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Abstract 

Management consulting is a fast growing industry worldwide that turns over 7 billions SEK a 

year in Sweden. Management consultant’s description of their service is vague and the wide 

range of expertise amongst consultants creates uncertainty for the potential client since. The 

industry has created a difficulty for a potential client to determine if the consultant is the right 

person for the assignment. The uncertainty is based on the not knowing what the purchase of a 

service will result in until the assignment is completed. The purpose of this study is to get a 

better understanding of how management consultants acquire legitimacy for their service.  

The execution of the thesis was in a qualitative method by interviewing four management 

consultants. The empirics were analyzed with a analyzing model created from the selected 

theory about legitimization processes among management consultants. 

The results show that all the factors in the theory are common in management consults 

legitimizing of their service. Two of the factors, legitimization by relations and by experience, 

are superior in the legitimizing process. Therefor the conclusion is that management 

consultants legitimize their service by relations, the consultants trademark and experience, 

and by being professional. The primarily way for a consultant to legitimize their service is 

through relations and the professional experience. 

 

 

Keywords: management consult, management consulting, legitimacy, information asymmetry, 

uncertainty, trust. 
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Sammanfattning  

Managementkonsultation är en snabbt växande världsomfattande bransch som omsätter 7 

miljarder kronor i Sverige årligen. Managementkonsulters tjänstebeskrivning är ofta vag och 

konsulter har ofta olika expertområden vilket medför en osäkerhet för potentiella klienter. 

Managementindustrin har skapat en svårighet för potentiella klienter att avgöra om konsulten 

är rätt person för uppdraget. Osäkerheten beror på att det är inte är möjligt för klienten att 

utvärdera tjänstens kvalité före uppdraget är utfört. Syftet med studien är att skapa en bättre 

förståelse i hur managementkonsulter uppnår legitimitet för deras tjänster. 

 

Studiens utfördes genom en kvalitativ metod då fyra management konsulter har intervjuats. 

Empirin analyserades utifrån en analysmodell som skapats utifrån teorin om 

legitimitetsprocesser för managementkonsulter.  

Resultatet visar att alla faktorer som tas upp i teorin är förekommande när 

managementkonsulterna legitimiserar sin tjänst. Två faktorer visade sig vara av större vikt vid 

legitimitetsprocessen, nämligen legitimitet via relationer och legitimitet via erfarenhet. 

Slutsatsen blir därmed att managementkonsulter legitimerar sina tjänster genom relationer, 

konsultens varumärke och erfarenhet, samt genom att vara professionell. De främsta sättet för 

konsulten att legitimera sin tjänst är dock via relationer och sin personliga erfarenhet. 

 

Nyckelord: Management konsult, managementkonsultation, legitimitet, 

informationsassymetri, osäkerhet, förtroende 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet introduceras studiens område med en problembakgrund som mynnar 

ut i en problemdiskussion där det framgår varför valet av ämne är relevant. Kapitlet avslutas 

med frågeställningen och studiens syfte.   

 

1.1 Problembakgrund 

I Sv nska da blad t d n   oktob   2012 lyd    ub  k n “Va s lvå  n sp  d   s    v   

Sv     ”
1
. Det är bara en av många artiklar som indikerar de stora 

organisationsförändringarna som dagens företag står inför för att möta marknadens 

förändringar och den ökade konkurrensen. För att ha konkurrenskraft finns ett behov av att 

möta konkurrenterna och även marknadens förväntningar, därför är det av vikt att 

organisationer undviker att förbli statiska i dess verksamhet. Det är inte ett modernt påfund, 

utan någonting som även den grekiska filosofen Heraclitus (536-470 f.Kr)  påpekade för mer 

än 2000 år då han hävdade att allt är i ett kontinuerligt tillstånd av flöde, att ingenting är 

permanent, allt förändras
2
. 

 

För att möta behovet för förändringar väljer många organisationer att anställa konsulter inom 

förändringsarbete, med expertis inom att förbereda och genomföra förändringar.
3
 Sedan 

urminnes tider har människan vänt sig till experter vid behov vilket följande citat illustrerar; 

 

“The ancient Greeks turned to the oracle Delphi and other “authorities” for 

guidance; in the Middle Ages, the Prince of Florence took the advice of 

Niccolo Machiavelli, probably the best known “management consultant” of 

the time (…)”  
4
 

 

Att köpa tjänster inom management är som nämns ovan inte ett nytt påfund, idag är det en 

stor industri med konsulter inom olika kunskapsområden. Årligen upphandlas konsulttjänster 

inom området management för cirka 7 miljarder kronor i Sverige.
5
  

                                                 
1
 Svenska Dagbladet, Varselvågen sprider sig över Sverige. 2012 

2
 Smith, Ian. Organisationel quality and organisational change - Interconnecting paths to effectiveness. 2010 

3
 Fastighet & bostadsrätt. Enklare att köpa tjänster av managementkonsulter. 2012 

4
 Furusten, Staffan. Commercialized professionalism on the field of management consulting. Journal of 

Organizational Change Management 26 no. 2. 2013 
5
 Fastighet & bostadsrätt. Enklare att köpa tjänster av managementkonsulter. 2012 
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1.2 Problemdiskussion 

Inom branschen för managementkonsulter är det svårt för klienter att särskilja konsulternas 

kunskap och erfarenhet då det är låg nivå av jämförbarhet.
6
 Inom managementkonsulters 

verksamhet saknas det formella regler vilket medför att klienterna inte kan avgöra kvaliteten 

på tjänsten innan den är utförd. Därav måste potentiella klienter grunda sina antaganden på 

den information som ges av konsulten genom till exempel hemsida och personliga samtal 

vilket medför att klienter kan uppleva en osäkerhet vid köpet av tjänst
7
. Kubr påpekar ett 

behov av att granska marknaden strikt, då marknaden inom managementkonsultation har låg 

standardisering och få restriktioner
8
. Det medför även en form av informationsasymmetri, att 

en part har mer information än den andra parten
9
. Detta kan användas av konsulter i form av 

ett övertag då de utnyttjar klienternas oförmåga att följa trender inom management och 

branschens fackspråk
10

. Asymmetrin medför att klienter kan uppleva en form av osäkerhet vid 

köp av tjänst
11

.  

 

Stud  ns t t l “Nä  hela havet stormar - v   kan du då  ålla    and n” sp  la  d n osäk    t 

en klient i ett förändringsbehov kan uppleva under initieringsfasen vid köp av en 

konsulttjänst. Osäkerheten för kvaliteten av en konsults tjänst beror på att klienten har 

svårigheter med att avgöra den innan tjänsten har utförts. Problemet grundar sig i att klienten 

inte vet om denne kan lita på konsulten. I symbolisk mening, om klienten kan hålla konsulten 

i handen under en förändring. 

 

“Tanken är att vi ska lita på att branschen, föreningar, organisationers 

styrelser och organisationers ledningar och chefer vet vad de gör. Tanken är 

också att vi ska kunna lita på att de vet vad de gör om de tar in hjälp utifrån 

av t.ex. en managementkonsult. Därmed antas vi också kunna lita på att 

konsulter vet vad de gör och att den kompetens de har är relevant för 

organisationer som anlitar dem.” 
12  

                                                 
6
 Furusten, 2013 

7
 Kipping, Matthias. Hollow from the start? Image professionalism in management consulting. Current 

Sociology 59 no.4. 2011 
8
 Kubr, Milan. Coping with the future. Consulting to Management 13 no. 4. 2002 

9
 Kipping, 2011 

10
 Fincham, Robin. The Consultant–Client Relationship: Critical Perspectives on the Management of 

Organizational Change. 1999 s.30ff 
11

 Glücker, Johannes och Armbrüster, Thomas. Bridging Uncertinaty in Management Consulting: The 

Mechanisms of Trust and Networked Reputation. Organizing studies 24 no. 2. 2003 
12

 Furusten, 2003 
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Citatet illustrerar den osäkerhet som klienten upplever vid köp av en konsulttjänst.  Då 

konsulter anställs under en begränsad tid för att bistå en organisation medför det att varje ny 

klient utgör en ny process, legitimiteten blir temporär. Detta medför att konsultyrket skiljer 

sig från traditionella professioner i vilka de verksamma har examensbevis och auktorisering i 

form av licens eller medlemskap i en branschförening, vilket medför regler, standards och 

etiska koder
13

.  

 

Forskning om managementkonsultation understryker den snabba och omfattande ökningen av 

managementkonsulter, en bransch som fascinerar forskare inom organisationsstudier. Många 

fo ska     kta  k  t k t ll  ana    ntkonsult  s  oll so   xp  t   oc  “ ana    nt  u us” 
14

 

Enligt Fincham är managementkonsultbranschen starkt influerad av snabba förändringar i 

form av nya metoder och teorier för organisationsförändringar med ett språk som 

kontinuerligt förändras
15

. Stu dy påtala  k  t k   nt  ot d n “nya kunskap”   fo   av 

fackspråk som managementkonsulter skapat. Den nya kunskapen präglas av begrepp och ord 

som är svårförstådda för utomstående, vilket medför svårigheter att mäta och avgöra nivån 

avseende konsulters expertis.
16

 Det medför en osäkerhet hos klienten i hur denne ska särskilja 

vilken konsult som är bäst lämpad för behovet.
17

 Till följd av den svåra begreppsanvändning 

som förekommer har forskningen och marknaden efterfrågat en förändring av branschen 

genom att standardisera hur konsulter beskriver sin verksamhet, vilket ska generera ökad 

möjlighet till jämförbarhet och utvärdering av en tjänst.
18

 
19

 Det efterfrågas även ytterligare 

forskning inom området för managementkonsultation, om hur konsulter arbetar och förhåller 

sig till klienten
20

 . 

Till följd av att konsultyrkets kompetensområde är vagt beskrivet avseende dess innebörd och 

utförande medför det ett återkommande behov för konsulten att skapa legitimitet
21

. Det leder 

oss till vår frågeställning; hur skapar konsulter legitimitet för sina tjänster?  

                                                                                                                                                         

  
13

 Furusten, 2003, s.43ff 
14

 Sturdy, Andrew. Consultancy's Consequences? A Critical Assessment of Management Consultancy's Impact 

on Management. British Journal of Management 22 no. 3. 2011 
15

 Fincham, 1999 s.30ff 
16

 Sturdy, 2011 
17

 Glücker och Armbrüster, 2003 
18

 Massey, Claire. Organisational consultants: When Practice Overtakes Theory. Organization Development 

Journal 18 no. 1. 2000 
19

 Furusten, 2013 
20

 Sturdy, 2011 
21

 Furusten, 2003 s.44ff 
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1.3 Syfte  

Syftet med studien är att skapa förståelse för hur managementkonsulter legitimerar sina 

tjänster, en ökad förståelse för hur managementkonsulter vid initieringsfasen använder sig av 

förtroendeskapande för att överbygger den osäkerhet som klienten känner vid köp av 

konsulttjänst.   

 

2. Teori  

Det teoretiska kapitlet inleds med en motivering till val av teori som tydliggör varför utvalda 

delar valts ut. Därefter presenteras den utvalda teorin som ligger till grund för att förståelsen 

för hur legitimitet skapas. Slutligen diskuteras komplexiteten vid köp av en konsulttjänst som 

avslutas i en analysmodell. 

  

2.1 Val av teori 

Inom legitimering av managementkonsulter gäller inte standardteorier avseende att 

konkurrera på marknaden. En klient utvärderar enligt standardteori en vara eller tjänst genom 

att bedöma pris och kvalité. Teori inom managementforskning påtalar att dessa 

standardteoriers konkurrensmedel inte är primära vid köp av managementkonsultation.
22

 
23

 

Tjänster är inte homogena och därför försvåras möjligheten att jämföra pris och kvalité då 

kunden inte vet vad tjänstens slutresultat blir och det förekommer en informationsasymmetri 

då klienter inte kan bedöma och jämföra konsulter vid val av konsult
24

.  

 

Studiens teori avseende managementkonsulter samt om legitimitet har en funktion som 

bakgrundsinformation då det ger en övergripande teoretisk kunskap om vad en 

managementkonsult är och hur vi definierar begreppet legitimitet. I syfte att besvara 

forskningsfrågan har ett antal teorier tagits fram om hur en konsult skapar legitimitet för sin 

tjänst genom att överbygga en klients upplevda osäkerhet med förtroende. Faktorerna är; 

relationer, kunskap och följsamhet, varumärke och självförtroende samt professionalitet. 

Samtliga faktorer är grundade i teori om hur en konsult kan erhålla legitimitet för sin 

tjänsteutövning.  

                                                 
22

 Furusten, 2003 s.44ff 
23

 Glücker och Armbrüster, 2003 
24

 ibid. 
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2.2 Konsulten 

En managementkonsult arbetar med rådgivning avseende organisationsövergripande frågor. 

Genom att identifiera och undersöka problem och möjligheter tillhandahåller de råd samt 

praktiska insatser inom organisationens utveckling, ledning och förvaltning.
25

 
26

 Idag har 

företag en hög andel välutbildad personal vilket ställer krav på konsulten att ha en högre 

utbildningsnivå än dess klienter för att sälja sin tjänst som expert. Yrkesrollen i sig kräver 

ingen legitimation eller gesällbrev och därför kan vem som helst kalla sig konsult.
27

 För att 

skapa en standard inom branschen finns det certifikat som delas ut av SAMC (Swedish 

Association of Management Consultants) för konsulter som uppfyller vissa fastställda krav. 
28

  

29
  

2.3 Legitimitet 

Samhällen består av socialt konstruerade system som anger vilka normer, värderingar, 

övertygelser och definitioner som är accepterade, det finns en uppfattning om vad som anses 

önskvärt och lämpligt. Legitimitet kan ses som ett agerande vilket rättfärdigar ens rätt att 

existera, att man passar in och är önskvärda utifrån samhället och den rådande kontexten. I 

denna studie syftar begreppet legitimitet till konsultens arbete för att få sin kompetens 

rättfärdigad och upplevas som betrodd i sin roll.
30

 En konsults legitimitet grundar sig i 

förmågan att skapa förtroende för sig som konsult, sin tjänst och företaget denne 

representerar
31

. Att uppnå legitimitet stärker både stabiliteten och förståelsen för 

verksamheten, vilket i sin tur påverkar hur individer agerar samt hur verksamheten uppfattas. 

Att uppfattas som stabil och pålitlig i sin verksamhetsutövning leder till fördelar då 

intressenter är mer villiga att ingå i en relation.
32

 Legitimitet kan även öka firmors 

överlevnadsförmåga på marknaden
33

.  

 

 

 

                                                 
25

 Svenska Managementkonsulter. Stadgar 2012-06-04. 2012. 
26

 Lindberg, Andreas. Konsulthandboken. Stockholm: Svenska förlaget, 1998. s.20 
27

 Lindberg, 1998 s.189 
28

 ibid s.32ff 
29

 Svenska Managementkonsulter. Stadgar 2012-06-04. 2012. 
30

 Suchman, C. Mark. Managing legitimacy: strategic and institutional approach. Academy of Management 

Review 20 no. 3. 1995 
31

 Furusten, 2003 s.44ff 
32

 ibid 
33

 Semadeni, Matthew. Minding your distance: How management consulting firms use marks to position 

competitively. 2006 

http://samc.se/stadgar/
http://samc.se/stadgar/
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2.4 Legitimitet genom relationer 

Vid förvärv av nya klienter är det av stor vikt att informera dem om vad konsulten har att 

erbjuda
34

. Vid en ny relation måste konsulten övertyga klienten om hur dennes tjänst kan bistå 

organisationen i behov av expertis. Genom att visa en bred kunskap och erfarenhet inom sitt 

fält kan konsulten övertyga klienten att denne har den tekniska kunskapen som efterfrågats
35

. 

Legitimitet utvecklas under interaktionen mellan konsult och klient, interaktion är en viktig 

faktor för att minska osäkerheten som klienten kan uppleva till följd av 

informationsassymetri
36

. Ur en social relation utvecklas det till ett förtroende för konsulten 

som leder till att konsulten anlitas
37

.  

 

Genom att vårda existerande relationer samt att vara beredd för kritik avseende uppdrag som 

inte har genomförts bra ökar chanserna för att klienten kontaktar konsulten igen
38

. Det är 

vanligt förekommande att klienter med en god affärsrelation till konsulten inte ser över hela 

marknaden vid behov av en ny konsultation utan återvänder till dennes tidigare 

managementkonsult
39

. Det är därmed viktigt att bygga och underhålla relationer med 

existerande- samt potentiella klienter
40

. 

 

I en god relation mellan konsult och klient kan möjligheten att ta del av varandras nätverk 

uppstå. Ett delat nätverk mellan konsult och klient kan medföra ett ökat förtroende för 

konsulten. Det kan ske genom att en klient rekommenderar sin konsult till sitt nätverk. Det 

förtroende som en klient upplever till sin konsult överförs därmed till klientnätverket. Den 

upplevda osäkerheten som en potentiell klient kan uppleva överbyggs då rekommendationen 

sker av en betrodd part i nätverket, vilket resulterar i att konsulten tas i beaktning för att utföra 

tjänsten
41

.  

 

Det förekommer även att konsulter rekommenderar andra konsulter inom dess nätverk till 

klienter. En klient kan återkomma till en tidigare konsult inför ett nytt projekt trots att 

konsulten inte besitter rätt kompetens för problemområdet
42

. En konsult kan då 

                                                 
34

 Olsson, Marianne. Framgångsrik konsult -guiden till att lyckas. Upplaga 2. Malmö: Liber AB. 2006 s.52ff 
35

 Furusten, 2003 s.44ff 
36

 Glücker och Armbrüster, 2003 
37

 Furusten, 2003 s.44ff 
38

 Olsson, 2006 s.52ff 
39

 Glücker och Armbrüster, 2003 
40

 Furusten, 2003 s.164ff 
41

 Glücker och Armbrüster, 2003 
42

 ibid 
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rekommendera en tillförtrodd part inom sitt nätverk, vilket medför att konsulten legitimerar 

den konsult som rekommenderats
43

 
44

. Nätverk kan därmed medföra att konsulten behåller 

dess existerande klienter samt ökar möjligheten att nå ut till potentiella klienter 
45

.  

 

2.5 Legitimitet genom kunskap och följsamhet 

Legitimitet genom kunskap innebär att konsulten har en hög nivå av tekniskt kunnande inom 

sin specialkompetens
46

. Att visa att konsulten är rätt person för jobbet och att skapa ett 

förtroende kan ske genom att konsulten visa tidigare utförda uppdrag för klienten
47

. Som 

konsult behövs en vilja av att utveckla sig själv för att kunskapsmässigt kunna utvecklas i takt 

med sina klienter och samarbetspartner
48

. Besitter konsulten stor kunskap kan denne vara 

följsam och anpassa verksamheten efter klientens behov i kombination med att ha en stark 

anknytning till standardens- och forskningens utveckling inom management
49

. Genom att 

konsulten håller sig ajour med marknadens managementtekniker samt utvecklar sina lösningar 

utifrån klientens behov upplever klienten att konsulten har en stark kunskapsbas och teoretisk 

anknytning till sin verksamhetsutövning vilket medför ett ökat förtroende för konsulten.
50

 
51

  

 

Det är viktigt för en konsult att se klienten som en individ, att kontinuerligt fokusera på 

dennes behov och önskningar, det kan liknas vid att vara ute på en gemensam resa mot en 

lösning på problemet
52

. Det är lösningen och vägen dit som är det viktiga, klienten måste 

känna sig delaktig. Det är därför viktigt att konsulten ständigt fokuserar på att förbättra sina 

tjänster samt att vara tillgänglig för klienten då tillgängligheten skapar förtroende och en 

förbättrad relation
53

 
54

.  

 

Om en klient upplever att konsulten aktivt arbetar med att göra klienten delaktig i processen, 

genom att dela kunskap och erfarenhet, kan det medföra positiva effekter i form av ökad tillit 

                                                 
43

 Glücker och Armbrüster, 2003 
44

 Furusten, 2003 s.44ff 
45

 Glücker och Armbrüster, 2003 
46

 Furusten, 2003 s.172ff 
47

 Olsson, 2006 s.87ff 
48

 ibid 
49

 Furusten, 2003 s.162ff 
50

 ibid 
51

 Kubr, Milan. Management Consulting - A guide to the profession. Upplaga 4. Geneva: International labor 

organization, 2002 s.68ff 
52

 ibid 
53

 ibid  
54

 Furusten, 2003 s.162ff 
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till konsulten
55

. Genom att en klient har en funktion som medproducent i utförandet av 

konsulttjänsten kan klienten påverka utfallet av genomförd tjänst vilket minskar osäkerheten 

som en klient kan uppleva vid köp av en managementkonsultation
56

.  

 

Det är viktigt att konsulterna inte utvecklar för strikt standardiserade modeller för hur de 

arbetar med klienter utifrån sin kunskap inom fältet, då klienternas behov ser olika ut utifrån 

situation
57

. Det förekommer att stora bolag inom managementkonsultation inte är lika 

följsamma då de har en utvecklad expertis, tekniskt kunnande och specialitet inom branschen 

som är hänförligt till deras företagsnamn, därmed kan de erbjuda standardiserade tjänster och 

inte eftersträva samma nivå av följsamhet som de mindre företagen.
58

  

 

2.6 Legitimitet genom varumärke och självförtroende 

Ett företags varumärke kan medföra att verksamheten uppfattas som legitim, klienten förstår 

vad varumärket står för vilket kan inge förtroende. Företag kan skydda sitt varumärke och sin 

position på marknaden genom att aktivt arbeta med hur de framstår, för att erhålla 

legitimitet
59

. Ett varumärke är ett sätt för konsultföretaget att stärka bilden av kvaliteten, 

fördelarna av det som erbjuds och sin professionalitet
60

.  Att ha ett starkt varumärke i form av 

ett företagsnamn är ett sätt att nå legitimitet då potentiella klienter känner till företagsnamnet. 

Att ha ett välkänt varumärke kan generera nya klienter till följd av namnet, dock kan namnet 

sjunka i legitimitet om tjänsteutförandet inte lever upp till förväntningarna klienterna har på 

konsulten
61

. Ett välkänt varumärke kan påverka en klients uppfattning om ett 

managementkonsultbolag, men är inte tillräckligt för att ensamt inge förtroende för att leda till 

ett beslut i att klienten ska anlita konsultfirman
62

.  

 

Det krävs att konsulten har ett starkt förtroende för sitt varumärke som denne representerar, 

att skapa förtroende för sig själva och deras expertis på marknaden
63

. Självförtroende kan ses 

som en egenskap som är resultatet av tidigare erfarenheter. Genom erfarenhet skapas en 

                                                 
55
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61
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trygghet i sin förmåga och kompetens, att lyfta fram erfarenhet kan medföra att man framstå 

som mer säker i det man gör
64

. En ytterligare form av självförtroende är att uttrycka sin unika 

prägel som konsult, att verksamhetsutövningen avviker från andra konsultföretag
65

.  

 

2.7 Legitimitet genom professionalitet 

Klienten anförtror konsulten projekt av stor betydelse och därför behöver klienten känna ett 

förtroende för konsulten
66

. Genom att konsulten spelar sin roll som konsult övertygande, det 

vill säga att utföra det som avtalats på ett sådant sätt att upplever klienten ökat förtroende till 

konsulten
67

. Det är även viktigt i den förtroendeskapande processen att konsulten uppträder 

öppet och ärligt gentemot klienten
68

. 

 

Det finns vissa attribut som karaktäriserar en profession, bland annat att den är 

kunskapsbaserad, att utövarna har formell utbildning och att det finns etiska normer som 

efterföljs 
69

 
70

. Genom att vara en del av en profession ger det medlemmarna ett löfte om att 

de inom verksamheten är kapabla och trovärdiga
71

. 

Framförallt större konsultföretag har sedan konsultverksamhetens början använt sig av 

professionalitet som en resurs för att skapa trovärdighet och legitimitet gentemot sina 

klienter
72

. Att skapa legitimitet genom professionalism kan ske genom att en konsult med sitt 

tillhörande bolag utför sin verksamhet utifrån fastställda etiska riktlinjer, sekretess och 

uppförandekoder för att klienten ska uppleva en ökad nivå av förtroende för tjänsten och dess 

utförande, vilket kan minska en klients upplevda osäkerhet
73

.  

 

Professionen inom managementkonsultationer skiljer sig mot klassiska professioner, genom 

att konsulterna påtalar sin professionalitet och använder sig av ett elittänk inom 

organisationerna. Elittänket innebär att det som kommuniceras ut till konsulterna från 

konsultföretagets ledning är att de är professionella och håller hög kvalitet, det blir således 
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budskapet som sprids till klienterna
74

. Därmed kan legitimitet skapas genom övertygelse, det 

vill säga att konsulten övertygar klienten om sin professionalitet. En övertygelse kan ske utan 

att konsulten har den kunskap och erfarenhet som krävs för sin självutnämnda expertis
75

. 

Denna form av övertygelse kan även ske genom en form av systematisk övertygelse om att 

konsulten besitter kunskap och expertis
76

.  

 

3. Diskussion kring förtroende och legitimitet  

I figur 1 nedan visas komplexiteten av förhållandet mellan osäkerheten klienterna upplever, 

förtroende för konsulten samt konsultens legitimitet.  

 

    

 

 

 

 

 

 

         Figur 1 Komplexiteten mellan osäkerhet, förtroende och legitimitet 

 

I studiens problematisering och teori beskrivs den osäkerhet på grund av 

informationsasymmetrin som en klient kan uppleva för ett konsultföretags tjänster. 

Osäkerheten behöver överbyggas för att klienten ska uppleva ett förtroende för konsulten 

vilket illustreras genom den gröna pilen. Förtroende i sin tur enligt presenterad teori är en 

källa som leder till legitimitet för konsulten vilket den blå pilen visar. Förhållandet mellan 

legitimitet och förtroende är komplext. Begreppet legitimitet innefattar auktoritet och makt 

och det kan i detta fall kopplas till att konsulten har inflytande över klientens verksamhet
77

. 

Utan förtroende får inte konsulten detta inflytande eftersom osäkerheten av 

informationsasymmetrin inte överbyggts. 

                                                 
74
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Komplexiteten ligger också i att konsultens legitimitet speglar dennes förmåga att inge 

förtroende och trovärdighet, det illustrerar den streckade pilen från legitimitet till förtroende. 

Andra professioner exempelvis läkare har licenser som legitimerar kompetensen och därmed 

per automatik ger läkaren legitimitet även fast patienten inte behöver känna förtroende för 

läkaren som person. Inom Managementkonsultation är förtroende och legitimitet två sidor av 

samma mynt, konsulten får inte legitimiteten om denne inte får klientens förtroende eftersom 

professionen saknar formella regler samt licens.   

Även klientens osäkerhet som finns i och med informationsasymmetrin har en påverkan på 

konsultens legitimitet vilket den streckade pilen från osäkerhet till legitimitet visar. Det 

innebär att en konsult utan legitimitet eller legitimitet som påverkats av osäkerheten kommer 

få ett lägre förtroende från klienten och just förtroendet är det som krävs för att konsulten ska 

legitimera sina tjänster.  

 

4. Analysmodell 

För att analysera insamlad empiri i form av intervjusvar har en analysmodell upprättats. 

Analysmodellen används för att analysera insamlad empiri utifrån den teoretiska 

referensramen. Modellen illustreras nedan och förklaras ingående i följande stycke. 

Figur 2. Analysmodell som visar hur konsulten kan uppnå legitimitet 
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En konsults legitimitet bygger på att klienten får ett förtroende för konsulten. Cirklarna visar 

de faktorer som bidrar till att skapa legitimitet för en konsults tjänster. Faktorerna är baserade 

på den teoretiska referensramen och innefattar professionalitet, relationer, varumärke och 

självförtroende samt kunskap och följsamhet. Pilarna illustrerar den förtroendeskapande 

process som de legitimitetsskapande faktorerna medför.  

Professionalitet är vad konsulterna signalerar och förmedlar till klienterna, utifrån deras 

förhållningssätt till regler, normer och riktlinjer inom hur deras verksamhet skall utföras. En 

kundupplevd professionalitet kan medföra att klienten får ett ökat förtroende för konsulten. 

 

Relationer är legitimitetsskapande då aktivt relationsskapande och involverande av klienten i 

tjänsteprocessen medför ett ökat förtroende. Den dubbelriktade pilen mellan relationer och 

legitimitet illustrerar följdeffekten av en konsults relation till en klient, då en klienten kan 

överföra legitimitet till andra potentiella klienter. 

 

I modellen har varumärke och självförtroende en mindre storlek då det enligt teori inte har 

lika stark påverkan på legitimitet som de andra faktorerna.
78

 
79

 
80

  

 

Kunskap och följsamhet är viktigt för att klienten ska uppleva att konsulten är rätt person för 

projektet. En konsults förmedling av kunskap samt förmåga att möta kundens behov ökar 

klientens legitimitet för konsultens expertis. 

 

Utifrån analysmodellen kategoriserades respondenternas svar utifrån de teman som ingår i 

modellen, vilket är en form av kvalitativ analys. Kategorisering är en metod där likheter och 

skillnader analyseras vilket medför att texten struktureras utifrån de kategorier som valts
81

. 

Likheter och skillnader i respondenternas svar analyserades och ställdes mot teorin.  
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5. Metod 

I metodavsnittet beskrivs studiens tillvägagångssätt detaljerat och avslutas med en reflektion 

över val som kunde utförts på annat sätt eller faktorer som kan ha påverkat studiens utfall.
82

  

 

5.1 Litteraturinsamling 

Insamling av litteratur i form av artiklar skedde genom användning av artikelsökning i 

Summon, en söktjänst innehållande Örebro Universitets biblioteks samlingar. Summon utgör 

en bred grund av artiklar och möjliggör egna avgränsningar i sökningar. Vid eftersökning 

användes nyckelorden: management consult, management consulting, legitimacy, 

organzational change, commitment, Furusten, Kubr, Fincham.  

 

Nyckelorden består av begrepp som följer vår studies problemområde. Sökningar skedde även 

på författares namn avseende forskare som återkommande medverkat i forskningsstudier vi 

tagit del av. I sökningarna uteslöts artiklar som inte var vetenskapligt granskade eller inte 

förekom i vetenskapliga publikationer. En artikel som är vetenskapligt granskad ökar källans 

trovärdighet då experter har granskat författarens metoder, objektivitet, resonemang samt att 

artikeln håller en vetenskaplig standard
83

. Genom att kombinera nyckelorden minskade antalet 

träffar och urvalet av artiklar skedde genom att avgöra om artikelns titel passade in på vårt 

område. Gjorde den det lästes artikelns abstrakt och om den fortfarande kändes aktuell lästes 

hela artikeln. Användandet av artiklar medför en kunskap om den aktuella forskningen inom 

managementkonsultation.  

 

Litteraturen i bokform som inhämtas behandlade managementkonsultation samt rådgivning 

för konsulter. Inhämtad litteratur inom managementkonsultation kom från Milan Kubr, 

Staffan Furusten, Robin Fincham, Timothy Clark, Andreas Lindberg och Marianne Olsson. 

Litteraturen gav oss en ökad förståelse i managementkonsulters arbete och kompletterade vårt 

val av artiklar. Böcker från Kubr, Furusten samt Fincham och Clark har valts ut då författaren 

är primärkällan till teorin. Att använda en primärkälla medför att det är författarens ord och 

därav inte en sekundärkällas tolkning. 

 

                                                 
82
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Metodlitteraturen som vi har använt oss utav är från Bryman & Bell då de är på ett brett sätt 

tar upp företagsekonomisk forskningsmetodik. Det användes även litteratur som var inriktad 

på kvalitativa studier och att presentera kvalitativa data för att skapa en djupare förståelse för 

metod passande vår studie. 

 

5.2 Val av metod 

I studien användes ett kvalitativt tillvägagångssätt för att skapa en djupare förståelse för hur 

managementkonsulter legitimerar sina tjänster. Kvalitativ forskning syftar till att beskriva ett 

fenomens egenskaper eller karaktär och målsättningen är att förstå ett fenomens innebörd
84

 

Den kvalitativa insamlingen skedde genom intervjuer under varsitt möte med respektive 

respondent. Genom att managementkonsulterna själva fick beskriva hur de arbetar och hur de 

legitimerar sina tjänster var studiens syfte att skapa en ökad förståelse. Enligt Widerberg 

(2002) är intervju en metod som lämpar sig väl vid kvalitativa studier då man studerar 

respondentens berättelser, vilket kan öka forskarnas förståelse för ämnet som avses studeras
85

.  

   

5.3 Val av konsulter  

Vi valde att basera studien på konsulter tillhörande små/medelstora konsultföretag då 

forskning från bland annat Furusten påtalar att de antas vara mer flexibla och följsamma 

gentemot klienterna. Små konsultföretag har färre än 15 konsulter. Medelstora har mellan 15 

och 50 anställda konsulter.
86

  

 

Urvalet skedde genom att vi via internet sökte efter konsulter inom management verksamma i 

Örebro och Stockholm. Valet av konsulter i vårt närområde medförde att vi kunde genomföra 

intervjuer på konsulternas arbetsplats om möjlighet till det gavs. Vi besökte konsultföretagens 

hemsidor och avgjorde om de arbetade med managementkonsultation inom 

organisationsförändring genom deras beskrivning av arbetsuppgifter. Därmed uteslöts 

konsulter inom någon form av spirituell/holistisk managementverksamhet från urvalet. 

Spirituell samt holistisk managementkonsultation kan innefatta verksamhet som grundar sig i 

ett fokus på klientens själ och ledarskap.  En lista på ett tjugotal konsulter av intresse för 

studien skapades. Vi kontaktade företagen per mail och telefon för att presentera oss samt att 

                                                 
84
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ta reda på mer om deras verksamhet. Vi presenterade studien kortfattat och våra 

kontaktuppgifter bifogades i syfte att de skulle kunna kontakta oss. Enligt Widerberg (2002) 

är det bra att ge hålla sin presentation kort och att lämna sina kontaktuppgifter
87

  

 

Av de konsulter som kontaktats var tre företag i ett tidigt skede intresserade av att medverka. 

Efter vidare kontakt med dessa tre valde vi att gå vidare med dem i vår studie. 

Konsultbranschen är starkt präglad av sekretess gentemot sina klienter vilket tagits i 

beaktning i utformningen av studien då deras medverkan behålls anonyms genom att 

konsultens namn och klienter elimineras. Samtliga konsulter som deltar i intervjun kommer 

att vara anonyma av då det i studien inte är av intresse att studera hur konsultföretagen, utan 

hur konsulten som yrkesperson når legitimitet.   

 

5.4 Konstruktion av intervjufrågor  

En intervjuguide ska präglas av det som på förhand försöks uppnås, att intervjuaren får 

informationen som denne vill analysera
88

. Det utformades en intervjuguide i syfte att ge 

intervjuaren stöd under intervjuerna med respondenterna. Intervjuguiden bestod av teman och 

övergripande frågor. Genom att använda övergripande frågor bidrar det till att konsulten kan 

göra egna tolkningar samt utveckla svaren fritt
89

. Samtliga delar i intervjuguiden utgjorde en 

grund för att konsultens svar skulle vara baserade på dennes tolkning och resonemang kring 

studiens övergripande områden. Intervjuns struktur medförde att vi gavs möjlighet att ställa 

följdfrågor samt att ställa direkta frågor om respondenten inte berört de områden som var av 

vikt för intervjun. De områden som vi ville beröra var; förtroende, relationer, kunskap och 

följsamhet samt varumärke och självförtroende. Intervjuguidens övergripande frågor bestod 

av;  

 

- Definition av managementkonsult och vad det innebär att vara managementkonsult 

Det gav konsulten en möjlighet att fritt utveckla sin definition om vad en managementkonsult 

är samt vad det innebär. 

 

- Hur en managementkonsult arbetar och rollen som managementkonsult 

Konsulten kunde beskriva sin tjänsteutövning.  
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- En managementkonsults egenskaper 

Konsulten gavs frihet att beskriva de personliga och även professionella egenskaper en 

konsult bör ha. 

 

- Konsult-/klientrelation 

Konsultens relation till klienten, dess innebörd och effekter kunde utvecklas av konsulten. 

 

Utformningen av intervjun kan liknas vid en semi-strukturerad intervju, då intervjun var löst 

strukturerad och dess frågor ställdes utifrån intervjuguiden. En semi-strukturerad intervju 

medför flexibilitet då respondenten kan tolka och ges möjlighet att ta upp nya teman och 

områden som denne tycker är av relevans för att besvara frågorna, samt att intervjuaren kan 

återkoppla och ställa ytterligare frågor som intervjupersonen berört.
90

  

 

5.5 Förberedelse inför- och genomförande av intervjuer 

Som ett första steg tog vi kontakt med de utvalda konsultbolagen via mail där vi presenterade 

vår studies fokus, vår studiebakgrund samt det universitet vi tillhör. I mailet informerades de 

om att de medverkade skulle de vara anonyma för att trygga deras medverkan. 

 

Det är viktigt att skapa tillit inför en intervju, att aktivt arbeta för att få respondenten trygg 

och bekväm med att genomföra intervjun.
91

 Genom att kontakta företagen via telefon efter 

vårt mailutskick och att presentera oss ytterligare gavs respondenterna utökad information om 

studiens bakgrund och fokus samt att deras roll i studien förklarades. Efter denna vidare mail- 

och telefonkontakt var tre konsultbolag intresserade av att medverka i studien och därmed 

skickades ett mail ut till de resterande konsultfirmorna att vi valt att gå vidare med andra 

konsulter. 

 

Intervjuerna skedde på respektive konsultbolags kontor i två fall och i det tredje träffades vi 

på Örebro universitetet för att genomföra intervjun. Samtliga intervjuer genomfördes i ett 

enskilt rum i syfte att utesluta störningsmoment.
92

 Två konsulter som intervjuades var 

                                                 
90

 Bryman och Bell, 2005 s.363ff 
91

 ibid s.143ff 
92

 ibid s.368 



17 

 

anställda på samma konsultföretag, de andra två respondenterna tillhörde enskilda 

konsultföretag.  

 

För att undvika att respondenten upplevde osäkerhet samt att intervjun blev rörig av ett stort 

antal närvarande deltog enbart två intervjuare under vardera intervju. Alla i gruppen deltog i 

två intervjuer vardera.
93

 Vid en intervju kan intervjuaren uppfatta respondentens signaler, 

exempelvis om en fråga är otydlig eller om det uppstår missförstånd. Därmed kan den som 

genomför intervjun upprepa eller förtydliga en fråga vid behov. En ytterligare fördel med att 

genomföra intervjuer är att det kan säkerställas att rätt individ intervjuas.
94

  

 

Intervjun påbörjades med en förklaring av respondentens roll i studien. Vi förklarade att syftet 

var att ta del av konsultens kunskap och erfarenhet inom managementkonsultation. Genom att 

informera respondenten om att studien avser dennes profession och inte privatliv ges en 

trygghet i att man inte inkräktar på respondentens privatliv och förebygger att denne upplever 

en rädsla för att utelämna sig
95

. Därefter informerades intervjuns tillvägagångssätt och 

respondenten tillfrågades om denne medgav till att intervjun spelades in samt att vi påminde 

om att dennes medverkan skulle bevaras anonymt. Anonymiteten skyddar konsulternas 

företag, vilket antas generera en ökad frihet i deras svar då svaren inte kommer att granskas i 

förhållande till företaget.  

 

Utifrån intervjuguiden ställdes övergripande frågor från en av oss, den andre ställde vid behov 

följdfrågor på spår som intervjupersonen berört samt områden som inte kommit upp under 

intervjun. Utan ledning från intervjuaren berörde samtliga respondenter flertalet av de 

områden som studien avsåg. Gemensamt för samtliga respondenter var att intervjun behövde 

ledas in på området professionalitet samt varumärke. Intervjuerna avslutades när samtliga 

områden berörts och bekräftade möjligheten att kontakta dem igen vid behov samt tackade för 

konsultens medverkan. 

 

Efter intervjuerna transkriberades det inspelade materialet som sedan mailades till respektive 

respondent för att de skulle ha möjlighet att kommentera sina uttalanden. Genom att ordagrant 

skriva ned intervjun minskades risken för egna tolkningar av svaren. Det medför en 
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rättvisande bild av intervjupersonens tankar och åsikter
96

. Att spela in intervjuerna samt 

bifoga transkriberat material i studien medför att informationen blir offentlig och det 

möjliggör för andra forskare att granska materialet. Det medför även möjligheten att gå 

igenom materialet flera gånger för att göra en noggrann analys av vad som sagts samt 

möjliggör att eventuella omedvetna tolkningar som skett under en intervju kan 

uppmärksammas
97

. I transkriberingen omformulerades talspråk samt att ljud och pauser 

uteslöts då vi inte avsåg att analysera hur respondenterna svarade samt för att underlätta 

läsningen. Filerna kodades för att inte utomstående skulle kunna koppla till vilken 

konsultfirma de tillhörde. Vid transkriberingen förblev respondenterna anonyma genom att 

inte nämna eventuella namn och klienter i texten.
98

  

 

5.6                             

Studiens resultat går inte att generalisera och syftet med studien var inte att ämna generalisera 

konsultverksamhet, utan att erhålla en ökad förståelse. Detta går att jämställa med kvalitativa 

studier då syftet med dem är att gå in på djupet, söka förståelse, att resultatet gäller för det 

specifika fallet som man studerar.
99

  Resultaten från analysen kan på en analytisk nivå 

återspegla en relevans för att förstå liknande förhållanden i andra fall
100

.     

 

5.7 Trovärdighet och äkthet 

Det råder en oenighet bland forskare om vilka begrepp som ska användas i kvalitativa studier 

gällande validitet och reliabilitet som frekvent används i de kvantitativa studierna
101

. Denna 

studie använder sig av begreppen äkthet och trovärdighet för att beskriva hur studien 

utformats.  

 

Äkthet grundar sig i att skapa en rättvisande bild av vad som framkommer i form av åsikter 

och uppfattningar under till exempel en intervju
102

. Därav har studiens samtliga intervjuer 

spelats in samt transkriberats i syfte att undvika personliga tolkningar samt för att 

utomstående ska kunna granska materialet
103

. För att öka studiens äkthet erhöll konsulterna en 
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kopia på genomförd transkribering, en form av respondentvalidering då respondenten ombads 

informera författarna till studien om denne upptäcker eventuella fel i transkriberingen. Detta 

gjordes för att skapa en försäkring om att det förekom en god överensstämmelse mellan 

respondenternas utsagor och transkriberingen.
104

 Den rättvisande bilden stärks även genom att 

respondenterna behålls anonyma, därmed utesluts för- respektive nackdelar som kan 

uppkomma för konsultbolagen i dess medverkande i studien.  

 

Trovärdighet berör hur pålitlig en studie är, om den är tillförlitlig och om den är överförbar till 

fler studier
105

. Studiens trovärdighet upprätthålls genom att samtliga delar i studien förklaras 

ingående för att utomstående parter ska förstå tillvägagångssätt och metodologiska val.  

      

5.8 Metodreflektion  

Metodreflektionen upprättades efter genomförd studie. Studiens metodologiska val, dess 

konsekvenser och möjliga alternativa tillvägagångssätt diskuteras under tre huvudrubriker.  

 

Insamlingsmetod 

Studiens insamling av empiri skedde i form av intervju under ett möte med respektive 

respondent. En annan möjlighet till insamling av empiri kunde vara att genomföra 

intervjuerna i grupp, över telefon eller att genomföra en observation
106

 
107

. En observation 

skulle i studien ha inneburit att registrera konsultens agerande och uttryck genom att följa 

konsulten i dennes arbete, med fokus på hur konsulten arbetar och inte på hur de beskriver sitt 

yrke som managementkonsult Utifrån studiens omfattning och upplägg fann det sig mest 

naturligt att genomföra intervjuerna i ett möte med konsulten och därmed utesluta eventuella 

brister en telefonintervju kan ha, exempelvis att intervjuaren inte kan se respondentens 

uttryck
108

.  

 

Urval 

Vid valet av konsulter är vi medvetna om att valet av konsulterna var subjektivt. En möjlighet 

att förebygga subjektivitet kunde vara att slumpmässigt välja ut respondenterna. Då två av 

                                                 
104

 Bryman och Bell, 2005 s.308ff 
105

 ibid s.374ff 
106

 ibid s.140 
107

 Widerberg, Karin, 2002 s.16 
108

 Bryman och Bell, 2005 s.140 



20 

 

respondenterna tillhör samma konsultföretag finns det en risk i att de båda präglas av samma 

företagsvision och förhållningssätt till klienter. Vi är medvetna om detta, men genom att 

studien avsåg att studera konsulten och inte konsultföretaget samt att transkriberingen visar 

respektive respondents svar så bör det inte påverka studiens trovärdighet. 

 

Antalet konsulter i urvalet kan inte anses vara representativa för managementkonsulters 

verksamhetsutövning, därmed är det inte möjligt att generalisera resultatet som framkommit 

ur studien. Studiens syfte var inte att jämföra och därav togs ej hänsyn till en eventuell effekt 

av den geografiska avgränsningen till Örebro och Stockholm. 

 

Vid valet av konsulter uteslöts stora konsultföretag då teori som togs del av i förstudien 

påpekade en skillnad mellan små och stora företag. Därefter togs ingen hänsyn till om 

konsulterna var ensamföretagande eller tillhörde ett konsultföretag. En effekt av uteslutandet 

av stora företag kan ha medfört andra resultat. En alternativ utformning av studien skulle 

kunnat vara att ha jämfört stora med små konsultföretag. Vid ett sådant val skulle det kunna 

baseras på ett strategiskt urval eller bekvämlighetsurval.   

 

Genomförande av intervju 

En av de genomförda intervjuerna gjordes med två av respondenterna närvarande samtidigt. 

Det går att rikta kritik mot de bådas närvaro då de skulle kunnat bli påverkade av varandra. I 

ett försök att undvika det informerades de två respondenterna om att intervjun avsåg att 

handla om dem separat och att vi önskade unika svar från de båda. Trots detta blev intervjun 

vid ett antal tillfällen påverkad av bådas närvaro då de byggde vidare på den andre 

respondentens resonemang. Det kan antas bero på vår ovana att genomföra intervjuer. En 

intervjuare med mer erfarenhet kanske kunde ha förutsett detta. Denna lärdom tar vi med oss 

till framtida intervjuer. 

 

Intervjuerna genomfördes semistrukturerat med en intervjuguide som utgångspunkt i syfte att 

få respondenten att fritt utveckla sina svar på de övergripande frågorna. Det kan medföra att 

respondenterna ger olika svar på frågorna då intervjuaren formulerar frågan på plats vilket kan 

resultera i att respondenterna tolkar frågorna olika. Dock ämnade intervjuerna att 

respondenterna fritt skulle tolka frågorna och utveckla svaren. Det förekom att intervjuaren 

ställde ledande frågor då denne var ovan av att formulera en fråga i en intervjusituation. Detta 
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hade kunnat förhindras av att ha utvecklat mer standardiserade frågor, dock hade det 

motverkat studiens syfte med att få respondenterna att fritt göra tolkningar av frågorna.  

 

Att genomföra intervjuerna på plats hos konsulterna var i bekvämligthetssyfte för 

respondenten, samt att förebygga eventuella orosmoment hos respondenterna
109

. Två av 

intervjuerna genomfördes på konsultens kontor. En av de genomförda intervjuerna 

genomfördes i ett grupprum på universitetet då respondenten inte hade möjlighet att ta emot 

oss på kontoret. Denna intervju upplevdes av oss som väl genomförd, därav uppfattades inte 

intervjuplatsen ha haft en negativ inverkan på respondenten. En risk med att spela in en 

intervju är att respondenten hämmas av inspelningsutrustningen
110

. För att undvika att de 

hämmades av inspelningen förklarades respondentens medverkan och anonymitet ännu en 

gång för att få respondenten att uppleva trygghet i att lämna svar.  

 

6. Empiri  

Följande avsnitt består av empiri som inhämtas från intervjuer med fyra 

managementkonsulter.  Empirin presenteras utifrån respondent 1, 2, 3 och 4 för att läsaren ska 

kunna följa konsultens svar. För att skapa tydlighet har empirin delats upp i underrubriker 

som följer intervjuns tema. 

 

Respondent 1 

Respondenten är en medelålders managementkonsult verksam på ett medelstort 

konsultföretag i Stockholm. Respondenten är utbildad ingenjör och har tidigare erfarenhet 

som linjechef i stora svenska företag.  

 

Att vara managementkonsult 

Enligt respondent 1 är idén med konsultverksamhet att, till organisationen man arbetar för, 

tillföra vad organisationen inte förmår. Att vara konsult innebär att tillföra expertis i form av 

kunskap. Konsultens arbetssätt bygger på användning av modeller, metoder, teorier och 

arbetssätt som underbygger arbetet med förändring och utveckling av ett företag. Att arbeta 

som konsult formas efter vad företaget vill genomföra med förändringsarbetet. Det är vanligt 
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förekommande att ledningen på företaget vet vad de vill genomföra men inte hur, då kan 

konsulten träda in med nya perspektiv. Genom arbete med ledning och ansvariga i företaget 

försöker respondenten nå en gemensam plan för förändringen.  

 

Arbetet som managementkonsult 

Erfarenhet är enligt respondenten nyckeln till att göra ett bra arbete som konsult. Denna 

erfarenhet har utvecklats genom yrkeserfarenhet samt ur tidigare konsultuppdrag. Erfarenhet 

från tidigare uppdrag i kombination med modeller inom förändringsarbete och konsultens 

motivation till att genomföra förändring skapar en grund för arbete inom 

managementkonsultation.  

 

“Att hitta på sätt eller ta fram sätt att stödja företag på för att utveckla 

managementkonsultverksamheten, och då får man ju en helt egen värld med 

modeller, metoder, teorier och arbetssätt som bygger upp för företag som 

vill genomföra en förändring eller jobba med utveckling.” 

 

Användning av modeller och metoder kan illustreras vid en verktygslåda, som tas med ut på 

konsultuppdrag där det unika fallet påverkar vilka verktyg som används. Respondenten 

uttrycker risker med att fokusera allt för strikt på metoder då man kan hamna i en form av 

metodfälla och därmed inte nå målet då allt fokus lades på utförandet utifrån modellen. 

Metoder ska istället användas för att nå mål, som verktyg. Respondenten säger att det 

förekommer klienter med specifika behov på certifiering för modeller, exempelvis Lean, då 

klienter upplever att modellen är viktig i processen för verksamhetsförändringen. Det är då en 

balansgång mellan att implementera vad klienten vill och vad konsulten anser är möjligt, att 

lyssna på klientens behov och tillsammans nå en lösning. 

 

Genom tidigare utförda uppdrag utvecklas en erfarenhet, som är den viktigaste egenskapen för 

en managementkonsult enligt respondenten. Då en inhyrd konsult inte är informerad och 

delaktig i den normala verksamheten krävs det att denne snabbt skapar sig en uppfattning om 

företagets strukturer. Utifrån sin erfarenhet särskiljer konsulten vad som är viktigt i 

förändringsarbetet och därigenom skapar en plan för utförandet.  

 

Respondenten uttrycker vikten av att vara tydlig och öppen gentemot klienten, att 

kontinuerligt uppdatera uppdragsgivaren om genomförandet samt om behov för förändringar i 
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planen uppstår. Det är viktigt att konsulten inte tar på sig uppdrag som denne inte kan 

genomföra. Det är även viktigt att informera klienten om att förändringar tar tid då klienten 

lätt fokuserar på att skynda på processen och snabbt önskar sig resultat på arbetet. Klientens 

roll i arbetet som managementkonsult är oerhört viktig, då arbetet måste utföras utifrån 

klientens behov, verksamhet, mål och idé. Rollen som konsult är beroende av klientens behov, 

det sker en anpassning till respektive klient. 

 

“Det är ju klienten som styr och ska ta över det här sedan och föra det 

vidare så det måste ju passa klientens verksamhet, mål och idé för att gå 

framåt för annars kommer det aldrig att bli en varaktig förändring.” 

 

Genom att konsulten visar respekt för verksamheten och dess anställda, respekt för det arbete 

som utförs, utvecklar klienten ett förtroende för konsulten. Förtroende skapas även genom att 

konsulten visar att denne tidigare har genomfört liknande arbeten, med goda resultat. Ett sätt 

att öka klientens tillit är att hänvisa till en tidigare kund som konsulten genomfört liknande 

arbete hos, att klienten ombedes kontakta en tidigare klient för att känna en ökad trygghet till 

tjänsten. Att konsulten själv säger sig vara bäst på det denne gör genererar inte ett ökat 

förtroende. Där har den tidigare klienten en viktig roll då bra genomförda arbeten genererar 

nya arbeten. 

 

Professionalitet 

Att vara professionell innebär att vara neutral i sin roll som konsult, att inte dennes personliga 

värderingar och tankar ska finnas i arbetet. Det är även viktigt att vara ärlig i vad konsulten 

utför, riktningen på projektet, lyssna på klientens behov och hålla vad som lovats. Konsulten 

har en viktig funktion som avlastare för en chef, avlastningen medför att klienten kan utföra 

andra uppgifter som är av större vikt och konsulten kan genomföra förändringsarbetet. 

 

Varumärke 

Det är viktigt att beskriva sin verksamhet, att en tydlig verksamhetsbeskrivning och ett tydligt 

varumärke medför tydlighet för klienten. Avseende varumärkets vikt för klienter uttrycker 

respondenten att det är viktigare med relationen klienten har till konsulten än klientens 

relation till varumärket som konsultens företag representerar.  
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Relationer 

Enligt respondenten genererar tidigare klienter ny uppdrag då ett väl genomfört arbete kan 

uppskattas av klienten som vill anlita konsulten igen. En annan möjlighet är att klientens 

konkurrent vill anlita konsulten för att genomföra samma goda arbete. Det är lättare att 

behålla en klient, än att skaffa sig en ny. Därmed är det viktigt att behålla goda relationer med 

tidigare klienter. Enligt respondenten förekommer det att klienter återkommer till konsulten 

när klienten kommit fram till att konsultens idé är lämplig för verksamheten. 

 

Respondent 2 

Respondenten är en medelålders managementkonsult verksam på ett medelstort 

konsultföretag i Stockholm. Respondenten är utbildad ekonom och har tidigare erfarenhet 

som linjechef i stora svenska företag.  

 

Att vara managementkonsult 

Respondent 2 beskriver att organisationer som är i behov av en managementkonsult har 

visioner om vad de ska göra, men inte hur de ska nå dit.  

 

“Ofta är det ju så att dom organisationer vi kommer till vet mycket väl vad 

de ska göra, dom kanske inte vet hur de ska göra bara, dom har visioner hur 

de ska nå dit men vet inte riktigt hur de ska nå dit. Och då kan vi bidra 

genom metoder eller bara styrkan av erfarenheten.” 

 

Konsulten bidrar då med sin expertis i form av kunskap, erfarenhet och styrkan att genomföra 

en förändring. Enligt respondenten bör en managementkonsult ha erfarenhet av att arbeta som 

linjechef för att förstå de problem som uppstår i en organisation.  

En klient köper en konsults erfarenhet. Denna erfarenhet kan inte skapas genom utbildning, 

utan måste skapas utifrån erfarenhet i yrkeslivet. En konsult arbetar med mer än sitt 

utbildningsområde och måste därmed basera mycket av sin expertis på erfarenheter från 

tidigare yrkesroller samt konsultarbetet. Det är förutom erfarenhet viktigt att konsulten har en 

styrka i sitt utförande av tjänst, för att lyckas med tjänsteutförandet. En inhyrd konsult kan ur 

sin styrka våga ta beslut som ledning och chefer i företaget inte tagit. 

 

“Man kan vara lite tuffare som inhyrd konsult mot organisationen helt 

enkelt”  
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Respondenten påpekar att det är viktigt att konsulten har ett mod att våga genomföra 

förändringar. En konsult som utomstående person kan genomföra det företagets chef inte 

vågar göra. Att vara modig medför att klienten återigen vill hyra in konsulten, dock 

poängterar respondenten att modet inte får övergå i elakhet eller en övertro på sig själv. 

 

Arbetet som managementkonsult 

Rollen som konsult innebär att konsulten navigerar sig i organisationer och anpassar sig till 

sina klienter. Erfarenheten inom managementkonsultation medför att konsulten ganska snabbt 

kan bedöma vilken typ av företag denne kommit till. Konsulten tar del av klientens problem, 

identifierar problemen och kommer med en lösning. Klienter upplever en lättnad över 

konsultens förmåga att identifiera och hitta lösningar på de problem som beskrivits. Då 

konsulten identifierar nyckeln till problemet och kommer med ett förslag på lösning medför 

det förtroende för konsulten, det är en förtroendeskapande process. Det förekommer även att 

respondenten får revidera ett projekt genomfört av en konkurrerande konsult för att utvärdera 

och bedöma utförandet. Om klienten upplever att konsulten har belyst faktorer av vikt kan 

denne ombedes att stanna kvar och hantera de brister som uppkommit ur revideringen, en 

ytterligare faktor som är förtroendeskapande.  

 

Utifrån arbetsuppgiften som konsult används teknisk kunskap alternativt erfarenhetsbaserad 

kunskap. Respondentens arbetssätt att främst baseras på erfarenhet i kombination med 

metoder för att nå mål. Då det finns många metoder för olika problem väljer konsulten metod 

utifrån den specifika situationen, valet baseras på konsultens erfarenhet om vad som fungerat i 

tidigare arbetssituationer. Det förekommer att färdiga idéer presenteras för en klient vid ett 

första möte, därefter utformas planen utefter klientens behov.  

 

Professionalitet 

Professionalitet liknas vid att leva med klientens företag samt att arbetet inte avser normala 

kontorsarbetstider. Då klienten betalt pengar för en tjänst som ska utföras krävs det att 

konsulten genererar ett värde för pengarna, detta medför en trovärdighetsfråga för konsulten, 

att leverera vad som avtalats om. I relationen till en klient är det viktigt att vara korrekt 

avseende rapportering och angreppssätt. Det är även viktigt att kontinuerligt hålla klienten 

uppdaterad formellt och informellt om arbetet för att klienten ska känna sig införstådd i 

arbetet. Effekten av ett korrekt förhållningssätt gentemot klienten är att trovärdigheten ökar. 
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 Effekten av att vara professionell medför att klienten erbjuder konsulten att utföra ytterligare 

uppdrag.  

 

Varumärke 

Varumärke innebär att representera sin tjänst, att representera lösningen i problemet, att 

konsulten löser problemen för klienten. Respondenten uttrycker sitt varumärke i citatet nedan; 

 

“Man ska ju hyra in oss när det är svårt, när man har det riktigt svårt, 

nästan omöjligt. Då tycker jag att man ska hyra in managementkonsulter 

och det är väl det vi ska stå för, att vi löser problemen åt dem. Vi tar dem 

inte ur alla kriser men vi tar dem ur många kriser i alla fall.”  

 

Relationer 

Sällan samarbetar respondenten med andra managementkonsulter då det uppstår en 

konkurrenssituation. Dock förekommer det att andra konsulter inom områden där de själva 

inte har spetskompetens, exempelvis programmerare, hyrs in för att komplettera ett uppdrag. 

 

Klientens roll i tjänsteutförandet är viktig då idéerna utformas efter klientens behov. Om 

konsulten presenterar en idé och klienten inte är överrens om planen krävs det att en ny plan 

utvecklas.   

 

Respondenten återkopplar generellt inte till sina klienter efter ett genomfört projekt men 

behåller kontakten med flertalet som denne arbetat med under de senaste åren. Det är viktigt 

att arbeta för att behålla relationer, då det är mer kostsamt att sälja en tjänst till en ny än en 

tidigare klient. Att erhålla en ny klient grundar sig i konsultens förmåga att utföra ett bra 

arbete. Ett väl genomfört arbete medför att klienten återigen vill hyra in konsulten, tidigare 

uppdrag föder nya. Att genomföra sin verksamhet väl medför även ett gott rykte om den 

utförda tjänsten.   

 

Respondent 3 

Respondenten är en medelålders managementkonsult verksam på ett litet konsultföretag i 

Örebro. Respondenten är utbildad ekonom och har tidigare erfarenhet som chef. 
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Att vara managementkonsult 

Enligt respondenten är managementkonsultområdet lika stort som rödvin:  

 

“Ungefär lika stort område som rödvin, ju mer man tror sig veta ju mer 

förstår man sig på att man har mer att lära av, och allting är uppbyggt på 

klientens önskemål. ” 

 

Arbetet som konsult innebär att klienten själv få beskriva inom vilken sfär de arbetar och vad 

som vill uppnås, det är först då konsulten kan komma in och läsa av, göra intervjuer med 

klienter och därmed skapa den bästa planen enligt företagets önskemål. När en konsult tar sig 

an ett uppdrag bör denne anse sig vara en del av klientföretaget, därigenom skapas en hänsyn 

till klientens pengar och verksamhet.  

 

Arbetet som managementkonsult 

Respondent 3 beskriver att det är vid första mötet med klienten som konsulten vet vilken roll 

som konsulten ska anta. Vidare ber konsulten om att få en ökad insikt i företagets ekonomi. 

Beroende på i vilket läge organisationen befinner sig i utarbetas ett angreppssätt. Enligt 

respondenten finns det en risk som konsult i att ta ett uppdrag, då ett företags situation kan 

avvika från vad som framkommit därav är det viktigt med förarbete.  

 

Det är inte viktigt vad andra konkurrerande managementkonsultföretag erbjuder en klient som 

rådfrågat flera konsulter om sitt uppdrag, utan fokus läggs på att bäst möta klientens behov 

utifrån de förutsättningar som getts. Vid planering av en tjänst utgår konsulten från företagets 

situation för att skapa en lösning på problemet då varje klient är unik. Detta illustrerar 

respondenten på följande sätt:  

 

“Det finns olika typer av skelett för olika faser och sen fyller klienten och 

konsulten på med kött och blod så skapar vi en kropp av det”   

 

Konsulten uppfinner inte hjulet vid varje tillfälle, men det finns ingen färdig mall som 

används. Konsulten använder sig istället av sin erfarenhet om vilka komponenter från dennes 

verktygslåda som ska användas utifrån den specifika situationen. För att en klient ska kunna 

fatta ett beslut behöver konsulten presentera olika möjliga scenarier, det är där konsultens 

erfarenhet är viktig. 
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Enligt respondent 3 planeras arbetet kring en tidsram och olika steg i processen utifrån ett 

uppdrags omfattning. Stegen innefattar att konsulten genomför tjänsten, låter det verka och 

sedan utvärderar utförandet. Om något gått fel repareras det. Under hela perioden har 

konsulten en nära kontakt med klienten och föredrar att arbeta i klientens lokaler, vilket 

möjliggör att läsa av atmosfären, hur operationsflödet fungerar och stämningen bland 

personalen. Att vara närvarande på klientens kontor medför att konsulten visar att klienten är 

viktig, vilket respondent 3 upplever gör klienten tillfreds med valet av konsult.   

 

För att reducera den osäkerhet som kunderna har använder sig respondenten sig av sin 

expertis, genom att konsulten ger klienten råd och delger klienten om en lämplig strategi. För 

att kunna dra slutsatser kring vad som är bäst för en klients situation krävs erfarenhet. Det går 

att skapa kunskap genom studier, men att veta vad som är rätt i en specifik situation baseras 

på erfarenhet i form av egna upplevelser och nätverkande. 

 

Det är viktigt att klienten upplever förtroende genom att konsulten gör rätt saker åt klienten, 

då rätt saker inte alltid är det kunden vill. Dock gör respondenten aldrig någonting utan att 

klienten har godkänt det då förtroendet kan skadas. Det är viktigt att stå för sina val samt vara 

ärlig som konsult, då det annars kommer genomskådas av klienten. Effekten av ärlighet kan 

vara att konsulten nekas ett uppdrag då klienten inte uppskattar vad som framkommit eller så 

medför ärligheten kan dock i utvecklas till en relation till klienten som i ett senare skede 

medför att konsulten får ett uppdrag. 

 

Det är sällan förekommande att en klient kräver bevis på konsultens kunskapsområde enligt. 

Det förekommer dock att fokus läggs på personal- och budgetansvar vilket medför att 

konsulten måste poängtera att mätinstrumentet i form av ansvar inte är en faktor för att 

bedöma konsultens förmåga att möta klientens behov. Om en klient upplever osäkerhet 

avseende konsulten refererar respondenten till ett liknande uppdrag åt en tidigare klient som 

godkänt att vara referens, vilket enligt respondenten har stor betydelse för att minska 

osäkerheten.  

 

Det märks att trender inom managementkonsultation påverkar vad klienten efterfrågar då de 

vill vara i linje med det som är i tiden. Dock påpekar respondenten att klienternas uppfattning 
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om trender inte är lösningen till klientens situation, då konsulten kan urskilja klientens 

egentliga behov i samtalet. 

 

Professionalitet 

För att vara managementkonsult påtalar respondent 3 att det är viktigt att vara öppen, inge 

förtroende samt att visa förståelse för problemet och kunna hitta lösningar. Att komma in i ett 

företag som konsult medför att chef och ledning kan uppleva att konsulten ger mer öppna och 

ärliga svar utifrån klientens bästa, då konsulten inte riskerar att förlora sitt arbete på företaget. 

Respondenten säger att det är viktigt att vara ödmjuk som konslut. Det krävs att konsulten 

lyssnar samt återkopplar till klienten, så att denne upplever att konsulten utfört vad som 

avtalats.  

 

Att bli tackad för ett väl genomfört arbete är inte viktigt enligt respondenten, det viktiga är att 

göra ett bra arbete då det i sig medför positiva följdeffekter. 

 

“Vi känner aldrig vikt av att på bolagsstämman eller på årets personalfest 

bli uppkallade och tackade för hjälpen. Det är inget intresse för oss alls. Gör 

vi ett gott arbete är det, det är det som vi tycker är inom våra ramar och sen 

att det är positivt det får följdeffekter.” 

 

Enligt respondent 3 är helhetsintrycket viktigt för att uppfattas som professionell Det 

innefattar att kunna utföra det som lovats och att inte ta åt sig för många uppdrag då 

slutresultatet kan försämras. Vidare beskriver respondenten att denne följer etiska regler som 

innebär att vara ansvarig för varje uppdrag samt att stå för sin klients filosofi då uppdragen 

som konsulten tar sig an kan få effekter avseende vilka värderingar som förknippas med 

konsultföretaget. Att vara professionell innebär också att vara öppen, ärlig, göra ett bra jobb 

och tillämpa sekretess.  

 

Respondenten upplever inte ett behov att övertyga klienterna om vad de får när de köper en 

konsulttjänst. Genom att tänka steget längre än klienten, eller ta upp bristande faktorer som 

klienten själv inte insett får konsulten klienten att erhålla nya insikter om vilket underlag som 

behövs ta fram för att göra en korrekt bedömning av situationen.  
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“[...]helt plötsligt då så har man planterat ett frö i att här är det nån som 

tänker på ett annat sätt, inte för att vara elak utan snarare för att hjälpa till 

och det är ju det konsultverksamhet egentligen går ut på: att få nån att titta 

på saker med nya ögon.” 

 

Varumärke 

Förtroende bidrar till word of mouth, genom ringar-på-vattnet-effekt och det främsta 

förtroendeskapandet sker till följd av personlig kontakt. Ett väl genomfört arbete medför att 

klienten rekommenderar konsulten till andra, vilket är mer värt än traditionell 

marknadsföring. Enligt respondent 3 är det viktigare att potentiella klienter vet om att de 

finns, än att varumärket har en stark igenkänningsfaktor.   

 

“Så det som är viktigast här, är istället för varumärke i igenkänning på 

logotype och företagsnamn, så är det snarare renomméet som man har i väl 

utförda uppdrag.”  

 

Relationer 

Att aktivt behålla relationen med tidigare klienter är väldigt viktigt enligt respondent 3. Har 

ett väl utfört uppdrag genomförts åt en klient blir det naturligt för denne att vända sig till 

konsulten igen då de jobbat ihop tidigare, konsulten känner klientens personal samt att det 

tidigare uppdraget blev väl genomfört. Majoriteten av klienterna är tidigare klienter och 

resterande klienter är i via rekommendationer från tidigare klienter. 

 

Det förekommer ofta att respondenten tar in en betrodd extern kollega för att bistå i ett 

uppdrag om konsulten inte själv besitter expertis inom en del av tjänstens område. På så sätt 

kan konsulten via sitt nätverk vara anpassningsbar till uppdragets behov. Om större delen av 

ett projekt ligger utanför konsultens kompetensområde förekommer det att konsulten 

rekommenderar ett annat passande konsultföretag för uppdraget. 

 

Respondent 4 

Respondenten är en medelålders managementkonsult verksam på ett litet konsultföretag i 

Örebro. Respondenten är utbildad personalvetare och har tidigare erfarenhet som chef. 

 

Att vara managementkonsult 
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Enligt respondent 4 kan en managementkonsult liknas vid en handledare som är till för att 

stötta och driva ledare och chefer till att genomföra förändring. Det kan vara en fördel som 

konsult att komma in på ett företag då denne har en extern roll och kan göra saker som inte 

chefen har auktoritet för. 

 

“Ibland är det bara så att du måste ha in en extern person som kan peka 

med hela handen, säga saker, göra saker som du inte kan göra när du själv 

är chef i organisationen. Du har varken vad ska jag säga legitimiteten eller 

auktoriteten och det är inte bra alla gånger att det kommer från chefen själv. 

Det är bättre att det kommer från någon som är lite utomstående, alltså en 

extern.” 

 

Respondenten påpekar dock att dennes främsta roll som konsult inte att gå in och ta över 

förändringsarbetet, utan att ha en stöttande funktion.  

 

Arbetet som managementkonsult 

Vid genomförandet av en organisationsförändring är det chefen ensam eller tillsammans med 

medarbetarna som ska genomföra den. Ofta sitter uppdragsgivaren själv på svaret om vad som 

behöver göras i organisationen men är för stressad eller har för mycket att göra för att se det 

själv.  

 

Respondent 4 säger att det är viktigt att lyssna och liknar sitt arbete vid att skriva en uppsats, 

att börja brett och sedan avgränsa sig så att ett tydligt fokus på uppdragets mål formuleras. 

Det är viktigt att få klienten att skapa en klarhet i varför konsulten anlitats. Det är 

respondentens uppgift att få uppdragsgivaren att själv upptäcka och formulera vad de vill 

uppnå. Det genomförs en bedömning om uppdraget är realistiskt relativt den tid konsulten ska 

lägga ned på uppdraget så uppdragsgivaren har realistiska förväntningar om vad som ska 

uppnås. En gemensam definition på slutresultatet är viktigare än en gemensam definition på 

uppdraget. Utan ett tydligt formulerat mål finns en risk att konsulten jobbar med fel saker och 

att uppdragsgivaren i slutet av uppdraget inte är nöjd med resultatet. Respondenten har inget 

certifikat som managementkonsult och arbetar inte utifrån standardiserade lösningar i sitt 

arbete. 
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Professionalitet 

Att vara professionell handlar om att dels ha en sakkunskap i området, att våga vara tydlig 

mot det mål som ska uppnås, att faktiskt genomföra det som kommits överrens om. Enligt 

respondenten är det även viktigt att ha integritet, ett klokt förhållningssätt till klienten samt att 

hålla tidsplanen. 

 

I relationen till klienten är det viktigt att vara lojal enligt respondent 4. En konsult träffar 

mycket människor och kan delges förtroende genom information, då är det viktigt att 

konsulten är öppen med att denne är en förlängning av klienten. En annan form av lojalitet 

gentemot klienten att inte pratar om denne på klientföretaget, inte heller med utomstående. 

Respondenten arbetar därav utifrån sekretess, integritet och moral.  

Enligt respondent 4 är förtroenderelationen till klienten viktig att den finns, annars kommer 

inte samarbetet och relationen vidareutvecklas. I det första mötet avgörs det om samarbetet 

kan fungera.  

 

“Det måste fungera här, man måste känna efter, man måste prata med 

varandra , har vi samma värderingar, ser vi på vad det nu är för uppdrag 

tänker vi lika runt det här med en grupps utveckling, etik och moral […]”  

 

Enligt respondenten bygger lojalitet och integritet på att konsulten hanterar och bemöter vad 

klienten delger denne med. Förtroendet måste också vara ömsesidigt eftersom det kan vara så 

att kan misslyckas i sitt uppdrag och då måste konsulten lita på klienten. 

 

Varumärke 

Respondent 4 anser att varumärket spelar stor roll. Dock är det snarare respondentens 

personliga varumärke än företagets då respondenten har ett gott renommé utifrån sin 

yrkeslivserfarenhet. Det handlar oerhört mycket om vem konsulten är, vilka erfarenheter 

denne har, inte så mycket företagets varumärke. 

 

Relationer 

Enligt respondenten kan en förtroenderelation börja med att klienten hör något om konsulten, 

eller att klienten jobbat med konsulten i något annat sammanhang och därav tar kontakt med 

konsulten. Dock är det inte en garanti till att klienten känner förtroende för konsulten. 

Respondenten har fått sina klienter genom renomméet, att de känner till respondenten från 
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dennes tidigare arbete utanför konsultbranschen. Respondenten  uttrycker sitt renommé:  

 

”Man vet vem jag är och då litar man på mig och jag har en erfarenhet från 

den typen av organisationer [...]”.  

 

Respondenten arbetar inte aktivt med att nå potentiella klienter, utan det är främst kontakter 

som genererar uppdrag. Respondent 4 har endast begränsad kontakt med tidigare klienter.  

 

Respondenten samarbetar inte med andra managementkonsulter och är inte heller med i ett 

nätverk för konsulter. Då flera klienter är placerade utanför respondentens arbetsort sker 

pendling till orterna vilket påverkar möjligheten till nätverkande. Däremot är respondenten 

del av ett nationella nätverk relaterat till sitt tidigare yrke. 

 

Konsultens roll avgörs med klienten, om klienten ska genomföra förändringen med stöttning 

eller om konsulten själv ska sköta förändringsarbetet. Om konsulten själv genomför arbetet 

krävs det att klienten upplever förtroende för att konsulten löser situationen på bästa sätt. Om 

klienten genomför förändringen med stöd av konsulten uppstår förtroende utifrån konsultens 

handledning.   

 

7. Analys  

Studiens analys kommer att presenteras utifrån den teoretiska referensramens 

legitimitetsfaktorer. Empiri och teori analyseras utifrån respektive faktor. 

 

7.1 Legitimitet genom relationer 

Enligt samtliga respondenter är relationen till klienten viktig. Det är i det första mötet enligt 

respondent 4 som det indikeras om konsult och klient delar samma värderingar och vision, 

vilket avgör om en förtroenderelation kommer att utvecklas. Respondent 3 beskriver likväl att 

det är till följd av den personliga kontakten som ett förtroende för konsulten skapas. Detta 

möte skapar en social relation vilket enligt Furusten medför att klienten kan uppleva 

förtroende för konsulten. Glücker och Armbrüster beskriver även att interaktionen är den 

viktigaste faktor för att minska osäkerheten och att utveckla ett förtroende.  
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Enligt samtliga respondenter sker det förekommande att tidigare klienter återigen hyr in 

konsulten för en tjänst. Då klienten är nöjd med det tidigare arbetet blir det naturligt att hyra 

in konsulten igen. Väl genomförda uppdrag medför även att tidigare klienter rekommenderar 

en potentiell klient, en ny klient erhålls utifrån konsultens renommé. Det respondenterna 

beskriver stämmer överens med vad som framkommer i Olssons samt Glücker och 

Armbrüsters påstående om att det är vanligt förekommande att klienter som har en god 

affärsrelation till en konsult återkommer med nya uppdrag. Både respondent 1 och 2 påpekar 

behovet av att behålla sina klienter då det både är kostsamt och tidskrävande att skapa 

relationer, vikten av goda klientrelationer påtalar även Furusten.  

 

Ett väl genomfört arbete medför att klienten rekommenderar konsulten till andra och för över 

sitt förtroende för konsulten till någon annan, vilket skapar ett nätverk. Respondent 1, 2 och 3 

uppger att de erhåller nya klienter till följd av rekommendationer av tidigare klienter. 

Respondent 4 har ett nätverk baserat på tidigare yrkesrelationer och får ur nätverket sina 

uppdrag då de har förtroende för konsulten. Det förekommer att respondent 3 använder sitt 

nätverk för att övertyga en potentiell klient om sin kunskap. Även Glücker och Armbrüster 

säger att ett nätverk kan nå ut till potentiella klinter genom att den tidigare klienten överför 

sitt förtroende för konsulten till klientnätverket.  

 

Respondent 3 beskriver att denne vid behov av annan expertis tar in en extern 

managementkonsult eller rekommenderar klienten till en annan konsult, vilket är ett sätt att 

möta klientens behov. Enligt både Furusten samt Glücker och Armbrüster är det ett form av 

nätverkssamarbete som medför att konsulten överför förtroende till den konsult som 

inkluderats- eller rekommenderats för uppdraget. Respondent 1 och 2 är inte med i ett 

konsultnätverk då de anser att det är en konkurrenssituation. Respondent 4 är inte del av ett 

konsultnätverk till följd av tidsbrist. Dessa respondenter avviker från vad Furusten och vad 

Glücker och Armbrüster säger om konsultnätverk. 

 

7.2 Legitimitet genom kunskap och följsamhet 

För att minska en klients upplevda osäkerhet avseende om konsulten är rätt för dennes 

uppdrag, förekommer det att både respondent 1 och 3 hänvisar till ett liknande tidigare 

genomfört uppdrag och klient i syfte att öka förtroendet för tjänsten. Även Olsson påpekar 

möjligheten med att öka en klients förtroende för en konsult genom att hänvisa till tidigare 
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arbeten. Ett annat sätt att övertyga att denne är rätt person för jobbet sker då respondent 3 

genom sin kunskap påpekar bristande faktorer som klienten bortsett från, därmed upplever 

klienten att konsulten har god kunskap inom managementkonsultation vilket är ett av Olssons 

sätt att skapa förtroende. 

 

Samtliga respondenter anser det viktig att inkludera klienten i processen att ta fram en lösning 

för klientens problem vilket även Kubr säger i sin liknelse av att vara ute på en gemensam 

resa på problemet. Respondent 1 och 4 påpekar att klienten ofta har lösningen på problemet 

men inte lyckas upptäcka det. Enligt respondent 4 kan då konsulten bistå med att skapa 

klarhet och struktur till att få klienten att själv upptäcka och formulera vad denne vill uppnå. 

Respondent 4 formulerar tillsammans med klienten en gemensam strategi för att nå ett 

slutgiltigt mål. Att definiera ett gemensamt mål förebygger att konsulten felprioriterar sitt 

arbete, vilket enligt Glücker och Armbrüster minskar osäkerheten en klient kan uppleva. Även 

Furusten säger att genom att göra klienten delaktig samt att vara tillgänglig för klienten 

medför det ett ökat förtroende samt en förbättrad relation till konsulten.   

Enligt respondent 1 och 2 är dennes expertis inom managementkonsultation baserad på 

teknisk kunskap och erfarenhetsbaserad kunskap, erfarenhet som inte kan skapas via studier 

utan genom yrkeslivserfarenhet som chef. En klient köper en konsults erfarenhet enligt 

respondenterna. Enligt respondent 4 medför dennes erfarenhet inom sitt tidigare yrkesliv att 

klienter upplever ett ökat förtroende. Även respondent 3 påpekar att erfarenhet är viktigare än 

att erhålla kunskap genom studier då det är svårt att ge råd om något som ej upplevts. 

Samtliga respondenters uttalanden stämmer överens med forskning från Furusten som säger 

att en stark kunskapsbas medför att klienten upplever ett ökat förtroende och därmed minskar 

osäkerheten som resulterar i legitimitet för konsulten.  

 

Enligt respondent 1 skapar erfarenheten en vetskap om vad som ska används ur konsultens 

verktygslåda innehållande modeller och metoder utifrån klientens specifika situation vilket 

både Furusten och Kubr säger medföra att en klient får ett ökat förtroende för konsulten. 

Enligt respondent 2 kan konsulten utifrån erfarenhet identifiera nyckeln till ett problem som 

bidrar till att klienten upplever ett ökat förtroende för konsulten. Även respondent 3 påpekar 

att erfarenheten bidar till att veta vilka komponenter som behövs i utifrån den specifika 

situationen. Både respondent 1 och 2 påpekar att metoder används som ett verktyg för att nå 

mål. Vad respondenterna beskriver säger även Furusten, att om konsulten besitter stor 

kunskap kan denne anpassa en lösning efter klientens behov.  
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Respondent 1 uttrycker att en lösning utformas efter klientens behov, verksamhet, mål och 

idé. Även respondent 2 och 4 beskriver att dennes arbetssätt och strategi är anpassat efter 

klientens behov. Respondent 2 anpassar sig till klienten om denne inte är nöjd med konsultens 

förslag. Även respondent 3 formar sina lösningar efter klientens situation, att varje klient är 

unik. Samtliga respondenters anpassning av tjänst till klienters behov säger Furusten är en 

effekt av konsultens kunskap som medför en möjlighet att vara följsam gentemot klienterna. 

 

Ingen av respondenterna använder sig av en standardiserade lösningar vid utformandet av en 

strategi. Dock uttrycker respondent 3 att denne utgår från tidigare erfarenhet av vad som 

fungerat. Det är viktigt enligt Furusten att inte utveckla strikt standardiserade modeller för hur 

en konsult arbetar då klienters behov ser olika ut, vilket även respondenterna påtalar.  

 

Respondent 1 säger att det finns en risk att fastna i en metodfälla om konsulten allt för strikt 

arbetar utifrån modeller och metoder och därmed fokuseras det mer på metod än på utförandet 

av tjänsten. Enligt respondent 1 och 3 förekommer det att klienter efterfrågar en specifik 

modell eller metod, då är det viktigt för konsulten att avgöra om metoden är lösningen till 

problemet. Genom att göra vad som är bäst för situationen, inte alltid det klienten efterfrågat, 

kan medföra att klienten upplever ett förtroende till klienten enligt respondenten. Även 

respondent 1 uttrycker att det är en form av balansgång mellan att implementera vad klienten 

vill och vad konsulten anser som möjligt. Avvägningen mellan vad klienten och konsulten vill 

är en form av följsamhet som Furusten säger är en viktig faktor i utformning av en tjänst. 

Respondenternas följsamhet till klienten påtalas även av Furusten i sin beskrivning att mindre 

konsultföretag är mer följsamma än stora. 

 

För att minska en klients upplevda osäkerhet avseende om konsulten är rätt för dennes 

uppdrag, förekommer det att både respondent 1 och 3 hänvisar till ett liknande uppdrag hos en 

tidigare klient i syfte att öka förtroendet. Även Olsson säger att en klients förtroende för en 

konsult kan öka genom att hänvisa till tidigare arbeten. 

 

7.3 Legitimitet genom varumärke och självförtroende 

Enligt respondent 2 är varumärket en representation av en tjänst, att representera lösningen i 

ett problem. Att utveckla ett tydligt varumärke och att beskriva sin verksamhet underlättar för 
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klienten att avgöra en konsults tjänsteerbjudande, enligt respondent 1. Båda respondenternas 

förhållningssätt till varumärkets funktion stämmer överens med vad Kipping påtalar, att 

varumärket är ett sätt att stärka klienters uppfattning om vad som erbjuds i en tjänst. De 

uppdrag som en konsult åtar sig speglar varumärket och de värderingar som konsultföretaget 

står för, enligt respondent 3. Även Semadeni säger att ett konsultföretag kan skydda sitt 

varumärke och sin marknadsposition genom att aktivt arbeta hur företaget framstår.  

 

Enligt respondent 4 har varumärket en stor roll, fast respondenten menar att det handlar om 

vem konsulten är och dennes erfarenhet som skapat renommé. Det personliga varumärket är 

viktigare än företagets. Även respondent 3 påpekar att renommé bidrar till att potentiella 

klienter känner till konsultföretaget, det är viktigare än att varumärket har stark 

igenkänningsfaktor. Respondent 1 uttrycker, likt respondent 4, att det är viktigare med 

relationen klienten har till konsulten, än klientens relation till konsultföretagets varumärke. 

Även Glücker säger att varumärket är en faktor som påverkar klientens uppfattning om ett 

konsultföretag, dock är inte varumärket en tillräcklig faktor för att ensamt inge förtroende för 

ett företag.  

 

Självförtroende är enligt respondent 2 baserat på erfarenhet som genererar en styrka att våga 

ta beslut som konsult, dock får modet inte övergå i en övertro i sig själv. Att framhäva sig 

som bäst genererar inte ett ökat förtroende till konsulten enligt respondent 1. Även respondent 

3 påpekar vikten av att inge självförtroende samt att vara ödmjuk som konslut. Enligt Olsson 

är självförtroende ett resultat av tidigare erfarenheter, vilket respondent 2 påtalar, då det 

skapar en trygghet i förmåga och kompetens vilket medför att konsulten framstår som mer 

självsäker. Respondent 1 och 3 uttrycker ett behov att vara ödmjuk vilket kan indikera en 

avvikelse från teori som påtalar att självförtroende är en faktor till att öka klientens förtroende 

till det varumärke och den tjänst som konsulten representerar. 

 

Enligt respondent 3 är det oviktigt vad andra konkurrerande managementkonsulter har för 

lösning på klientens uppdrag. Istället läggs fokus på vad respondenten kan tillföra, vilket 

Furusten säger vara en annan form av självförtroende genom att uttrycka sin unika prägel. 
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7.4 Legitimitet genom professionalitet 

För respondent 1 innebär professionalitet att vara öppen och ärlig samt neutral i sin roll som 

konsult och därigenom inte blanda in personliga värderingar i sin yrkesroll. Även Olsson 

poängterar vikten av att vara öppen och ärlig då det är förtroendeskapande. Det är viktigt 

enligt respondent 4 att ha integritet, vara lojal i förhållningssättet till klienten samt upprätta 

sekretess. Respondent 3 säger likväl att etiska förhållningssätt, tillämpning av sekretess samt 

att vara öppen och ärlig är en del av att vara professionell, vilket Kubr samt Clark och 

Fincham beskriver som karaktäristiskt för en profession. Glücke och Armbrüster säger att 

genom tillämpning av etiska riktlinjer och sekretess skapas ett förtroende för tjänsten. Enligt 

respondent 2 är professionalitet att förhålla sig korrekt till klienten i form av rapportering så 

att klienten känner sig uppdaterad och därmed införstådd i processen. Respondent 4 uttrycker 

också vikt vid att ha sakkunskap inom området samt att vara tydlig i uppdragets mål och att 

hålla tidsplanen. Likt respondenten säger både Kubr samt Clark och Fincham att 

professionalitet innebär att ha kunskap inom ämnesområdet. Respondent 2 och 3 påtalar 

vikten av att visa respekt mot klienten som anförtrott konsulten med ett stort projekt, detta 

påpekar även Olsson, att klienten måste uppleva förtroende för den konsult som anförtros. 

 

Samtliga respondenter säger att professionalitet innebär att leverera vad som avtalats, då det 

är en form av trovärdighetsfråga enligt respondent 2. Respondent 3 påpekar behovet av att 

inte ta sig an för många uppdrag då det kan påverka resultatet. Att utföra vad som avtalats 

påpekar även Furusten som en viktig del i förtroendeskapandet. 

 

Både respondent 1 och 2 säger att effekten av att vara professionell är att trovärdigheten för 

konsulten ökar samt att konsulten kan erbjudas ytterligare uppdrag, vilket även Kipping och 

Olsson påtalar som en följdeffekt av ett professionellt förhållningssätt till klienten. Enligt 

respondent 1 ökar inte förtroendet för konsultens tjänst för att denne själv säger sig vara bäst i 

branschen. Detta avviker från vad Kipping och Furusten säger om att det inom 

managementkonsultationens profession förekommer att konsulter genom tillämpning av ett 

elittänk, att säga sig vara bäst, övertygas klienten om att konsulten är bäst lämpad för tjänsten.  

8. Diskussion  

Kunskap och följsamhet  

Efter genomförd analys påvisas kunskap och följsamhet vara en stark förtroendeskapande 
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faktor för samtliga konsulter. Det vi kan se är att kunskapen främst består av 

erfarenhetsbaserad kunskap som konsult samt erfarenhet från tidigare yrkesliv, då konsulterna 

inte uttrycker en fokus på den tekniska kunskapen och utbildning. Erfarenhet
111

 är kunskap 

om vad som fungerar i olika situationer och det är konsultens erfarenhet som minskar 

klientens upplevda osäkerhet. Respondenterna är följsamma till sina klienter vilket kan antas 

bero på deras erfarenhet. Till följd av följsamheten genererar de ett ökat förtroende då 

klientens osäkerhet minskar. Förtroendet för konsultens erfarenhet medför att tjänsten ges 

legitimitet.  

 

Varumärke och självförtroende 

Utifrån analysen är konsultens varumärke viktigare än företagets varumärke för att få 

legitimitet. Konsultens varumärke består av vem konsulten är och vad denne representerar. 

Det är vanligt förekommande att klienter rekommenderar konsulten till andra och därmed 

överför sin legitimitet. Därav ses ett samband mellan varumärke och relationer då relationer 

uppstår till följd av konsultens varumärke. Dock kan ej varumärket ensamt vara en faktor som 

skapar legitimitet för en tjänst. Självförtroende är inte förtroendeingivande, det är snarare 

ödmjukhet som minskar klientens upplevda osäkerhet. Därmed kan inte självförtroende och 

företagets varumärke identifieras som relevanta faktorer i att skapa legitimitet och ersätts 

istället av konsultens varumärke.  

 

Professionalitet 

Professionalitet skapar legitimitet genom att konsulten är öppen, ärlig, tillämpar sekretess 

samt levererar vad som avtalats. Professionaliteten medför att klienten upplever ett förtroende 

för konsulten och kan skapa en relation. Att vara professionell innebär att konsulten genom 

integritet upprätthåller och vårdar förtroendet i relationen då konsulten har ett korrekt 

förhållningssätt till klienten. Legitimitet genom professionalitet är en effekt av förtroendet 

som klienten upplever för konsulten.  

 

Relationer 

En relation utvecklas om klienten upplever ett förtroende för konsulten. Mötet med konsulten 

är en viktig del i den förtroendeskapande processen för att få legitimitet. Om klienten 

upplever förtroende för konsulten förekommer det att klienten överför förtroendet för 

                                                 
111
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konsulten till andra i sitt nätverk vilket medför att konsultens tjänst får legitimitet inom 

nätverket. Det är vanligt förekommande att konsulterna får nya klienter genom relationer till 

tidigare klienter. Nätverk bestående av konsulter är inte av lika stor vikt vid 

legitimitetsskapandet för konsulten. Det primära skapandet av legitimitet genom relationer är 

ur relationen till klienten och det nätverk som konsulten kan integreras i, det är i nätverket 

som konsultens goda rykte spids. 

 

Utifrån vad som framkommit i studien har analysmodellens utseende anpassats. Modellen 

illustrerar nu de faktorer som visat sig skapa legitimitet samt att det har tillförts pilar för att 

visa samband mellan faktorerna. 

 

 

Figur 3. Resultatmodell för konsultens legitimitetsskapande 

 

Efter genomförd studie har det framkommit att faktorerna är legitimitetskvalificerande eller 

legitimitetsvinnande. Legitimitetskvalificerande innebär att faktorn hjälper till att skapa 

legitimitet men på egen hand inte är tillräcklig. Legitimitetsvinnande innebär att faktorn är 

avgörande och drivande i den legitimitetsskapande processen. 

Professionalitet har visat sig vara en legitimitetskvalificerande faktor starkt kopplad till 

relationer då professionalitet antas kunna skapa en relation och därefter vårda relationen. 
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Professionalitet är nödvändig för att skapa legitimitet men inte tillräcklig för att vara 

avgörande i den legitimitetsskapande processen.  

Faktorn relationer har en större cirkel i legitimitetsskapandet än vad analysmodellen utgick 

från då konsultrelationen är en legitimitetsvinnande förtroendeskapande process, både mellan 

konsult och klient samt mellan klient och potentiell klient. Faktorn är större i modellen då 

studien indikerar att relationer är en faktor som är sammankopplade med andra faktorer.  

 

“Va u ä k  oc  s älvf  t o nd ”  a  bytts ut  ot “konsult ns va u ä k ” då stud  n påv sa  

att konsultens varumärke är av större vikt än företagets varumärke. Självförtroende har tagits 

bort då det inte är en förtroendeskapandefaktor till att skapa legitimitet.  

Konsultens varumärke har ett samband till relationer då varumärket medför att nya klienter får 

vetskap om konsulten till följd av goda konsult-klientrelationer. Konsultens varumärke är en 

legitimitetskvalificerande faktor, en förutsättning för att skapa legitimitet men inte en 

avgörande faktor. 

 

“Kunskap oc  f l sa   t”  a  bytts ut t ll “  fa  n  t” då det i den erfarenhetsbaserade 

kunskapen är erfarenhet som är grunden till att konsulten vet hur denne ska använda sin 

kunskap. Erfarenhetsbaserad kunskap är också en legitimitetsvinnande faktor som 

managementkonsulten använder sig av för att skapa legitimitet. 

 

8.1 Slutsats 

För att konsulten ska få legitimitet för sin tjänst måste denne övervinna osäkerheten en klient 

kan uppleva genom förtroendeskapande processer vilket också påpekas i tidigare forskning. 

Det framgår av studien att konsulten med sin erfarenhet visar att denne är rätt person för 

uppdraget. Utifrån sin erfarenhetsbaserade kunskap i form av erfarenhet ger konsulten förslag 

på lösningar till klientens problem, hänvisar till liknande uppdrag som genomförts vilket 

minskar klientens upplevda osäkerhet genom att klienten känner förtroende, vilket medför att 

konsulten skapar legitimitet för sin tjänst. Det framgår även att legitimitet för konsulten 

skapas i en konsult- klientrelation. Genom att ha en god relation till klienten är det vanligt att 

klientens förtroende för konsulten förs vidare. Varumärke och professionalitet är ett 

komplement till relationers skapande av legitimitet.  
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F   att b sva a vå  fo skn n sf å a, “hur skapar konsulter legitimitet för sina tjänster?”, ä  

vår slutsats att samtliga legitimitetsskapande faktorer från den teoretiska referensramen är 

förekommande bland konsulter. Erfarenhet och relationer har visat sig ha vara 

legitimitetsvinnande faktorer i konsultens legitimitetsskapande process, de övriga faktorerna 

är legitimitetskvalificerande, nödvändiga för att skapa legitimitet men inte avgörande, vilket 

även framgått i teorin.  

 

8.2 Förslag till vidare forskning 

Tidigare forskning påpekar behovet av att utöka forskningen om hur en konsult arbetar och 

förhåller sig till klienten. Studien har bidragit till att ge en ökad förståelse för hur 

managementkonsulter skapar legitimitet. Då resultatet inte går att generalisera skulle det vara 

av intresse att genomföra en mer omfattande studie inom samma område för att se om samma 

faktorer utmärker sig.  

 

Efter genomförd studie har det även uppkommit en ny form av osäkerhet, den osäkerhet som 

konsulter kan uppleva vid utformande av en tjänst till ett uppdrag då konsulten inte vet om 

den information som denne tagit del av är korrekt. Ett annat förslag till vidare forskning är att 

undersöka denna osäkerhet som konsulten kan uppleva.  
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Bilaga 1   

Transkribering av intervju med respondent 1 och 2   

Hur skulle ni definiera en managementkonsult och vad det innebär? 
Respondent 1: Själva idén med konsulteriet överlag är att man ska kunna tillföra något till en 

organisation som organisationen inte själva riktigt förmår. Sen så delar man upp 

managementbegreppet, som kommer väl från den anglosaxiska världen där man egentligen 

delar konsulter i två nivåer. Konsulter är de som ligger på den övre nivån, så kallar man de 

som är under för contractors, managementkonsulter är väl den övre delens övre del då. I 

Sverige så kallar man allt för konsulter men att hyra in en programmerare per timme som 

hjälper till och systemutvecklar ett projekt är liksom inte konsulting egentligen utan det är 

linjearbete som man förstärker med. Och konsulting skulle snarare vara biten då man tillför 

kunskap på ett eller annat sätt. Sen så blir det naturligtvis så att när man ska tillföra den här 

kunskapen så vill man göra en affärside av den också. Och då gäller det att hitta på sätt eller ta 

fram sätt att stödja företag på för att utveckla managementkonsultverksamheten, och då får 

man ju en helt egen värld med modeller, metoder, teorier och arbetssätt som bygger upp för 

företag som vill genomföra en förändring eller jobba med utveckling. 

Respondent 2: Ofta är det ju så att dom organisationer vi kommer till vet mycket väl vad de 

ska göra, dom kanske inte vet hur de ska göra bara, dom har visioner hur de ska nå dit men 

vet inte riktigt hur de ska nå dit. Och då kan vi bidra genom metoder eller bara styrkan av 

erfarenheten. jag tror att det är mycket erfarenheten, vi har ju kanske gjort misstagen många 

gånger. Jag tror att för bli managementkonsult måste du ha varit linjechef, du måste ha drivit 

stora organisationer i någon mening för att förstå vilka problem som man möter i 

organisationer och då blir du kanske konsult som ett nästa steg om du är trött på att driva 

personalfrågor. Är du linjechef så är det cykliska förlopp, i april så gör man lönerevision och 

på hösten gör man annat så allting är indelat i cykler, det blir skittråkigt tillslut och då blir 

man konsult istället. Men det är erfarenheten man köper. 

Så en konsult bygger upp erfarenhet och därefter går in i konsultbranschen med denna 

erfarenhet? Kan vi bli konsulter? 
Respondent 2: Jag tror inte att ni kan utbilda er till att bli konsulter. Man kan utbilda sig till 

nå ont n    n ”R spond nt 1” ä  ingenjör och jag läste ekonomi istället och det är sällan vi 

håller på med det vi har läst, mycket sällan. 

Så erfarenheten bildas på annat sätt? 
Respondent 2: Ja, det är den erfarenheten man plockar upp på vägen. Sen är det mycket 

kraften i sin person och att orka driva frågor som kanske organisationen själva inte orkar 

driva. Man kan vara lite tuffare som inhyrd konsult mot organisationen helt enkelt, cheferna 

ska ju vara kvar. Då kan man ju ta in en konsult som gör en förändring och driver till ett nästa 

steg och är medveten om att den personen är ju borta om ett år. 

Hur arbetar ni som managementkonsulter? 
Respondent 1: Det beror sig väldigt mycket på vad det företag som hyr in oss vill åt vad man 

vill åstadkomma. Det finns stora förändringar och det finns små förändringar, det finns olika 

sorters förändringar också. Man kan säkert akademiskt kategorisera bättre än bara som en 

minnesmodell men i vissa lägen så är det ju så att företag behöver lite coaching för att komma 

vidare i sina tankar, man har ett antal idéer om hur man ska jobba vidare men man kanske inte 

riktigt vet hur man ska sortera och kategorisera det man har framför sig och då kan vi bistå i 

nån form utav stöd för att göra det sorteringsarbetet. Lite workshops med ledningsgrupper 

tillexempel där man kör igenom och som i stöd i deras sätt att värdera i det dom ska göra. 

Andra gånger så kommer vi ju in i mer utförandet, där man säger att vi har en organisation 

so  s   ut ”så ä ”   n v  v ll fakt skt    a ”sånt ä ”,  u  ko     v  d t? Då bl   v   u     

inhyrda som någon form utav, som Respondent 2 sa, som tillfälliga linjechefer nästan då för 

att hjälpa till att genomföra en förändring i organisationen. I annat fall kan det vara så att man 
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b   v   ta f a   n st at    f ån b   an, va t v ll  an nå onstans? ”V  ä  ”sånna ä ” oc  v  ä  

bra på det  ä ”   n  u  ska v  fo  ul  a oss f   att få   d p  sonal oc  kunna  obba 

långsiktigt med det här? Och så kan man göra strategiskt arbete med någon ledningsfunktion 

på någon nivå på ett företag, så det finns väldigt mycket olika sorter beroende på vad företag 

vill ha hjälp med. Och det är klart, alla sådana här begrepp i de flesta branscher blir väldigt 

uttänjda efter ett tag och det går att stoppa in nästan vad som helst i begreppet 

managementkonsulting där det kan vara vilken form av projektledning som helst egentligen 

efter ett tag är det risk för då. Men kärnan är då på något vis att kunna komma in och ta den 

erfarenheten som vi har sen tidigare, kombinera det med en hygglig mängd drivkraft för att 

faktiskt genomföra saker, så plockar man med sig lite metoder, lite modeller, lite idéer som 

man har om hur saker och ting ska göras som man har sett tidigare, och kan det rätt väl då 

naturligtvis. Sen finns det ju olika sorters managementkonsulter, jag antar att ni träffar en hel 

del olika då jag antar att ni träffar flera så att ni får lite olika syn från olika håll och kanter. En 

del är ju väldigt sådär metodorienterade, att med hjälp av den här metoden  så kan man lösa 

det här problemet. Vi försöker väl snarare tendera till att säga att metoden är en verktygslåda 

och den verktygslådan, alltså när man har en trasig cykel måste man ju ta verktygslådan med 

sig så får man se vad som passar, det gäller att haja vad som är trasigt först. En del andra är ju 

   a bokstavst o na ”v  k   vå   od ll/vå    tod”, oc  d n kan man applicera på de flesta 

organisationer och så går man in med det på nåt vis då. 

Respondent 2: En del använder väldigt strikta modeller och metoder, och det kan man väl 

göra, det är bra att hänga upp någonting på. Jag tycker man mer, i alla fall om jag går till mig 

själv, jobbar man nog mer utifrån erfarenheten. Gör man en riskanalys följer det en metod, det 

gör man på ett visst sätt. Sen har ju vi metoder inom företaget som en del konsulter använder 

väldigt strikt och följer regelboken. Jag och respondent 1 gör nog lite annorlunda. 

Respondent 1: Man får inte bli slav under metoden, metoden är bra att hänga upp saker och 

ting på men man måste verkligen fokusera på vilket problem det är man försöker att lösa. Man 

riskerar annars att hamna i någon form av fälla att  an använd     todst   n, ”ba , ba , 

ba , ba ” så ko     d t ut  n p odukt på slut t  D t bl   säk  t  ätt b a   n va  d t 

egentligen det vi skulle åstadkomma? 

Respondent 2: Däremot att implementera en metod i en organisation kan vara väldigt bra för 

då får man ju ett enhetligt arbetssätt bland personalen så det kan vara bra. Till exempel 

projektledningsmetoder kan man ju inte ta tio olika, utan man måste ju ta en av dem. 

Har kunderna önskemål om olika metoder, exempelvis Lean och vill att ni ska tillämpa 

det? 
Respondent 1: Absolut!  Det svåra med att köpa in expertkunskap på en modell istället för att 

köpa in hjälp att göra en förändring, det är på två olika nivåer på något vis, man fastnar ofta i 

att man pratar någon typ av metod och modell. Och de flesta av de ganska komplexa 

metoderna, tillexempel Lean, när man börjar plocka på sig kunskap på djupet om det här, 

finns ju inte i sin ursprungsform någonstans utan företagen har ju på något vis försökt tagit till 

sig det här och anpassat det till sin verksamhet på ett eller annat sätt. Och de där 

anpassningarna kan vara mer eller mindre lyckade dessutom då. Risken är att man försöker 

göra en förändring och kallar den för Lean. Både inom sjukvården i södra Sverige och inom 

några av våra stora banker i Sverige så har man använt just Lean och det här som ett sätt att 

mer minska personalkostnaden än att egentligen effektivisera verksamheten, och det liksom 

fungerar inte. Det går till en viss nivå därför att man liksom effektivisera lite processer men 

man kommer inte tillräckligt långt egentligen. Så att där är det svårt hur man ska ställa sig när 

nå on sä    ”v  v ll att du ska va a c  t f   ad på d   ä  s u sätt n   p o  ktl dn n  f   att du 

ska få ko  a  n  ä  oc    no f  a f  änd  n  n”  – Ja, men det kommer inte att hjälpa er. 

”Jo,   n v  v ll d t, f   anna s få  du  nt  ko  a  n”  – Okej, men då är jag det. Och får 

komma in. Men kan dom något om de här metoderna som de ska använda då? Nej, det kan de 
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ju inte. Men man tror ju att enbart för att man får någon som har tagit ett antal certifikat eller 

någonting så ska de kunna någonting också. Men ni ser ju det på högskolan också, en del 

seglar ju igenom högskolan utan att göra särskilt mycket och får väl hyggliga betyg ändå. Och 

en del andra kan faktiskt riktigt mycket av vad de pratar om men de har ungefär samma betyg, 

så himla stor skillnad är det inte. Så det där är lite farligt då, tycker vi då. Men samtidigt 

måste man ha respekt för om man som företag har anammat en modell för en verksamhet hur 

man vill bedriva den så måste vi ju kunna stödja dem på det sättet, man kan ju inte gå in och 

vända upp oc  n d på allt   op oc  sä a ”n  , sk t   d t  ä , v  ska    a så ä !”  D t  å   u  nt  

för då gör man ju hål på organisationen och då tillför man ju inte särskilt mycket. 

Går ni in i en situation med en förplanerad plan för situationen? 
Respondent 2: Det förekommer ju, i alla fall i säljprocessen när man ska möta en kund. Då 

kan man ju ha ett angreppssätt med metoder och lösningar. Men när planen möter 

verkligheten så är det ofta en ny plan som gäller. 

Kan ni berätta mer om säljprocessen? 
Respondent 2: Det är väldigt mycket att det bottnar i att vi gör ett bra jobb egentligen. Gör vi 

ett bra jobb då får vi nästa bra jobb. Det är väldigt sällan någon ringer in hit och vill hyra in en 

specifik konsult. 

Respondent 1: Det har hänt en gång på fem år tror jag. 

Respondent 2: Utan det ena leder till det andra. Gör vi ett gediget hantverk så får man 

fortsätta i nästa gren av det man håller på med någon stans då. 

Så tidigare uppdrag föder nya uppdrag? 
Respondent 1: Ja. 

Respondent 2: Ja. 

Vilka klienter syftar ni på? 
Respondent 2: De inom samma område. Säg att du är inne i ett företag, och det kan vara ett 

stort företag, en koncern eller någonting och så gör du ett bra jobb där. Ja då har de ett rykte 

dä  att o  ”sådä  bo d  v  också    a”  

R spond nt 1: Ell   så  å   an t ll konku   nt  na oc  sä    så ä  ”Ja v   a    o t d t ä  åt 

Företag X i Stockholm, vi kan hjälpa Företag X i Örebro med samma sak. För nu har vi 

faktiskt ganska mycket kunskap om vad som fungerar och vad som inte fungerar med att 

a b ta på v ssa sätt”  

Förekommer det att ni arbetar med andra konsulter? 
Respondent 2: O ja, hela tiden. 

Respondent 1: Mycket! 

På vilket sätt? 
Respondent 2: Jo det är ju som Respondent 1 beskrev det, det finns ju grader i konsulting och 

vi behöver ju hjälp utav konsulter i till exempel  tekniska genomföranden. Det är sällan vi 

jobbar med andra managementkonsulter för det är ju en konkurrenssituation. Att man tar in 

experter på teknik eller programmering eller test på verksamheter, hela tiden. 

Vilka egenskaper är viktigt för en managementkonsult? 
Respondent 1: Ja, vad är det som särskiljer en managementkonsult från någonting annat? 

Egenskap, erfarenhet. En bred erfarenhet är väl en egenskap som är väldigt tung, som 

Respondent 2 sa tidigare. Det är otroligt viktigt, vissa saker kan man liksom inte läsa sig till 

utan  an  åst  p  va s älv oc   ns  att ”d t  ä  va   n  n b a  dé” oc  lä a s   d n  å da 

vägen. Annars är det ju egentligen inga konstiga saker utan det är förmågan att läsa stora 

mängder, att sätta sig in i komplexa situationer ganska fort eller väldigt fort. Och skaffa sig en 

uppfattning om vad som ser ut som viktigt och vad som inte är viktigt. Och sen så en riktig 

po t on “ ävla ana  a” så att  an o ka    no f  a d t också, så att  an  nt  t  ttna  

halvvägs. 
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Respondent 2: Jag håller med. Det är modet också, modet att våga göra saker. Det är inte bara 

att ta itu med en organisation som inte vill. 

Vad medför ert mod? Hur kan det påverka klienten? 
Respondent 2: Ofta är det ju så att i organisationer så, speciellt i offentlig förvaltning,  så är 

chefsledet inte särskilt modigt gentemot sin personal. I förändringen så vågar de inte stå för 

förändringen. Det är mycket hycklande och hummande där och då kan man ju ta in en konsult 

som tar kraft och genomför saker. 

Kan man få nya klienter till följd av modet? 
Respondent 2: Absolut. Men modig betyder inte att man är elak. Om man är elak får du sällan 

komma tillbaka till kunden. 

Att tro på sig själv? 
Respondent 2: Ja, att tro på sig själv är ju viktigt men det får ju inte vara en övertro på sig 

själv heller, att man blir psykopat på kuppen, utan lite lagom sådär. 

Vad är då klientens roll i processen? Hur använder ni klienten? 
Respondent 2: Vi jobbar ju främst mot cheferna i en organisation och man använder alltid 

so  f   f  ank  n  ”V   a    o t d t  ä , v   a  do  p obl   n, v  tänk   l sa d t så ä ”  B a 

säger dom då, eller nej det går inte. 

Om klienten säger nej till er idé? Vad gör ni då? 
Respondent 2: Då hittar man på en ny plan. 

Vad är viktigt i konsult/klientrelationen? 
Respondent 2: Det är ju korrektheten. Korrektheten i rapportering, korrektheten i angreppssätt 

och att hålla uppdragsgivaren informerad hela tiden. Så att de förstår vilka problem det är. 

Respondent 1: Ja precis, att det är en väldig tydlighet gentemot uppdragsgivaren så att man 

inte sitter och lösa problem på eget håll som uppdragsgivaren inte förstår eller vet om eller 

något annat. Utan att  an ä  väld  t tydl   t llbaka  ”Nu stå  v   ä , v   ad  tänkt oss d t  ä  

från början. Vi kan i och för sig gå i den riktingen men, då finns det de här sakerna emot oss. 

V  kan också väl a att v ka l t  så oc  ko  a   t  ställ t, dä f   att…”  Och så har man den 

d skuss on n så  ställ t,  ll   så  å   an ännu län    oc   a    la “wo ks oppa ”   d 

ledningsgrupperna, vilket vi gör ibland också. Och avrapporterar det här och så jobbar man 

fram vidare i nästa steg. 

Är  klienten en viktig del i arbetet? 
Respondent 1: Oerhört, det är ju klienten som styr och ska ta över det här sedan och föra det 

vidare så det måste ju passa klientens verksamhet, mål och idé för att gå framåt för annars 

kommer det aldrig att bli en varaktig förändring. 

Vad har processerna med klienten för effekt, att ni upprätthåller ett korrekt 

förhållningssätt till klienten? 
Respondent 2: Ja det är ju trovärdigheten, att man har hyrt in oss för hyfsat dyra pengar, då 

vill man ju ha värde för dom pengarna. Det är ju mycket en trovärdighetsfråga. Men det är ju 

också, om man går tillbaka, det vi får göra hela tiden är att anpassa oss till olika kulturer. Ni 

anar inte vilken skillnad det är i företagskultur mellan, jag har jobbat på bank och i industrin 

och mycket annat och offentlig förvaltning tillexempel, och det är ju liksom tvärt om. Dom 

kulturerna, när man har hållit på ett tag då kan man nästan känna av dom i receptionen vilken 

typ utav f   ta  d t  ä  ä , fakt skt  Man  å   n oc  känn   stä n n  n, ” a a, d t ä   n sån 

 ä  ” 

Respondent 1: Och på en del ställen så har man rena despoter som chefer som personalen 

hukar under och vågar inte göra någonting och på andra ställen är det så öppet att folk 

kommer och går som att det är svängdörrar. Och det måste man hitta rätt i för att kunna göra 

en förändring. Man kan inte göra mot folks vilja, man måste få med sig de som jobbar i 

organisationen, på ett eller annat sätt i förlängningen. Även om de flesta människor, det finns 

ju modeller för det också som berättar hur människor som kommer utsättas för ett 
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förändringstryck reagerar, om man först faller ned i ett svart hål och sen så tar sig upp ur det 

här på olika sätt och kanter. Men det måste ju ändå sluta med att det är mot den riktningen 

man vill gå i organisationen 

Respondent 2: Förändring är ju sorgearbete på något sätt, det är ju ingen som vill bli utsatt för 

förändring, det är inte kul. 

Ni nämnde innan att olika miljöer kräver olika anpassning. Kan ni utveckla rollen som 

managementkonsult? 
Respondent 1: Det gäller att, om man jämför konsult jobbet till skillnad mot när man är fast 

anställd i ett större företag, där lever man ju i det stora företaget, man kan företagets 

produkter, man kan verksamhetsidén, man är som en del i en stor organism som man vet vilka 

policys som är viktiga, man vet vilka regler man måste hålla sig till och vem man ska prata 

med för att få något att hända, vem man ska strunta i för den personen gnäller alltid ändå, alla 

dom här sakerna som finns om man läser vilken Dilbert-serie som helst. Inget av det vet man 

när man går in genom dörren som managementkonsult utan det måste man på en väldigt kort 

tid hitta och försöka förstå. Då gäller det att försöka känna sig runt i organisationen på olika 

sätt, prata med massa människor och försöka förstå hur det ser ut och det där är en väldigt 

viktig del i rollen. Att lyssna på de man träffar. Och vissa saker, den lär man sig då kortvägar 

till att förstå organisationen som man tar på sig när man har träffat ett visst antal företag. Och 

är man lite ralliant skulle man kunna säga att det första som, när man har fått ett uppdrag, när 

man kommer in genom dörren och träffar de människorna som är i organisationen där en 

f  änd  n  ska    as,  nt  d  as c  f då, d t f  sta d  as   uppl da   b uka  sä a ” a v  ä  l t  

speciella här, så vi jobba  på  tt annat sätt ”,  a d t b uka  va a d n  Sådana dä        , nä  

man har jobbat ett tag så kan man de här och känner igen det när man kommer in. Och då blir 

d t l t  lätta   att f  stå o  an sat on n, ” an ä  d n so  allt d sä    d t”, oc  sådä   Sen ser 

det aldrig likadant ut men man känner igen saker och ur det kan man plocka fram 

organisationens kärna på något vis och hur den fungerar. 

Respondent 2: Det finns ju formella strukturer och informella strukturer. De informella då 

gäller det att identifiera dem så att man kan navigera mellan folk. I en del organisationer är 

den informella strukturen starkare än linjeorganisationen. Där vi håller på just nu så är det en 

linjeorganisation där VD:n tycker någonting, då är det ett inslag i debatten, det är inte en order 

som i andra företag. 

Ni nämnde att klienten behöver känna tillit, hur arbetar ni för att klienten ska känna 

förtroende? 
Respondent 2: Jag tror att det är mycket genom dels formell rapportering men även informell 

rapportering, att sätta sig ned att prata vid kaffemaskinen en stund. Mycket av det vi gör och 

de chefer som vi möter, de vet egentligen vilka problem de har. I själen förstår de vilka 

p obl   d   a , s n kansk  d   nt  f  stå  vad d   åst     a åt d t  Kan v  ba a v sa att ”d  

här t   st   n,     så, så oc  s n så”, så tyck   d  ”fan vad sk nt, d t dä  bl   b a”  

Respondent 1: Ja det är klienten, chefen, som vi jobbar åt men sen är det ju medarbetarna i 

organisationen också. Ja menar, visa respekt. De här människorna sitter här varje dag och gör 

ett väldigt, för den här organisationen, ett värdefullt arbete. Då måste man ha respekt för att de 

har en synpunkt som kommer ur någonting. Sen får man ju naturligtvis agera på ett sådant sätt 

att  an få d   att f  stå ”tyvä   v  kan  nt  fo tsätta att a   a  xakt på d t  ä  sätt t”, dä f   

att det inte kommer leda till den riktningen man vill. Men man måste ju ändå ha respekt för 

människorna som människor. Sen kan man ju ha synpunkter på vad folk har för åsikter och 

massa andra saker men ändå ha respekt för de människor man träffar, det är ju väldigt viktigt. 

Ni nämnde tidigare att det förekom att klienter ville se certifiering hos er, kan det 

förekomma att klienter kräver ytterligare saker för att välja ert företag? 
Respondent 1: Det finns så fantastiskt många duktiga som kan sälja saker när det gäller 

program, mjukvaruprogram, prylar, modeller och konsulting. Det där lär man säg ganska fort 
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o   an s tt   so  c  f, v lk t båd   a  oc  “R spond nt 2”  a    o t so  l n  c  f  anska 

länge i stora organisationer, det regnar in säljare på dagarna som ska sälja de mest fantastiska 

prylarna. Man lär sig väldigt snabbt att finns det någon man känner förtroende för som man 

vet vad de har för verksamhet, där den här prylen verkligen fungerar tillexempel om vi pratar 

om en mjukvaruprodukt eller något sådant här, då är det en otrolig styrka för den. Jämfört 

  d d n so  sä    ”d  ä  sk ts a ta, d  ko     by  a vä ld ns bästa”  Ja,   n d n f nns  u 

inte, eller hur? Att skapa förtroende är att visa att man har gjort samma sak tidigare, det är 

liksom väldigt mycket affärsidén. Men du som sitter i Företag X i Stockholm, ring Företag X i 

Örebro och prata med chefen där som vi har hjälpt att göra ett antal saker i organisationen För 

att mellan Stockholm och Örebro, dom är ju inte konkurrenter liksom på det viset utan de är 

ju kamrater och de cheferna på olika nivåer i organisationen de träffas i olika sammanhang 

och forum så de känner varandra ganska väl, prata med dom, fråga vad de tycker. Säger de då 

”F   ta  X   o d   tt  ätt b a  obb dä f   att d …”, vad b a, då säl    d t s    u s älvt l kso   

Att vi står där och säger att vi är jätteduktiga, vad fan, det finns väl inte någon som inte säger 

att de är det, eller hur? 

Respondent 2: En annan variant är att vi kommer in i ett läge innan och ombeds göra en 

revision av ett projekt, ett program eller en verksamhet och då kan det ju vara väldigt löst i 

kanten. Då är det i stort sett ett oskrivet blad, att man går in och tittar på verksamheten, 

projekten och konsulten och upptäcker att det här är nyckeln för att det inte fungerar och säger 

vad som måste göras för att det ska fungera. Det är ju väldigt förtroendeskapande att man kan 

identifiera de exakta förhållandena för att det ska fungera. Där har vi ju gjort en hel del alltså 

och då händer det att vi får vara kvar och ombeds fixa det också. Och vara beredda att fixa det 

också, det gör ju att de vi hittar på är rätt seriösa saker vi kommer fram till. Om vi ska vara 

kvar för att fixa det så måste vi vara säkra på att vi kan fixa problemet också. Det är en väldigt 

förtroendeskapande modell. 

Hur skulle ni förklara innebörden av att vara professionell? 
Respondent 1: Det är ett bra begrepp. 

Respondent 2: Vi har just varit på ett värdegrundsmöte. Vad är professionell? 

Respondent 1: Hur är man professionell? Man kan nog lägga ganska många olika värderingar 

i det ordet men att i alla lägen när man träffar kunden, kunden kan ju vara både chefer och 

anställda, att man aldrig använda massa personliga värderingar hela tiden utan utgå från vad 

man ser och vad man gör istället. Att hålla det man lovar, det är ju enkelt så att vara 

professionell. Och att lyssna på vad folk säger. 

Respondent 2: Ja, jag håller med men kanske en sak till. Man förväntar sig att vi är ett steg 

före hela tiden i tänket, vi har redan svaret på nästa fråga som dom inte kunnat formulera än. I 

dom här uppdragen så lever man ganska mycket med företaget och organisationen, jobbet 

slutar ju inte klockan fem utan man kan ju ligga och fundera på de här sakerna mitt i natten 

för att förstå. Svaren kommer ju inte oftast när man sitter och jobbar med dem, utan när man 

grillar eller något. 

Respondent 1: Det är ju så också, om en linjechef behöver hjälp, en normal linjechef jag vet 

inte om de snittar 140st mail om dagen eller något sådant där. Trycket på en linjechef med ett 

personalansvar är enormt idag i vissa företag. Att då göra en stor förändring, även om de vet 

precis hur de vill göra det, man orkar inte. Att då ta in någon som ha motsvarande 

managementtyngd men som bara fokuserar på en sak gör ju att man får en mycket bättre arena 

att göra det på då man kommer in med ett rent papper då vi har vår tid att lista ut hur det här 

ska gå till egentligen. Så när chefen har kommit till nästa fråga då har vi förhoppningsvis 

redan haft en halvtimma, två dagar, på oss att komma dit. Eftersom att man får så himla 

mycket tid på sig, det är det som är det vanskliga med att vara linjechef i en stor organisation, 

att man har så otroligt mycket att göra hela tiden. Det är så mycket som händer, så att man 
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hinner liksom inte tänka klart utan man behöver lite stöd i görandet. Då har vi möjligheten att 

tillföra det. 

Vilka effekter ser ni med att vara professionell gentemot era klienter? 
Respondent 2: Vi får säkert andra uppdrag, är du väl inne hos en kund kan vi få förfrågan 

”Kan n  ta  tu   d d t  ä  också? V   a  p obl   på d n  ä  avd ln n  n, kan n  t tta på d t? 

Kan n     a d t  ä ?” 

Hur förhåller ni er till gamla kunder? 
Respondent 1: Så gott det går. Det finns en gammal managementklyscha att det är mycket 

lättare att behålla en kund än att skaffa en ny. Svårare än så är det ju inte. Att göra ett bra jobb 

hos ett stort företag gör att vi har ett gott rykte hos det företaget och deras underleverantörer, 

så det sprider sig. 

Respondent 2: Att sälja på en ny kund kostar 100, att sälja på en befintlig kostar 10. Så är det 

 u   all f  säl n n   D t ä   u dä f   BMW oc  Volvo  a   u kundklubba , ”po c  klubba ”, 

”ko  på vå an v sn n ”, då t  lla   an  u d t l kso   Int  f   att v   a  nå  a klubba   

Respondent 1: Vi kanske skulle ha det.. 

Respondent 2: Lojalitetsklubbar är ju väldigt effektivt i försäljning. 

Respondent 1: I stort sett varje detaljhandelsföretag har det idag. 

Återkopplar ni till kunder avseende de projekt ni haft? 
Respondent 2: Ja, generellt inte. Ja brukar göra det. Jag har haft kontakt med de jag arbetat 

med under de fem senaste åren, då får man ju reda på om de håller kvar vid vad man gjort. 

Jag arbetade med en organisation för några år sedan, var inhyrd utav styrelsen för att hålla 

reda på ett stort projekt utifrån styrelsens synpunkt. Då arbetade jag med att beräkna 

kvalitetskostnader för företaget, för just logistiken och kom fram till att man skulle kunna 

spara 30miljoner genom att göra rätt. Det projektet la jag bakom mig för fyra år sedan tills de 

kontaktade mig för några veckor sedan och då visade det sig att ledningen hade suttit och 

kn pat   d s ff o na, fund  at på d   oc   obbat   d d   oc  v lla ta nästa st   nu då ”kan 

man tillämpa det inom den här organisationen på vårt f   ta ?”  Oc  d t va   u l t  kul  

Respondent 1: Det är lite samma som jag, jag arbetade med Företag X för fem år sedan och 

jobbade med deras VD och produktionsansvarig och jobbade på strategisk nivå, hur ska vi 

fungera i framtiden. Så gjorde vi strategiskt arbete och höll på ganska länge för att ta fram hur 

vi skulle göra och nu har vi blivit inhyrda för att genomföra vad hållit på att peta på under 

do   ä  f    ll   fy a å  n f   att  an  a   ns tt att ” a, d t ä   u fakt skt d t v   åst ”  B a 

gjorda jobb genererar fler gjorda jobb. 

Kan det kopplas till ert varumärke? Hur skulle ni beskriva ert varumärke? 
R spond nt 2: V  va  på  tt s   na  u  f   två  ånad   s n, då f nns d t  u sådana ”buzz-

wo ds”  an kan  a  M tt b d a  va  ”    pan  f   p n a na”  

Respondent 1: Vårt företag är ju ett litet företag, det vi har gjort är att vi har försökt att smalna 

av vår affärsidé till att vara just managementkonsulting. Det är väldigt lätt att man plockar på 

sig systemutvecklare, testpersonal, tekniska projektledare, you-name-it för att bygga storlek 

på ett företag. Vi har låtit bli att göra det och försöker ägna oss åt just den här delen istället då. 

Det är klart att ju smalare man är, desto lättare är det att upprätthålla ett varumärke där man 

säger att vi gör det här, det blir mycket tydligare för kunden. Å andra sidan så är kunderna 

sådär intresserade av varumärket, de är intresserade av de personerna som var och hjälpte dem 

f   a  ån  n  Då få  v  sä a så  ä  ” a   n du, nu ä  Kall  oc  P ll   nt  l d  a  ä   Kall  

kansk  kan ko  a t ll  n stund   n v   a  Osca  so  kan   älpa t ll  ä   ställ t   å  d t b a?” 

Och så får man skicka över det gänget och hoppas att det går bra. Det blir otroligt 

personberoende när man är så nära en kund i en relation som man blir när man gör det vi 

håller på med. Så namnet säger en del men det är de människorna som har varit med och 

hjälpt till som man ofta letar efter tror jag. 
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Respondent 2: Man ska ju hyra in oss när det är svårt, när man har det riktigt svårt, nästan 

omöjligt. Då tycker jag att man ska hyra in managementkonsulter och det är väl det vi ska stå 

för, att vi löser problemen åt dem. Vi tar dem inte ur alla kriser men vi tar dem ur många 

kriser i alla fall. 

Respondent 1: Det är inte alla trick, ibland så får vi erbjudanden som är i princip omöjliga. 

Därför att ett: det finns inte pengar kanske, eller två: organisationen är byggd på ett sådant sätt 

att det finns inga möjligheter att nå framgångar här för det finns andra som håller emot, andra 

chefer eller strukturer som gör att det aldrig kommer att fungera eller så har man orimliga 

f  väntn n a  på nå ot annat sätt  D t  äll    u   f  säl n n lä  t att f  stå ”n  , d t dä  ä  

 n  t    l  t  ål”  Utan då få   an ant n  n f  s ka att sko o  d t  ä , så att v  d t  ä  f  st 

eller det här steget först och sen kan man kanske titta på det här, men kanske aldrig klarar det 

här. Då får man ju säga nej så att man inte tar sig an något som man inte klarar av. 

Respondent 2: Förändring tar ju tid också. En del företag, framförallt om du går till 

kommersiella företag, tror de att man kan lösa ett problem på en månad. Så fungerar inte 

världen utan det tar alltid längre tid. Det är väl också något man försöker ha med i 

säljprocessen men också i själva projektet att det tar tid. 

Respondent 1: Människor har ju, vi som individer, fungerar ju på något sådant här 

neandertalskt sätt fortfarande så det gör ju att förändring i en människa tar ju ett antal 

månader. Som sagt först hamnar man i svarta hålet och sen kommer man upp i gen på något 

vis i dom här stegen man tar då för att komma igång och för att bli duktig på det man ändrar 

sig till. Det går liksom inte att göra hur fort som helst, man vet precis vad man måste göra 

men vi människor fungerar på ett visst sätt. Så finns det de som fungerar på olika sätt, lite 

grann, men det är längs ungefär en linje som gör att förändring tar en viss tid om man vill få 

med sig medarbetarna. Dessutom är det så att när man gör en förändring av en organisation 

b uka  d t allt d va a så att “f  st s tt   sty  ls n någonstans och kucklar, sen tar de med sig 

d n v  kställand  l dn n  n oc  s tt   nå onstans oc  kuckla , “s n ta  d n v  kställand  

ledningen med sig de högsta cheferna och åker på någon kursgård någonstans, och sen så tar 

de högsta cheferna med sig mellan cheferna så åker de någonstans. Så när den här stackars 

medarbetaren väl får reda på att det ska genomgås en förändring då har organisationen på 

översta nivån antagligen vetat om det i sex månader och börjar bli ganska trötta på att det inte 

händer någont n   Då  a  d    dan tänkt kla t oc  tänk   att ”d t  ä  ä   u   sto t s tt 

genomfört, för efter sex månader är man ju i en förändringsprocess ganska klar på vart man är 

någonstans. Men medarbetaren som ska genomgå förändringen eller utföra förändringen, han 

har just fått reda på det. Ja men för honom tar det ju naturligtvis också sex månader för. Det är 

ba a att då  a   u sty  ls n fått “spunk”  ft   12  ånad  , då tyck   d  att ”d t  änd    u fan 

 n  nt n ”  Allt sånt ä   åst   an ta   d   b  äkn n  n av vad man vill åstadkomma för 

någonting. 

R spond nt 2: Ja, p  c s oc  sty  ls n   n    upp sty  ls n oc  f å a  VD:n ”va f   

  no f  d  du  nt  f  änd  n  n v  ko   v    ns o ”? Oc  p  sonal n s tt   f å and  

”Va f    a   a  kva   obb t? Vad  änd   nu?” D t är ju väldigt mycket trygghetsfrågor i ett 

företag, anställningstrygghet och kontinuitet och så där. Den organisation vi jobbar på nu ska i 

princip läggas ned. Ni kan ju tänka er vilken stämning det är bland personalen, fast än att 

verksamheten ska fortgå. Stackars människor.  

Vi upplever att vi berört flera av de områden vi var intresserade av. Återigen vill vi 

tacka för er medverkan! (intervjun avslutas) 
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Bilaga 2   

Transkibering av intervju med respondent 3  

 

Till att börja med om du har en definition av vad managementkonsult är och vad det 

innebär att vara managementkonsult? 
Ungefär lika stort område som rödvin, ju mer man tror sig veta ju mer förstår man sig på att 

man har mer att lära av och allting är uppbyggt på klientens önskemål. Management ses och 

tolkas förmodligen som olika språk genom olika företag och man måste någonstans förstå sig 

på att det finns olika typer av chefer, olika ledartypsstilar, och beroende på om man jobbar 

inom Landsting, eller om man jobbar inom ABB, eller om man jobbar inom kustbevakningen 

så är det olika stil på management. Och man måste alltid börja med att klienten själv får 

beskriva inom vilken sfär, område man arbetar i, samt vad det är man vill uppnå. För det är 

först då en managementkonsult kan gå in –ta temperaturen, läsa av, göra lite intervjuer med 

klienterna inom området som man ska driva vidare och därav komma på den bästa planen för 

att nå vad vi kallar bästa läget. Alltså hur kan individen bli så bra som möjligt enligt 

företagets önskemål. 

Det som är viktigt det är att alltid ta klientens önskemål i första rummet. Det kan vara såhär 

beroende på vilket läge organisationen befinner sig i. Det kan vara att man är i tillväxtläge, 

vilket innebär att man måste ha en kanske mer aggressiv managementstil för att fortsätta 

tillväxten. Är det så att man konsoliderar så kan det krävas en annan managementstil som tar 

tillvara på dom bästa talangerna och ser till att man håller fast i det man redan har. Är det så 

att man krishanterar då är det ytterligare ett steg där man måste tänka på vilka variabler har 

jag, men vad är det som är målet och hur leder vi trupperna dit. Och det gör man ju då genom 

sina olika linemanagers. 

Hur vet man vilken roll man tar som konsult, för du beskriver att ni har olika 

angreppssätt. Hur avgör ni vilken ni ska ta? 
Första mötet, precis som det vi har nu. Företag kommer allt i storleksordning från en 

omsättning på 3 miljoner till omsättning på 100 miljoner. Då får dom beskriva vilken situation 

dom befinner sig i och sen samtidigt berätta vad det är dom vill uppnå. För man brukar dela in 

det i att ett bolag måste ju alltid ha en vision som är rätt så onåbar någonstans, men visionen 

förvandlas till en strategi och sen är det ju att den viktigaste ingrediensen att få strategin ut på 

fältet det är att ha bra personal med sig. Och en bra personal, vi tror att alla människor är bra, 

men olika människor kan bli ledda på olika sätt. Har du tio personer i ett rum kanske du inte 

alls kan prata till dem på samma sätt, för då kommer dom tolka budskapet på olika sätt och då 

blir utfallet dåligt. Så det handlar om en första intervju och stämma av läget, och sen ber vi 

också om att få se lite siffror. För att siffror bakåt och budgetar framåt och index hur man 

ligger till verifierar: är dom rätt ute, eller säger dom någonting som inte är sant. För det västa 

man kan göra som konsult är att ta ett uppdrag där man tror att läget är ett och så visar det sig 

när man lyfter på mattkanten så ligger det rätt så mycket lik där. Och då kan det bli rätt så 

svårt för då har man antagit ett uppdrag som då kanske inte alls är beredd att ta för 

förutsättningarna har ändrats. 

Klienten, hur stor roll har den, är det att de kommer med ett önskemål till er? 
Klienten är huvudfokus. Så fort man har tagit sig an ett uppdrag så ska man se sig själv som 

konsult att man ingår i den organisationen. Det är ungefär som man säger att man ska 

behandla den klientens pengar som sina egna. Och då innebär det att man försöker på ett 

sådant sätt, samt kritiskt sätt förstå sig på alla variabler som rör själva kunden för att kunna, 

det finns ju en anledning till att dom har kommit och bett om hjälp. Det är ju att dom är i en 

situation som dom vill förändra och man är lite vilsen, man vet inte riktigt vart man ska gå. 

Och det kan vara att en företagsledning inte vill signalera till folket nedan att man inte vet om 

vad som händer. Anlitar man en konsult så är man ju helt i konfidencialitet, förutom att någon 
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börjar se att man går omkring på deras jobb och så säger man att man är inhyrd för att göra 

lite intervjuer. Men samtidigt så är det rätt så stor frihet, för att som en VD på ett bolag, om du 

frågar en ekonomichef: så är har jag tänkt, vad tycker du? Så får du ett svar. I ditt huvud 

tänker du så här att: har den här personen svarat ärligt, har den svarat vad som är riktigt ur det 

perspektivet, eller har de gett mig ett svar som de tror att jag som VD vill höra? Som konsult 

tar du ingen hänsyn till sådant alls. Vilket innebär att en ekonomichef kan ha det lättare att 

uttrycka: vi ska byta faktureringssystem samtidigt som vi ska pressa kostnaderna samtidigt 

som vi ska öka våra rabatter hos våra leverantörer, jag har för mycket att göra mitt manskap 

kommer inte hinna med det här. VD:n frågar tror du att det här kommer att gå bra, hur 

fungerar det här? Jag har ju lönesamtalen nästa vecka,  säg att jag inte klarar av det här då är 

det ju kört. Ni ser skillnaden direkt. 

Så kommer man in som konsult så kan man bidra i att man kan ge kommentarer där det är 

högt i tak och där ingen behöver känna sig uthängd. Klienten är fokus och är egentligen det 

viktigaste där, för utan klienten så har ju vi som konsulter inga jobb. 

Så, de lösningar ni har är utifrån klienten som fokus. Har ni någon typ av 

standardiserade lösningar eller utformas de helt utifrån klienten? 
Om jag beskriver det så här: det finns olika typer av skelett för olika faser och sen fyller 

klienten och konsulten på med kött och blod. Och så skapar vi en kropp av det. Självklart så 

sitter vi inte vid varje tillfälle och uppfinner hjulet en gång till, utan är det en, är det ett bolag 

som ska gå in i en expansionsfas och ta sig in på nya marknader då vet vi vilken verktygslåda 

vi ska leta för att få fram dom komponenterna som är rätt för den här specifika klienten. Det 

finns inget "copy and paste scenario" där helt plötsligt så kommer Systembolaget in och säger 

vi behöver hjälp med en sak och nästa vecka kommer McDonalds in och så använder man 

samma koncept. 

Handlar det om expansion och inträde på nya marknader då kan man dra korsreferenser så 

klart och använda sig av samma verktyg, men inte till hundra procent, kanske max till trettio, 

fyrtio procent. 

Skulle du kunna beskriva arbetet, eller hur man kanske arbetar lite mer? 
Ja, om vi till exempel får höra att det är någon som kanske vill anlita sig av oss, då träffas 

man förutsättningslöst och så börjar man att prata i rätt så lösa termer om vad det är som 

klienten kan ha för vision. Så lyssnar vi av. Dom har kontaktat oss för dom vet att vi nånstans 

kan det här, men sen när dom har lämnat ur sig så mycket som kan med hjälp av våra 

följdfrågor etcetera så börjat vi snickra på kanske att sätt att tillmötesgå behovet så att det blir 

en match, men inte att vi gör tjugo PowerPoint presentationer och så här ska organisationen se 

ut etcetera, etcetera och lämnar över och säger vad tror ni om det här? Det vore ju knäppt. 

Utan snarare att vi sitter sen och diskuterar det här är vad vi tror i lösa parametrar kan fungera 

för er, vad tror ni om det här? Och i sånt fall skulle steg ett, steg två, steg tre se ut så här, 

utvärdering, sen steg fyra, steg fem, utvärdering och sen så sex, sju och åtta. Så man har ju 

hela tiden en tidsram man jobbar med som är tidsbestämd, där man måste gå in och vara aktiv, 

sen måste man backa undan och låta det verka. Och sen läsa av hur gick det. Gav ni oss rätt 

information? Om ni gjorde det, det vi gav till er har det fungerat? Om inte, vad är det som har 

gått fel? Reparation. Och under hela perioden så har man ju självklart jättemycket kontakt och 

inte bara på vårat kontor. Vi sitter ju hellre ute hos klienten och arbetar där. 

Vad är skillnaden med att vara hos klienten än att sitta på kontoret? 
Jag tror att för oss som konsulter är det bättre att vara ute hos en klient för då känner man av 

atmosfären. Man kan se hur operationsflödet fungerar och vad är det för stämning på kontoret. 

Är det rent, är det stökigt, ser folk glada ut, är det mycket missnöje? Så man kan läsa av 

väldigt mycket ifall man har radarn på när man är ute på en arbetsplats. Samt att man i och 

med när man väljer att sitta där signalerar att det är klientens bolag som är det viktiga inte 

konsultens. För har vi skakat hand så har vi skakat hand. 
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Kan det ha ytterligare effekter av att klienten ser er där och ser er aktiva, kan det ha 

ytterligare effekter på arbetet? 
Du menar att man helt plötsligt kommer in som en observatör och då skärper sig alla, eller hur 

tänker du? 

Ja om det kan ha för- eller nackdelar som du nämnde, kan det ha fördelar att de som 

har anställt er ser er aktiva och kan det resultera i andra saker? 
Ja, jag tror så här, att så fort någon ser delaktighet så tror jag att man känner sig tillfreds med 

dom man har anlitat att för göra ett jobb. Och då tror vi att det är mycket viktigare att vi visar 

oss. Nu pratar jag ju om vårat företag, det finns ju konsultföretag som är totalt tvärt emot, så 

det är ju egentligen jag förespråkar ju bara oss själva. Men det är viktigare för oss att kanske 

vara på plats och visa att vi är där, dels för att stämma av läget men också visa att det är ett 

allvar i det uppdraget som vi faktiskt sen fakturerar för. Nackdelarna kan vara om det är 

några, om det är ett bolag som befinner sig i ett krisstadium. Helt plötsligt börjar man se nya 

människor som kommer och börjar ställa massa frågor. Det, den mänskliga hjärnan om man 

får välja nånstans om du får information så är det väldigt sällan man väljer att tolka 

informationen positivt, hjärnan går in och tolkar den negativt direkt. Så är det så att folk vet 

om och så kommer det en rubrik att ja nu är stålindustrin i fara etcetera, etcetera, etcetera, helt 

plötsligt börjar det dyka upp folk och börjar prata om vem gör vad och hur kan man optimera 

arbetet. Det så klart sätter ju igång den här undervirveln av oro och det måste man ta på ett 

väldigt delikat sätt såklart, men det är ju en nackdel som kan finnas såklart, men då pratar men 

egentligen inte om företaget i produktion, utan det är snarare om dom anställdas personliga 

känslor, men dom tycker vi är minst lika viktiga. Så därför måste man vara jätteförsiktig när 

man balanserar. 

Är det några speciella egenskaper som krävs för att vara en bra managementkonsult 

och hur man bör vara? 
Jag tror att man måste vara rätt så öppen och ge förtroende och visa utan att man skryter men 

att man ska kunna visa och prata att man förstår sig på klientens problem och i att man kan 

hitta lösningar. Det finns egentligen inga genvägar till det här men det som krävs är 

erfarenhet. Om man inte har erfarenhet så är det ju väldigt svårt att dra sina egna slutsatser 

och världen ser ju rätt så annorlunda ut var man befinner sig och är det så att ett bolag som är 

svenskt ska etablera sig på den norska marknaden, till exempel där helt andra handelsregler 

gäller, det ligger ju utanför EU och det ska vara tullfritt lager, och man måste sätta upp ett AS 

bolag då som är ett aktiebolag eller jobbar som underleverantör. Då är det ju viktigt att man, 

har man identifierat vad det är man ska göra så får man välja konsulter därefter och det är 

faktiskt många som slänger ut krokar till olika konsulter att då sen också ta reda på är det här 

det bästa som vi behöver. 

Är det ofta så att man presenterar vad man har gjort tidigare, eller hur skapar man ett 

förtroende till klienterna? 
I vårat fall så är det mycket word by mouth. Vi jobbar mycket på det här ringar på vattnet 

effekter. Helt plötsligt så har vi på grund av att nån rekommenderade oss för dig. Du har 

pratat med oss för du tyckte att det här med konsultverksamhet det, men vadå man ska betala 

en massa pengar för att bara sitta och prata, vad handlar det om? Men sen så kanske vi visar 

att vi förstår situationen du är i och vi kan hjälpa dig att gå framåt. Ett exempel på det kan 

vara: du har ingått en förhandling med nått nytt företag eller någonting som kommer att ske i 

framtiden och du visar oss dom handlingarna och vi sitter och pratar och diskuterar. Jag kan 

motbevisa och säga att till dig att såhär: med våran hjälp så kommer du att kunna tjäna 

femhundratusen på det här. Men för att jag ska hjälpa dig att göra det så vill jag ha tio procent 

av det. En del personer då tänker så här: vad bra, jag har tjänat fyrahundrafemtiotusen och 

tycker att det här är kul. En del tänker så här: varför ska jag betala dig femtiotusen. 
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Helt olika mindsets hos olika människor och då krävs det ju olika tillvägagångssätt, att: men 

du förstår ju inte, jag har, vi hjälper dig ju med det här, men det får du ju inte gratis. Och då 

helt plötsligt får du ju ett förtroende för oss och helt plötsligt så pratar du med din väninna 

so  ska    a  n   lt annan sak  M n snacka   d “X” f   att do   a   u fakt skt kunnat hjälpt 

mig med det här. Och den delen blir ju den viktigaste delen. 

Vi, vi tycker själva att när bolag går ut med strålkastarljus och ska visa alla dom har hjälpt, så 

ser vi det som en varningssignal och skulle kanske ibland råda företag att faktiskt testa å få in 

både offerter och förslag från andra företag också. För det säger sig självt att är man ett bolag 

som går ut och skriker att vi har trehundra anställda och kontor på bästa lägena i alla städer, 

då helt plötsligt om ditt bolag omsätter tjugofemmiljoner och en konsulttjänst som du ska ta 

ett arvode för, då måste du förstå att du betalar för faktiskt rätt så dyra overheads hos dom 

som gör arbetet åt dig. Och det är ju pengar som man kanske skulle ha behållit inom företaget. 

Finns det andra sätt att få det här förtroendet som du beskriver? 
Beror helt på inom vilka industrier man är i. Sitter du inom ett stort bankväsende, ett stort 

aktiebolag till exempel som har massor med personers pengar och ansvar inför etcetera då är 

det ibland även om det inte är det bästa, det säkraste för dom som är ansvariga för att beställa 

t änst n att kunna sä a: nu  a  v  fått  n ”Mack nz  ”  Ja, do  ta  t     l on   f   d t  ä  

jobbet, men vi har ju deras stämpel på det så vi vet att det kommer att bli rätt. Så man köper 

ett stort namn för att säkra sig själva gentemot alla andra, och det är det en del företag gör, 

dom går ut och special nischar sig på att ju mer vi lägger på att synas, ju större acceptans 

kommer det att vara. Men vi har valt att inte gå in på den marknaden. Så visst, vi har en 

hemsida, vi har bra material som vi delar ut, men vi föredrar att få förtroendet via personlig 

kontakt, för det är väldigt svårt att få på annat sätt. 

Kan du beskriva erat varumärke, hur ni vill uppfattas? 
Ja, vi  “X” v   a   ngen ambition i att varumärket ska få samma igenkänningsfaktor som 

McDonalds, utan det vi är nöjda och tacksamma med det är att om personer i beslutsfattande 

sällningar vet om att vi finns på den lokala marknaden och börjar ta en dialog. Då har vi 

kommit väldigt, väldigt långt. Och det är viktigt för oss. Och då tillbaka till det här med ringar 

på vattnet, att gör jag ett bra uppdrag för dig så kommer du rekommendera mig för någon 

annan och det är värt mycket mer än två helsidor i Dagens Industri och massutskick med 

email. För att tillbaka om vad jag sa om jantelagen, om någon får ett email där det står 

konsulttjänster gällande bam, bam, bam, det hamnar i deleteboxen direkt. För folk vet inte om 

att dom behöver det oftast förens det är försent tyvärr. 

Du pratar om det här med kontakter, jobbar ni aktivt med att behålla relationen med 

tidigare klienter, eller hur fungerar det? 
Det är livsviktigt. Det är, om jag utför ett jobb åt dig är det självklart i mitt intresse, i vårat 

företagsnamn att det har gått bra. Och man håller hela tiden uppföljande dialoger. Är det så att 

jag har gjort ett bra jobb åt dig i marknadsföring och strategisk försäljning och sen ska ni 

expandera på en ny marknad då känns det rätt så naturligt att vända dig till oss igen för att: 

men vi har ju vart på ditt jobb, vi vet ju hur det ser ut, jag känner Leif på lagret, jag känner 

Maggan på ekonomiavdelningen, jag känner allihopa, vi har ju pratat förut och resultatet blev 

ju bra. Så varför ska du öppna upp det för någon annan och släppa in någon annan i din borg 

när du redan har en partner. 

Så att det blir mycket att, man brukar säga så här att: om du har en miljon så är det lättare att 

tjäna en miljon än om du inte har någonting. Och det är ungefär så här att den businessen som 

vi bedriver idag så är det nästan sextiofem procent hos kunder som vi redan har gjort arbeten 

hos och dom resterande är i stort sätt upp till då, nästan upp till hundringen, av 

rekommendationer av dom vi redan har gjort jobb åt. Eller alternativt: gör jag ett jobb åt dig, 

du jobbar på Korvbrödbagarn, sen flyttar du du blir marknadschef på Mediamarkt så går du 

till VD:n på Mediamarkt och säger såhär: när jag var på Korvbrödbagarn så hade vi lite 
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bekymmer med teamwork och jag märkte att våra firstlinemanagers inte kände att dom inte 

visste vad som förväntades av dem, så vi gjorde klara och tydliga besked i rollbeskrivningar 

etcetera, etcetera och det var det här bolaget som gjorde det. Jag känner att det är samma sak 

här. Ska vi inte träffa dom? Det är precis det jag har tänkt på, men jag har inte vetat vem jag 

ska vända mig till! Klart. 

Så det som är viktigast här, är istället för varumärke i igenkänning på logotype och 

företagsnamn, så är det snarare renommén som man har i väl utförda uppdrag. Och då hamnar 

man ju tillbaka på det att det viktigaste för oss det är att kunden får förtroende och att vi gör 

rätt saker åt kunden. Och rätt saker är inte alltid det kunden vill. Och det var det jag sa med 

högt i tak, att ibland är det lika. En del säger att om vi tar konsultverksamhet kommer vi att 

tjäna så här mycket mer och vi säger kanske så här att vad bra att ni tog in oss för nu kommer 

ni inte att gå back. Och ibland kommer det som en chock. 

Du  ä    ” ä     k  ”, d    å      kopp          f          då,             ä      v d som 

fungerar? Den här erfarenheten, vad är den baserad på? 
Egna upplevelser, egna studier och eget nätverkande. Det, man kan läsa sig till väldigt, 

väldigt, väldigt mycket. Jag har personligen haft fördel så att, ni vet vem Richard Branson är, 

jag har suttit på en privat föreläsning med femtio andra när jag jobbade som kommersiell 

direktör i Storbritannien. Det gav ju mer för mig än att läsa hundra böcker. Han hade precis 

lanserat sitt rymdprogram, alltså det här är en snubbe som hoppade in i en taxi när han var i 

början på sitt skivbolagsemperium och taxichauffören säger att det är ju du som är den unga 

killen som har Virgin Records,  ja just det, du här är ett demo kan inte du lyssna på det och se 

vad du tycker det är jag och mitt band. Det var Phil Colins och det var Genesis då och det blev 

en av deras största, tyngsta band då. Och när man sitter och hör en sådan människa prata om 

hur viktigt det är med erfarenheten då förstår man också att det är väldigt svårt att prata om 

någonting som man kanske inte har upplevt själv, man kan kanske ge infallsvinklar, men man 

kanske inte kan allting själv.   

Och därför är det också viktigt för oss inom konsultbranschen att är det så att jag har tagit ett 

uppdrag där jag vet att vi inom vårat område kan sköta sjuttiofem procent, men det är 

tjugofem procent som vi kanske inte klarar av själva, då innanför det arvode som vi tar ut, så 

tar ju jag in en extern kollega som jag litar på som får utföra det arbetet under min vinge. Är 

ni med? Att på så sätt kan man via sitt nätverk med andra konsulter också vara väldigt 

anpassningsbar. Man kan plocka ihop dom legobitar som passar bäst och så bygger man det 

bästa. 

Är det så att klienter kommer in och frågar efter diplom eller vill ha bevis på kunskap, 

       k    ä       “v  k   d    ä ”, “v       ä    å  ä   ä   ”? 
Vi har ju allt det, alltså, vi har allt det så att. Jag satt och pratade med en VD för ett bolag här i 

Örebro i måndags som gång på gång tyckte att det var viktigt att uttrycka att han var ansvarig 

för trettio anställda och en omsättning på femtiofyra miljoner. Och det harklade sig fast och 

jag förstår varför, att dels så var det en åldersskillnad mellan oss som per automatik så tänkte 

han att: vad kan jag lära honom? Nu har jag ju äldre medarbetare så där kanske vi kan då om 

åldern är viktig. Men tillslut så var jag tvungen att tala om för honom och säga så här att jag 

tycker att du fokuserar på fel sak för att mitt sista budgetansvar jag hade för ett stort bolag då 

var jag ansvarig för åttahundrafemtio miljoner och femtiosex anställda, så att om vi ska mäta 

muskler i och med det då har du ju förlorat och det ju inte det vi ska göra, vi ska ju ta reda på 

vad det är du vill och vilka problem du kan tänkas ha och vad du vill ha hjälp med. Och därav 

ska ju vi hjälpa dig på bästa tänkbara sätt. Ja men hur vet jag att ni kan göra det här och det 

här? –Ja vi har gjort ett liknande uppdrag åt en annan kund och så hör jag efter med den 

kunden om det är så att den kunden är villig att ringa den här personen och så lämnar den 

personen en referens och säger att som gjorde en liknande sak åt oss, och det väger ju så 

mycket mer. Men det är väldigt sällan som det är någon som frågar, i alla fall av oss i och 
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med att vi jobbar med nätverk och ringar på vattnet effekten. Då pratar vårat renommé för sig 

självt. För det är ju så att om du går i en butik och ska handla och är missnöjd så går du ut och 

berättar det för åtta kompisar, är du nöjd går du ut och berättar det för en eller max två. Och 

det är ju dom två sen som är med och sprider vårat budskap så att säga. Var det ett ok svar? 

Frågan gällde ju bevis på: kan vi göra det vi kan, diplom etcetera, etcetera. Och då sa jag att 

ibland krävs det, men oftast är det så att vi, att dom har kommit till oss det är ju det som talar 

för sig självt. Men det händer ju att det är någon som kan komma till oss och prata om: vi 

behöver hjälp med det här och som jag sa tidigare: vet jag att vi kan gör sjuttiofem eller åttio 

procent och sen tar jag hjälp av någon eller några kollegor då gör vi det. Men är det så att vi 

känner att jag kan bara göra tio procent så kanske jag snarare hjälper till och skickar dem till 

någon annan som jag vet är duktig på det. Men det kanske är så här att i det hela arbetet dom 

där tio procenten som vi skulle kunna göra det blir faktiskt vi som gör dom i slutändan ändå, 

men kundens hela projekt är säkerhetsställt för det är satt i bättre händer än hos oss från 

början. Så det är tillbaka till det igen att man måste vilja hjälpa till annars går det inte. 

Känner ni av några förändringar inom branschen, att det går vågor med vad som är 

populärt, att klienterna kommer in med speciella behov efter trender?  
Om vi säger så här att media är ju fantastiskt på en mängd olika saker. Just trender har blivit 

dom sista ett och ett halvt åren, så har det varit så att alla har varit väldigt återhållsamma för 

det pratas väldigt mycket om hur dålig ekonomin är. Och går man in och tittar på vissa företag 

så går det faktiskt inte sämre för dem, det går bättre. Men dom blir hjärntvättade till att sätta 

svångrem och bälten och skyddshjälm på så dom vågar inte investera för framtiden. Och det 

är livsfarligt. För det är precis i ett sådant här läge man ska rikta in sig framåt vart man ska 

någonstans. Helt plötsligt skulle alla i hela världen lära sig LEAN tekniken till exempel då hur 

man ska arbeta mer effektivt etcetera, etcetera och share best practice, och economy of scale, 

hela den där delen. Och då skulle man ha det i allt, och då tänkte man så här att: jo men det 

här kanske är overkill liksom du ska ha ihjäl en mygga liksom men du behöver inte köra över 

den med en pansarvagn, utan ta det lite lugnt istället. –Ja men vi har hört att det här är bra. 

Tillbaka då till det jag sa tidigare att stora aktiebolag måste anlita som är välkända och har 

den där gyllene stämpeln, för det är viktigt för dom. Sitter det någon på en ledande roll som 

ska anlita en konsult så vill dom jätte gärna att det ska vara i linje med vad som är 

trendmässigt så att säga. 

Vi bryr oss inte så mycket om det där, vi jobbar fortfarande med människor och det spelar inte 

någon roll vilken bild dom har när dom själva kommer in. Kan man väl lägga fingrarna på 

pulsen och prata med dom ett tag då förstår man egentligen vad dom behöver hjälp med. Och 

vi brukar säga: nice to have och need to have. Nice to have det kanske vi kan glömma lite nu. 

Det som är need to have kör vi på. Och det är det som är det viktiga. 

Klienterna, upplever ni att de har stor insyn i branschen? Du pratar om att de kan 

LEAN, att dom snappar upp trender, eller är dom ganska okunniga? 
Det blir oftast att man pratar med folk som sitter instängda i sina silos. Och det här är en sak 

som vi jobbar väldigt hårt med när vi jobbar med ledarskapsutveckling. Vi menar på så här 

att: det är jättebra att vara duktig på sin bransch såklart men sen då? Nu pratar vi om fyra 

tidsdimensioner, solklart dåtid igår, nutid idag, framtid imorgon, och för som flesta 

personerna i och med att dom sitter i ekorrhjulet och ska prestera, prestera och prestera så bli 

imorgon igår plus idag. Så har man imorgon. Och vi vill ta folk i våra uppdrag och lyfta 

huvudena så att dom går in i den fjärde dimensionen som är den potentiella framtiden. 

Det som har hänt i Europa nu med ekonomin, Eurokrisen etcetera, etcetera. Tänk vilken 

katastrof för svenska bolag som exporterar. Åttiofem procent för två år sedan gick till Europa 

av allt Sverige exporterade. Okej, vilka länder i Europa är det som har problem, ja det är lätt 

att räkna upp de som inte har det. Och där helt plötsligt så måste ju det ha en påverkan för om 

din export är så pass stor till ett område som får problem med dom finansiella medlen det 
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kommer påverka alla. Dom som har varit  vakna har kunnat varit med och sett att det här 

kanske ska ha hänt. Eller tagit hjälp i vad ska vi göra om det här händer. Och dom har börjar 

exportera både till Nord- Sydamerika och till Asien och Indien och på så sätt balanserat sin 

orderbok så man inte lägger alla sina ägg i Grekland, Spanien, Portugal för då har man ju 

ingen business egentligen. 

Så att är som väldigt insatta i vad som sker utanför deras eget område där som gärna berättar 

att dom är bäst, störts och vackrast, vilket är bra att ha självförtroende, det är jättebra, men 

samtidigt så måste förstå att världen är rätt så stor och den snurrar rätt så fort. Så man måste 

också vara rätt så ödmjuk och tänka på att om det här är bra idag, kommer det fortfarande vara 

bra imorgon? Om inte, vad måste jag ändra? 

Hur är det att vara ödmjuk som konsult, gentemot att ha självförtroende? 
Jätteviktigt. Det är, alltså, utan ödmjukhet så kommer man ju ingenstans skulle jag vilja säga. 

Det har ju att göra med emotionell intelligens egentligen på sin hög spets. Du måste på ena 

sidan vara väldigt inställd på att lyssna av men samtidigt på att ge feedback relativt snabbt så 

att klienten förstår vad det är dom har bett om faktiskt har gått igenom och sedan så att man 

lever igenom och utför arbetet såklart. Vi är rätt så prestigelösa, det är inte viktigt för oss om 

vi gör ett arbete för en kund och det innebär för bolaget att det går jättebra. Vi känner aldrig 

vikt av att på bolagsstämman eller på årets personalfest bli uppkallade och tackade för 

hjälpen. Det är inget intresse för oss alls. Gör vi ett gott arbete är det, det är det som vi tycker 

är inom våra ramar och sedan att det är positivt det får följdeffekter. Men det, jag tror att 

Wallenbergarna sa: verka utan att synas. Och jag tror att det stämmer rätt så bra på oss också. 

Vi har ju varit inne på utbildning och annat och vad känner du att det innebär det att 

vara professionell inom erat yrke? 
Definiera professionell 

Du var inne på sekretess, att det kan vara en del i att vara professionell. Om vi tänker i 

dom banorna, hur man uppfattas som konsult men också vad man utstrålar till sina 

klienter. 
Jag tror att det är som allting annat. Jag tror det blir helhetsintrycket som blir det som är det 

viktiga. Jag tror att det är väldigt många som kan spela ett bra spel och prata väldigt mycket, 

men som sedan inte presterar så mycket. Och det tror jag är en av en konsults farligaste 

riskmoment, att blir självförtroendet för stort och man tror att vara professionell innebär att 

man tar in alldeles för många klienter, då tror jag man misslyckas rätt så fatalt. Det är bättre 

att jobba med fem uppdrag och göra dom till hundra procent än att jobba med åtta uppdrag 

och göra dom till sjuttio procent. Det blir bara pannkaka. 

Att vara professionell för oss, det är ju, vi har egna etikregler som vi har satt ihop med 

parterna som vi jobbar med. Det är saker som vi ska kunna vara ansvariga för hela tiden. 

Varje uppdrag som vi tar måste vi kunna känna att även om vi ställer oss opartiskt till kultur 

och religion och kön, så måste det ändå kännas att vi tar ett uppdrag för att det känns bra för 

oss. Är det någon som kommer till oss och säger så här: vår vision är att göra det här företaget 

så vinstbringande som möjligt för då kan vi stoppa invandringen i Sverige. Det är ju ett 

uppdrag som vi inte skulle ta till exempel. Och samtidigt så är det nog många andra som 

skulle det, för om uppdraget är värt rätt så mycket pengar så är det kanske en del som 

glömmer av att det finns ju en andemening i vad man sätter sitt företag i samma sits som. 

Så att vara professionell tror jag går ifrån att bara vara öppen och ärlig och göra ett bra jobb å 

sedan att man ska ha god sekretess. Är det så att klienten inte vill berätta för någon att dom 

har tagit hjälp då är ju vi dom sista som ska berätta det. Sedan om det är någon i personalen på 

f   ta  t so  sä    att:  a a nu  a  d t ko   t  n konsult  ,  a  känn      n ”…” oc  d t ä  

någon som frågar mig utifrån det, då måste jag helt enkelt kunna säga så här att: enligt 

uppdragsgivaren så får inte jag prata om det här. –Ja men du har ju varit där. –Ja jag har varit 

där. –Ja men vad gör du då? –Det får jag inte säga. Och så får man vara på det sättet. 
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Vad har det för effekter att ha den här respekten gentemot sina klienter? 
Jag tror att det bara föder god vilja. Jag tror igen att det har med förtroende att göra. Om vi 

ska prata om klimatet i ditt företag och efter ett möte eller två möten så får du en återkoppling 

att jag har stått ute och pratat med någon annan om ditt företag, då är ju jobbet kört 

egentligen. 

Det är ju ungefär som någon som jobbar på en HR avdelning, Human Resource, och det 

kommer in en person och gråter och berättar att dom har hamnat i nån situation som inte alls 

var önskvärd, och den HR personen står och berättar det senare på kvällen för en annan 

kollega, det är ju kontraktsbrott. Man, så får man ju inte göra tycker vi. 

Vi var inne lite på kunderna. Upplever ni, eftersom det är en tjänst ni förmedlar, att 

man måste övertyga dem om vad dom får av en konsulttjänst? 
Om man säger så här att det är: ett, vi har ett problem med, eller vi har frågor kring, vad ska vi 

hitta på, vi kan ha frågor gällande vi har en verksamhet i Örebro och vi tänker vi säljer kläder 

låt säga. Businessen går jättebra, vad bra den går, kolla vad vi blir rika, nu vill vi gå in på en 

annan marknad, vi ska öppna både i Västerås och vi ska öppna i Karlstad, tror ni att det 

kommer gå bra för oss? –Ja, vad tror ni själva? Och så får man börja gå ner till det här då att 

affärsplanen i grund och botten var baserad på Örebro, det var marknadsplanen också, ni har 

rötter här, ni har nätverk här alltihopa. Nu ska ni vidare till Västerås och Karlstad, jag ser på 

erat budgetarbete att ni tror att det kommer gå precis lika bra i bägge städerna, varför tror ni 

det? Och redan där då så börjar dom tänka till, och så får man börja dra in och börja prata om 

att om vi ska göra det här på rätt sätt så måste vi göra dom korrekta affärsplanerna, måste 

utvidgas till två nya områden, vi måste göra nya individuella marknadsplaner för varje ny stad 

där konkurrensanalys, allt, allt, allt demografi, allt ingår och det kan vi hjälpa till med. För att 

sedan inte bara få en massa papper, siffror på papper men att dra rätt slutsatser. För det är ju 

så att ni räknar med ni ska göra det här, men egentligen ser det ut på ett annat sätt, då kommer 

all den här bufferten som har gjort att ni vart så framgångsrika, då sätter ni den på knivspetsen 

och då räcker det med en dålig december i en av städerna, inte i Örebro men kanske i Västerås 

eller Karlstad, så går det i konku s… -så har vi aldrig tänkt. –nej precis, och så börjar man 

arbeta därav och helt plötsligt då så har man planterat ett frö i att här är det någon som tänker 

på ett annat sätt, inte för att vara elak utan snarare för att hjälpa till och det är ju det 

konsultverksamhet egentligen går ut på: att få någon att titta på saker med nya ögon. Och vi 

brukar säga så här att: för att du ska kunna fatta ett beslut så behöver du minst tre alternativ. 

Två alternativ är egentligen ingenting, utan man får nog kunna presentera lite olika scenarier 

och det är där våran erfarenhet kommer in, för att ni två som har den här klädaffären tänker 

bara det här går så jättebra och har blivit lite fartblinda av det, men helt plötsligt kanske ni 

behöver veta att oj då hur fungerar det och hur fungerar det, vad ska vi ha för butiksläge, vet 

vi vad ett a-läge, ett b-läge, och ett c-läge är i varje stad, kontra är det viktigt? Man kanske 

kan tjäna ifall man har rätt koncept lika mycket pengar i ett b-läge som i ett a-läge, fast hyran 

är trettio procent billigare och vad gör det på marginalen? Det är ju sådana här saker som man 

hjälper till med, och det tar ju tid. 

Så målet är uppdelat, eller ni följer med under vägens gång kan man säga? 
Ja, det är ju väldigt sällan, om vi säger så här är det är någon som kommer in och säger så här: 

jag vill gå ifrån ett handelsbolag till aktiebolag och jag vill att följande bolagsform ska 

registreras att det ska fungera etcetera, etcetera. Okej då kanske vi sitter tänker så här: hur 

många delfilialer finns det i det här, det är ett arbete som kommer att ta två timmar. Mm 

tretusen ex moms. Klart. Ett enkelt uppdrag. Ett större uppdrag då är det ju att följa det från a 

till ö, men inte så länge butiken är öppet, utan göra hela processarbetet. Men processarbetet 

som vi gör är ju lika viktigt om man väljer att öppna än att inte öppna. Och det är en sak som 

klienten ibland har svårt att förstå. För i deras ögon så är ju uppdraget värt om dom öppnar 
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och så kör man, men det som vi kanske gör är att räddar deras ekonomiska liv, och det är ju 

faktiskt ännu viktigare. Kan man ju säga. 

Så hur gör man för att reducera den här osäkerheten som kunderna ändå har? 

Använder ni er av steg och er expertis? Så att vi har uppfattat det rätt? 
Mhm, mhm 

Det känns om att man övertyg      o      v    oc     d    åd,     “        på           

 ä  ”,     do  upp äck          … 
Det är det som är viktigt, och sen då som konsult, som jag sa tidigare då är det inte viktigt att 

ge dom receptboken. För att det kan också vara livsfarligt och det är därför vi har försäkringar 

som sträcker sig att är det någon som har misstolkat någonting som vi har sagt och gått och 

gjort någonting och det sedan inte blir bra och kommer med anspråkskrav, då är vi ju 

försäkrade mot det och så har vi bra advokater också så vi vet ju hur vi ska gå tillväga. Men 

ibland är det folk som inte berättar hela sanningen om hur saker och ting är och sedan vill ha 

hjälp och så säger man att om det är såhär som du har sagt så kan rekommendationen vara att 

göra antingen såhär eller såhär. Men det är ju bara beroende på om situationsanalysen är sann. 

Så det är mycket förarbete. Ska vi ut och göra en ledarskapsträningar eller om vi ska ut och 

göra teamworksarbeten i stora bolag, då får vi först en intervju med uppdragsgivaren, men 

sedan så pratar vi också med folk, med kandidaterna. För att vad chefen tror är ju väldigt 

sällan sant, tyvärr. Hur fungerar det? 

Jag tycker att vi har fått med väldigt mycket 
Var det någonting mer utöver det här? Tycker ni att det blev grötigt i hur jag berättade saker? 

Nej absolut inte, du svarade på många av de saker vi inte hann fråga. Det blev inbakat, 

det hör ihop. 
Det är mycket som hör ihop, samtidigt så är det inget som finns. Man kan aldrig dra alla 

kunder över en kant och använda samma tekniker. Utan allting beror på mötet och vad det är 

man vill. 

Finns det någonting som du kan peka ut som det viktigaste, är det mötet med klienterna 

som är det viktiga eller är någonting mycket viktigare än allt annat? 
När man väl har kommit till mötet, som då oftast kommer i vårt fall via rekommendationer. 

Och det kan ibland vara att man träffar någon, när man är tillsammans med någon man redan 

har gjort ett jobb med och att man redan där helt förutsättningslöst kanske över en lunch eller 

en kopp kaffe kan till och med stå och dricka en bira i baren börja prata om någonting där 

klienten börjar prata om, eller den potentiella klienten börjar prata om att vi går igenom en fas 

nu som skulle, där vi kanske skulle behöva lite support. –Men vet du vad, kom förbi oss och 

drick en kaffe och berätta vad det är du tycker. Och sedan så sker vår återkoppling väldigt 

fort. Och därav har man ju redan egentligen hittat ett kollegialt samarbete där det egentligen 

bara gäller: är det så som du säger är sant och ni vill ha hjälp med det här, då kan vi erbjuda 

följande, i dom här olika stegen. Och så skakar man hand och så skriver man kontrakt och så 

är det klart. Sedan är det bara att sätta igång och jobba. 

Det är inte så att många klienter är ute och fiskar flera förslag på flera ställen 

samtidigt? 
Så kan det vara i många fall och då tror jag att det är folk som sitter och har lite panikkänsla 

och inte riktigt vet vad man ska göra. Men är det så att vi får någon av dom så bryr vi aldrig 

om att prata om vad dom andra har sagt. Det, alltså äldsta tricket i boken egentligen att –ja 

vart har du varit, vad säger dom och framför allt vad tar dom betalt. Och så är det någon som 

sitter och lovar samma saker billigare och tror att man ska få jobbet och sedan så går det åt 

skogen. 

Så att vi pratar egentligen aldrig om vad andra gör, utan vi fokuserar då på om vi ska göra det 

här kommer vi göra det på det här, det här och det här sättet med er inverkan alltid. Vi gör ju 

aldrig någonting utan att klienten har godkänt det. Vi står ju aldrig och pratar med personalen 
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individuellt utan att uppdragsgivaren har gett välsignelse för det. För då bryter man förtroende 

också. Utan det ska ju vara att är det så att en organisation går igenom en förvandling och i 

alla förvandlingar, många förändringar är ju till nittio procent det bättre, men det är lite svårt 

att se för folk. Klassiskt exempel: du har en slutfas, en neutral zon, och en ny början. Det är ju 

så det fungerar. Tänk er att ledningen på ett bolag sitter och går igenom den här fasen, vi 

måste ändra oss, någonting måste ske. Okej slut. Fasen i mitten där man summerar fram och 

tillbaka, fram och tillbaka vad händer sen? och sen så ska man starta. När man startar då går 

man och informerar organisationen och helt plötsligt så är det då många ledare som tror att: 

bara för att jag har accepterat att vi ska göra så här, nu ska alla köra från dag ett. Och 

glömmer av att dom också måste ha en neutral zon. Alltså ett slut, neutral zon, och en ny start. 

För annars förstår dom ju ingenting. Vad är det som händer, varför ska vi ändra det, varför ska 

vi ändra sättet vi arbetar på? Jo och grunden är egentligen för att vi måste öka produktiviteten 

annars läggs den här fabriken ner och alla blir arbetslösa. Men man kanske måste linda in det 

på något sätt och där ibland kan ju då vi komma in och vara dom som driver arbetet kanske 

både för ledningen: ni måste ändra riktning för annars är det kört, eller ni måste gasa på. Nu 

ska alla andra få reda på det, hur gör vi då? Ja, vi tar det väl på julfesten, NEJ! Alltså är ni 

med? 

Men du nämner förtroende vid flera tillfällen. Finns det något sätt som är mer effektivt 

att få förtroende genom? Någon faktor som ökar förtroendet? 
Jag förstår frågan och det också och det är tillbaka till rödvinet. Det beror helt på vem det är 

man har att gör med. Jag har suttit med en väldigt religiös människa en gång som vi kunde ha 

fått ett uppdrag med och personen frågade mig om min religiösa ställning. Och jag tror att 

många i det fallet kanske hade svarat honom, precis vad jag sa att en arbetare hade svarat sin 

VD: jag säger vad som helst för att få det här. Men jag sa precis vad jag tyckte och vad jag 

tänkte. Han tittade på mig ett tag och så sa han det där, det där var ärligt. Och därpå startade 

den relationen, som inte ledde till det uppdraget för dom var fel ute, men det ledde till en 

annan sak. Och jag tror att det är viktigt att man, att man står för det man gör och det man 

tycker för annars kommer det skina igenom förr eller senare. Alltså i både handling och i ord. 

Det var ett bra avslut 
(Intervjun avslutas) 
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Bilaga 3   

Transkribering av intervju med respondent 4   

 

Vad är din definition av en managementkonsult och vad innebär det?  
Alltså jag tyckte det var svårt, jag tycker inte att det är lätt, vad är en managementkonsult. 

Spontant känns det som det är en person som jobbar med att stötta ledare och chefer på olika 

sätt ,alltså så tänkte jag så och sen efteråt tänkte jag vadå management. Det låter ju väldigt 

flådigt så men det kanske i och för sig inte behöver innebära att det inte finns ett innehåll som 

är klokt och vettigt alltså utan spontant tänker jag att det är någon som  supportar, stöttar, 

leder, driver, pushar. Någon sorts handledare eller vad man ska kalla det för just själva chefen 

som finns i en annan vardag så skulle jag nog säga för det är ju kopplat management till 

konsult. Konsult för mig är någon som egentligen går in och gör det här stödet, som inte gör 

själv. Sedan kan det ju vara någon som gör själv men då blir problemet hur blir det när 

konsulten går ut genom dörren men det är en annan sak. 

Är det så att, du var inne på att man stöttar och leder, har man olika roller som en 

managementkonsult?  
Ja alltså jag skulle nog, jag skulle nog kunna tänka så att det är,  ja det har man nog men sen 

är det väldigt individuellt hur konsulten själv väljer att lägga upp sitt jobb. Jag skulle nog inte 

och det tror jag beror på vad jag naturligtvis är skolad i, min bakgrund är ju att vara 

personalare och då måste man komma ihåg vad sysslar vi med, jo vi håller på med styrning 

och vi håller på med stöd och mångt och mycket håller vi på med stöd därför att det är chefen 

och medarbetaren eller det är chefen som ska genomföra en organisationsförändring eller vad 

det nu är och då kan man säga att i rollen att vara  någon slags managementkonsult så kan du 

aldrig gå in och ta över det . Jag tror inte på den idén men det finns säkert 

managementkonsulter som skulle säga att det gör jag, jag går in och tar över, men jag tror inte 

på den idén, jag tror att det måste vara så att chefen eller ledaren är den som leder och min roll 

som managementkonsult eller som konsult är ju att ge chefen stöd på olika sätt, så tänker nog 

jag. 

Vilka egenskaper bör man ha som managementkonsult?  
Oj. Ja alltså om man säger om jag sätter mig i stolen och tittar på när jag själv har köpt den 

typen av stöd. Jag har ju i bakgrund att ha jobbat som personaldirektör då skulle jag nog 

definitivt säga att den här personen måste vara en som håller sig till att jag egentligen håller 

tidsplanen, jag tror att det är det viktigaste av allt alltså att går in i olika typer av projekt,  om 

man pratar förändring, utveckling eller vad det nu är. Det farliga är när man gör den här 

tidsplanen och projektplanen med en massa olika aktiviteter det är just det här att man på 

något vis nån stans på vägen så händer det någonting som gör att man inte kan hålla den 

tempot i aktiviteterna som dom ska ha och då tror jag att det viktigaste man ska göra som 

konsult i det läget, det är att se till att tidsplanen ska hållas till varje pris. För att annars är det 

oerhört lätt att det plötsligt bara glider iväg och sen och så blev det inte någonting med det där 

man tänkte sig så det skulle jag nog säga är en av de viktigaste sakerna, att se till att hålla 

tidsplanen. 

Finns det andra egenskaper som man ska visa inför klienten, när man möter klienten i 

början när de ska avgöra om den ska anlita just dig som konsult? 
Ja alltså jag tror att det läget är det oerhört viktigt att lyssna in och egentligen är det som att 

skriva en uppsats. Det har jag tänkt på många gånger eftersom jag själv en gång i tiden skrev 

både pm och uppsatser så det är lite samma metodik alltså det här stora först. Alltså lyssna in 

och sedan försöka tratta ned det så vad är kvar, vad är det egentligen vi ska fokusera på och i 

det läget som konsult eller min roll har varit oavsett om jag suttit på sidan och varit konsult 

eller den som ska stöd och hjälp så behöver man få det här. Vad är det konkret vi ska göra. 

Därför att oftast vill man göra allt och då måste man i det läget ha egenskaper att lotsa leda så 
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att den man så att säga gör uppdraget åt känner sig nöjd. Så han eller hon upplever att det här 

är det vi ska syssla med vi har satt den här tidsplanen och att man är nöjd med att man liksom 

får det gripbart i den situationen. 

När ni lotsar klienten, pratar ni mycket utifrån er egen erfarenhet eller hur kommer 

man fram till en gemensam lösning? 
Ja alltså min roll är ju aldrig att på något vis vara den som, vad ska jag säga, slår 

uppdragsgivaren i huvudet på något vis utan jag måste få uppdragsgivaren att själv fundera på 

vad han eller hon har kommit på. För ofta sitter de på svaret själva men de kan inte se det för 

att de är för stressade eller  har mycket att göra eller liksom så och då gäller det någon stans 

att få dem att egentligen upptäcka och formulera vad konkret de vill att vi ska göra och vad är 

det för resultat de vill uppnå. Ibland kan det också vara nyttigt att de funderar själva på vad 

det är de vill åstadkomma. Då kan man säga att har man då redan skissat på resultatet först ja 

jag tror ibland för ska jag sen som konsult gå in och göra ett bra stöd så är det oerhört viktigt 

att vi har kommit överrens om vad vi vill uppnå.  Annars är ju risken att jag jobbar med fel 

saker och det kan jag nog säga med tanke på de erfarenheter jag gjort oavsett vilken sida jag 

suttit på så är det jätteviktigt att få uppdragsgivaren att konkret formulera det här vill jag att vi 

ska uppnå och då är det inte jag som ska göra det utan det är ju uppdragsgivaren som ska göra 

det. Där har jag gått bet några gånger, man lär sig lite det, för det är så väldigt lätt att man tror 

och så tror man att och då sitter man och pratar såhär och när det väl kommer till 

slutprodukten så säger uppdragsgivaren "nä men det var inte alls vad jag hade tänkt mig" 

"nehe okej vad var det då" därför att kommunikation är ju svårast av allt. 

Så den gemensamma definitionen på målet. 
Är viktigare än den gemensamma definitionen på uppdraget skulle jag vilja säga. Uppdraget 

ska man naturligtvis prata om men vart ska vi och vad är det vi ska uppnå, vad är det för 

resultat eller om man nu säger mål. Alltså vad ska vi uppnå, det måste man vara överrens om. 

För det tror jag man glömmer ibland, man pratar väldigt mycket om uppdraget men vart ska 

man då. 

Så klientens roll är, hur skulle du beskriva klientens roll?   
Ja alltså jag kallar det, du säger klient och jag säger uppdragsgivare men det är förmodligen 

samma sak då men jag tror att rollen i det läget är ju, min roll som konsult är att få honom 

eller henne att på något vis beskriva och bli bekväm i och formulera för sig själv vad är det 

han eller hon vill att vi ska uppnå. Och inte liksom på något vis ha utopier eller ambitioner 

som är felaktiga då och apropå att det här med att fundera på tidsplan och tidsåtgång så är det 

så här att om jag nu ska jobba två dagar i veckan eller två timmar i veckan det är ju jättestor 

skillnad på vilken insats jag kan göra och apropå vad det är för mål man vill uppnå och då är 

det så lätt att uppdragsgivaren eller klienten sitter och har någon slags önskelista och då är 

man inte realistisk. Därför det måste kopplas till den tidsåtgång som jag då egentligen ska 

lägga för att jag är ju en kostnad egentligen för klienten. Och då tror jag det är jätteviktigt att 

få klienten att bli mer, vad ska jag säga, bekväm, lugn, klar över vad han eller hon vill och 

varför tar man in en konsult. Jobbar du sen dessutom med om man nu pratar offentlig kontra 

privat sektor. Jag har inte jobbat, jo det har jag fast det är inte, nej det är så lite kan man säga 

jag har ju mest erfarenhet från den offentliga världen och där granskas det ju jättemycket vad 

det gäller upphandling eller om du nu går under tröskelvärdet så kan man säga ja men då är ju 

ändå frågan varför tar du in en kostnad på en konsult. Varför anställer du inte någon istället 

det är ju billigare. Så att ja jag tror det är jätteviktigt att få klienten klar över vad ska han eller 

hon och varför tar man in konsult så man kan motivera det. 

Vad tror du att klienten motiverar varför man tar in en konsult? ser de några fördelar 

med att anlita en konsult istället för att anställa någon? 
Ja absolut, jag sätter, jag kan ju sitta på andra stolen också då skulle jag vilja säga att ibland är 

det bara så att du måste ha in en extern person som kan peka med hela handen, säga saker, 
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göra saker som du inte kan göra när du själv är chef i organisationen. Du har varken vad ska 

jag säga legitimiteten eller auktoriteten och det är inte bra alla gånger att det kommer från 

chefen själv. Det är bättre att det kommer från någon som är lite utomstående, alltså en extern. 

Så det är klart att det finns en fördel i att du är en konsult som går i ett sammanhang och gör 

någonting men det är klart den som sen då är uppdragsgivare måste ju ha motiverat varför. 

För annars får du inte igång processen vad det nu är för någonting som ska ske och vad 

uppdraget egentligen handlar om 

Vad är viktigt i relationen till klienten? 
vad är viktigt, ja. Jag tror alltså  att lojalitet, det är ett lite slitet ord, men vem är jag lojal med, 

det är naturligtvis beroende på vad det är för uppdrag du har men om vi nu pratar 

organisationsförändring.  Så kan man säga att det är ju kaotiskt, det kan vara mycket känslor 

och det kan hända mycket i en grupp. Och då tror jag att det viktigaste av allt är att man som 

konsult i det läget har en lojalitet med sin uppdragsgivare och att man är tydlig om det när 

man går in i gruppen. Därför att man kan få förtroende, man kan få höra saker och vems fot 

står man på. Står man på uppdragsgivaren eller alltså så och då måste man vara gentemot den 

grupp man jobbar med att jag är en förlängning av uppdragsgivaren och då är det med den 

lojaliteten jag har. Det tror jag är jätteviktigt. Ja vad kan det mer vara. Sen tror jag det är en 

annan sak, det här med integritet. Alltså du får ju förtroende från din uppdragsgivare eller 

klient och det måste du hantera. Och det måste du hantera så att du på något vis inte tar med 

det i ett annat sammanhang och i fel sammanhang utan att du faktiskt håller någon slags, jag 

ska inte säga sekretess för det är ett för starkt ord men jag tror ni förstår vad jag menar, någon 

slags integritet och moral här. Man pratar inte om andra uppdragsgivare med andra 

uppdragsgivare alltså man pratar inte på det sättet och man går heller inte ut i gruppen och 

pratar om sin uppdragsgivare utan då är man tyst i sådana lägen. Jag tror att  just lojalitet och 

integritet det är två viktiga saker som man måste ha med sig. 

Du var inne lite på förtroende. Är det svårt att få en klients eller uppdragsgivares 

förtroende eller hur uppnår man förtroende? 
Ja men alltså det tror jag om man tittar på det när man köper konsultstöd utav olika slag och 

speciellt om man nu pratar om man själv är chef så känner man ju ganska, eller jag ska inte 

säga ganska fort men man märker om det finns något att skapa en förtroenderelation på.  Och 

det måste ske i det här därför att annars kan du inte. Jag kan inte gå in som konsult och jag 

kan inte heller anlita konsulten om inte det här förtroendet finns. För tror jag inte på den jag 

anlitar och jag som i det här fallet som konsult om jag inte tror på uppdragsgivaren då 

fungerar det inte och det är ju förtroendet det handlar om. 

Uppstår förtroendet när man träffar konsulten eller... 
Ja, ja det tror jag för det bygger ju på att det är två människor som möts. Nu tänker jag 

medans jag pratar men ja absolut för det är ingenting som, det är klart att man kan ha lyssnat. 

“Du oc   a  kan  u  a p atat o  El n t ll  x  p l oc    d t lä  t kanske du rekommenderar 

Elin och då lyssnar jag på dig för jag har förtroende för dig och då känner jag naturligtvis en 

större nyfikenhet, jag möter dig lättare men jag kan ju på en gång känna så att nej jag kanske 

inte vill ha honom eller henne och det tror jag är jätteviktigt oavsätt om man är 

uppd a s  va    ll   konsult n so   å   n ”D t  åst  fun   a  ä ,  an  åst  känna  ft  , 

man måste prata med varandra , har vi samma värderingar, ser vi på vad det nu är för uppdrag 

tänker vi lika runt det här med en grupps utveckling, etik och moral och lite andra sådana här 

saker. Man måste ha testat av det  och det gör man inte något annat än genom det mötet som 

sker. Första gången, eller första gången en av dem, för många år sedan anlitade jag en konsult 

och det kändes när jag åkte ifrån honom som att, vad hade jag varit på för möte för att han var 

jättetydlig med att "jag inte går in och jobbar med dig om inte du och jag hittar de här 

punkterna" men det lärde jag mig också att oavsätt om jag nu är den som är konsluten eller 
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den som nu beställer konsult så tror jag det är oerhört viktigt att reda ut, funkar vi ihop? , ja vi 

funkar ihop. 

Så det är mer samarbetet eller kontakten än.. 
Ja det är samarbetet och förtroendet för det här med lojalitet och integritet det bygger på att 

jag berättar massa saker för dig som chef och då måste konsulten klara av att bära det och det 

bygger på att jag litar på honom eller henne precis som konsulten i det läget känner att han 

kan eller hon kan lita på uppdragsgivaren. För det kan ju vara så att du som konsult kanske 

inte lyckas i ditt uppdrag och då måste man naturligtvis lita på sin uppdragsgivare. För det är 

inte alla gånger det handlar om, vad ska jag säga man pratar grupper  och förändringar och 

organisationsutvecklingar så är det ganska komplext för det är mycket människor man möter i 

det läget. 

Finns det andra faktorer för att bygga förtroende? måste man påpeka sin erfarenhet 

och kunskap eller att man är utbildad, kommer klienterna och frågar efter sånt eller är 

de ganska säkra på vad ni erbjuder? 
Nja, jag är ju inte så gammal i det här gemet, alltså, vad ska jag svara på det. Jag skulle nog 

säga att det är en kombination. Alltså min känsla har varit att man vet något om mig, så är det 

nog. Man har hört och vet en massa saker, ibland rätt eller fel. Det finns andra människor som 

har pratat positivt om en, om ens kompetenser, förmåga. Man kan ha jobbat med mig i något 

sammanhang så man vet vem jag är och det gör på något sätt att dom hör av sig och så säger 

dom, hallå vi kanske skulle kunna ha ett samarbete.  Och så påbörjas den här diskussionen  i 

det läget då. Så jag tror att det är någon slags kombination av att man hört av andra, man tar 

reda på själv och sen så uppstår det någon form av dialog diskussion mellan de här 

människorna jag möter. 

Upplever du att många av dina kunder är sådana som du haft uppdrag med tidigare 

eller dom som kommer till dig till största del är sådana som kommer via sina kontakter? 
Jag har bara fått på grund av mitt tidigare arbete, det märks jättetydligt att det är renomméet 

och det är det som finns kvar, man vet vem jag är och då litar man på mig och jag har en 

erfarenhet från den typen av organisationer, jag kan den världen och man behöver inte 

förklara så mycket för mig. Man har träffat mig eller hört talas om mig. Så i mitt fall har det 

bara varit det. 

Hur upprätthåller eller arbetar du med att upprätthålla relationer till gamla klienter? 
Jag brukar säga såhär och det är det tråkigaste av allt. Jag var och lyssnade på ett föredrag i 

höstas här och han var ganska kul den här mannen och han hade ett så sant, han pratade om 

det här med att sälja sig själv för jag är inte så bekväm i det här med att sälja mig själv. Jag 

känner, hur gör man då? Men i alla fall han var ganska kul vi var väl 50 personer i salen så 

säger han att ni har ju redan en kundstock ni har ungefär 10 % allihopa och jag tror att alla satt 

och tittade på honom och tänkte, har vi? var är den någon stans? Jag känner inte att jag har 

några direkt och då menade han på att mycket handlar om att man byter visitkort, man fikar 

man äter lunch man talar om att man finns.  Och så är det en slump. Han trodde inte på det här 

med att man har en plan och idé å hur man får de här uppdragen utan det bygger oerhört 

mycket på slumpen. Ni två sitter och pratar och så säger ni plötsligt därför att du och jag åt 

lunch. Och du säger plötsligt, jag skulle behöva någon som kan.. men jag åt lunch med henne 

idag och så plötsligt ger det ena och det ger nästa. Det var hans teori. Jag har ingen aning 

måste jag ärligt säga men tittar jag på hur jag fått mina uppdrag har de ju gått till så. Det har 

berott på att någon känner någon som känner någon. Inte att jag liksom. Vad ska jag säga, jag 

har inte skickat ut nyhetsbrev eller så. Jag har inte ringt upp utan det har handlat om att någon 

vet om att jag finns därför att någon kände någon eller att vi sprang på varandra i något 

sammanhang. 

Så du har egentligen ingen kontakt med dem efteråt eller att såhär uppdateringar eller 

att ni naturligt pratar med varandra? 
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Alltså nej den klient jag har ett avslutat uppdrag åt har jag endast viss kontakt med via 

Linkedin. Övriga klienter arbetar jag fortfarande åt mer eller mindre. Just nu är det väldigt 

mycket hos en klient och mindre hos de andra. Så att det går lite i vågor känns det som. 

Samarbetar du något med andra managementkonsulter? 
Nä, det är också sådär, hur gör man då säger jag som inte. Jag har ju alltid varit anställd så och 

jag har haft eget i ett och ett halvt snart två år så det är klart att i det läget funderar funderar på 

hur gör man då. Tjejen som ni hälsade på här nere som är konsult håller på att nätverka och 

allt möjligt. Jag har inte kommit dit hän än och då är det lite grann att man letar, man knackar 

på och man hör av sig och mycket tack vare att man känner någon som förmedlar kontakter 

för det är mycket så det går till då. Sedan kan man egentligen säga att jag varit dålig därför att 

jag tidigt fått uppdrag som tar mycket av min tid och som också kräver pendling. Det gör det 

svårt för mig att skapa ett nätverk här (i örebro). Däremot kan man säga att jag finns med i 

nationella nätverk men det bygger på min gamla erfarenhet där det finns personalchefer som 

känner till mig som ibland intervjuar mig för att de kanske har något uppdrag och sen blev det 

inget därför att det fanns inte pengar och så vidare då. Så jag finns inte i något formellt lokalt 

nätverk och i mitt fall handlar det om det här att jag far som en skottspole, konstant. Jag är 

inte i Örebro, så det är lite nackdelen med att ha uppdrag som inte är på orten. 

Hur fungerar det om det kommer någon till dig och ber om ett uppdrag och du kan 

utföra en stor del men den där lilla delen kan jag inte göra. eller det har kanske inte har 

hänt? 
Det har inte hänt så alltså det vet inte jag. Den dagen höll jag på att säga, den sorgen. Men så 

är det ju lite. Jag har ju inte varit igång så länge och dessutom är det ju så att eftersom jag 

finns. Jag har en fördel av att ha jobbat i en jättestor organisation därför att man på något sätt 

har jobbat med nästan allt konstigt också. Så jag känner att jag ibland har en styrka i att jag 

kan hoppa rätt friskt mellan de olika tuvorna utan att behöva bekymra mig så mycket. Men det 

är tack vare att jag stött på de här sakerna tidigare. 

Har du jobbat något på ditt varumärke eller är det viktigt?  
Jag i mitt fall så skulle det nog spela ganska stor roll dels för mitt tidigare arbete och många 

vet vem jag är genom det. Jag har ett gott renommé genom det i många sammanhang då jag 

utifrån det arbetat med att förändra organisationer, ta bort människor, effektivisera, spara, 

jobba med löneöversyn och alla de här lite större områden som det är genom personalmålen. 

Jag skulle behöva fundera över mitt varumärke men samtidigt är jag väldigt mycket det själv. 

Så det är snarare du som är ditt varumärke.. 
Inte företaget. 

Tror du många går till en konsult utifrån varumärke? 
Jag tror att i den värld jag har levt i och lever i så handlar det oerhört mycket om vem du är, 

vilka erfarenheter jag har och inte så mycket att jag har eller representerar det här företaget 

det var bara ett plus med ett företag ur avtalsmässiga synvinklar så det inte blir något konstigt. 

Hur skulle du beskriva att vara professionell? 
Att vara professionell, jaa professionell.. 

Gentemot klienterna 
Det innehåller ju oerhört mycket så frågan är vilken ände men ska börja. Jag var ju inne på det 

här med integritet och lojalitet. För mig så ligger det i att vara professionell. Ska se om jag 

kan ge någon sorts kort sammanfattning. Alltså jag tror att det handlar mycket om att dels ha 

en sakkunskap och att våga få klienten tydlig på målet vad vi ska uppnå och sedan hålla sig 

till det uppdraget och att vi faktiskt gör det vi en gång kom överrens om. Det skulle jag nog 

säga är att vara professionell. Så för mig är det både att ha någon slags sakkunskap i själva 

området, att se till att man uppnår det mål man har bestämt sig för och hålla den tidsplanen 

och sen ha någon slags integritet och ett klokt förhållningssätt till uppdragsgivaren och den 
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grupp eller vad det nu är, sammanhang som man sedan kommer jobba i så skulle jag nog 

sammanfatta professionalism, eller att vara professionell. 

Du var inne lite på det här med målen, hur utformar man lösningar till klienten? Är det 

att det utformas helt efter deras önskemål, vad de vill ha ut? 
Det är en klok fråga. Jag skulle vilja säga så här att om man nu är överrens om att man ska 

tillverka en stol , att det är målet så tror jag det är oerhört viktigt apropå att vara professionell, 

hur man gör det. Då måste man bestämma sig för är det jag som konsult själv som bestämmer 

hur man gör det för att vi ska nå dit eller är min uppgift att stötta chefen för att vi ska nå dit. 

D t ä  f         lt ol ka sak   , f  stå  n   u   a    na   F   ä  d t så att  a  ska    a “ u  t” 

s älv då  åst  uppd a s  va  n l ta på     att “ u  t” d t l s    a    M n dä   ot o  d t 

handlar om att chefen egentligen ska leda sin grupp eller vad det nu är, då är min roll helt 

annorlunda då ska jag ju supporta, stötta och då måste ju förtroendet bygga på att jag i så fall 

handleder, coachar, peppar, driver, chefen till att göra det han eller hon ska då. Så det beror 

egentligen på vad det är för typ av uppdrag. 

Finns det några standardiserade lösningar till olika uppdrag? 
Det finns det säkert. Det tror ju jag utan att jag vet men ja det skulle jag nog säga. Jag har inte 

valt att jobba. Hos min främsta uppdragsgivare till exempel, jag gör flera saker hos dem men 

har ett huvuduppdrag, eller det som börjar bli mitt huvuduppdrag i allafall och jag måste hela 

tiden stämma av de andra sakerna mot det, för det är svårt att hinna allt och då är det viktigt 

att man har en dialog med uppdragsgivaren för att stämma av vad som är rätt och fel och 

riktigt. Och så svarade jag nog inte på din fråga. 

Om det är standardmallar eller om det utformas nytt.... 
Jag är övertygad om att det finns och det finns säkert koncept man kan köpa typ som 

franchising, att man köper in sig och så får man så har man nån slags epitet och så kan man 

nog gå eller jag vet att man kan gå olika utbildningar få certifiering i olika saker. Jag har inte 

någon av dem om man till exempel pratar djupintervju om man pratar rekrytering så finns det 

mängder av sådana här olika certifieringar  som man kan skaffa sig och det är olika metoder i 

hur man egentligen rekryterar. Jag har inte någon av dem. Det kanske jag borde skaffa men 

jag har inte det i dagsläget i alla fall. Jag tror egentligen inte att det är jag.  Jag tycker ju att 

det är roligt att jobba med organisationsförändringar så oavsett om det handlar om det handlar 

om att ta bort folk eller utveckla människor eller lägga till människor. Det låter drastiskt men.. 

Så du är mycket hos dina uppdragsgivare? Eller kommer de hit ofta också? 
Jag har 28 timmar i veckan hos min främsta uppdragsgivare, det är ju ganska mycket och det 

har jag haft sedan innan jul och fram till midsommar. Det är mycket tid och sedan har jag ett 

uppdrag som är under uppstart som jag mer håller på att ta reda på vad som behöver göras och 

sedan har jag ett uppdrag åt ett litet företag som då och då behöver hjälpa till med något hos 

men det är sällan det inträffar. I och med att det främsta uppdraget tar så mycket tid hinner jag 

inte så mycket med det andra och det är lite farligt för man måste ju hela tiden ligga och tänka 

vad ska jag göra sen efter semestern nu då. Och då måste jag ju försöka hitta den 

uppdragsgivaren nu, inte vänta till efter sommaren för då har jag ju inget i höst. Så det är ju 

l t  “u u ” att känna att  a   åst    nna d t också   

Jag tror att vi är nöjda nu, tack! 
(intervjun avslutas) 


