisk process .

Fyra karakteristiska drag i inköpsprocessen
Den studerade inköpsprocessen innehåller fyra karakteristiska drag. Det första är att inköpsprocessen genomförs i ett spänningsfält mellan många olika
aktörer. De representerar aktivitetssystem som har olika objekt i inköpsprocessen och olika uppfattningar om i vilket sammanhang som inköpsprocessen
27

Slutsatserna måste förstås utifrån de restriktioner för generaliseringar som sätts av studiens metodval och
val av empiri (se också kapitel 4, avsnitt ”kvalitet i analys och tolkning”). Metoden tycks ha gett möjlighet
att göra tillförlitliga slutsatser om den verklighet som fokusgrupperna ser och handlar i. Verkligheten är
begränsad till den typ av tjänster som avhandlingen avser och till företag som är på väg in i eller har en konsultanvändning som kan karakteriseras som fjärde vågens konsultanvändning. De deltagande konsultcheferna kommer från medelstora företag med mellan 10-40 medarbetare. De är representativa för majoriteten av
de leverantörsval som företag gör.
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utspelas i/borde utspelas i. För det andra är inköpsprocessen inte en distinkt
aktivitet vid ett och samma tillfälle utan den kan för samma tjänst upprepas
flera gånger. Den tjänst som initierar en inköpsprocess kan komma att
kompletteras eller förändras under både upphandlingsfasen, integrationsfasen
och uppföljningsfasen. Inköpsprocessen blir därigenom inte kedjeformad
utan de olika faserna genomförs både samtidigt, repetitivt och överlappande.
Innehållet i faserna är också oberäkneligt eftersom det som sker formas av
den gemensamma samproduktion som kännetecknar hela förloppet. Ett tredje
drag är inköpsprocessens direkta integrering i en chefs ledningsarbete. Den
är knuten till den organisatoriska struktur i vilken ledningsarbete utövas.
Slutligen, finns ett fjärde karakteristiskt drag som påverkar inköpsprocessen.
Det är knutet till ledningstjänstens karaktär av kompetensutveckling och förändringsarbete. Tjänstens huvudsakliga objekt är att utveckla ny eller kompletterande kompetens för att leda och förbättra en verksamhet. Inköpsprocessen vävs ihop med förändringsprocessen. Det innebär att inköpsprocessen
påverkas av den osäkerhet och de spänningar som ofta förknippas med förändringsprocesser. Ledningstjänstens objekt är bl a att hantera dissonans och
att inköpsprocessen för tjänsten sker i dissonans. I fortsättningen av detta avsnitt utvecklas innebörden av dessa drag för förståelsen av inköpsprocessen.
Det sker genom att använda och återkoppla till de analyser och tolkningar
som gjorts i kapitel 7 och 8 samt återknyta till vad som sägs i den befintlig
forskning som tagits upp i kapitel 2 och 3.

Spänningsfält mellan flera aktörer
De aktörer som avhandlingen intresserat sig för ser sig alla som en del av inköpsprocessens aktivitetssystem både som individer med individuella intressen och kompetens och som företrädare för ett eget aktivitetssystem med dess
intressen och kompetens. Det går bortom dyaden konsult - kund som hittills
varit det dominerande intresset i konsultforskningen (kapitel 1). Med ett utvidgat dyadiskt tolkningsperspektiv skulle den inköpsprocess som speglas i
avhandlingen snarare kunna beskrivas som en process mellan linjen, chefer
som använder ledningstjänster, och staber, interna eller externa, som har till
uppgift att bidra med sin kompetens i inköpsprocessen (kapitel 7 och 8). Ett
sådant tolkningsperspektiv räcker dock inte till för att förstå inköpsprocessen.
Arnaud (1998) vidgar perspektivet och analysenheten till vad han kallar ett
”klientsystem”. Det är dock begränsat till ett system runt en kund (chef). Det
aktivitetsteoretiska tolkningsperspektiv som använts visar ett mera komplext
mönster mellan flera olika aktörer var för sig, i dyader såsom inköpare – leverantör, inköpare – kund (chef) och kund (chef) – medarbetare eller i triader
såsom personalchef – konsult – kund (chef), etc. Många olika aktivitetssystem är inblandade. Det ansluter till den kontextuellt inriktade forskning som
väver in den påverkan som utövas av ett spektrum av aktörer (Sturdy et al
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2009b). I avhandlingen framstår de olika aktörernas roller i inköpsprocessen
som likvärdiga, kompletterande men också i konflikt med varandra. Det leder också bortom konsultforskningens mest vanliga utgångspunkt för analys
som är att konsulten tilldelas ett övertag (kapitel 2). Det finns, som visat i kapitel 2, också andra uppfattningar som utgår från ett kundövertag eller ett
växlande övertag men som i grunden är jämspelt. Avhandlingens resultat
stödjer detta senare antagande.
En annan vanlig distinktion i konsultforskningen är den som görs mellan insiders och outsiders (kapitel 2). Med insider menas då vanligen en chef
(kund) som vill ha outsiders (konsulters) perspektiv på t ex ett problem eller
att medvetet undvika att arbeta med insiders av olika personliga skäl, såsom
att inte avslöja egna brister genom att undvika att blanda in internt tillgänglig
kompetens. Utifrån avhandlingens resultat blir en insider - outsider uppdelning svår att upprätthålla (kapitel 7). Som visas i avhandlingen är det oklart
vem som är det ena eller det andra. Ser dyaden chef/mellanchef - konsult sig
som insider och övriga som outsiders eller är det chefer/mellanchefer som ser
sig som insider och övriga som outsiders eller möjligen tvärtom? Den inköpsprocess som tecknas i avhandlingen utspelas snarare mellan flera olika
aktivitetssystem och deras olika objekt och uppfattningar om hur inköpsprocessen genomförs. Det har därmed mindre att göra med insider - outsider än
med olikheter och gemenskaper i aktivitetssystem. Framträdande olikheter
finns främst mellan inköpschefers och övriga aktörers aktivitetssystem (kapitel 7). De gemenskaper i aktivitetssystem som kan observeras i avhandlingen
finns mellan chef/mellanchef och konsult och mellan personalchef och konsult. Chefer, mellanchefer och konsulter har i allt större utsträckning samma
utbildnings- och erfarenhetsbakgrunder (kapitel 2). På liknade sätt delar personalchefer och konsulter uppfattningar om metoder för förändringsarbete
och kompetensutveckling men de uppträder också som konkurrenter då de
kan leverera liknande tjänster till chefer. Det visas i kapitel 8 och framgår
också av studier av Kitay & Wright (2004).

Samtidigt, repeterat och överlappande
Inköpsprocessen präglas av att processens faser är samtidiga, repeterade och
överlappande (kapitel 8). Det ger inköpsprocessen två tydliga särdrag. Det
första är att inköpsprocessen inte är så rationell och strömlinjeformad som
den dominerande kedjemetaforen antyder (kapitel 1). Ledningstjänstens innehåll växla ofta under inköpsprocessens faser. Innehållet i den tjänst som
inledningsvis är utgångspunkten för inköpsprocessen förändras och kompletteras under hela ledningstjänstens leverans. Ny kompetens, som inte varit aktuell, inledningsvis, kan behöva introduceras eller befintlig kompetens byggas på. Om och när detta sker är oberäkneligt och beroende av hur den ge181

mensamma samproduktionen mellan inblandade aktörer fortlöper. Det påverkar inköpsprocessens karaktär. Den präglas av en eller flera repetitioner, både
inom respektive fas och med samtliga faser inblandade (figur 8.1 i kapitel 8).
Det andra särdraget är att aktörer i inköpsprocessen och de kompetenser som
de representera för att genomföra inköpsprocessen inte separerade till respektive fas. De blir repetitivt och överlappande inblandade. Upphandlingskompetens krävs inte bara i den inledande upphandlingsfasen utan kan återkomma under de övriga faserna genom att de kan kräva att ny kompletterande
kompetens behöver upphandlas. Kompetens om hur tjänsten integreras kan
på liknande sätt krävas inte bara i integrationsfasen utan också i upphandlingsfasen genom att leverantörens kompetens vävs in i och bryts mot kundens kompetens när det gäller problemformulering och kravspecifikation.
Dessa två särdrag innebär att inköpsprocessen får ett dynamiskt inslag. Den
är inte en strömlinjeformad, förutbestämbar process. Det skapar en osäkerhet
i vad som är relevant innehåll i tjänsten och vilken kompetens som behövs.
Det har observerats av många och genomgående lett till slutsatser om att det
ger säljaren av ledningstjänster ett övertag (kapitel 2). Detta övertag motsägs
i avhandlingen. Aktörerna, i de företagsinterna aktivitetssystem som finns
representerade i avhandlingen, uttrycker att de kan hantera sina leverantörer
men de gör det på lite olika sätt (kapitel 8). De gör det dels utifrån en vana att
ha ett stort resursberoende gentemot omvärlden28. Mer specifikt hanteras detta resursberoende genom en mix av att framförallt utnyttja sin position, sin
egen kompetens och att bygga en värderingsgemenskap med externa leverantörer av ledningstjänster. Vad som är speciellt framträdande i avhandlingen är
tron på den egna kompetensen när det gäller att upphandla och att arbeta tillsammans med konsulter. Det motsäger studier som tecknar företags och chefers ledningskompetens som att vara i händerna på leverantörer av ledningskompetens (för en översikt se Clark & Fincham 2002). Avhandlingen understryker i stället de observationer som pekar på att kompetenslikheter mellan
kunder (chefer) och konsulter ger en balans i relationerna (kapitel 2). Avhandlingen visar samtidigt att denna tro på sin egen kompetens skapar en
konkurrens mellan olika aktörer och deras kompetenser i inköpsprocessen.
Det yttrar sig framförallt i en polarisering, mellan linje och stab, främst mellan chefer och inköpschefer (kapitel 7). Det visas också genom att de olika
aktörerna lägger olika vikt vid olika aktiviteter i inköpsprocessen. Chefer och
mellanchefer centrerar sina aktiviteter till ledning och samproduktion medan
inköpschefer och personalchefer sätter arbetsfördelnings- respektive gränsdragningsaktiviteter i centrum (kapitel 8).
28

Deltagarna i fokusgrupperna representerar företag som regelbundet köper ledningstjänster (”fjärde vågens
konsultanvändning, kapitel 1)
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Integreras i ledningsarbetet
Ett genomgående drag i avhandlingens empiri är att den betonar chefers/mellanchefers centrala roll i inköpsprocessen. Samtliga aktörer hänvisar i
sina händelser till det ansvar som vilar på den chef/mellanchef som har initierat inköpsprocessen genom sitt behov. Det markeras av att chefer och mellanchefer inordnar leverantören i sitt ledningsarbete (kapitel 8). De ser leverantören som integrerad i ledningsarbetet genom att de mer eller mindre omfamnas av deras sätt att leda sin medarbetare. De leds som om de vore egna,
tillfälliga medarbetare eller ställföreträdare. Det verkar som om inköpsprocessen i chefers och mellanchefers ögon snarare handlar om att attrahera, motivera och leda leverantörer (konsulter). Huvudansvaret i inköpsprocessen är
chefens/mellanchefens. Detta ansvar motsägs inte av de interna staber som är
representerade i avhandlingen. Inköpschefer ser som sin uppgift att på företagsledningens uppdrag genomföra och utveckla en effektiv inköpsprocess.
Personalcheferna ser på liknande sätt sitt uppdrag och ansvar som att se till
att deras företags ledningskompetens upprätthålls. Konsulterna i studien markerar kundens (chefens) ansvar för uppdragets genomförande. De betonar att
de vill arbeta med en chef som tar initiativ i sitt eget ledningsarbete, är kompetent och kan fatta beslut.
Det innebär att inköpta ledningstjänster ses som en del av chefers ledningsarbete och integreras in i detta. Dessa observationer ligger i linje med och förstärker det intryck av företags köp av ledningstjänster som fjärde vågens konsultanvändning (kapitel 1). Denna utveckling innebär att företag på många
olika områden väver in externa ledningstjänster. Leverantörer av ledningstjänster ses därmed inte som exklusiva outsiders som opererar i ett tillfälligt
styrt aktivitetssystem utan de ses som en del av en chefs (kundens) aktivitetssystem. Avhandlingens observationer ger en bild av en inköpsprocess som
utspelas i chefens aktivitetssystem. Det innebär inköpsprocessen är färgad av
och dominerad av chefens (kundens) aktivitetssystems sammanhang och
hans/hennes uppfattning om det och dess behov. Det är i detta sammanhang
som fysiska möten sker. Det är där som berörda aktörer formar sina relationer
och lära känna varandras olikheter i kompetens, åsikter och värderingar. Det
är också i detta aktivitetssystem som förutsättningar skapas för engagemang
genom bl a gemensamma mål inom ramen för de krav, behov och politiska
processer som finns i detta aktivitetssystem.
Utifrån avhandlingens observationer genomförs inköpsprocessen också i
former där det inte görs någon större åtskillnad mellan medarbetare kontrakterade genom anställningskontrakt eller genom mer eller mindre tillfälliga
affärskontrakt som de som konsulter har. De skriftliga kontrakten, oavsett
form, överglänses dessutom av vad som brukar kallas ”osynliga kontrakt”.
183

De grundas i gemensamma värderingar och ömsesidiga förväntningar och
deras uppfyllelse. Detta intryck förstärks av synen på uppföljning. Den präglas av att uppföljning inordnas i former som gäller för övrigt ledningsarbete.
Den blir därmed ofta begränsad, som Pemer (2008) observerat, till en informell uppföljning. I fokusgrupper med chefer och personalchefer bygger denna informella uppföljning bl a på en känsla av flyt i processen och upplevelse
av värderingsgemenskap.
Slutsatsen blir därför att den centrala arenan för inköpsprocessen är chefens/mellanchefens aktivitetssystem. Martin jr et al (2001) beskriver det, men
med ett perspektiv begränsat till chef - konsult, som att det äger rum både på
en gemensam arena (front stage) som är chefens aktivitetssystem och på chefens respektive konsultens hemmaplaner (back stage) som är deras respektive
egna aktivitetssystem. Observationerna i avhandlingen utvidgar back stage.
De visar att det finns fler aktörer än chef och konsult. Det blir därigenom
många aktörers olika back stage (aktivitetssystem) som uppträder på den gemensamma chefsarenan (front stage). Det innebär att avhandlingens tolkning
av platsen för inköpsprocessen avviker från tolkningar som placerar en konsultationsprocess och därmed inköpsprocessen i ett för processen skapat
”kontaktsystem” (Seidl & Mohe (2007) eller i ett ”liminalt” utrymme som är
ingendera av aktörernas hemmaplaner (Czarniawska & Mazza 2003, Sturdy
et al 2006).

Dissonans i inköpsprocessen
Inköpsprocessen karakteriseras av dissonans. Denna dissonans kan avläsas i
spänningar som grundas i föremålet för tjänsten (kapitel 2) och i olika uppfattningar om formerna för hur inköpsprocessen leds och organiseras (kapitel
7 och 8). Den förstnämnda källan till dissonans grundas i att den är inbyggd i
själva skälet till tjänsteköpet. Det avser företrädesvis att förstärka eller utveckla kompetens för att åtgärda en situation som är i dissonans. Det uttrycks
i flera av fokusgrupperna som att inköpsprocessen ändrar inriktning och man
hittar ett nytt spår som man måste jobba mycket mer med än det som var
tänkt från början. Det finns också en beredskap att vara öppen för nya inslag
men att dessa inslag inte får innebära för stora förändringssteg. Det kan
sammanfattas med att inköpsprocessen präglas av ett önskvärt mått av dissonans och att det ses som av värde för slutresultatet. Det tvingar fortlöpande
fram omprövningar och nya vinklingar på problemet under inköpsprocessens
förlopp. Det börjar, som tidigare beskrivits i kapitlet, redan i upphandlingsfasen där olika uppfattningar blandas och bryts om problemets karaktär och
tjänstens innehåll. Processen fortsätter under integrationsfasen där nya problem kan komma att identifieras och ge anledning till repetition av inköpsprocessen genom nya upphandlings- och integrationsfaser.
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Den andra källan till dissonans rör former för hur den ovan beskrivna önskvärda dissonansen i förändringsarbetet skall hanteras och balanseras mot icke
önskvärd dissonans. Vad som är en acceptabel dissonans hänger samman
med både ett företags och enskilda aktörers syn på hur förändringsarbete bedrivs. Det visar sig genom att de inblandade aktörerna har olika tolkningar av
det sammanhang som inköpsprocessen genomförs i. Vad som färgar deras
uppfattningar är olika ledningsteknologi, sociala regler som företagskultur,
arbetsfördelningsprinciper samt val av community och hur den skall involveras (kapitel 7). Uppfattningarna pendlar mellan att ha en styrd förändringsprocess eller en öppen. I avhandlingen (kapitel 7 och 8) beskrivs det som
spänningar mellan att styra eller styras (gränsdragningsaktivteter), utforska
eller utnyttja (samproduktionsaktiviteter vs ledningsaktiviteter), kontrollera
eller lämna handlingsutrymme (arbetsfördelningsaktiviteter). Det kan tolkas
som att aktörer har olika preferenser om hur mycket dissonans som är till
förmån i ett förändringsarbete. Denna observation kan också hänga ihop
olikheter i vanan att arbeta med konsulter (Werr & Pemer 2007) och olika
riskbenägenhet (Mitchell 1998). Det finns samtidigt en risk, som visats i
andra studier (t ex Werr & Linnarsson 2002), att alltför rigida åtgärder för att
motverka dissonans kan resultera i att utbytet av ledningstjänster uteblir. I
kapitel 8 visas vad ett överdrivet bruk av ett ensidigt fokus på ledningsaktiviteter, organisatoriska aktiviteter, gränsdragningsaktiviteter respektive samproduktionsaktiviteter kan leda till. I samtliga fall äventyras möjligheter att få
det där lilla oväntade utöver vad som avtalats och som många chefer och
mellanchefer i studien uttrycker som ett önskvärt resultat.
Avhandlingen visar också att det finns skillnader mellan de olika aktörerna i
synen på ledning av leverantörens medverkan. De flesta aktörerna i studien chefer, mellanchefer och personalchefer - har i grunden en uppfattning om att
styrningen av leverantören grundas i gemensamma värderingar. Inköpscheferna vill styra inköpsprocessen genom att dra en klar gränslinje mellan köpare och leverantör. Deras ledande är inspirerat av ett transaktionskostnadsperspektiv. Dessa skillnader präglar vad de olika inblandade aktörer prioriterar
när det gäller ledning och organisation av inköpsprocessen. Avhandlingens
observationer pekar mot att valet av åtgärder för att skapa en balanserad dissonans domineras av en genomgående tro på en förändringsprocess som bygger på delaktighet och gemensamma värderingar.
Detta starka beroende av det sammanhang som inköpsprocessen genomförs i
och hur det tolkas av olika aktörer understryker att inköpsprocessen inte kan
förstås isolerad från sitt sammanhang. Observationen förstärker den kontextuellt inriktade forskningens slutsatser om att aktörerna konstruerar varandra i
det sammanhang som ledningstjänsterna används (Sturdy 1997b, Furusten &
Werr 2005c, Alvesson et al 2006, Mohe 2008, Sturdy & Wright 2008).
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En polyfonisk inköpsprocess
Det samlade intrycket av inköpsprocessens karaktär blir att det inte är hållbart att karakterisera den som kedjeliknande. Processen genomförs inte i faser som alltid följer på varandra och där kittet mellan dessa faser är en rationell, auktoritativ procedur. Inköpsprocessen påverkas av många aktörers
kompetens. De har olika intressen i hur den kan komma till sin rätt. Deras
olika kompetenser konstruerar inköpsprocessen. Det understryks av avhandlingens observationer av samtidighet i inköpsprocessens olika faser och
rundgången i dessa faser. En inledande samstämmighet om tjänstens objekt
och dess förverkligande kan under processens gång förbytas i disharmoni
som leder till en ny samstämmighet osv alternativt till att processen går i stå
eller avbryts. Det kan ske genom att någon aktörs kompetens och intressen
får ett övertag, att aktörers kompetens blir för homogena eller att någon aktörs kompetens inte får ett utrymme.
Inköpsprocessen framträder istället med begrepp lånade från komposition och
framförande av ett musikstycke29, som polyfonisk. Komposition och framförande av musikstycken följer olika mönster. De vanligaste är homofoni, polyfoni och kakofoni (speciellt i postmodernistiskt inspirerad musik). I ett homofoniskt musikstycke följer alla en ledande ton och rytm för att skapa en upplevelse av harmoni30. De två andra formerna använder sig medvetet av olikheter och disharmoni. Polyfoniska musikstycken bygger på att de genom olika, men likaberättigade stämmor, skapar ett resultat som upplevs som njutbart. Det åstadkoms inte enbart genom samklingande harmonier utan just genom att olikheter i toner och rytmer och deras brytningar i musikstycket31 ger
det dess karaktär. I ett kakofoniskt musikstycke är det brytningar som är ledstjärna och dess avsikt. Det är inte harmoni eller disharmoni som är målet
utan det är att framhäva de olika delarna32.
Objektet för inköpsprocessen är att, som det uttrycks i flera av fokusgrupperna, att åstadkomma något nytt fast i små steg. Det är således inte att upprepa
och förstärka samma kompetens (homofoni) och inte heller att skapa eller
29

Inspirationen till en denna jämförelse kommer från mina upplevelser av polyfonisk sång på Korsika
Homophony – species of musical ensemble texture in which all voice parts move more or less to the same
rhythm, in which a listener tends to hear the highest voice as the melody and the lower voices as it accompaniment (http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/homophony)
31
Polyhonic – a style of composition that has many voices, each with its own melody, thus creating a rich
texture of sounds (http://music.vt.edu/musicdictionary/textp/Polyphonic.html)
Polyfon musik omfattar minst to likaberättigade stemmer det tillige udvisar betydelig sjelvständighet i melodiskt och rytmiskt henseende
(http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Musik/Klassisk_musik/Kontrapunkt/polyfoni?highlight=p
olyfon)
32
Cacophonic (music) – frequent use of discords of a harshness and relationship difficult to understand
(http://dictionary.reference.com/browsw/cacophony)
30
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tillåta oreda (kakofoni). Målet är att tjänsten skall möjliggöra en ”kontrollerad” dissonans för helhetens bästa som i polyfon sång. En polyfonisk inköpsprocess kännetecknas av att de olika aktörerna och deras aktivitetssystem
förutsätts behålla och ha en betydande självständighet för sina objekt och sina
handlingar i inköpsprocessen. De är i förhållande till sina objekt och kompetens oberoende men samtidigt beroende av varandra för att nå sina respektive
objekt under inköpsprocessen, dvs ett slag kontrapunkt33 i musiktermer.
Harmoni är inte det primära målet utan det är att låta olika objekt och kompetenser brytas mot varandra för att åstadkomma en hävstångseffekt på inköpt
kompetens. Aktörerna i inköpsprocessen måste samtidigt, precis som sångarna i en polyfonisk grupp, hitta vägar att trots inslag av olika kompetenser och
objekt (stämmor) få till stånd en helhet som de som är berörda av ledningstjänsten (publiken) finner njutbar och är värd att engagera sig i (lyssna till).
Beskrivningen av inköpsprocessen som polyfonisk ansluter till en organisationssyn som jag delar och som utgår från att organisationer i grunden är polyfona (Hazen 1993, Kornberger et al 2006). De är en blandning av många
olika röster grundade i olika kompetenser (i betydelsen kunskaper, färdigheter, erfarenheter och värderingar) och ambitioner som på olika sätt vill komma till tals. Dessa röster ger en organisation dess ”sound”. Denna organisationssyn bryter mot en homofonisk uppfattning som menar att organisationer
är beroende av en ”auktoritär” kompetens (röst) för att lyckas. Med en polyfonisk syn på hur organisationer förändras, utvecklas och överlever betonas
medverkan och konkurrens mellan många olika aktörers kompetens och ambitioner. Hazan (1993:20)34 menar att det som sker i organisationer är beroende av många aktörer och deras tolkningar av sin roll och det sammanhang
som de medverkar i. Vad som sker är inte alltid förutsägbart utan ovisst. Processer är inte strömlinjeformade utan sker lite huller om buller vilket kan
uppfattas som kaotiskt. Det ger samtidigt dessa processer en bärkraft för utveckling och förändring.
Dessa kännetecken för polyfont beskrivna organisationsprocesser sammanfaller med dem som observerats för den studerade inköpsprocessen och understryker dess polyfona karaktär. I polyfon sång växlar initiativet mellan sångarna när det gäller att balansera de olika rösterna beroende på vems röst
(kompetens) som är mest betydelsefull i den aktuella kompositionen. Trots de
spänningar som detta skapar och som ger intryck av kakofoni är ambitionen
att skapa ett resultat som uppfattas som njutbart för dem själva och för lyssnarna. I den polyfona inköpsprocessen är det aktörerna själva och de som är
33

Counterpoint – relationship between two or more voices that are independent in contour and rhythm and
are harmonically interdependent (http://en.wikipedia.org/wiki/Counterpoint)
34
Hazans utgångspunkt för sin syn på organisationer som polyfona bygger på paralleller med analyser och
tolkning av texter som polyfona.
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beroende av en chefs/företagets ledningskompetens. Det sker inte genom att
undvika konkurrens mellan kompetenser utan genom att acceptera och använda den.
Aktörerna i inköpsprocessen bidrar med både konkurrerande och kompletterande kompetenser i de olika inköpsfaserna, i hur inköpsprocessens organiseras och i hur den leds genom olika sådant som olika ledningsstilar och värderingar rörande förändringsarbete. Samtliga aktörer vill ha och försöker skaffa
sig ett direkt inflytande på processen utifrån sina objekt men måste samtidigt
ta hänsyn till andras objekt och balansera sina egna objekt för att helheten
skall bli användbar. Objekt inom respektive aktivitetssystem är, som visas i
kapitel 7, inte entydiga utan är en mix av egna individuella behov, den egna
verksamhetens behov och behov som de olika aktörerna uppfattar som sitt
företags behov. De olika objekten skall samsas i en inköpsprocess som
genomförs under inflytande av många självständiga kompetenser. Inköpsprocessen kan uppfattas som kaotisk genom de spänningar, öppna och dolda,
som uppstår. Det skapar inledande och återupprepad disharmoni innan helheten uppfattas som tillräckligt enhetlig som underlag för medverkan och engagemang.
De olika aktörernas kompetens har olika dominans i inköpsprocessens olika
faser både genom att de olika aktörerna har speciella intressen i processens
faser och att deras olika kompetenser efterfrågas i olika faser. Kompetens av
olika slag tillförs på ett diskontinuerligt sätt beroende av bl a behov men också av position och personliga ambitioner. De olika aktörerna agerar utifrån
hur de uppfattar sina respektive aktivitetssystems roll och hur de uppfattar
den befattnings- och yrkesroll som är knuten till detta aktivitetssystem. Utifrån dessa olika roller försöker de påverka inköpsprocessens utformning genom att utnyttja och påverka de sammanhangsfaktorer som inköpsprocessen
är insprängd i. Det sätter spår i vad de olika aktörerna prioriterar i inköpsprocessens tre faser. Olika aktörer och deras egna aktivitetssystem har olika inflytande i de olika faserna i inköpsprocessens aktivitetssystem och också
inom dessa faser. Det ger därmed de inblandade aktivitetssystemen ett växlande övertag.
Tendenserna till kakofoni bemästras genom det sammanhang som inköpsprocessen är en del av och den plats där den äger rum. I en polyfonisk sånggrupp
är detta sammanhang framförallt den fysiska kontakt som sångarna har med
varandra för att känna av hur deras olika toner vibrerar och hur de kan behöva kalibreras. I inköpsprocessen är denna process och plats knuten till en
chefs utövande av sitt ledningsarbete. Kalibreringen sker med de metoder
som är anvisade för detta genom olika övergripande organisatoriska och led188

ningsmässiga principer i ett företag men också genom hur dessa tolkas och
utnyttjas av inblandade aktörer.
Sammanfattningsvis, blir det, utifrån dessa argument, meningsfullt att förstå
och karakterisera inköpsprocessen av ledningstjänster som polyfonisk. Den
avviker från en inköpsprocess som skulle kunna beskrivas som homofonisk
eller som kakofonisk. En homofonisk inköpsprocess återspeglar de antaganden som ligger bakom en inköpsprocess som beskrivs som en rationell kedja
av aktiviteter. Den är underordnad ett strukturerat mönster för inköpsprocessen som skall följas. De olika aktivitetssystemen får inte bli så självständiga
att de tar över utan avsikten är att de skall harmoniera med varandra. Merparten av den konsultforskning som finns kring inköpsprocesser av konsulttjänster utgår från antaganden som kan betecknas som en homofonisk inköpsprocess. Det kan bero på att merparten av de studier som finns av inköpsprocessen bygger på en empiri hämtad från tjänster som i kapitel 1 beskrivits som
resurstjänster såsom standardiserade experttjänster och implementeringstjänster35. En homofonisk inköpsprocess kan vara ett adekvat tillvägagångssätt för
sådana tjänster. Den studerade inköpsprocessen avviker också från en kakofonisk inköpsprocess. En sådan inköpsprocess skulle kännetecknas av att de
olika aktörerna och deras aktivitetssystem medvetet tillåts och uppmuntras att
brytas mot varandra. Det kan uttryckas som att en sådan inköpsprocess helt
och hållet styrs av vad som kommer ut av de olika aktörernas agerande. Alla
försöker att sätta sin prägel på processens innehåll. Det finns inga restriktioner som är kopplade till inköpsprocessens genomförande utan nödvändiga
stukturer skapas efter hand. En sådan inköpsprocess för ledningstjänster utgår
från att den genom självorganisering, och utan restriktioner, löser upp gamla
kompetenser och skapar nya oväntade kompetenser. Den studerade inköpsprocessen visar inte upp tydliga drag som sammanfaller med dessa två alternativ. Det är i stället dess polyfona drag som tar överhanden. De speglar också den underliggande process av kompetensutveckling som är tjänstens kärna.
Kompetensutveckling gynnas enligt situerade lärteorier (se t ex Lave &
Wenger 1991, Wenger 1998) av att ge plats för många kompetenser att brytas
mot varandra men inte utan viss struktur som stöd.

Avslutande reflektion
Ett polyfont perspektiv på inköpsprocessen för ledningstjänster bryter mot
mer invanda uppfattningar om inköpsprocesser som kedjeformade. Det avviker också från en organisationssyn som markerar en tro på att organisationer
kräver en fast hand och homogena värderingar för att lyckas (Kornberger et
al 2006). Innebörden i ett polyfont organisationsperspektiv är att organisatio35

Det är mitt intryck av t ex de många forskningsresultat som presenteras av Clark & Fincham (2002).
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ner överlever, förändras och utvecklas genom medverkan av många, olika
och konkurrerande kompetenser (se t ex Putnam 1993). Det är dock, enligt
min erfarenhet, ett ovanligt perspektiv när det gäller att tolka och förstå organisatoriska processer som utspelas i företags olika interna stödfunktioner.
Sådana organisatoriska processer ses som underordnade helheten och skall
tillämpas lika i organisationens olika delar. Avhandlingens empiri rörande
inköpsprocessen för ledningstjänster och den tolkning som gjorts av den pekar i en riktning som ifrågasätter en sådan homogenitet. Det kan därför vara
av värde att genomföra fler studier av både inköpsprocesser och andra liknande organisatoriska stödprocesser utifrån ett polyfoniskt perspektiv för att
kunna utveckla en polyfoniskt inspirerad organisationsteori och dess praktiska konsekvenser. Argumenten och indikationerna för att inköpsprocessens
utformning kan beskrivas som polyfonisk behöver också generellt sätt följas
upp och bekräftas genom fler studier både av samma slag men också av att
mer specifikt studera inköpsprocessen i olika företag. Sådana studier kan
också berikas genom att jämföra inköpsprocessen för olika typer av ledningstjänster.
Den växande volymen av inköp av ledningstjänster har ökat företags intresse
för dess inköpsprocess. En vanlig reaktion har varit att strama upp processen
med hjälp av existerande inköpsrutiner. Den polyfona tolkningen av inköpsprocessen indikerar att för mycket homogenitet motverkar möjligheterna att
uppnå det förväntade resultatet. Det tycks snarare blockera möjligheterna att
”åstadkomma det där lite oväntade” (yttrande i en fokusgrupp) med hjälp av
en ledningstjänst än att underlätta. Det innebär inte att acceptera kaos som
ledstjärna för en inköpsprocess men att acceptera en inköpsprocess som skapar gynnsamma förhållanden för medverkan och konkurrens mellan olika
kompetenser, insiders som outsiders, och som gör det lätt för dessa kompetenser att brytas mot varandra. I grunden tycks en strategi för en inköpsprocess av ledningstjänster behöva bejaka att den är en del av en chefs ledningsarbete och dess karaktär av samproduktion av kompetens. En ledningstjänsts
leverans är beroende av att den ges utrymme för att produceras i samverkan
mellan chefer och deras medarbetare, interna staber och ”externa staber”.
Denna samproduktion, som är kärnan i inköpsprocessen, behöver få ett spelutrymme under hela inköpsprocessen och bejaka att kompetensutveckling är
situerad. Kontrakt, harmoni och goda relationer behövs men inte till priset av
brist på utrymme för att släppa fram spänningar och att låta samproduktionen
få påverkar existerande processer och strukturer. Det innebär att ge organisatoriska och ledningsmässiga utrymmen i inköpsprocessen som tillåter dissonans.
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Chapter 10 Summary

Buying management advice services – a polyphonic process

Companies´ make use of an increasing amount of purchased management
advice services in their management processes concerning decision making,
strategy development and change processes. During the last 10 years, companies´ purchase of management advice services has tripled in Sweden (Affärsvärlden) following a pattern observed in many countries (Kennedy Information Research Group 2002). Accordingly, external acquired management advice services have more and more substituted similar services produced internally. It is a march that parallels other areas of companies´ supply of such
as raw-material, semi-manufactured products and other kinds of services. Furusten & Werr (2005:7) understand this change as a rational choice based on
cost efficiency and access to fresh competence. Ruef (2002:81) describes it as
”externalized management” in which internal production of management advice services are reduced in favour of external purchase of such services. It
means that externally acquired management advice services have a growing,
more integrated and instrumental role (Wynstra et al 2006) in managers´ decision-making.
In relation to the growing use of and the potential impact of management advice services such purchase processes are scanty and asymmetric researched
(Sturdy et al 2009a, b). The existing research is often based on models developed to understand purchase processes for purchase of goods and less complex services (Axelsson & Wynstra 2002:140, Axelsson 2005:55). Such
models follow commonly a chain consisting of phases one after the other as
in figure 10.1.
Executed research has mainly dealt with the first phase – procurement phase in the purchase process, figure 10.1. Research about the other phases – integration phase and follow-up phase, and the link and influences between the
phases are rarer. As the acquired services often aim at strengthen management competence, the integration of the services into existing management
work and decision making is crucial and influences the purchase process. The
services are co-produced between users, stakeholders and consultants in on191

going managerial work. It includes more activities than expediting and after
sales services as indicated in figure 10.1.

Figure 10.1. The purchase process and related concepts
(Influenced by Axelsson & Wynstra (2002:55) and Axelsson (2005:55)
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Co-production has been studied within the management consultant research
discipline in general but less concerning its consequences for the purchase
process (Sturdy et al 2009a, b). The co-production and accordingly the integration phase do not only concern the user and the consultant, which has been
the main focus in management consultant research (Sturdy et al 2009a, b).
Many kind of stakeholders, direct or indirect concerned, may be involved
(Schein 1997). Arnaud (1998:470) defines it as a ”client system”. Among
other things, it means that the integration phase is coined by political processes (e.g. Buchanan & Badham 1999, Nikolova & Devinney 2007, 2009),
lack of trust (e.g. Engwall & Eriksson 2005) and lack of participation (e.g.
McLachlin 1999, Appelbaum 2004, Haferkamp & Drescher 2006). The integration phase is also interwoven in existing management culture (e.g. Sturdy
1997a, Fincham 2002) and organisation culture (Mohe 2008). The follow-up
phase is sparsely researched but show that follow-up activities mainly are
informal and ad hoc (Pemer 2008).
The co-production character influences the purchase process. It makes the
process open to unpredictable actions and less predictable than what is indicated by a purchase process that is assumed to follow a rational step by step
process. Therefore the aim of the thesis is to deepen the understanding about
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what shapes and characterises a management advice services´ purchase process. Two main research questions are asked
How do key actors perceive the execution of the purchase process and
what is the impact on the execution of the purchase process?
How do key actors perceive the organizing and the supervision of the
purchase process and what is the impact on the execution of the purchase process?

Data collection and analysis
The research is carried out by use of focus groups to collect empirical data.
Focus group technique offers an option to get an insight in how a group of
actors understand a situation. Based on indicators of important stakeholders
in the purchase process (Schein 1997, Kitay & Wright 2004, Werr & Pemer
2007) I have formed five focus groups consisting of managers, middlemanagers, HR-managers, purchase managers respectively heads of medium
sized management consultant firms also working as active consultants. The
focus groups have been formed by participants having similar roles in the
purchase process and representing different organisations. The leading question in each focus group has been what characterises a dream supply of a
management advice services? This questioning technique is influenced by
Flanagan´s (1954) critical incident technique. Such a technique is regarded
as fruitful in research situations aiming at exploring a relative unexplored
area in order to develop theory. The analysis and interpretation of empirical
data have in a first step concerned the incidents general subject. In a second
step data´ have been interpreted by use of activity theory (Engeström 1987)
in order to interpret the purchase process´s character from an activity theoretical perspective.

Main observations
The analysis and interpretation of the focus groups´ incidents shows that the
purchase process is influenced by many actors. All of them see themselves as
subject in the process and they have often contradictory objects in the purchase process. The result is tensions in the purchase process. At the same
time, all actors recognize their dependence on others (a community) to fulfil
their objects, which replicates Arnaud´s (1998) description of the purchase
process as a social system. The outcome of the purchase process is also influenced by the actors´ interpretation and use of the purchase process´s context.
In activity theory, this context is defined as concept/technology/standards,
social rules and division of labour. Context, technology and standards regard
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mainly leadership and management techniques. Social rules concerns such as
attitudes to change tactics and division of labour is about who does what in
the purchase process. The interpretation of these context factors and the use
of them in the purchase process are influenced by the actors´ different positions/occupational tasks and responsibility, which also contribute to contradictions and tension. Figure 10.2 summarises the observations and tensions
are shown as stars.

Figure 10.2. A tension-loaded purchase process
Concept/Technology/Standards
Different positions/ occupational
tasks and responsibility

Object
Many competing –
individual, related to
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Subject
Many actors who
regards themselves as
subject
Social rules
Different opinions
about change methods
and measurements

Community
Different opinions about who
constitute a community

Division of labour
Different opinions
about who
should do what in the
purchase process

The most pronounced tensions originate from contradictions in opinions
about change methods and different opinion about who is doing what in the
purchase process. At the overall expense of an organization, actors seem to
launch their own stakes in the purchase process. The focus group consisting
of managers and middle-managers put their main focus on activities that deal
with involvement of their co-workers and consultants. A main concept is
participation. The leading social rule is involvement and managers stress
their leading responsibility in the execution of the purchase process. HRmanagers and purchase-managers are more concerned with their own influence in the process. HR-managers stress their role as a partner in the process
and a role as controller regarding their organisation´s culture and management competence. They also try to protect their own competence as they regard consultants not only as partners in a change process but also as competitors. HR-managers are of the opinion that they more or less are able to de194

liver the same management advice services themselves. The purchase managers see the purchase of management advice services as a new field in
which they can apply their competence and influence. They apply cost effective concepts and negotiation technology. They accept the managers leading
responsibility in the purchase process but claim their responsibility for the
procurement phase and the development of a purchase strategy.
These prominent features share similar features with earlier research results
but also mark some clarifications and discrepancies. Existing research has
mainly been interested in the role of the consultants or the process between a
consultant and a client (Sturdy et al 2009b). The study´s result emphasises
that this is a too narrow perspective. Actors such as HR-managers and purchase managers want to and try to execute a substantial influence. The purchase process appears as a coalition building process (March & Simon 1958)
between many actors. The power is fluid between many actors during the
purchase process. It differs from a perspective in critical inspired research in
which the consultant is assigned a leading and unmolested role in the purchase process (e.g. Clark & Fincham 2002).
The study also emphasizes the purchase process´s dependence on contexts
such as managerial concepts, technologies and standards, social rules and division of labour, and opinions about such structures and processes. Involved
actors use such processes and structures to their own advantage. It means
that these context factors influence and create tensions between actors in the
purchase process. These tensions may block or develop the purchase process.
All actors, except for purchase-managers emphasise the integration phase and
its leading impact on the other phases. Purchase managers emphasise the importance of separating the stages, especially the procurement phase, in order
to make efficient deals. All the other actors, in the study, stress that it is impossible to separate the phases. They overlap, are concurrent and integrated
in each other and repeated within the same purchase, figure 10.3. The procurement phase, the integration phase and the follow up phase are overlapping each other. It is not a straight chain. The initial object for the purchase
process may be reformulated as new aspects or new competence is needed
during the integration and follow-up phases. It may result in a new procurement phase within the ongoing purchase process. During the procurement
phase the integration phase has already begun as the follow-up phase. Often,
the purchase process for a management advice services is repeated. The initial problem may change during the process and new competence may be
needed. As a consequence, the purchase process is coined by overlapping
phases and tight integration of the phases. This understanding of the purchase process is supported by Edvardsson (1990) and van der Valk & Roze195

meijer (2009). They have observed that the procurement phase and integration phase are melted. Pemer (2008) adds that the follow-up process is not
only a final phase. It is integrated, mainly informally, in all phases, which
also contribute to the purchase process´ character of overlapping phases that
take place concurrent. From an organising perspective, it means that the organisation of the purchase process may have to consider the concurrent character, to allow repetition of phases, and to accept the management advice services dependence on co-production involving many actors´ competence, willingness to contribute and hidden personal objects in the purchase process.

Figure 10.3. The purchase process for management advice
services

Procurement
phase
Integration
phase

Procurement
phase
Integration
phase

Follow- up
phase

Follow- up
phase

Procurement
phase
Integration
phase
Follow-up
phase

Within the focus-groups there are contradictory interpretations of how to
manage and organise the purchase process. Mangers and middle-managers
look at the purchase process and its management as a part of their own responsibility. They see the purchase process as a part of their managerial responsibility to manage their business operations. HR managers and purchase
managers hold a similar opinion based on the same kind of arguments. They
accept the managers leading responsibility but they also have the opinion that
the purchase process is part of their functional responsibility. They see themselves in charge of development of leadership issues respectively cost effective purchase operations. This dividing line represents a typical line-staff
conflict (Dalton 1950, Rhenman et al 1963).
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The actors have also dividing opinions about how to deal with people operating in the borderland between their own organisation/unit and organisations/people supporting from outside. Purchase managers take a transaction
cost perspective while the rest of the actors take a more resource-based or
value-based perspective regarding how to supervise and control such a situation.
These two main contradictions in the purchase process influence what different actors stress as important regarding the organizing and supervision of the
purchase process and create tensions. As example, managers stress slack in
the purchase process to facilitate co-production. They say that to rigid rules
and division of labour in the purchase process risk sharing of competence. On
the other side, purchase managers want to execute a tight process to avoid
opportunism and costs.

A polyphonic purchase process
The management advice services in focus mainly aim at strengthen competence and action. The aim of the purchase and its related purchase process is
to achieve something new by developing new competence to be used in the
management process. Consequently it is not to repeat and strengthen existing
competence. It is to enable dissonance in order to achieve something new and
such a process is often carried out in dissonance. Accordingly, the purchase
process is also a learning process and such processes are according to social
learning theories supported by openness for many people´s competence to be
confronted and allowing interplay between processes and structures.
The accumulated impression of the investigated purchase process´s character
is that a supply chain model is not an adequate description. The purchase
process´s phases do not normally follow on each other and the glue that links
the phases is not a rational, procedure following one firm, established route
as in figure 10.1. It is not a homophonic36 procedure. Instead, the result of the
study points at the process as a polyphonic37. The main impression is that the
focus-groups, except for purchase managers, want to enable a “controlled”
dissonance in the purchase process in order to achieve new competence. It is
not to repeat and reinforce the same competence (homophony). The purchase
process replicates the execution of polyphonic music in which different
36

Homophony – species of musical ensemble texture in which all voice parts move more or less to the same
rhythm, in which a listener tends to hear the highest voice as the melody and the lower voices as it accompaniment (http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/homophony)
37
Polyphonic – a style of composition that has many voices, each with its own melody, thus creating a rich
texture of sounds (http://music.vt.edu/musicdictionary/textp/Polyphonic.html)
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voices, each with its own melody, create a rich texture of sounds. In a similar
way, the studied purchase process is coined by actors who try to bring their
own objects and competence into the process. At the same time they realise
that they are dependent on each other to reach their objects. Harmony is not a
primary goal for the process. It is to allow different competence and objects
to break with old competence in order to achieve something new by getting a
leverage effect on purchased competence. It requests a purchase process,
which allows dissonance but in a way, as in polyphonic music, that makes the
end product sufficient appetising for involved actors and people affected by
the purchase process´s result.
An understanding of the purchase process as polyphonic corresponds to an
understanding of organizations as essentially polyphonic (Hazen 1993, Kornberger et al 2006). Organisations consist of a mixture of different voices
founded in different competence and objects. Such understanding is contrary
to an understanding of organizations as dependent on homophony in competence and values, and managed by a homophonic voice. With a polyphonic
understanding, organisations change, develop and survive by involvement
and competition between many actors´ competence and objects. Such a process is not always predictable (Hazan 1993:20). Organisational processes are
not streamlined. They are carried out in a mess. They may be understood as
chaotic but contribute to renewal and strength.
These characteristics of polyphonic organisational processes fall together
with the management advice services purchase process as it is described in
the empirical data used. This course is stressed by the purchase process´s
concurrent character and the overlap of the different phases, figure 10.3. The
purchase process is influenced by many actors which causes tensions due to
open and hidden objects. The actors are assumed to bring their competence
and their object to the process in order to create the desired result. They have
different competence and objects, and they use different ways of influencing
the process. They act from their own objects, positions and perceived responsibilities. The actors contribute by different, competing and complementary
competence to the purchase process´s phases, and how these phases and the
whole purchase process are organized and supervised. All actors also want to
have and try to get an influence in the process to promote their own objects.
At the same time actors also have to consider other actors´ object in order to
achieve their individual objects. In sum, an initial consensus about the services´ object and its implementation may during the purchase process be
turned into disharmony which may lead to a new harmony or cause the process to halt or to be broken. Tensions, interruptions and failure to reach expected outcome are often due to the fact that one group of actors´ interest or
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competence are allowed to dominate or that a group of actors´ competence is
excluded.
In sum, it seems purposeful to understand and characterize purchase of management advice services as a polyphonic process. It is neither homophonic as
the basic assumption behind a description of the process as a rational chain
seems to imply nor chaotic without any rules. The process is coined by an
alternating influence by many actors during the purchase process and an initial and repeated disharmony that is brought to a kind of accepted disharmony
to facilitate learning and change.
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Bilaga 1: Uppgifter om fokusgruppsdeltagare och intervjuade
Verksamhet

Organisationsstruktur38

Inköpsrutin för
ledningstjänster

CA
Koncernledning
CB
Utvecklingschef
CC
Affärsområdeschef

IT-konsult

Divisionaliserad
(affärsområden)
Operativ adhokrati

Chefer köper

Bank

Divisionaliserad
(affärsområden)

CD
Kommundirektör
CE
IT o logistikchef

Kommun

Professionell
Byråkrati
Divisionaliserad

Deltagare

Chefer – fokusgrupp

Media

Tillverkning

På väg att formaliseras pga LOU
Formaliserad under medverkan av
inköp och ramavtal
Formaliserad med
hänsyn till LOU
Chefer köper

Chefer –
intervju
CF
Marknadschef
CG
Utvecklingschef

Tillverkning

Divisionaliserad
(affärsområden)
Divisionaliserad
(affärsområden)

Tillverkning

Verksamhet

Organisationsstruktur

MA
Bankkontorschef

Bank

Divisionaliserad
(regioner/kontor)

MB
Utvecklingschef
MC
Utvecklingschef

Utbildning

Operativ adhokrati

Försäkring

Maskinbyråkrati
Tillfällig adhokrati
Organisationsstruktur

Chefer köper
Restriktiv attityd
Formaliserad under medverkan av
inköp och ramavtal
Inköpsrutin för
ledningstjänster

Mellanchefer fokusgrupp

Verksamhet

38

Klassificerad efter Mintzberg (1993)
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Chefer köper.
Informell lista
över leverantörer
Chefer köper
Chefer köper
Inköpsrutin för
ledningstjänster

Personalchefer fokusgrupp
PA
Personalchef
PB
Personalchef
PC
Ledarutvecklingschef

Tillverkning

Divisionaliserad
(affärsområden)
Operativ adhokrati

Bank

Divisionaliserad
(regioner/kontor)

PD
Organisations- och
ledarutvecklingschef
PE
Ledarutvecklingschef

Kommunal förvaltning

Professionell byråkrati

Bank

Divisionaliserad
(affärsområden)

Tillverkning

Divisionaliserad
(affärsområden)
Divisionaliserad
(affärsområden)

Revisionstjänster

Chefer köper
Restriktiv attityd
Chefer köper
Restriktiv attityd
Chefer köper.
Lista över leverantörer
Centraliserad och
formaliserad enligt LOU
Formaliserad under medverkan av
inköp och ramavtal

Personalchefer –
intervju
PF
Personalchef
PG
Projektledare för
ledarutveckling

Bank

Verksamhet

Organisationsstruktur

IA
Inköpschef, managementkonsulter

Bank

Divisionaliserad
(affärsområden)

IB
Inköpschef, konsulttjänster
IC
Inköpschef

Media

Divisionaliserad
(affärsområden)

Service

Divisionaliserad
(affärsområden)

ID
Inköpschef
IE
Administrativ chef

Media

Operativ adhokrati

Sjukhus

Professionell byråkrati

Chefer köper
Formaliserad under medverkan av
inköp och ramavtal
Inköpsrutin för
ledningstjänster

Inköpschefer fokusgrupp

Inköpschefer Intervju
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Formaliserad under medverkan av
inköp och ramavtal
Formaliserad via
inköp
Ramavtal
Formaliserad via
inköp
Ramavtal
På väg att formaliseras p ga LOU
Formaliserad pga
LOU

IF
Inköpschef, service
och utbildning
IG
Inköpschef, konsulter

Tillverkning

Formaliserad via
inköp

Bank

Divisionaliserad
(affärsområden)

Verksamhet

Affärsidé39

KA
VD

Managementkonsult

KB
VD

Managementkonsult

KC
vVD

Managementkonsult

KD
VD

Managementkonsult/

KE
VD

Managementkonsult

Stödjer ledningen att
planera och genomföra
förändringar
Erbjuder konsulttjänster i
strategi och organisationsutveckling
Hjälper organisationer att
upptäcka och ta tillvara
nya möjligheter
Stödjer aktivt och utvecklar kundföretagens
personal och organisation
med deras affärs- och
verksamhetsmål
Exklusiva lösningar för
höga befattningshavare i
deras arbete att utveckla
och effektivisera sin
verksamhet

Konsulter fokusgrupp

Konsulter intervju
KF
VD

Managementkonsult

KG
Account manager

Managementkonsult

39

Utdrag från resp företags hemsida
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Arbetar med uppdragsgivarens aktuella verklighet och utvecklingsbehov
Utveckla effektiva organisationer som ökar sin
förmåga att göra goda
affärer på ett mänskligare
sätt

Formaliserad under medverkan av
inköp och ramavtal
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Bilaga 2: Förlopp i fokusgrupperna
Fokusgrupp med chefer
Mötet i fokusgruppen genomfördes den 9 juni 2008 och varade 1,5 timmar.
Samtalet fördes i en öppen atmosfär. Deltagarna fick ungefär lika stort utrymme i dialogen med undantag för en deltagare som intog en något mer tillbakahållen roll. Överlag tydde dialogen på en homogen uppfattning.

Fokusgrupp med mellanchefer
Mötet i fokusgruppen genomfördes den 4 december 2006 och varade 1,3
timmar. Samtalet flöt fritt mellan deltagarna även om det hade en liten slagsida mot den av deltagarna som hade störst erfarenhet av konsultanvändning.
Jag upplevde dock inte att det inte påverkade inläggen från de två övriga men
det visade på en möjlig skillnad i uppfattningar och handlingar beroende på
erfarenhet av konsultanvändning. Det som begränsade fokusgruppens dialog
var snarare det låga antalet deltagare. Det gav för få aspekter.

Fokusgrupp med personalchefer
Mötet i fokusgruppen genomfördes den 14 juni 2006 och varade 1,5 timmar.
Samtalet fördes i en lättsam och öppen atmosfär. Alla kom till tals under dialogen även om en deltagare inledningsvis intog en mer lyssnande och instämmande hållning. Hans reflektioner gav bra sammanfattningar av dialogen. Överlag tydde dialogen på en homogen uppfattning.

Fokusgrupp med inköpschefer
Mötet i fokusgruppen genomfördes den 2 oktober 2006 och varade knappt
1,5 timmar. Dialogen fördes i en atmosfär av viss konkurrens mellan deltagarna. Det blev en liten snedfördelning i inläggen till två av deltagarnas förmån. En bidragande orsak var att den ena av dessa deltagare har längre erfarenhet av ett strukturerat och systematiskt inköpsarbete än de övriga och den
andras lite mer ifrågasättande framtoning.

Fokusgrupp med konsulter
Mötet i fokusgruppen genomfördes den 6 oktober 2006 och varade 1,5 timmar. Samtalet i en, som jag uppfattade det, atmosfär som präglades av viss
försiktighet gentemot varandra. Det fanns en känsla av att deltagarna inte vil219

le ”avslöja” alltför mycket av sina eventuella kritiska situationer. Den mest
närliggande förklaringen är att deltagarna trots allt är konkurrenter på en
marknad där företag av deras storleksordning har viss kontroll på var de
andra i samma segment gör. Fokusgruppens dialog kan delas in i två faser.
Den första har följt den inledande frågan och fångar upp vad som upplevs
som kritiskt för en drömleverans. Den andra delen, glider in på ett samtal om
branschens utveckling. Denna del ger en del fördjupade insikter när det gäller deltagarnas förhållande till vad som sker och speciellt till den ökade inblandningen av inköpsspecialister.
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Doctoral Theses
Stockholm University School of Business
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Nr Year
177 2010

Author
Ljungbo, Kjell

Title
Language as a Leading Light to Business Cultural Insight.
A Study on Expatriates’ Intercultural Communication in
Central and Eastern Europe. Stockholm University School
of Business.

176 2010

Demir, Robert

Strategy as Sociomaterial Practices: Planning, DecisionMaking, and Responsiveness in Corporate Lending.
Stockholm University School of Business.

175 2010

Radón, Anita

The Rise of Luxury Brands Online: A study of how a
sense of luxury brand is created in an online environment.
Stockholm University School of Business.

174 2010

Martinsson, Irene

Standardized Knowledge Transfer: A study of ProjectBased Organizations in the Construction and IT Sectors.
Stockholm University School of Business.

173 2009

Digerfeldt-Månsson,
Theresa

Formernas liv i designföretaget - om design och design
management som konst. Stockholm University School of
Business.

172 2009

Larsson Segerlind,
Tommy

Team Entrepreneurship – A Process Analysis of the Venture
Team and the Venture Team Roles in relation to the Innovation Process. Stockholm University School of Business.

171 2009

Svensson, Jenny

The Regulation of Rule - Following. Imitation and Soft Regulation in the European Union. Stockholm University
School of Business.

170 2009

Wittbom, Eva

Att spränga normer - om målstyrningsprocesser för jämställdhetsintegrering. Stockholm University School of Business.

169 2009

Wiesel, Fredrika

Kundorientering och ekonomistyrning i offentlig sektor.
Stockholm University School of Business.

168 2008

Essén, Anna

Technology as an Extension of the Human Body: Exploring
the potential role of technology in an elderly home care
setting. Stockholm University School of Business.

167 2008

Forslund, Dick

Hit med pengarna! Sparandets genealogi och den finansiella övertalningens vetandekonst. Stockholm University
School of Business.
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166 2008

Gustafsson, Clara

Brand Trust: Corporate communications and consumerbrand relationships. Stockholm University School of Business.

165 2008

Jansson, Elisabeth

Paradoxen (s)om entreprenörskap: En romantisk ironisk
historia om ett av-vikande entreprenörskapande. Stockholm
University School of Business.

164 2008

Jüriado, Rein

Learning within and between public-private partnerships.
Stockholm University School of Business.

163 2008

Söderholm Werkö,
Sophie

Patient Patients? Achieving Patient Empowerment through
active participation, increased knowledge and organisation.
Stockholm University School of Business.

162 2008

Tomson, Klara

Amnesty in Translation. Ideas, Interests and Organizational
Change. Stockholm University School of Business.

161 2007

Carrington, Thomas

Framing Audit Failure - Four studies on quality discomforts. Stockholm University School of Business.

160 2007

Dahl, Matilda

States under scrutiny. International organizations, transformation and the construction of progress. Stockholm
University School of Business.

159 2007

Gawell, Malin

Activist Entrepreneurship - Attac´ing Norms and Articulating Disclosive Stories. Stockholm University School of
Business.

158 2007

Ihrfors, Robert

Spelfrossa - Spelets makt och maktens spel. Stockholm University School of Business.

157 2007

Karlsson, Anders

Investment Decisions and Risk Preferences among NonProfessional Investors. Stockholm University School of
Business.

156 2007

Vigerland, Lars

Homo Domesticus. En marknadsanalys av bostadskonsumenters strategier och preferenser. Stockholm University
School of Business.

155 2007

Värlander, Sara

Framing and Overflowing. How the Infusion of Information
Technology Alters Proximal Service Production. Stockholm
University School of Business.

154 2006

Ahlström Söderling,
Ragnar

Regionala företags förutsättningar för internationell konkurrenskraft. Stockholm University School of Business.

153 2006

Beckius, Göran

Företagsetik. En studie av etiskt organiserande i några
svenska företag. Stockholm University School of Business.
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152 2006

Ferdfelt, Henrik

Pop. Stockholm University School of Business.

151 2006

Sjödin, Ulrika

Insiders´ Outside/Outsiders´Inside - rethinking the insider
regulation. Stockholm University School of Business.

150 2006

Skoglund, Wilhelm

Lokala samhällsutvecklingsprocesser och entreprenörskap.
Stockholm University School of Business.

149 2005

Bengtsson, Elias

Shareholder activism of Swedish institutional investors.
Stockholm University School of Business.

148 2005

Holmgren, Mikael

A passage to organization. Stockholm University School of
Business.

147 2005

Thornquist, Clemens

The Savage and the Designed: Robert Wilson and Vivienne
Westwood as Artistic Managers. Stockholm University
School of Business.

146 2004

Sjöstrand, Fredrik

Nätverkskoordineringens dualiteter. Stockholm University
School of Business.

145 2004

Khan, Jahangir Hossain

Determinants of Small Enterprise Development of Bangladesh. Stockholm University School of Business.

144 2004

Almqvist, Roland

Icons of New Public Management. Four studies on competition, contract and control. Stockholm University School of
Business.

143 2003

Yazdanfar, Darush

Futures som ett mångsidigt instrument. En empirisk studie
av oljebolag som använder futureskontrakt. Stockholm
University School of Business.

142 2003

Skoog, Matti

Intangibles and the transformation of management control
systems - Five studies on the changing character of management control systems in Swedish organizations. Stockholm University School of Business.

141 2003

Elmersjö, Carl-Åke

Moralisk ekonomi i sjukvården? - Om etik och ekonomi i
sjukhusets vardagsorganisering. Stockholm University
School of Business.
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140 2003

Koponen, Anja

Företagens väg mot konkurs. Stockholm University School
of Business.

139 2003

Frostling-Henningsson,
Maria

Internet Grocery Shopping - A Necessity, A Pleasurable
Adventure, or an Act of Love. Stockholm University School
of Business.

138 2003

Köping, Ann-Sofie

Den Bundna friheten. Om kreativitet och relationer i ett
konserthus. Stockholm University School of Business.

137 2003

Bagelius, Nils

Svenska företag åter i österled: Hur svenska företag positionerade sig i Öst och minskade sin exponering för risk och
osäkerhet. Stockholm University School of Business.

136 2003

Lindqvist, Katja

Exhibition enterprising - six cases of realisation from idea
to institution. Stockholm University School of Business.

135 2003

Soila-Wadman, Marja

Kapitulationens estetik. Organisering och ledarskap i filmprojekt. Stockholm University School of Business.

134 2003

Lundkvist, Anders

Conversational Realities - Five Studies of User Interactions
as Sources of Innovation. Stockholm University School of
Business.

133 2003

Willstrand-Holmer, Sofia

Att konstruera kunskap om kunder - en studie om förändring
och berättelser i ICA-sammanslutningen. Stockholm University School of Business.

132 2003

Roy, Sofie

Navigating in the Knowledge Era. Metaphors and Stories in
the Construction of Skandia’s Navigator. Stockholm University School of Business.

131 2003

Tollhagen, Renate

Skräddare utan tråd - en illustration av fyra företag i klädbranschen. Stockholm University School of Business.

130 2002

Hansson, Johan

Omtänkbara organisationer – Sagor och utsagor om Astrid
Lindgrens Barnsjukhus. Stockholm University School of
Business.

129 2002

Pramborg, Bengt

Empirical Essays on Foreign Exchange Risk Management.
Stockholm University School of Business.

128 2002

Axén-Ruzicka, Jeanette

Införande av ny teknik. En studie av problem vid införande
av elektroniska marknadsplatser. Stockholm University
School of Business.

127 2002

Torpman, Jan

Rättssystemets Lärande. Stockholm University School of
Business.
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126 2002

Dahlström, Karin

Värdeskapande produktutveckling i tjänsteintensiva företag.
Stockholm University School of Business.

125 2002

Gravesen, Inger

Fitnessövningar och husförhör: Om förbättringsprocesser i
företag. Stockholm University School of Business.

124 2001

Gottfridsson, Patrik

Småföretags tjänsteutveckling - en studie av hur småföretag
utvecklar individuellt anpassade tjänster. Stockholm University School of Business.

123 2001

Engström, Malin

Essays on Equity Options. Stockholm University School of
Business.

122 2001

Gatarski, Richard

Artificial Market Actors: Explorations of Automated Business Interactions. Stockholm University School of Business.

121 2001

Hansson, Bo

Essays on Human Capital Investments. Stockholm University School of Business.

120 2001

Wåhlstedt, Håkan

Resultatredovisning för hållbar utveckling. Naturekonomiska principer för kommunal tillämpning. Stockholm University School of Business.

119 2001

Golubeva, Olga

Foreign Investment Decision-Making in Transition Economies. Stockholm University School of Business.

118 2001

Catasús, Bino

Borders of Management. Five Studies of Accounting, Organizing and the Environment. Stockholm University School
of Business.

117 2001

Eklöv, Gunilla

Auditability as Interface - Negotiation and Signification of
Intangibles. Stockholm University School of Business.

116 2001

Lennstrand, Bo

HYPE IT - IT as Vision and Reality - on Diffusion, Personalization and Broadband. Stockholm University School of
Business.

115 2001

von Friedrich-Grängsjö,
Yvonne

Destinationsmarknadsföring. En studie av turism ur ett producentperspektiv. Stockholm University School of Business.

114 2001

Wetterström, Jeanette

Stor opera - små pengar. Stockholm University School of
Business.

113 2001

Friman, Henrik

Strategic Time Awareness - Implications of Strategic Thinking. Stockholm University School of Business.

112 2001

Apéria, Tony

Brand Relationship Management: den varumärkesbyggande
processen. Stockholm University School of Business.
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111 2001

Johansson, Stig G

Individens roll i strategiska informationssystem. Stockholm
University School of Business.

110 2001

Carlell, Camilla

Technology in Everyday Life - A study of Consumers and
Technology in a Banking Context. Stockholm University
School of Business.

109 2001

Maravelias, Christian

Managing Network Organisations. Stockholm University
School of Business.

108 2000

Holmqvist, Mikael

The Dynamics of Experiential Learning. Balancing Exploitation and Exploration Within and Between Organizations.
Stockholm University School of Business.

107 2000

Hamde, Kiflemariam

Shifting Identities: Teamwork and Supervisors in Swedish
Change Programmes for the Last Three Decades. Stockholm University School of Business.

106 2000

Uggla, Henrik

Managing the Brand-Association Base: Exploring Facets of
Strategic Brand Management from the Imaginary Organization perspective. Stockholm University School of Business.

105 2000

Rämö, Hans

The Nexus of Time and Place in Economical Operations.
Stockholm University School of Business.

104 2000

Aronsson, Britt

Prisdifferentieringars janusansikte. Prisdifferentieringar
mot mellanled som ett konkurrenspolitiskt problem. Stockholm University School of Business.

103 2000

Porsander, Lena

TITT-SKÅP FÖR ALLA - en berättelse om hur Stockholm
blev kulturhuvudstad. Stockholm University School of Business.

102 2000

Hagelin, Niclas

Empirical Essays on Financial Markets, Firms, and Derivatives. Stockholm University School of Business.

101 2000

Berglund, Åke
Blomquist, Anders

Från affärskompetens till affärsutveckling i småföretag.
Stockholm University School of Business.

100 2000

Näsman, Birgitta

Pappas flickor. Entreprenöriella processer i kvinnoföretagandets tillkomst. Stockholm University School of Business.

99

Lundgren, Maths

Bankens natur - miljöfrågans genomslag i svenska banker.
Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen.

1999
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98

1998

Björkman, Ivar

Sven Duchamp - Expert på auraproduktion: Om entreprenörskap, visioner, konst och företag. Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen.

97

1998

Millak, Jurek

Organisatorisk kompetens. Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen.

96

1998

Wiklander, Levi

Intertextuella strövtåg i Akademia. Stockholms universitet,
Företagsekonomiska institutionen.

95

1998

Bay, Thomas

...AND...AND...AND - Reiterating Financial Derivation.
Stockholm University, School of Business.

94

1998

Malver, Henrik

Service in the Airlines - Customer or Competition Oriented?
Stockholm University, School of Business.

93

1998

Granberg, Georg

Vägar mot ökad konkurrens och marknadsstyrning av offentlig sektor. Stockholms universitet, Företagsekonomiska
institutionen.

92

1998

Bjurklo, Margareta Kardemark, Gunnel

Nyckelord - en nyckel vid kompetensutveckling. Stockholms
universitet, Företagsekonomiska institutionen.

91

1997

Wallin Andreassen, Tor

Dissatisfaction with Services - The Impact of Satisfaction
with Service Recovery on Corporate Image and Future Repurchase Intention. Stockholm University, School of Business.

90

1997

Alkebäck, Per

Do Dividend Changes Really Signal? – Evidence from Sweden. Stockholm University, School of Business.

89

1997

Lagrosen, Stefan

Kvalitetsstyrning i skolan? - En analys av TQM:s tillämpbarhet inom den svenska grundskolan sett från en företagsekonomisk utgångspunkt. Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen.

88

1997

Andersson, Göran

Framgång i kommersiella tjänsteverksamheter. Stockholms
universitet, Företagsekonomiska institutionen.

87

1996

Le Duc, Michaël

Constructivist Systemics - Theoretical Elements and Applications in Environmental Informatics. Stockholm University, School of Business.
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86

1996

Preiholt, Håkan

The Organization of Manufacturing Know-How. Stockholm
University, School of Business.

85

1996

Green, Bo

Analys av komplexa samhällssystem - Aktionsinriktade fallstudier och metodologiska konklusioner. Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen.

84

1996

Edenius, Mats

Ett modernt dilemma - organiserandet kring elektronisk
post. Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen.

83

1996

Hedlin, Pontus

Accounting Investigations. Stockholm University, School of
Business.

82

1996

Yakhlef, Ali

Organizing as Discursive Practices: The Example of Information Technology Outsourcing. Stockholm University,
School of Business.

81

1996

Wahlgren, Ingela

Vem tröstar Ruth? Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen.

80

1996

Rutihinda, Cranmer

Resource-based internationalization: Entry Strategies
of Swedish Firms into the Emerging Markets of Eastern Europe Stockholm University, School of Business.

79

1996

Liljefors, Ole

Efterfrågan och utbud av kompetensutvecklande ledningsarbete. Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen.

78

1995

Asproth, Viveca

Visualization of Dynamic Information. Stockholm University, School of Business.

77

1995

Håkansson, Anita

Models and Methods for the Management of Dynamic Information in GEOinformatic Systems. Stockholm University, School of Business.

76

1995

Khodabandehloo, Akbar

Marknadsföring som utbyte: en idéhistoria. en pluralistisk
ansats. Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen.

75

1995

Rylander, Leif

Tillväxtföretag i startfas. Från dimma och mörker till relationslyft. Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen.

74

1995

Malmström, Li

Lärande organisationer? Krisen på den svenska fastighetsmarknaden. Stockholms universitet, Företagsekonomiska
institutionen.
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73

1995

Brunson, Karin

Dubbla budskap. Hur riksdag och regering presenterar sitt
budgetarbete. Stockholms universitet, Företagsekonomiska
institutionen.

72

1994

Sveiby, Karl-Erik

Towards a knowledge perspective on organisation. Stockholm University, School of Business.

71

1994

Bergqvist, Erik

Belöningar och prestationer i offentlig verksamhet - En
utvärdering av fyra fall inom Stockholms läns landsting.
Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen.

70

1994

Paul, Ann-Sofi

Organisationsutveckling genom personalenkäter – en personalekonomisk utvärdering.Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen.

69

1994

Bergström, Cecilia

A Female Cooperative Perspective on Power Influence and
Ownership. Stockholm University, School of Business.

68

1994

Borg, Erik

European Markets and Management Action: Making Sense
of a Europe Without Frontiers. Stockholm University,
School of Business.

67

1994

Olsson, Birgitta

Kortare arbetsdag - en väg till ett mer ekologiskt arbetsliv?
Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen.

66

1993

Thomasson, Bertil

Tjänstekvalitet - Kundorienterad och kompetensbaserad
kvalitetsutveckling. Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen.

65

1993

Tesfaye, Besrat

Determinants or Entrepreneurial Processes. A Case Study
of Technology-Based Spin-off Company Formations. Stockholm University, School of Business.

64

1993

Norling, Per

Tjänstekonstruktion - Service Design. Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen och Högskolan i Karlstad.

63

1993

Ramfelt, Lena

Näringspolitiska samverkansprojekt ur ett organisationsperspektiv – Substantiella och symboliska aspekter på organisatoriskt handlande. Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen.

62

1993

Sigfridsson, Jan

Strategisk ekonomistyrning i tidningsföretag - Aktionsforskning i ekonomisk ledningsinformation. Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen.
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61

1992

Olsen, Morten

Kvalitet i banktjänster. Privatkunders upplevda problem
med banktjänster – En studie med kritisk-händelse-metoden.
Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen.

60

1992

Gustavsson, Bengt

The Transcendent Organization. Stockholm: Stockholm
University, School of Business.

59

1992

Borgert, Leif

Organisation som mode. Kontrasterande bilder av svensk
hälso- och sjukvård. Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen.

58

1992

Osarenkhoe, Aihie

Improving Food Product Distribution in Developing Countries: A Case Study of Nigeria. Stockholm University,
School of Business.

57

1992

Westerberg, Lillemor

Föreställningar på arenan. Ett utvecklingsarbete kring eget
budgetansvar på kommunala barnstugor. Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen.
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