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Problem 

Standardiseringar av arbetsprocesser hävdas leda till effektivisering och kvalitetssäkring samt en 

effektivare personal. Standardiseringar har blivit mycket vanligt förekommande inom olika typer av 

organisationer. Även managementkonsultorganisationer anses idag arbeta standardiserat, efter olika 

modeller och verktyg. Något som utsatts för hård kritik av många forskare som hävdar att varje 

klients problem kräver en unik lösning och att det därför inte är möjligt att lösa en kunds problem 

genom ett standardiserat tillvägagångssätt. Denna problematik har frambringat till grunden för 

denna studie som söker att finna svar på frågan om hur standardiseringar påverkar 

managementkonsultorgansiationer. 

Syfte 

Denna studie syftar till att sprida en förståelse för hur standardiseringar kan förbättra eller försämra 

managementkonsultorganisationers arbete. 

Tillvägagångssätt 

Denna studie grundas huvudsakligen på en kvalitativ undersökningsmetod där empirin har samlats in 

genom fem intervjuer och två samtal med konsulter från fyra olika 

managementkonsultorganisationen. Vårt empiriska material har sedan analyserats utifrån den 

teoretiska referensram som presenteras i studien. 

Slutsats 
Denna studie visar att standardiseringar påverkar managementkonsultorganisationer på flera olika 

sätt samt är en bidragande faktor för organisationens utformning av kultur och struktur. I studiens 

slutsats presenteras en modell med två idealtyper, en managementkonsultorganisation som är stark 

positivt inställd och en som är starkt negativt inställd till standardiseringar. Modellen påvisar att det 

finns en korrelation mellan standardisering och tre av de ämnena som presenteras i studiens 

underfråga: kunskap, konsultens egenskaper och komplexitet. 

Studien visar även att det finns ett samband mellan standardiseringar och kommunikation då en 

standardisering frekvent används för att underlätta kommunikationen till klienter. Att använda stan-

dardiseringar för att kommunicera vad som säljs till en möjlig kund kan dock innebära en särkoppling. 

I studiens slutsats presenteras en modell som påvisar att fördelarna av särkoppling är störst när ma-

nagementkonsulten arbetar standardiserat samt kommunicerar att de arbetar ostandardiserat.  

  



 
 

Abstract 

Title: A case study about standardization in management consulting firms 

Authors: Robin Bängs and Emelie Wong  

Supervisor: Love Börjeson  

Examiner: Cecilia Lindh 

Course: Bachelor thesis in business administration, 15p, FÖA300 

Problem 

Standardization of different processes is claimed to result in improved efficiency and quality assur-

ance as well as a more efficient staff. The use of standardizations has become very common in vari-

ous types of organizations. Even management consulting firms is today working very standardized, 

following different models and tools. This has been criticized by many researchers who argue that 

each customer's problem requires a unique solution and therefore they argue that it is not possible 

to solve a customer's problem by means of a standardized approach. This problem has been the basis 

for this study which seeks to find answers to the question of how standardizations affect manage-

ment consulting firms. 

Purpose 

This study aims to give an understanding of how standardizations can improve or prevent manage-

ment consulting firm's work. 

Methodology 

This study is mainly based on a qualitative research method in which the empiric material has been 

gathered by five interviews and two conversations with consultants from four different management 

consulting firms. Our empirical material has then been analyzed on the basis of the theoretical 

framework presented in the study. 

Conclusions 
This study shows that standardizing influence management consultant organizations in several ways 

and it is a contributing factor when organization's design their culture and structure. In the conclu-

sions of this study a model with two ideal types is presented. The first type is the management con-

sulting firm that strongly sympathizes with standardization, while the other type is highly unsympa-

thetic. The model demonstrates that there is a correlation between standardization and three of the 

subjects presented in the sub question, namely: knowledge, the consultant's characteristics and 

complexity.  

The study also shows that there is a correlation between standardization and communication as a 

standard can be used to facilitate communication. Using standards to communicate what is sold to a 

potential customer could, however, involve decoupling. The conclusions presents a model to demon-

strate that the benefits of decoupling, however, is greater when management consultant is working 

in a standardized manner and communicating that they are working non-standardized. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion till ämnet 

Andersson (2001) diskuterar globaliseringens effekter på olika marknader samt dess förutsättningar 

och hävdar att globaliseringen har ökat kraven på organisationer. Följaktligen drivs de till att vara 

mer flexibla och föränderliga för att vara konkurrenskraftiga, samt motsvara förväntningar som finns 

i globaliseringens snabba förändringstempo. I tiden vi lever i så flyttar och säljer allt fler organisatio-

ner ut arbetsuppgifter från den enskilda organisationen till marknaden, ett tecken på förändring. 

Konsulttjänster blir allt vanligare och marknaden av konsluter växer konstant då organisationer allt-

mer frekvent väljer att anlita konsulter istället för att själva anställa kompetensen (Furusten, 2003). 

År 1980 uppskattades managementkonsultationsbranschens vinst till tre miljarder dollar och 1990 

uppskattades samma siffra till 60 miljarder dollar (Clark & Fincham, 2002). Anledningen till att det 

blivit populärt med denna outsourcing hävdar Furusten (2003) är för att uppnå målet att skapa flexib-

la organisationer, vilket anses bli allt viktigare i samband med globaliseringen och tanken om att ut-

vecklingstakten ökar.  

I globaliseringens begynnelse upplevde organisationer förändringar i sin omgivning genom interna-

tionalisering, teknologisk utveckling och förändringar i krav på ledare. Då ansågs managementkonsul-

ter besitta den rätta kunskapen för att förändra strukturer, system och kulturer inom organisationer 

(Clark & Fincham, 2002). Under denna tid såg revisionsbyråer möjligheten att utveckla sin verksam-

het till att även inkludera området managementkonsultation, med en redan etablerad kundkrets. 

Därtill har en betydande tillväxt av nyetablerade företag inom managementkonsultation skildrats 

(Clark & Fincham, 2002). Enligt ”The Institute of Management Consultancy” är definitionen av mana-

gementkonsultation följande: 

”En tillförsel av objektiv rådgivning och assistans relaterat till strategi, struktur, 

ledarskap och procedurer till företags ledningar i långsiktigt syfte. Sådana upp-

drag kan inkludera identifikation av val med efterföljande rekommendationer 

och/eller tillhandahållande av en extra resurs samt implementation” (Curnow & 

Reuvid, 2003, s. 114. Egen översättning)  

Trots konsultationens inflytande och effekter på samhället är managementkonsulters arbete förhål-

landevis okänt. Forskare hävdar fortfarande att det finns mycket kvar att åstadkomma för att få en 

bredare och samtidigt detaljerad förståelse för konsulters aktiviteter, vilket gör det relevant att rikta 

akademiskt intresse för detta ämne (Clark & Fincham, 2002).  

1.1.1 Verksamhetsutveckling 

Vi har under vår studieperiod fascinerats över problematiken inom verksamhetsutveckling vilket är 

anledningen till att vi nu riktar vår studie gentemot denna ansats inom managementkonsultation. 

Verksamhetsutvecklingsfrågor är komplexa och i dagens samhälle blir det allt vanligare att organisa-

tioner anlitar olika externa managementkonsulter för att utföra uppdrag inom detta ämne (Furusten, 

2003). Organisationer är gjorda av människor, för människor, vilket gör att de är komplexa att förstå 

med många variabler som har betydelse vid arbete med frågor inom managementkonsultation och 

verksamhetsutveckling. Detta leder till att förändringsarbete i en organisation är svårt att kalkylera 
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och planera (Forssell & Ivarsson Westerberg, 2007). Något som Clark och Fincham (2002) anser legi-

timerar studier inom managementkonsultationsyrket ytterligare. Eftersom alla medarbetare är olika 

uppstår svårigheter i att veta hur en verksamhetsutveckling blir mottagen i en organisation samt 

vilket utfall en viss förändring kommer leda till. Hamrefors (2009) utrycker att detta beror på den 

komplexitet som finns inom en organisation med dess originalitet och unikhet. 

1.1.2 Standardisering 

Mintzberg ([1989] 2009) beskriver att standardiseringens inverkan på organisationer och dess an-

ställda är ett av de mest väldebatterade ämnena inom managementområdet. Att införa standardise-

ringar innebär att en organisation tillförs en mer förutbestämd och förutsägbar struktur, vilket kan 

tillhandahållas genom att exempelvis konformera arbetsprocesser och erfarenheter (Mintzberg, 

[1989] 2009). Mintzberg ([1989] 2009) presenterar fem olika organisationsstrukturer där konsultföre-

tag förklaras inbegripas i typen professionell byråkrati. En sådan professionell organisation arbetar 

med varierande och komplexa frågor som ofta kräver en lång utbildning eller mycket erfarenhet hos 

de personer som arbetar med sådana frågor. Komplexiteten och variationen av problem leder till att 

det är svårt för ledningen att standardisera produkten eller processen och istället anser Mintzberg 

([1989] 2009) att organisationen bör försöka standardisera kunskap hos de anställda inom den ope-

rativa kärnan. Standardisering innebär en kvalitetssäkring samt ett sätt för ledningen att styra organi-

sationen vilket är anledningen till att Mintzberg ([1989] 2009) anser att företag bör eftersträva en 

förhöjd standardiseringsgrad. Samtidigt kritiserar många forskare managementkonsulternas försök 

att sälja en standardiserad lösning eller verktyg för att lösa organisationers komplexa problem 

(Brunsson, 2006; Cunliffe, 2009; Clark & Fincham, 2002; Reihlen & Nikolova, 2010; Werr & 

Stjernberg, 2003). Denna problematik är anledningen till att vi valt att utföra denna studie. Werr och 

Stjernberg (2003) argumenterar också för att studier kring vilken utsträckning standardiserade pro-

cesser hämmar skapandet av ny kunskap skulle vara en värdig uppgift för fortsatt forskning. 

1.2 Studieobjektens kontext 

De organisationer vi valt att studera har olika externa framställningar av sina utbjudna tjänster och 

dessutom skildras olika organisationsbakgrunder och arbetssätt. Det är anledningarna till att vi beslu-

tade oss för att grunda studiens empirimaterial på de fyra utvalda organisationerna. Alfa har en lång 

historia inom revision, bokföring och skattefrågor samt att de är en mycket stor konsultationsorgani-

sation som återfinns i flera länder värden över. Beta är del i en övergripande internationell konsult-

organisation med bakgrund inom verksamhetsområden utan en direkt företagsekonomisk koppling 

och de erbjuder tjänster kring effektivisering, kvalitetsstyrning och organisationsutvecklingsfrågor. I 

likhet med Beta har den tredje organisationen Gamma medarbetare med ett brett spektra av aka-

demiska bakgrunder. Gamma är vidare ett managementkonsultföretag med inriktning mot den priva-

ta sektorn och tillhandahåller tjänster inom verksamhetsutveckling, säljutveckling och ledarskap. 

Delta är en mindre managementkonsultationsorganisation som endast arbetar med managementfrå-

gor och inte inriktar sig på typiska ekonomistyrningsfrågor som revision och bokföring. Dessutom 

återfinns Delta endast i Danmark, Norge och Sverige. 

Vi anser att skillnaderna mellan dessa organisationer har ledsagat till en studie som har förmågan att 

resultera i mer allmänna slutsatser kring managementkonsultföretag än om endast ett studieobjekt 

valts ut. En av anledningarna till att vi funnit denna kombination av företag intressant var teorier som 

beskriver att organisationers kontext och omvärld är avgörande för ett företags handlande och upp-

trädande.   
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2 Studiens syfte och problemområde 

I denna del presenteras en övergripande bild av problemområdet som studien behandlar. Vidare in-

troduceras studiens syfte, forskningsfråga, avgränsning, målgrupp samt en kvalitetsdiskussion. 

2.1 Problembeskrivning 
Standardisering av processen i vilken en produkt tas fram hävdas leda till effektivisering och kvali-

tetssäkring (Mintzberg, [1989] 2009), dessutom anses processtandardisering leda till en minskad 

osäkerhet samt en starkare rutin och därigenom en effektivare personal (Forssell & Ivarsson 

Westerberg, 2007). Werr och Stjernberg (2003) hävdar dock att en managementkonsult arbetar med 

kunder som kräver olika lösningar samt säljer en tjänst som har starka kopplingar till konsultens kun-

skapsbas, vilket problematiserar standardiseringen. Trots denna teori anses standardiseringar vara 

vanligt förekommande inom managementkonsultation (Cunliffe, 2009). Sådan standardisering av 

arbetssätt har kritiserats av många forskare då de anser att det omöjligt kan finnas ett gyllene recept 

på framgång utan att organisationer inställt behöver ta in en mängd faktorer under en verksamhets-

utveckling (Brunsson, 2006; Cunliffe, 2009; Mintzberg, 2005). 

En orsak till att managementkonsulter använder standardiserade processer kan grundas i att det 

efterfrågas av kunder som annars kan ha svårt att förstå vad de egentligen köper. En standardisering 

kan då användas för att förenkla kommunikationen av produkten och dess innebörd (Grönroos, 

1996). Samtidigt som en kvalitetssäkring kan uppnås för att säkerställa att ett företags produkt kan 

överlämnas med samma precision till olika klienter. Standardiserade processer kan även användas 

för utveckling av den enskilde konsulten som kan uppleva en osäkerhet i sin roll och som därför efter-

frågar verktyg att arbeta med (Hamrefors, 2009). Det uppstår en svår balansgång mellan de fördelar 

standardisering avger i förhållande till applikationsförmågan på kundernas ofta synnerligen unika 

problem. 

2.2 Syfte 

Denna studie syftar till att sprida en förståelse för hur standardiseringar kan förbättra eller försämra 

managementkonsultorganisationers arbete. 

2.3 Forskningsfråga 

Hur påverkar standardiseringar managementkonsultorganisationer? 

2.3.1 Underfråga 

Vilken inverkan har kunskapstyper, kommunikation av standardiseringar, komplexiteten och konsul-

tens egenskaper på användbarheten av standardiseringar? 

2.4 Avgränsning 

Denna studie diskuterar inte styrningen av hur standardiseringar implementeras i konsultationsföre-

taget ur ett ledningsperspektiv. Detta anser vi är en styrningsfråga som är väl utforskad och som vi 

inte ämnat studera. 
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2.5 Målgrupp 

Denna studie är främst riktad till de organisationer som vi valt att studera då våra avsikter var att 

frambringa förståelse för om standardiserade processer kan leda till en effektivisering och optimering 

av managementorganisationers resurser. Vidare är studien även intressant för personer som har ett 

intresse för konsultationsyrket, så som konkurrerade konsultationsorganisationer och privatperso-

ner.   
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2.6 Disposition 

Nedan visas ett sammandrag över studiens disposition samt en beskrivning av vad som behandlas 

under de olika rubrikerna. 

Inledning  

Denna del syftar till att ge läsaren en introduktion i studien samt förklara bakgrunden till varför vi 

funnit det intressant att genomföra studien. 

Studiens syfte och problemområde 

I denna del presenteras en övergripande bild av problemområdet som studien behandlar. Vidare 

introduceras studiens syfte, forskningsfråga, avgränsning, målgrupp samt en kvalitetsdiskussion. 

Metod 

Denna del beskriver vårt tillvägagångssätt, hur vi kommit fram till vald undersökningsmetod samt hur 

data har insamlats och bearbetats. 

Teoretisk referensram 

I denna del presenteras olika teorier som vi anser är relevanta för studiens syfte. Den teoretiska refe-

rensramen inleds med en behandling av managementkonsultationsyrket och dess process för att 

sedan bemöta standardiseringar utifrån de fem perspektiven organisationsdesign, kunskap, kommu-

nikation, komplexitet och slutligen konsultens egenskaper. 

Situationsbeskrivning 

Här presenteras den sammanställda empirin som vi ser som betydande utifrån studiens syfte. Denna 

del beskriver hur managementkonsulter från olika företag samt situationer ser på verksamheten och 

dess förändringsarbete.  

Analys 

Denna del syftar till att analysera konsulternas situationsbeskrivning utifrån studiens teoretiska refe-

rensram och forskningsfråga. 

Slutsats 

Här presenterar vi studiens resultat som berör hur managementkonsultföretag rekommenderas för-

hålla sig till standardiseringar.  

Diskussion 

I denna del bygger vi vidare på det som hittills redovisats genom att mer fritt spekulera och närma 

oss vårt problemområde. Här diskuteras och presenteras även uppslag till fortsatta studier.  
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3 Metod och upplägg 

Denna del beskriver vårt tillvägagångssätt, hur vi kommit fram till vald undersökningsmetod samt hur 

data har insamlats och bearbetats. 

3.1 Företagskontakt 
För att lokalisera managementkonsultorganisationer att samarbeta med under denna studie hörde vi 

oss för i våra kontaktnät för att fånga allmänna intryck om olika konsultorganisationer. Dessa interak-

tioner gav upphov till många intressanta förslag och infallsvinklar till studien. För att sedan gå vidare 

med denna information sökte vi ytterligare upplysning via olika webbplatser för att få en insikt i vilka 

managementkonsultationsföretag inom verksamhetsutveckling som återfinns i vårt närområde. Ma-

terialet använde vi sedan som underlag i valet av möjliga konsultorganisationer. Undersökningen 

resulterade i att vi kontaktade ett antal konsultorganisationer för ett möjligt framtida samarbete. 

Inom våra kontaktnät fanns det personer med olika kopplingar till konsultationsorganisationer och 

genom diskussion med dessa personer växte vårt intresse för två organisationer som vi sedan be-

stämde oss för att inkludera i studien. Vid denna tidpunkt var vår tanke att vi skulle studera två orga-

nisationer, en uppfattning som vi senare ändrade. Vi ringde dem båda för att skapa en personlig kon-

takt samt mejlade dem mer information för att vara tydliga med studiens syfte. Under dessa samtal 

fick vi en djupare förståelse för konsultorganisationernas situation och en ingång till ett examensar-

bete förtydligades. 

Båda organisationerna uppvisade intresse för ett samarbete och vi beslutade oss slutligen för att 

intervjua informanter från båda organisationerna för att på så vis får ett brett perspektiv på vår stu-

die. Efter en tid uppstod ett intresse hos oss att kontakta informanter från fler managementkonsulta-

tionsorganisationer. Detta intresse grundades i en tanke om att fler perspektiv på managementkon-

sultens arbete skulle innebära en större möjlighet att generera mer generellt gällande slutsatser. Vi 

beslutade oss därmed att kontakta ytterligare två organisationer för möjliga samarbeten, vilket gav 

upphov till positiva besked samt till ett brett empiriska material med omfattande primärdata från 

samtliga fyra organisationer. Den breda empirin anser vi är en av styrkorna i denna studie. 

3.2 Metodval 

Studien grundas huvudsakligen i en kvalitativ undersökningsmetod, då vi avser att förstå och tolka ett 

komplext fenomen och komma fram till slutsatser kring hur standardiserade processer kan användas 

för en effektiv resursförbrukning. Patel och Davidson (2003) anser att stor hänsyn till kontexten bör 

tas när målet med en studie är att förstå komplexiteten framför att förklara den. Detta medför att en 

kvalitativ undersökningsmetod då är att föredra, i syfte att lämna utrymme för tolkningar av insam-

lad data (Patel & Davidson, 2003). 

Både primära och sekundära källor har använts för uppbyggnaden av studien. Primära källor är di-

rektinformation som har samlats in för den specifika studien medan sekundära källor är information 

som inte har samlats in direkt från ursprungskällan (Holme & Solvang, 1997). I denna studie består de 

primära källorna av de intervjuer som vi har genomfört samt övriga samtal och observationer som vi 

har haft under studiens gång. Studiens sekundära källor består av böcker, webbplatser, interndoku-

ment och vetenskapliga artiklar.  
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3.3 Intervjuundersökning 

Studiens empiriska material grundas delvis på sekundära källor men i huvudsak på de intervjuer som 

vi genomfört. För att skapa ett öppet klimat där respondenterna kunde känna sig trygga ämnade vi 

att använd oss av öppna frågor som alltså inte var ledande. Dessutom skickade vi inför bokade inter-

vjuer ut ett missivbrev (bilaga 1) som förklarade varför individernas svar var viktiga för undersök-

ningen samt att deras deltagande var frivilligt och skulle behandlas helt konfidentiellt. Detta fram-

hålls som viktigt då det är forskarens enda chans att motivera individerna att delta i undersökningen 

och höjer trovärdigheten i svaren (Holme & Solvang, 1997). Med en konfidentiell undersökning åsyf-

tas att endast forskaren vet undersökningspersonens identitet (Patel & Davidson, 2003). 

Alvesson och Deetz (2000) anser att det är viktigt att forskaren har en hög anpassningsförmåga under 

intervjuernas gång, då denne annars kan uppfattas som opålitlig. För att kunna anpassa intervjuer till 

olika individer komponerade vi därav en intervjumanual som innebar att intervjuerna tog en semi-

strukturerad1 form. En intervjumanual innehåller inte färdigformulerade frågor utan områden som 

forskaren anser vara betydande för studien och som intervjupersonen får prata öppet om (Holme & 

Solvang, 1997). Den kvalitativa undersökningsmetoden har inneburit en flexibilitet vid de tillfällen 

som det uppkommit andra idéer och uppfattningar som har ersatt eller fördjupat de punkter vi hade i 

vår intervjumanual, då metoden tillåter möjligheten att ta hänsyn till detta under intervjuernas gång. 

Intervjuerna strukturerades i enhet med Holme och Solvangs (1997) teorier där intervjuerna inleds 

med okontroversiella ämnen för att successivt problematiseras (se figur 1).  

Figur 1. Modell över strukturen i våra frågeformulär  

(Holme & Solvang, 1997. s 174)  

Vi avslutade intervjuerna med att återgå till okontroversiella frågor för att neutralisera eventuella 

spänningar. Denna struktur rekommenderas av olika metodböcker, då en kontroversiell inledning kan 

leda till att situationen blir låst (Holme & Solvang, 1997; Patel & Davidson, 2003). 

3.3.1 Urval 

Vi anser att resultatet av en enskild intervju påverkas av oss som intervjuare, beroende på hur vi är 

som personer. Vi har mött olika personer med olika värderingar samt sätt att vara, vilket troligtvis 

lett till att vi fått bättre kontakt med vissa respondenterna. I en kvalitativ studie är slutresultatet 

mycket styrt av varje enskild intervju eftersom endast ett fåtal ingående intervjuer vanligtvis hålls. 

                                                           

1
 Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuprocessen är flexibel utan helt styrande frågeramar (Holme 

& Solvang, 1997). 
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Det är därför viktigt att forskaren utför ”rätt” intervju med ”rätt” person alternativt utför ett flertal 

intervjuer (Holme & Solvang, 1997).  

I vårt urval av informanter har vi valt att själva välja ut personer från olika yrkespositioner och olika 

perspektiv. Denna urvalsmetod kallar Befring (2008) för en subjektiv urvalsmetod, vilket innebär att 

forskaren väljer informanter som de anser är representativa utifrån studiens syfte och fokus. Urvalet 

valdes då vi anser att det var viktigt att få ett brett urval av informanter som kan bidra med olika 

perspektiv under den snäva tidsram som erhålls vid en kandidatuppsats. Detta urval tillåter alltså oss 

att intervjua personer med vitt skilda perspektiv på konsultationsprocessen under de intervjuer som 

vi har till vårt förfogande. Vi har under studiens gång intervjuat fem informanter. 

3.3.2 Bearbetning av data 

Vi har valt att behandla intervjusvaren konfidentiellt och därmed inte nämna några namn i arbetet, 

då vi ansåg att det var viktigt för studiens trovärdighet att informanterna kände sig trygga att tala 

fritt. Denna information delgav vi även informanterna genom vårt missivbrev innan intervjuerna 

genomfördes. Att behandla information konfidentiellt innebär att källan till informationen inte är 

identifierbar för utomstående personer. I praktiken innebär detta att forskaren behandlar all infor-

mation som skrivits ner, lagrats och avrapporterats på ett sätt som gör det omöjligt för utomstående 

att identifiera vem som säger vad (Vetenskapsrådet, 2002).  

Vi har valt att ta bort personliga intervjureferenser i vår situationsbeskrivning då vi ansåg att det 

hade kunnat leda till en viss identifiering av de personer som vi intervjuat. För att vår situationsbe-

skrivnings trovärdighet inte ska ifrågasättas har vi dock sammanställt en separat situationsbeskriv-

ning där kopplingen mellan denna och transkriberat material är tydlig. För att inte bryta vårt löfte om 

konfidentialitet har vi dock beslutat att hålla situationsbeskrivningen för oss själva och därav inte låta 

studiens intressenter ta del av denna. Vi har valt att särskilja de fyra olika managementkonsultorga-

nisationerna som vi intervjuat, då vi anser att en jämföring mellan dessa organisationer är intressant 

somt nära kopplad till studiens syfte. 

Efter godkännande från informanterna spelade vi in intervjuerna med hjälp av en diktafon och däref-

ter transkriberades alla intervjuer för att inte missa betydelsefull information. De uttalade intervju-

svaren var en viktig del i studiens empiri men då studien förhålls till en kvalitativ undersökningsme-

tod har vi även uppmärksammat hur respondenten svarat samt våra observationer från intervjun. Vi 

har valt att utföra flertalet intervjuer separat, med en intervjuare och en informant då vi upplevde att 

detta tillvägagångssätt ledsagade till en mer avslappnad situation. Detta i jämförelse med två inter-

vjuare. Att vi valt att inte delta båda två under intervjusituationerna kan kritiseras då risken för att 

information som inte är uttryckt verbalt missas är större. Dock anser vi att det valda tillvägagångssät-

tet är främst lämpat då vårt syfte är inriktat på att förstå en komplex situation vilket gör att kontak-

ten mellan informant och intervjuare blir avgörande för resultatet. För att vi båda efter en intervju 

skulle vara väl införstådda med vad som sagts under intervjun valde vi att transkribera varandras 

intervjuer. Vi anser att detta tillvägagångssätt har varit mycket tillfredsställande då det har öppnat 

upp för djupa diskussioner oss emellan.  

3.3.3 Informationens kvalitet 

Vi har intervjuat personer från olika yrkespositioner i syfte att tillgå olika perspektiv, vilket vi tycker 

oss kunnat urskilja. För att minimera risker i att informanternas framställning av organisationen skul-

le vara defensiv och tillbakahållen har de omslutats av konfidentialitet. Slutsatser som går att dra 
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utifrån detta empiriska material är slutsatser kring hur liknande västerländska organisationer kan 

förhålla sig till standardiserade processer. Det berör då främst organisationer som säljer tjänster som 

är nära sammankopplade med en profession. 

3.4 Samtal 

Utöver de intervjuer som vi utfört har vi även erhållit empiriskt material från primärkällor vid flera 

andra tillfällen. Det rör sig då om information som vi fått vid planerade och oplanerade möten, tele-

fonsamtal och mejlkontakt med informantorganisationerna. Vid en kvalitativ studie finns ett utrym-

me för forskaren att använda allt de material som denne kommer i kontakt med (Patel & Davidson, 

2003). Denna möjlighet har vi valt att utnyttja, vilket resulterat i att studiens situationsbeskrivning 

även grundas på primärdata som vi erhåll utöver de planerade intervjuerna. 

Innan intervjuundersökningen inleddes ägde informationsmöten rum med kontaktpersoner från de 

två första organisationerna rum. Under informationsmötet med Alfa gavs en presentation av det 

verksamhetsområde som studien beskriver. Därtill har vi kommunicerat med VD:n för Delta för att få 

liknande information kring detta företag. Vårt mål med dessa möten var att diskutera samarbetena 

mer ingående för att försäkra oss om vad som gäller och vad som förväntas från båda parter. Dessa 

möten gav upphov till en fördjupad förståelse för företagens situation samtidigt som ingången till vår 

studie förtydligades ytterligare. Dessutom ledde dem till att vi fick en fördjupad förståelse för äm-

nesområdet samt till att vi beslutade oss för att kontakta två organisationer utöver dessa. 

3.5 Litteraturval 

Inom det valda forskningsområdet finns det ett brett utbud av kunskap att tillgå, både inom arbets-

livspsykologi, organisationslära och inom förändringsteorier. En stor del av litteraturen är dock väs-

terländsk, vilket gör att den kan anses något begränsad, med då vi har valt att inrikta oss på väster-

ländska organisationer ser vi inte detta som något större hinder. 

Delar av vår litteratur är amerikansk, vilken ofta anses generaliserande och förenklad. Då vi studerar 

inom ett samhällsvetenskapligt ämne kan det förväntas att mer hänsyn tas till komplexiteten och 

variationen hos människan i företagen, vilket vi uppfattar att amerikansk litteratur sällan behandlar. 

Detta får stöd av Brunsson (2006) som kritiserar amerikansk managementlitteraturs försök till att 

rationalisera denna komplexa verklighet. Samtidigt finns det även många fördelar med denna gene-

ralisering då den kan förenkla en komplex verklighet och underlätta förståelsen av olika ämnen. Or-

ganisationer uppfattar ofta denna generalisering som något positivt då de anser att det finns en en-

kel lösning och ett rätt svar (Convey, 2010). För att komplettera det amerikanska perspektivet på 

management har vi valt att även rikta fokus mot kritiska teorier inom ämnesområdet, vilket vi anser 

har höjt studiens kvalité. För att inte missa någon viktig teori inom studiens ämnesområde har vi valt 

att kontakta handledare, andra studerande kollegor och experter för rådfrågning. Detta för att utvid-

ga och fördjupa den teoretiska referensramen i studien, främst kring teorier specifika för manage-

mentkonsultation. 

Vi har valt att stödja denna studie på både specifika managementkonsultorganisationsteorier samt 

mer generella teorier inom exempelvis management- och organisationsforskning. Anledningen till 

detta är att vi inte funnit teorier inom det specifika ämnet managementkonsultation som tillräckliga. 

Vi anser att de mer generella teorierna har vidgat vår teoretiska referensram vilket har påverkat stu-

dien på ett positivt sätt.   
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4 Teoretisk referensram 

I denna del presenteras olika teorier som vi anser är relevanta för studiens syfte. Den teoretiska refe-

rensramen inleds med en behandling av managementkonsultationsyrket och dess process för att se-

dan bemöta standardiseringar utifrån de fem perspektiven organisationsstruktur, kunskap, kommu-

nikation, komplexitet och slutligen konsultens egenskaper. 

4.1 Managementkonsultation och dess processer 

Managementkonsulter bjuder ut ett brett spektra av professionella tjänster till ett lika generöst antal 

organisationstyper. Clark och Fincham (2002) anser att frågan kring huruvida de tjänster som säljs är 

till för att hjälpa och ge råd till klienter eller är ord tomma av innehåll, dyra att förvärva och ofördel-

aktiga för den mottagande organisationen är omtvistat. En vanligt förekommande anledning till ef-

terfrågan av managementkonsulters tjänster är att en specialistkunskap ofta saknas i kombination 

med att organisationen själv inte vill tillhandahålla den internt. Dessutom upplever organisationer 

ofta en fördel i att använda en konsult som tredje part med en utomstående aktörs synsätt (Wood, 

2002). Flera modeller har framställts kring konsulters arbete och processer i förhållande till dess in-

nehåll (Rockwood, 1993; Clark & Fincham, 2002; Reihlen & Nikolova, 2010). Abbott (i Reihlen & 

Nikolova, 2010) beskriver att sådana professionella tjänster är uppbyggda av tre olika uppgifter. Des-

sa är klassificering av problem (diagnostisering), resonemang kring det (slutsats) och en efterföljande 

implementering (behandling). Denna sekvens beskriver den kulturella logiken av professionellt tjäns-

tearbete. För att förenkla och införa en säkerhetskänsla av att problemet kan lösas beskriver Fincham 

(2002) att processtegen diagnostisering, slutsats och behandling tillförs olika standardiseringar som 

modeller och verktyg. Under varje steg väljs lämpliga metoder och de bryts sedan ner ytterligare i 

mer specifika procedurer för att närma sig verklighetens utseende. Fincham (2002) anser att både de 

detaljerade och övergripande standardiseringarna inte är mer än önskningar om hur management-

konsultens verklighet bör se ut. Fincham (2002) håller dock för sant att ansamlingen normativa mo-

deller som används är konkreta och handbegripliga i den bemärkelsen att de kan användas för att 

utforma uppgifter kring de olika stegen i konsultprocesser. 

Schein (i Rockwood, 1993) har framställt tre modeller för förståelse kring innehållet i konsultations-

processer, där kunskapens utveckling och förflyttande har olika ansvariga aktörer. Den första innefat-

tar ett fokus på innehållet i processer och beskriver att klienten har det huvudsakliga ansvaret för att 

identifiera och uttrycka kunskapen i konsultationsprocesser. Den andra tillskriver istället konsulten 

som huvudansvarig för att identifiera och uttrycka kunskapen, resulterande i en större kontroll och 

makt än den föregående modellen. Vidare presenteras en tredje modell som fokuserar på hur pro-

blemet får en lösning istället för innehållets framställande (Rockwood, 1993). Den tredje modellen 

framhäver att ett samarbete mellan klient och konsult är fördelaktigt för att utveckla lösningar. Sam-

arbetet aktörerna emellan fokuserar på kommunikation för att gemensamt frambringa en förståelse 

för problemet och därmed kunna uttrycka det för vidare arbete (Clark & Fincham, 2002). Furusten 

(2003) problematiserar dessa samarbetsformer genom att belysa en gränsdragning i hur mycket en 

klient bör involveras. För att skapa en skräddarsydd lösning behövs bidrag från klienten vilket innebär 

att klienten involveras i tjänsteproduktionen. Dock är det sannolikt att klienten känner sig missnöjd 

med samarbetet om denna involvering är stor då klienten kan uppleva att den själv löst problemet 

(Furusten, 2003). Om klienten anser att de har löst problemet själv hävdar Clark och Fincham (2002) 
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att konsultens prestation och nytta ifrågasätts. Dock belyser Schein (i Rockwood, 1993) de positiva 

utfallen av hög klientinvolvering då han anser att det minskar potentiella motstånd emot den fram-

tagna lösningen, vilket underlättar implementeringsprocessen i klientorganisationen. 

4.2 Standardisering som organisationsdesign 

Arbetet i de olika processtegen kan standardiseras på olika vis. Mintzberg ([1989] 2009) beskriver 

flera koordinationsmekanismer som förklarar hur organisationer koordinerar och styr arbetet (se 

figur 2). En sådan är att arbete kan koordineras genom standardisering av olika slag, där standardise-

ring innebär att en organisation tillförs en mer förutbestämd och förutsägbar struktur, exempelvis 

kan processerna planeras och framställas innan arbetet utförs. Dessutom beskriver Mintzberg 

([1989] 2009) att koordination inom organisationer kan uppnås genom att standardisera medarbeta-

res kunskaper och färdigheter. Följden blir ett resultat som liknar en direkt standardisering av ar-

betsprocesser och kontroll och koordination uppnås likaledes genom denna indirekta metod. Därut-

över presenterar Mintzberg ([1989] 2009) koordinationsmekanismen ömsesidig anpassning som 

närmast är standardiseringens motsats och inbegriper samordning och kommunikation. Den används 

främst i mycket enkla eller mycket komplexa organisationer. I den senare typen används den för si-

tuationer när osäkerheten om vad som ska göras är betydande. Här utvecklas kunskap under tiden 

arbetsprocesser utförs och framgången baseras på hur väl de involverade personerna anpassar sig till 

varandra (Mintzberg, [1989] 2009). Mintzberg ([1989] 2009) beskriver att huruvida standardisering 

har en fördelaktig användning beror på komplexiteten i organisationens egna arbetsprocesser. Desto 

mer komplexa dessa upplevs, desto mer används standardisering av arbetsprocesser, resultat, fär-

digheter för att till sist förlita sig på ömsesidig anpassning.  

 

Figur 2 Egen bearbetning. Koordinationsmekanismers 

användningsområde. (Mintzberg, [1989] 2009, s. 139) 

I mycket komplexa situationer kan standardisering ofta inte användas utan en mer anpassningsbar 

metod måste användas för att uppnå koordination. Inom professionella byråkratier, där de flesta 

konsultföretagen återfinns (Cunliffe, 2009; Fincham, 2002), är ofta standardiseringar utförda först av 

medarbetarens tidigare utbildning för att sedan indoktrineras internt på företaget i fråga (Mintzberg, 

[1989] 2009). Därefter tillkommer ytterligare träning när nya kunskaper finns att tillgå, i former som 

exempelvis rapporter, konferenser och formell träning. I denna typ av organisationer utför medarbe-

tare ofta uppdrag och arbetsuppgifter självständigt men i närhet till klienten. Mintzberg ([1989] 

2009) framhåller att det finns en möjlighet att standardisering även kan ske på de mest komplexa 
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arbetsuppgifterna genom att bryta ner dem stegvis. Standardisering av medarbetares utbildning, i 

form av tidigare eller löpande erhållen sådan, är vitt accepterat av forskare och företagsledare som 

koordinationsmetod för effektiva organisationer i förhållande till standardisering av arbetsprocesser 

(Cunliffe, 20; Clark & Fincham, 2002; Mintzberg, [1989] 2009). Fortsättningsvis fokuserar studien på 

standardisering av konsultens arbetsprocesser, en metod som ses som en mer kontroversiell koordi-

nationsmetod i kontexten av managementkonsultering (Cunliffe, 2009; Clark & Fincham, 2002; 

Furusten, 2003; Mintzberg, [1989] 2009). 

4.3 Kunskap 
I managementkonsultföretag sker koordinering av arbete genom att styra användande av kunskap. 

Hur kunskap är skapad och sedan används av konsulter och klienter är fundamental att studera för 

att få en förståelse för konsultationsarbete(Hansen, Nohria, & Tierney, 1999; Reihlen & Nikolova, 

2010). Gustafsson (2002) hävdar att kunskapen har avhumaniserats i modern tid och kan ses som en 

handelsvara på en marknad. Situationen leder till att kunskap är mer objektiv och fristående från 

människan. Tillsammans med effekten av att industrialiserade ekonomier skiftat från naturresurser 

till intellektuella resurser har det gett upphov till att företag blivit mer intresserade av vilken kunskap 

som finns och hur den kan användas på bästa vis (Gustavsson, 2002; Hansen, Nohria, & Tierney, 

1999).  

Gustafsson (2002) presenterar en syn på kunskap som innebär att alla organisationer i ett samhälle 

grundas på, samt innehåller kunskap. Vidare beskrivs att en skillnad finns mellan information och 

kunskap. Gustafsson (2002) anser att information består av fragmenterade bitar som inte behöver 

inbegripas i ett sammanhang för att vara möjliga att förstå. För att sedan kunskap ska kunna uppnås 

behöver informationen förstås i ett sammanhang av en människa och att denna dessutom tar kun-

skapen till sig (Gustavsson, 2002). I enighet med Johansson (2005) anser Reinlen och Nikolova (2010) 

att ny kunskap skapas vid problemlösning som kräver att information från olika perspektiv samman-

förs på ett nytt sätt. Det kan då handla om mötet mellan olika professioner som tillsammans tvingas 

lösa ett problem eller inom en person som tvingas använda tidigare information på ett nytt sätt 

(Johansson, 2005). För en enskild konsult kan denna problemlösning ske genom samspel mellan kon-

sulters uppgifter, mål, tidigare kunskap och bakgrund (Reihlen & Nikolova, 2010). Gustavsson (2002) 

framställer vidare att den kunskap individer har för att orientera sig i tillvaron bygger på långvarig 

erfarenhet, men att kunskapen förändras och förnyas. Kunskap är därför i hög grad inte utbytbar 

men förnyelsebar (Gustavsson, 2002). Bessant och Tidd (2007) diskuterar framtagningen av ny kun-

skap och hävdar i enighet med Johansson (2005) och Reinlen och Nikolova (2010) att ny kunskap 

bildas i utbytet mellan olika perspektiv. En fara som de ser i många professionella organisationer är 

att alla personer har samma kunskap och därmed även samma perspektiv. Detta fenomen kallar 

Bessant & Tidd (2007) för ett spårberoende vilket menas att personerna är beroende av samma kun-

skap, ett fenomen som hämmar kreativiteten och leder till en omöjlighet att skapa ny kunskap 

(Bessant & Tidd, 2007). 

4.3.1 Kunskapstyper i olika organisationskontext 

Gustavsson (2002) hävdar att det finns två huvudtyper av kunskap, nämligen tyst och uttryckt. Tyst 

kunskap beskrivs som personlig, erfarenhetsmässig samt specifik i sammanhanget och blir därmed 

svår att formalisera och kommunicera. En stor del av det vi gör, vårt sätt att vara och vad vi upplever, 

har vi ofta inte ord för. Det kan betyda att en medarbetare inte har ord för sitt vetande, och vet där-

med mer än vad som kan redogöras för (Gustavsson, 2002). Uttryckt kunskap kan istället formalise-
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ras som numerisk, text eller grafisk presentation vilket gör denna typ av kunskap lätt att kommunice-

ra (Bessant & Tidd, 2007). Bessant och Tidd (2007) anser att skillnaden mellan tyst och uttryckt kun-

skap inte nödvändigtvis är komplexiteten i kunskapen utan att de istället skiljs åt i svårigheten att 

uttrycka kunskapen. Vidare framställer Bessant och Tidd (2007) en förfinad uppdelning av kunskap 

och presenterar en matris över olika sorters kunskaper beroende på organisationens kontext och 

arbetsuppgiftens rutinmässighet. Två professionella kunskapstyper urskiljs i denna matris, vilka sepa-

reras genom frågan om arbetsuppgifterna är rutinbaserade eller inte (Bessant & Tidd, 2007).  Den 

kunskapstyp som återfinns inom konsultyrken tillhör en professionell kunskapstyp som kallas Embra-

ined knowledge och grundas på färdigheter och kognitiva förmågor med en betoning på värdet av 

abstrakt kunskap (Bessant & Tidd, 2007). 

4.3.2 Kunskapssystem 

Werr och Stjernberg (2003) har studerat framställning, spridning och översättning av kunskap i kon-

sultorganisationer. De anser att kunskapssystemet i konsultorganisationer består av tre interaktiva 

element (se figur 3). Dessa är metoder och verktyg, som bidrar med ett strukturerat språk och kun-

skap. Verktyg beskrivs som allmänna metoder som i detalj beskriver de aktiviteter som krävs i till 

exempel projektens genomförande och mer specifika verktyg för att hantera aktiviteter som desig-

nen av en försäljningsorganisation, produktutvecklingsprocessen eller ett system för logistik i en spe-

cifik industri (Werr & Stjernberg, 2003). Det andra elementet är rapporter som är bärande av kun-

skap i en berättande form från tidigare projekt. Till sist framställs erfarenheter som det tredje ele-

mentet. Det är kunskap från individuella konsulter, vilket är viktigt för anpassningen av de tidigare 

nämnda metoder, verktyg och rapporter till ett specifikt konsultprojekt.  

 Metoder och verktyg Rapporter Erfarenheter 

Beskrivning Generella beskrivningar 
av sekvenser inom för-

ändringsarbetet 

Dokument framställda i 
projekt 

Ackumulerad kun-
skap från tidigare 

uppgifter 

Kunskapstyp Uttryckt 
Organisatoriska 

Abstrakt 

Uttryckt 
Organisatoriska 

Specifik 

Tyst 
Individuell 

Olika nivåer av ab-
strakthet 

Karaktär i kunskaps-
systemet 

Vid användbarhet; lätt 
att sprida; används sällan 
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Figur 3. Egen bearbetning. Typer av kunskap i konsultföretag. 

(Werr & Stjernberg, 2003, s. 889) 

Werr & Stjernberg (2003) hävdar att kompetensförståelsen inom managementkonsultorganisationer 

underlättas genom att inrikta studier på hur tyst och uttryckt kunskap, samt abstrakt och specifik 

kunskap, hänger ihop på individ- och organisationsnivå. Forskarna föreslår även att tyst och uttryckt 

kunskap bör studeras i samexistens då de olika kunskapstyperna ger förutsättningar för varandras 

användning och utveckling. Werr & Stjernberg (2003) hävdar att uttryckt kunskap inte ersätter tyst 

kunskap men bidrar till utvecklingen av kunskapssystem som underlättar kommunikationen, samti-

digt som det frambringar reflektion av pågående konsultationsprojekt. Denna typ av kunskap ger 

också konsultföretaget ett gemensamt språk att arbeta utefter. Ett gemensamt språk som underlät-

tar identifikation, utveckling och utbyte av tyst kunskap från projekt och enskilda konsulters erfaren-

heter (Werr & Stjernberg, 2003). Gustavsson (2002) anser något oförenligt med föregående att när 
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viss kunskap räknas som normgivande innebär det att annan kunskap marginaliseras, nedvärderas 

eller inte räknas som kunskap. Eftersom expertkunskaper utövar ett stort inflytande på individer 

argumenterar Gustavsson (2002) att vardagliga uppfattningar i väsentliga frågor kommer att degra-

deras och resultera i att individer blir allt mer beroende av vetenskapens uttalanden för att agera i 

olika situationer.  

4.3.3 Spridning av kunskap 

Ur ett organisationsperspektiv är utmaningen att identifiera och utvinna den betydelsefulla kunska-

pen, för att sedan sprida denna uttryckta kunskap vidare i organisationen. När kunskapen är uttryckt 

och tillgänglig kan distribution ske med större enkelhet. När organisationen väl innehar en kunskaps-

bas blir istället problemet att urskilja och sprida den för syftet väsentliga informationen vidare ge-

nom metoder och verktyg (Werr & Stjernberg, 2003). Hansen, Nohria och Tierney (1999) beskriver 

att managementkonsultföretag har två huvudriktningar i synen och tillvägagångssättet för att sprida 

kunskap, nämligen en kodifieringsstrategi och en personaliseringsstrategi. Inom kodifieringsstrategin 

sparas kunskap i databaser där den sedan enkelt kan användas av andra individer i företaget. Kodifie-

ring kan ske genom att konsulter rapporterar om utförda uppdrag efter att ha exkluderat klientspeci-

fik information. Detta öppnar för möjligheten att sprida denna information till många andra konsul-

ter utan att de behöver ha kontakt med utvecklaren av kunskapen. Dessutom anser forskarna att 

användandet kan ge ekonomiska fördelar som stigande skalavkastning genom nyttjande av redan 

utvecklad kunskap i andra klientuppdrag.  Med hjälp av detta anser Hansen, Nohria och Tierney 

(1999) att det upprättas en kvalitetsmässig och pålitlig återanvänd kunskap som snabbt kan imple-

menteras i nya projekt. ”It´s like building with Lego blocks: consultants reuse existing bricks while 

applying their skill to construct something new” (Hansen, Nohria, & Tierney, 1999, s. 4). Detta ger 

upphov till att kostnader för arbete och kommunikation kan hållas låga då kunskapen kräver låg om-

formning till det specifika projektet.  

Med personaliseringsstrategin som utgångspunkt arbetar organisationen för att sprida tyst kunskap 

och fokus läggs då på det personliga mötet eftersom tyst kunskap är kopplad till personen som ut-

vecklat denna istället för i nedskrivna dokument (Hansen, Nohria, & Tierney, 1999). Detta får stöd av 

Hamrefors (2009) som anser att sådan tyst kunskap produceras och överförs genom interaktion mel-

lan individer. Kunskap sprids då genom ”brainstorming” och enskilda samtal vilket kan leda till en 

djupare insikt kring problemet som ska lösas. Hansen, Nohria och Tierney (1999) argumenterar att 

kunskapen därmed är kreativ och analytisk vilket passar en högre nivå av strategiska och unika pro-

blem. Den tysta kunskapen inbegriper vetenskaplig expertis och praktiskt kunnande vilka är svåra att 

översätta till uttryckt kunskap. Genom att klienter kräver lösningar på unika och föränderliga pro-

blem finns nackdelar i att använda utryckt kunskap då den har begränsad återanvändningsförmåga 

på dessa områden. Den tysta kunskapen resulterar dock i högre kostnader då denna typ av kunskap 

kräver mer tid att artikulera och sprida. De nackdelar som forskarna belyser inom personlighetsstra-

tegin är de högre arbetskraftskostnaderna som de anser att detta arbetssätt leder till då efterfrågan 

på erfarna konsulter ökar samtidigt som möjligheten att standardisera minskar. Däremot kan detta 

arbetssätt motivera en högre prissättning för tjänsten då klientens problem får en unik lösning 

(Hansen, Nohria, & Tierney, 1999). 

Vilken typ av de två kunskapssystemen, kodifieringsstrategi och personaliseringsstrategi som är 

lämpligt att använda för ett specifikt managementkonsultationsföretag beror enligt Hansen, Nohria 

och Tierney (1999) på hur organisationen önskar profilera sig. Forskarna hävdar att enklare problem 
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fördelaktigt kan lösas med en kodifiering och återanvändning av kunskap. När problemet istället är 

komplext ses en fördel i att använda personlig kontakt som huvudsystem för kunskapsspridning. Där-

till ser Hansen, Nohria och Tierney (1999) faror i att försöka översätta den tysta kunskapen i företag 

till en uttryckt form. Att fokusera på fel kunskapsstrategi eller att använda båda med likartad vikt 

anser de innebär en risk. Resultatet kan innebära att klienter betalar för unika problemlösningar sam-

tidigt som ett standardiserat tillvägagångssätt hade kunnat tillföra samma värde. Det motsatta är 

också en möjlig utgång, då ett standardiserat tillvägagångssätt används på ett unikt problem, med 

konsekven att lösningen blir ofullständig. Ett val av inriktning mot antingen personaliseringsstrategin 

eller kodifieringsstrategin är en lösning att föredra enligt Hansen, Nohria och Tierney (1999). 

4.4 Kommunikation och idéspridning 

Reihlen och Nikolova (2010) samt Furusten (2003) anser att kunskapsutvecklingen inte kan förstås 

som ett resultat av en interaktion mellan klienter och konsulter frikopplat från en bredare socialpoli-

tisk miljö. De hävdar istället att utveckling av kunskap hänger samman med den miljö som konsultfö-

retaget verkar inom. Kunskapsutvecklingen och andra förändringar i konsultationsorganisationer 

beror således på en interaktion med aktörer som exempelvis media, konkurerande företag, handels-

högskolor och experter på området. En likriktning sker därmed mellan professionella grupper och 

flera nätverk av aktörer som omsluter organisationen. Genom att studera den omgivande miljön med 

organisationer kan en ökad förståelse av managementkonsultföretagens interna processer för kun-

skapsutveckling och spridning erhållas (Reihlen & Nikolova, 2010). 

Dimaggio och Powell (1983) beskriver att organisationer är inbäddade i en institutionell omgivning av 

intressenter (exempelvis konkurrenter och kunder) som tillsammans bildar ett organisationsfält. Or-

ganisationsfält struktureras i en process som består av ökat samspel mellan organisationer inom 

samma fält, tillkomsten av interorganisatoriska strukturer, ökande informationsutbyte mellan organi-

sationer inom fältet och utvecklandet av en samhörighetskänsla bland aktörerna. Forskare påstår att 

organisationerna i fältet med tiden blir mer och mer lika varandra (isomorfi) av de två huvudsakliga 

anledningarna att de anpassar sig till sin omgivning (Schwartz, 2009) samt till följd av liknande utbild-

ning (DiMaggio & Powell, 1983). Enligt DiMaggio och Powell (1983) blir denna isomorfi framtvingad 

genom ett antal orsaker. Organisationer måste följa regler (idéer), både tvingande och frivilliga som 

de känner att andra förväntar sig att de ska följa. De påverkas också av osäkerhet och finner bot mot 

denna genom att agera i enlighet med andra organisationer (Schwartz, 2009).  

Schwartz (2009) anser att organisationers handlingar utförs efter en strävan av trovärdighet i organi-

sationsfältet, en jakt på legitimitet. Legitimitet är en uppfattning eller ett antagande i den meningen 

att den representerar reaktionerna av hur omgivningen ser på organisationen (Schwartz 2009). Att 

söka överensstämmelse med aktörer som en organisation är beroende av är enligt Meyer och Rowan 

(1977) ett sätt för organisationer att skapa legitimitet, vilket den i slutändan är beroende av för sin 

överlevnad. Ett önskvärt beteende måste då tas fram i sitt sammanhang, beroende på i vilken 

bransch och omgivning en organisation befinner sig i och vilka krav, värderingar och normer som 

speglar denna omgivning (Grafström, Göthberg, & Windell, 2008). Detta innebär att beteendet måste 

ändras över tiden eftersom omgivningen och organisationen själv inte är statisk (Grafström, 

Göthberg, & Windell, 2008). 
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4.4.1 Tjänsteprodukter 

Vid försäljning är produktens upplevda komplexitet ett betydande element och anledningen till att 

Axelsson och Agndal (2005) hävdar att högre upplevd komplexitet leder till mer upplevd osäkerhet 

för kunden, vilket leder till kundens ökade engagemang inför köpet. Att en vara upplevs av en kund 

som en högengagemangsprodukt beror på flera faktorer och däribland är varans upplevda komplexi-

tet en viktig faktor (Axelsson & Agndal, 2005). Desto svårare det är att förutse värdet på produkten 

desto viktigare är kommunikationen till potentiella köpare (Axelsson & Agndal, 2005). Management-

konsultföretag erbjuder tjänsteprodukter i dess omgivning av aktörer och Grönroos (1996) diskuterar 

viktiga värdeskapande faktorer inom tjänsteproducerande organisationer. Grönroos (1996) når fram 

till att förutsättningarna för försäljning av tjänster jämfört med försäljning av varor skiljer sig åt. 

Anledningen är det faktum att tjänster är imateriella, vilket leder till att det är svårare för en kund att 

uppskatta en tjänsts värde i jämförelse med en vara. Det kan upplevas svårt för kunden att känna sig 

säker på var som ingår samt vad som kan förväntas att få ut av en tjänst (Grönroos, 1996).  

Vid försäljningen av en komplex tjänst anser många forskare att kommunikationen av vad som säljs 

underlättas med standardiseringar (Clark & Fincham, 2002; Cunliffe, 2009; Brunsson, 2006; Furusten, 

2003; Alvesson, 1993). Standardiseringarna som verktyg ifrågasätts dock av samtliga forskare, då de 

hävdar att kommunikationen av standardiseringar kan vara gynnsam och fungera effektivt medan 

själva verktygen anses vara opassande för komplexa problem. Alvesson (1993) hävdar att formell 

kunskap är nära förbundet med prestige och symboliskt värde i västvärlden, vilket medför att 

konsultationsorganisationers externa kommunikation ofta cirkulerar kring begreppet kunskap. Att 

framstå som en kunskapsintensiv organisation kan därav leda till mer prestige och acceptans av 

marknadens aktörer som ett professionell managementkonsultföretag. Denna teori stöttas av Meyer 

och Rowan (1977) som anser att det är vanligt att managementkonsulter visar upp en fasad där 

organisationen framställs som kunskapsintensiv för att inbringa legitimitet till konsulternas arbete 

och organisationens externa bild. För att uppvisa denna fasad används symboler och titlar som 

innehåller socialt konstruerade värden (Meyer & Rowan, 1977). Det kan då handla om att titulera 

ideér med begrepp och så kallade modeord för att höja det förväntade värdet av idén (Grafström, 

Göthberg, & Windell, 2008). Inom managemnetkonsultationsindustrin kan olika standardiseringar, 

uttryckta i välformulerade lingvistiska termer,  ses som idéer (Clark & Fincham, 2002; Cunliffe, 2009). 

  



17 
 

4.4.2 Idéspridning 

Røvik (2008) diskuterar idéöverföringsprocesser och anser att en sådan process kan delas upp i två 

delar, nämligen dekontextualisering och kontextualisering. Den första delen innebär att sändaren 

generaliserar idén och sprider information som upplevs som relevant av sändaren. Den senare delen 

av idéöverföringsprocessen, dekontextualiseringen, innebär att mottagaren av en idé tolkar informa-

tionen och sätter in den i ett sammanhang som är relevant för denna. Detta innebär en slags lös-

koppling där inspiration till idén kan hämtas från en annan tid eller plats. 

Figur.4 Egen bearbetning. Idéspridning i organisationsfält. 

Dock anser Røvik (2008) att det finns komplikationer i att översätta idén till språklig form eftersom 

det innebär att urval måste göras. Problematiken belyses även av många andra forskare som anser 

att mycket information och kunskap sållas ut vid båda dessa delar (Bessant & Tidd, 2007; Blackler, 

1993). Förpackning och förenkling av idén anses dock nödvändigt för att kunna göra idén lätthanter-

lig och möjlig att överföra (Røvik, 2008; Blackler, 1993; Bessant & Tidd, 2007). Detta möjliggör också 

att idén frånkopplas från den ursprungliga idén och blir kapabel till att omtolkas (Erlingsdóttir, 1999). 

Förpackning sker när idén översätts till en prototyp eller modell som kan presenteras vidare i organi-

sationsfältet. Det fungerar som typer av paket runt idén som gör den mer lätthanterlig när den ska 

kommuniceras vidare till organisationer. Grafström, Göthberg och Windell (2008) beskriver att idén 

blir resande och får rörelsekraft när idén presenteras vidare i organisationsfältet med hjälp av exem-

pelvis konsulter, marknadsföring, publikationer och konferenser. När grundformen av idén möter 

den befintliga praktiken lokalt sker tillämpning av idén och den omsätts till handling för att sedan ha 

förmågan att bli förgivet tagen i organisationen (Erlingsdóttir, 1999). 

De idéer som blir framgångsrika, omsätts till handling i stor utsträckning, har gemensamma faktorer 

som ständig närvaro, globala, hög publicering i media, svåra att uppkomstdatera och lätt anpass-

ningsbara till olika sorters företag (Røvik, 2008). Czarniawska (2005) beskriver två huvudområden för 

framställning av idéer. Den första inbegriper framställningar som beskrivs närma den rationella my-

ten. Den andra är en framställningsform som i motsats inte fokuserar på att se samband och förenkla 

en möjlig komplexitet. Den förstnämnda anses ha större möjligheter att spridas i organisationsfältet 

med förklaringen att denna framställning följer teorins logik som är enklare att förklara medan den 

andra gör ett försök att beskriva den mer komplexa praktikens logik. Den förstnämnda framställ-

ningstypen kring den rationella myten är användbar i många syften och har fördelar i representa-

tionssammanhang, vilket är centralt i vår nutid (Czarniawska, 2005). Därutöver drivs människor i stor 

utsträckning av hopp, framtidsambitioner och kontroll som resulterande faller ut i att de framställ-

ningar som betonar sådana faktorer besitter framgång och därmed ser en översättning till handling. 

”Dragningskraften hos enkla modeller, ligger inte i den förklarande kraften – de har ingen – utan i 

den estetiska kraften” (Czarniawska, 2005, s. 150). 
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4.4.3 Särkoppling  

Om ett företag upplever att kraven från olika aktörer är inkonsekventa kan ett särkopplat handlande 

användas. Schwartz (1997) beskriver att företag då kan dela upp handlingarna i operativa och legiti-

merande handlingar. Ett sådant förhållningssätt av organisationer till legitimitetskraven inbegriper 

att skilja på extern kommunikation i förhållande till interna handlingar och processer. Särkopplingen 

kan göra företag mindre känsliga för misslyckanden eftersom olika delar av organisationen då inte 

påverkar varandra och skadorna kan dessutom minskas då resultaten i de olika delarna bedöms olika 

(Holmblad Brunsson, 2002). Därtill finns en möjlighet för företag att se särkoppling som något posi-

tivt när omvärlden inte uppfattar en särkoppling som något anmärkningsvärt samt då det enligt 

Holmblad Brunsson (2002) kan leda till förhöjd effektivitet i organisationernas olika avdelningar. Vi-

dare hävdar Holmblad Brunsson (2002) att det är viktigt både hur organisationens handlingar utförs 

samt hur de kommunicerare vad det gör på ett förtroendegivande sätt. Om en organisation väljer att 

särkoppla eller inte, om de väljer att arbeta med operativa handlingar eller bara legitimerande kom-

munikation, anser Schwartz (1997) beror på om omvärldens krav går att uppfylla ur ett lönsamhets-

perspektiv. 

I ett konsultperspektiv anser Furusten (2003) att det finns en intressekonflikt i kommunikationen 

mellan konsulten och klienten. Denna intressekonflikt grundas i balansgången som skapas då konsul-

ten säljer kunskap samtidigt som konsulten eftersträvar en lösning som gynnar den specifika kunden, 

alltså en balansgång mellan vad konsulten kommunicerar och hur de handlar. Detta får stöd från 

Fincham (2002) som frågar sig, och intar en kritisk syn beträffande vilka medel managementkonsulter 

använder för att först sälja en tjänst och sedan utföra denna tjänst. Lösningarna som erbjuds till kun-

den beskrivs som förpackade modeller med familjära teorier med en rationell och logisk tanke till de 

potentiellt köpande organisationerna. Fincham (2002) beskriver dessa som hemliga recept samt 

egenutvecklade tekniker med tilltalande visuell och uttrycksfull estetik vilka används för att övertyga 

potentiella kunder till att köpa tjänsten. Han anser att dessa modeller och verktyg ger ett falskt sken 

av rationella, effektiva och strategiska metoder och verktyg för att ge tilltro för tjänsten. Vidare ar-

gumenterar Fincham (2002) att förbättringarna som lovas efterträda konsultens förändringsarbete 

alltid är uttryckta som mätbar data i någon form och det leder till en förstärkt bild av att konsulten 

arbetar med preciserade rationella och tekniska lösningar. Samtidigt innefattar managementmodel-

lerna antaganden om ett nästan gränslöst intagande och bearbetande av information för att lösa en 

uppgift, som dessutom är fylld av komplexa problem (Fincham, 2002). Därmed uttrycker Fincham 

(2002) att det kan finnas ett glapp mellan managementkonsulters löften och den uppgift de står in-

för.  

4.5 Komplexitet 

I studier av managementkonsultation och managementkonsultationsindustrin förpassas ofta faktu-

met att faktorerna inom dessa ämnen är heterogena (Fincham, 1999 i Werr & Stjernberg, 2003). Al-

vesson (2007) hävdar att kunskapsarbete är mångtydigt och komplex i sin natur då arbetet berör en 

mängd olika frågor samtidigt som varje kund är unik med individuella förutsättningar som kan vara 

svåra att skåda. Alvesson och Johansson (i Clark & Fincham, 2002) belyser variationen i manage-

mentkonsultens arbete och beskriver dess natur som ostadig då beaktande av ett flertal konsulter, 

kunder, situationer och uppgifter måste göras. Managementkonsultationsorganisationer har blivit 

allt mer vanligt förekommande som en följd av att fler organisationer väljer att förskjuta delar av 

managementfunktionen från den egna organisationen till den externa marknaden (Furusten, 2003). 
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Då managementkonsultationsyrket har sin bakgrund i management är det relevant att belysa ledar-

skapsteorier i studier inom detta ämnesområde. En traditionell definition av management är att det 

handlar om beslutsfattande i organisationer, en definition som Cunliffe (2009) anser riktar fokus bort 

från yrkets verklighet. Istället anser hon att “Management is about somehow connecting with people, 

recognizing and respecting differences, and creating meaning.” (Cunliffe, 2009, s. 140) 

Mintzberg (2005) diskuterar den allmänna synen på managers och kritiserar då den väl spridda, för-

enklade bild av vad en manager gör. Cunliffe (2009) uttrycker att många ser managers arbete som 

endast beslutfattande och i skolor tränas blivande managers på att fatta snabba beslut efter besluts-

underlag där verkligheten har förenklats kraftigt. Mintzberg (2005) hävdar att denna syn på mana-

gers arbete är snedvriden då en bra manager bör se till kontexten och komplexiteten för att kunna 

fatta rätt beslut. Detta får stöd av Cunliffe (2009) som anser att det finns en stor differens mellan vad 

som antas ingå i managers arbete och vad som praktiseras. Hon anser att managers arbeten är svåra 

att definiera eftersom människor inte är förutsägbara och oberoende av var en manager arbetar så 

måste de förr eller senare kommunicera med personer runt dem. Det komplexa i managerns vardag 

grundas på det faktum att de är beroende av en fungerande kommunikation och då olika personer 

kommunicerar på olika sätt är kommunikationen kontextberoende (Hamrefors, 2009). En managers 

handling kan därför uppfattas på starkt skiljda vis beroende på organisationskultur och kontext. Detta 

får stöd av Ekstam (2002) som anser att ledarskap är situationsanpassat vilket innebär att en ledarstil 

som visar sig framgångsrik i en organisation inte behöver vara det i en annan. För att fatta kloka be-

slut krävs en förståelse för den komplexa kontexten vilket en manager skaffar sig genom god kom-

munikation där fokus både läggs på utryckt information samt icke uttryckta känslor och kunskap 

(Alvesson & Due Billing, 2009).  

Alvesson och Due Billing (2009) diskuterar managers höga stressituation som de anser grundas i en 

situation där många beslut måste fattas trots att utfallen av varje beslut är mycket svåra att förutsä-

ga. Denna tanke kan stödjas av Brunsson (2006) som förkastar tanken om rationalitet och hävdar att 

det är orationellt att tro på rationalitet eftersom verkligheten är för komplex för att en person skall 

kunna fatta ett rationellt beslut. Brunsson (2006) hävdar vidare att det är en myt att managers fattar 

rationella beslut och istället hävdar han att managers ofta är tvingade att fatta beslut efter magkäns-

la och tyst kunskap eller som de gärna själva kallar det, erfarenhet. Även Mintzberg (2005) argumen-

terar för att managers fattar orationella beslut då det är omöjligt för en manager att veta allt som 

pågår inom och utanför organisationen som kan komma att påverka utfallet av beslutet. Mycket in-

formation är dold och svår att utrycka och kopplingar mellan intressenter är en komplex samman-

sättning som både grundas på formella samt informella hierarkier, vilka är svåra att skåda. Dessutom 

anser Mintzberg (2005) att det inte bara är omöjligt att samla in all information utan att det också är 

omöjligt för en person att klara av att bearbeta allt material, ett tillstånd benämnt ”information over-

load”. 

4.6 Konsultens egenskaper 

Csikszentmihályi (1992) diskuterar motivationsfaktorer i arbetslivet och introducerar då en teori om 

hur organisationer kan arbeta för att upprätthålla en hög motivationsfaktor hos medarbetare. Detta 

är intressant då det kan ge en förståelse för hur standardiseringar påverkar managementkonsulter. 

Flow är den sinnesstämning som en individ känner när den upplever att det finns en jämn balans 

mellan de utmaningar som individen ställs inför och de kunskaper och verktyg som individen har eller 

kan tillgodose sig med (Csikszentmihályi, 1992). Csikszentmihályi (1992) anser att utmaningarna som 



20 
 

är komplexa och uppfattas som svårhanterliga av en individ leder till att individen tappar motivatio-

nen att arbeta med dessa utmaningar. Detta då individen upplever att uppgiften är omöjlig eller me-

ningslös, uppgiften anses då vara ångestfylld. Uppfattar däremot inte individen att uppgiften ger 

någon utmaning blir uppgiften helt rutinbaserad och en tristess upplevs. Motivationen är som högst 

när individen upplever uppgifterna som utmanande men möjliga då medarbetaren anser sig ha kun-

skapen för att lösa problemet (Csikszentmihályi, 1992). Tillståndet, när motivationen är som högst, 

kallar Csikszentmihályi (1992) för flow. Vidare anser Csikszentmihályi (1992) att organisationer kan 

utnyttja flow för att utveckla medarbetare. Hamrefors (2002) hävdar att det finns två tillvägagångsätt 

som organisationer kan arbeta med flow för att utveckla medarbetare. Det första är att succesivt 

höja de upplevda förväntningarna på en medarbetare i takt med medarbetarens utveckling, för att få 

denna att uppleva en utmaning. Det andra tillvägagångsättet som Hamrefors (2002) diskuterar är att 

göra tvärt om, att först utbilda medarbetarna så att de upplever sig överkvalificierade för de 

uppgifter som de utför idag för att i ett senare tillfälle höja förväntningarna och uppgiftens 

komplexitet.  

Hersey och Blanchard (i Jacobsen & Thorsvik, 1998) diskuterar situationsanpassat ledarskap för med-

arbetares utveckling och motivation och anser att ledarskapet bör se olika ut beroende på om enga-

gemanget hos en medarbetare är högt eller lågt samt om medarbetaren upplever sig vara kompetent 

eller inte. Genom att kombinera de fyra faktorerna utkristalliseras fyra olika kombinationer och där-

med fyra olika typer av utvecklingsnivåer. Hersey och Blanchard (i Jacobsen & Thorsvik, 1998) hävdar 

vidare det finns fyra olika ledarstilar som lämpar sig olika väl vid olika utvecklingsnivåer. Nedan be-

skrivs forskarnas framställning på utvecklingsnivåerna med tillhörande ledarstil (se även figur 5) 

 

Figur 5. Situationsanpassat ledarskap.  

Egen bearbetning (Jacobsen & Thorsvik, 1998, s. 476) 

Utvecklingsnivå 1: Medarbetaren anser sig ha låg kompetens samt högt engagemang. Detta är van-

ligt när medarbetaren är nyanställd för även om medarbetaren har lång erfarenhet av liknande arbe-

te, innebär ett nytt arbete nya rutiner för medarbetaren. Ledarstilen som är att föredra är en instrue-

rande ledarstil där ledaren visar och berättar hur. Ledarskapet är då uppgiftsorienterat med lågt fo-

kus på relationsbyggande. 

Utvecklingsnivå 2: I denna nivå anser sig medarbetaren ha låg till viss kompetens för att utföra ar-

betsuppgifterna samtidigt som engagemanget för arbetet är lågt. För att vägleda samt utveckla den-
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na medarbetare krävs en coachande ledarstil som uppmanar och utförligt förklarar varför i olika situ-

ationer. Denna ledarskapstil innebär både hög uppgiftsorientering samt hög relationsorientering för 

att utveckla både medarbetarens kompetens och engagemang.  

Utvecklingsnivå 3: Medarbetaren i den tredje utvecklingsnivån anser sig ha måttlig till hög kompe-

tens samt varierande eller lågt engagemang för arbetsuppgifterna. Situationen kräver en stödjande 

ledarstil som involverar och uppmanar medarbetaren genom att fatta gemensamma beslut. Eftersom 

medarbetaren då har hög kompetens för arbetsuppgiften men mindre engagemang, krävs inget upp-

giftsorienterat ledarskap. Istället sätts relationen i fokus för att uppmuntra medarbetaren att ta eget 

ansvar samt visa att ledaren finns där om medarbetaren skulle känna sig osäker över att fatta beslut 

själv. 

Utvecklingsnivå 4: Medarbetaren på denna nivå anser sig ha hög kompetens samt högt engagemang. 

Medarbetare i utvecklingsnivå fyra är därav helt självgående, vilket innebär att lågt användande av 

ledning krävs. Ledarstilen som denna situation kräver är istället en delegerande ledarstil som tillåter 

självbestämmande samt tillhandahåller resurser för medarbetarens arbete.  
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5 Situationsbeskrivning 

Här presenteras den sammanställda empirin som vi ser som betydande utifrån studiens syfte att spri-

da en djupare förståelse för hur standardiseringar kan förbättra eller förhindra managementkonsult-

organisationens arbete. Denna del beskriver hur managementkonsulter från olika företag och i olika 

situationer ser på konsulters arbete samt standardiserade verktyg och metoder.  

Situationsbeskrivning är huvudsakligen sammansatt av primärdata från intervjuer och samtal från 

fyra olika managementkonsultationsorganisationer. Information från organisationernas hemsidor 

samt interndokument har även använts i lägre utsträckning. När sådant material använts refereras 

detta på ett tydligt sätt. Som tidigare är nämnt presenteras inte några personliga referenser i detta 

stycke av forskningsetiska skäl. Dock anser vi att en jämförelse mellan de olika organisationerna var 

intressant samt nära kopplad till studiens syfte. Därav har vi valt att förtydliga vilken organisation 

som utrycker vad genom att ge de fyra organisationerna fiktiva namn. Av forskningsetiska skäl har vi 

även valt att presentera informanterna som plural i texten trots att vi i visa organisationer endast har 

genomfört en intervju. 

5.1 Organisationsbeskrivningar 

5.1.1 Alfa 

Den första organisationen är ett världsomspännande internationellt företag som har sin bakgrund 

inom redovisning och revisionsfrågor. De har vidare utvecklat sin verksamhet för att inbegripa tjäns-

ter kring managementkonsultation. Organisationen verkar inom ett brett spektra av branscher och 

hanterar därmed klienter i ett flertal skiljda branscher (Hemsida). Dessa inbegriper exempelvis till-

verkande företag, tjänsteföretag och handelsföretag. Därtill behandlas uppdrag från offentlig sektor 

med landsting och kommuner. Undersökningen har fokuserat på organisationens verksamhet inom 

managementkonsultation som arbetar med offentlig sektor och mindre företag, inkluderande famil-

jeföretag, runt om i Sverige. Klientorganisationernas storlek preciseras ytterligare genom dess årliga 

omsättning på 30-40 miljoner och ibland något högre. Ungefär 75% av dessa är även kunder hos or-

ganisationens revisionsavdelning, där standardiserade processer används i stor uträckning. Manage-

mentkonsultationsdelen av organisationen har små kontor runt om i landet och informanterna häv-

dar att de därmed eftersträvar en närhet till dess klienter. 

Avdelningen bjuder ut tjänster inom området verksamhetsutveckling, vilket en informant beskriver 

som ”hur man utvecklar verksamheten, hur man kan förändra, förbättra och förenkla verksamheter”. 

Informanterna uttrycker att åtgärder för att få struktur, lite ordning och reda, i klientorganisationen 

ofta efterfrågas. Exempelvis kan arbetet handla om att titta över ekonomirutiner, analysera organisa-

tioner och hur kvalitetssäkrade rapporteringar kan framställas efter det.  

De anställda har främst en bakgrund inom revision och har tidigare varit verksamma som exempelvis 

revisorer och ekonomichefer. Informanter uttrycker att bakgrunden påverkar organisationens synsätt 

till att fokusera på det ekonomiska perspektivet och de administrativa processerna. Inom organisa-

tionen skiljs de anställda åt genom titlar som seniora och junior konsulter för att beskriva dess acku-

mulerade erfarenhet och förmåga att leda projekt. Vidare finns interna utbildningar inom områden 



23 
 

som ”Lean” som inbegriper olika steg, benämnda i färger, för att särskilja konsulters kunskaper inom 

det specifika området. 

5.1.2 Beta 

Beta är del i en övergripande internationell konsultorganisation med många verksamhetsområden 

kring ämnen utan en direkt företagsekonomisk koppling, såsom bygg, miljö samt transport och infra-

struktur (Hemsida). Studien inbegriper en avgränsning på en underliggande organisation som är verk-

sam inom managementkonsultation med fokus på verksamhetsutveckling. Företaget har klienter 

inom privat sektor, även om den offentlig sektor är organisationens fokusering, med exempelvis 

landsting, kommuner och departement och innefattar ett 70-tal projekt årligen (Hemsida). Arbetet 

med kunderna sker på lokal, regional, nationell samt internationell nivå och tjänsterna som organisa-

tionen bjuder ut behandlar frågor inom flera områden som exempelvis inrymmer verksamhetseffek-

tivisering, ”Lean” och styrningsrutiner. Informanter uttrycker att de upplever att projekten har stort 

fokus på effektivisering, kvalitetsstyrning och organisationsutvecklingsfrågor. Inom exempelvis 

”Lean” beskriver informanterna att tjänsten sätter klientorganisationens medarbetare i centrum för 

förändringsarbetet. För att sedan, med uppbackning från ledningen, uppmuntras till att identifiera 

problem, hitta lösningar och implementera förbättringsförslag i det löpande arbetet (Hemsida). 

Organisationens egna medarbetare har akademiska bakgrunder som national- och företagsekono-

mer, jurister och statsvetare. Organisationens informanter uttrycker därtill att konsulterna ofta har 

erfarenheter av rådgivning vid organisations- och projektutveckling. Som exempel har en informant 

tidigare erfarenheter av olika managementprojekt och verksamhetsutveckling, många med inriktning 

på effektivisering. Därtill förklaras att en bakgrund kring IT, med implementering av olika system och 

management samt rekrytering kring IT även finns inom organisationen. 

5.1.3 Gamma  

Det tredje studieobjektet är ett managementkonsultföretag som grundades för cirka tio år sedan 

med verksamhet inom verksamhetsutveckling, säljutveckling och ledarskap. Organisationens grunda-

re har tidigare koppling till konsultationsyrken och ledning. Klienter med antalet anställda inom ett 

spektrum av 50 till 500 är vanligt förekommande, både offentlig och privat sektor men med nästintill 

uteslutande fokusering på privata sektorn. Organisationen har verksamhetsutvecklingstjänster som 

inbegriper exempelvis beskrivning av processer och arbetsbeskrivning, rutiner för utveckling, analys 

och effektivitetsberäkningar och frågor kring organisationsstrukturer. Andra projekt som har genom-

förts i klientorganisationer är utveckling av erbjudanden, effektivisering av organisationer och ut-

veckling av ledningsarbete. Ytterligare ett exempel är framtagandet av ett gemensamt synsätt av hur 

klientorganisationen effektivt kan arbeta med utveckling och hantera kommunikation i samband med 

förändringsprojekt. De anser sig arbeta med långsiktiga relationer till sina kunder och projekten löper 

ofta över flera år.  Informanterna hävdar att anledningen till detta är att de inte har för avsikt att lösa 

problemen åt kunderna utan istället avser de att ge dem kunskapen att själva lösa problemen. 

Organisationens konsulter har främst en akademisk bakgrund inom företagsekonomi med olika in-

riktningar som organisation, marknadsföring och ledarskap. Dock återfinns konsulter med flera andra 

akademiska bakgrunder exempelvis psykologer, beteendevetare och civilingenjörer. Vidare har de 

arbetslivserfarenheter som utbildningskonsulter, projektledare, kompetens- och affärsutvecklare 

(Hemsida). Därtill finns erfarenheter från företagsledande befattningar och sälj- och marknadsfö-

ringstjänster, ofta som chefer (Hemsida). Organisationens anställningspolicy kräver att potentiella 
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nyanställda har en akademisk bakgrund, är över 40 år samt har varit delaktig i en ledningsgrupp på 

ett mellanstort till stort företag i fem år. 

5.1.4 Delta  

Den fjärde organisationen I studien grundades för ungefär tio år sedan med en målbild att arbeta 

med flexibla lösningar för dess klienter. Arbetssättet uttrycks av informanterna vara centrerat kring 

förmågan att lösa komplexa problem baseras på tidigare erfarenheter istället för att använda stan-

dardiserade tillvägagångssätt. Verksamheten har ett hundratal anställda uppdelade på tre kontor i 

norden (Hemsida). De anser sig verka i området verksamhetsutveckling inom managementkonsulta-

tion och har klienter inom ett flertal branscher såsom energi, transport, finans och statliga verksam-

heter (Hemsida). Inom dessa branscher bjuder organisationen ut tjänster som klassificeras inom om-

råden som strategi, processer, transaktioner samt organisations- och verksamhetsförändring (Hemsi-

da). Inom området strategi rådges exempelvis klienter kring långsiktiga prioriteringar och portföljer, 

strategier för tillväxt, investeringar kring ny teknologi och nya marknadsområden. Informanterna 

förklarar att de arbetar mycket med simplifiering av organisationsstrukturer, processer och roller i 

organisations- och verksamhetsförändring. Dessutom inbegrips förändringsprogram, förberedande 

av ledarskap för förändringsprojekt och nya roller inom klientorganisationen.  

Organisationens klienter är uppdelade i olika steg där möjligheter till avancemang mellan dem är 

enligt informanterna möjligt. Informanter berättar även att olika arbetssätt och ansvarsområden är 

förenade med stegen och de sträcker sig från en enklare leverans av värde till klienter för att sedan i 

högre steg inbegripa ledarskapsroller, uppbyggnad av klientrelationer och ett individuellt varumärke. 

5.2 Kunskapshantering 
Studiens samtliga informantorganisationer arbetar med verksamhetsutvecklingsfrågor i någon form. 

De olika organisationerna har dock något annorlunda inriktningar då de arbetar med olika steg i kon-

sultationsprocessen samt inriktar sig mot olika klienter. Den ena informantorganisationen i denna 

studie har en lång historia och bakgrund i ett ekonomistyrningstänk, något de själva anser är en styr-

ka då organisationen redan har en bred klientkrets (Alfa). De personer som vi träffat från Alfa är även 

i regel positivt inställda till standardiseringar. De diskuterar begreppet standardiseringar ur ett posi-

tivt perspektiv genom att lyfta fram fördelarna med standardiseringar. Personerna från Alfa uttrycker 

även att de arbetar på ett standardiserat sätt med liknande processer i hela organisationen. En stan-

dardisering som informanterna ofta belyser är deras arbete med att dokumentera och spara all in-

formation. Det rör sig då exempelvis om att dokumentera och spara all mejlkontakt med klienter, 

intervjumaterial och avtal. Denna information sparas i en databas så att alla konsulter har möjlighet 

att hitta informationen, vilket informanterna från Alfa anser är bra. Informanterna från Alfa anser 

därav att de är en lärande organisation där alla har tillgång till all information. De uttrycker att do-

kumentering är mycket viktigt för organisationen och att nästintill all information sparas på det viset. 

Detta framställs som en styrka av informantorganisationen Alfa då de anser att rapporteringen gör 

konsulterna ersättningsbara om någon skulle bli sjuk eller avgå under ett projekt. Samtidigt anser 

flera personer från olika informantorganisationer att denna standardisering leder till en kvalitetssäk-

ring (Alfa & Beta). I kontrast till detta anser andra personer i informantorganisationen Delta som inte 

har ett ekonomistyrningsperspektiv i grunden det motsatta, att det i praktiken är helt omöjligt att 

arbeta på ett standardiserat sätt med verksamhetsutvecklingsfrågor då alla kunder har unika pro-

blem. Delta hävdar däremot att denna informationssamling och lagring skulle vara ett slöseri på re-

surser för dem. Informanterna från Delta anser även att den avgörande informationen ofta är svårut-
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talad, vilket innebär att det är problematiskt att skriva ner informationen som är viktig i varje projekt. 

Detta påstående får stöd av Gamma som i enighet med Delta inte arbetar med rapporter för att spri-

da den interna kunskapen utan istället baserar organisationens kunskapssystem på det personliga 

mötet, då de anser att den viktiga kunskapen är svår att få ner på papper. Gamma är dock någorlun-

da positivt inställd till standarder som verktyg och metoder men framhäver samtidigt att det är avgö-

rande att konsulterna som arbetar med standardiseringar förstår hur det är tänkt att dessa verktyg 

ska användas samt då använder verktygen på rätt sätt. 

I Alfa är ett belöningssystem kopplat till organisationens kunskapssystem, då det är rapporteringarna 

som utvärderas samt i ett senare skede kan leda till en belöning för konsulten i fråga. Tanken med 

detta belöningssystem är att det skall uppmana alla konsulter inom organisationen att lagra informa-

tion i den gemensamma databasen, något som informanterna från denna organisation anser att kon-

sulterna kan bli bättre på eftersom alla inte rapporterar i lika stor utsträckning. Samtidigt som Alfa är 

positivt inställd till standardisering av konsulternas arbetsprocess samt informationssamling framhål-

ler personer från informantorganisationen att de själva sällan använder databasen för att finna den 

information och kunskap från andra projekt som de kan behöva i egna projekt. Istället för att förlita 

sig på den information som finns i databasen föredrar dessa personer att själva kontakta konsulter 

som de anser besitter den kunskap som de tror sig behöva i ett specifikt projekt. Därtill hålls möten 

där konsulterna diskuterar projekt och dess tillvägagångssätt. Databasen används därför sällan av 

konsulterna för mer än lagring av material från egna projekt. Informanter från Alfa hävdar dock att 

konsulter använder sig av den information de själva lagrat kring sina egna projekt som ett sätt att 

återföra minnen. Här belyser informanter exempel kring mejlkonversationer samt intervjuer och dess 

innehåll som förts med olika anställda och ledning i klientorganisationen. Managementkonsulterna 

har då användning för denna som utgångspunkt i form av förhandsinformation kring klienter, gemen-

samma avdelningarna emellan. Informantorganisationen Alfa argumenterar för att det är positivt då 

det bidrar till att en bild och uppfattning kring ärendet snabbare kan skapas. De anser därmed att det 

blir mindre viktigt att göra undersökningar i det inledande stadiet.  

I Beta har användningen av informationslagring genom rapporter minskat de senaste åren. De skrivs 

och används numera i en mindre utsträckning med en viss fortsatt användning kring information som 

lämnas vid anbud och offerter till klienter. Organisationen förmedlar att den information som kan 

utvinnas är för unik för att kunna återanvändas i nya projekt. De konsulter som varit med i projektet 

beskrivs också ha ”en annan bild än vad man kan lägga i ett informationssystem” (Informant Beta). 

Vidare beskrivs barriärer kopplade till de enskilda konsulterna för sparande av kunskap genom sy-

stemen. Konsulterna i Beta anses se viss information som irrelevant, de glömmer saker och de inte 

vill spara information av disciplinmässiga skäl. I syfte att säkerställa att information inte försvinner 

tillsammans med de enskilda konsulterna används nästan alltid två konsulter på varje projekt inom 

Beta. I förhållande till detta arbetar konsulter i Alfa sällan med flera konsulter i samma projekt. 

5.3 Komplexitet 

Det finns en tydlig skillnad mellan de olika organisationernas inställning till standardiseringar. Alfa 

frambringar att de förlitar sig på standardiseringar och anser att det är ett fördelaktigt arbetssätt 

som leder till en kvalitetssäkring inom organisationen. De inbringar även ett sken av att detta arbets-

sätt är oproblematiskt och korrekt. Beta och Gamma tenderar att vara relativt neutralt inställda till 

standardiseringar och hävdar att standardiseringar är bra då det kvalitetssäkrar, men att det är viktigt 

att konsulten och konsultorganisationen arbetar med dessa standardiseringar på ett korrekt sätt. 
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Dessutom anser majoriteten informanter från samtliga organisationer att gemensamma metoder och 

angreppsätt leder till ett gemensamt språk samt tankesätt inom organisationen, vilket underlättar 

den interna kommunikationen samt integrationen. I kontrast till övriga informantorganisationer ten-

derar Delta att vara kritiska mot standardiseringar. De anser att standardiseringar är tidskrävande 

och kostsamma. Personer från Delta utrycker att de också anser att det är omöjligt att standardisera 

då omvärlden är komplex och varje kunds behov är unikt. Informantorganisationernas olika övergri-

pande ställningstagande illustreras i figur 6. 

Figur 6. Informantorganisationernas inställning 

till standardiseringar. Egen bearbetning. 

Alfa och Beta ser fördelar i kvalitetshänsyn och effektivt i användandet av standardiseringar. Dock 

anser samma informantorganisationer att dessa standarder inte böra vara tvingande, utan istället 

bör innehålla ett spelrum för konsulten att fritt välja hur de vill gå tillväga. Standarder som verktyg 

och modeller utvecklas också löpande i Beta vid genomgångar av materialet men också under ett 

projekts utförande. Modeller och verktyg analyseras utifrån både klienters uppfattning och konsul-

ternas erfarenheter kring dess effektivitet. 

Det processteg som samtliga informantorganisationer anser vara mest komplext är implementerings-

fasen, som äger rum efter att konsulten överlämnat förslag på förändring. Beta uttrycker att kom-

plexiteten yttrar sig i hur klientorganisationen agerar internt, hur klienten kan ta till sig och arbetar 

med förändringarna och hur konsulten ska kommunicera samt förhålla sig till klienten. Delarna är 

svåra att arbeta med men det är också här Beta beskriver att de kan tillföra det största värdet från 

deras rekommendationer. I denna implementeringsfas är det dock vanligt en konsult från Alfa har 

slutfört sitt uppdrag, vilket lämnar kunden själv med den komplexa implementeringsfasen. Beta an-

ser att de arbetar mycket med implementeringsfasen även om de gärna arbetar ytterligare med den-

na fas. Delta och Gamma hävdar sig däremot arbeta med implementeringsfasen näst intill uteslutan-

de.  

Näst efter implementeringsfasen anser studiens Alfa att komplexiteten även är hög i ett förstudie-

skede. Anledningarna som informanterna belyser är att tiden och resurserna i detta skede är svårt för 

konsulten att känna in. I form av vilka personer som skall intervjuas, under de få intervjuer som re-

surserna för en förstudie tillåter. Dessutom anser Alfa att det är svårt att efterlikna andra projekt från 

organisationens databas när klienten är liten till mellanstor, då rapporterna som finns på databasen 

ofta är framtagna under projekt med mycket stora klientorganisationer. Denna problematik gör det 

svårt för konsulten att anpassa verktygen till de befintliga klienterna, vilket leder till ett arbetssätt 

där informanterna själva beskriver sig som att ”man är någon form av pilotgubbe som kommer in och 

försöker lösa ett problem” (Alfa).  



27 
 

De faser som informantorganisationerna därmed anser är mindre komplexa är säljfasen samt analys-

fasen, där konsulten intervjuar samt kartlägger klientorganisationen. Beta anser sig ha större fram-

gångar i att beskriva och kontrollera analysfasen med metoder och verktyg i förhållande till imple-

menteringsfasen. Informanterna från Alfa har en liknande uppfattning och berättar om ett tillväga-

gångssätt i en analys av en produktion eller administrativ process. Tillvägagångssättet innefattar att 

konsulterna framställer processkartor (förenklingar av arbetsprocesser) kring delar av klientorganisa-

tionens verksamhet. Arbetet inbegriper därefter en detaljerad analys baserad på standarder som 

beskriver hur arbetet ska utföras. Alfa uttrycker att standardiseringen även är detaljerad kring hur 

processerna ska ritas upp och visualiseras. Efter att analys och visualisering skett med hjälp av att 

konsulten utfört intervjuer visas resultatet upp för beställaren och resultatet diskuteras. Efter den 

gemensamma genomgången beskriver dessa informanter att ändringar och uppdateringar kan ske 

om något uppfattats ”fel”. Problemområdena belyses sedan för att rekommendera förbättringar till 

klientorganisationen. Beta beskriver deras tillvägagångssätt under analys och överlämningsfas som 

att konsulten utgår ifrån sina verktyg enligt förutbestämda standarder under analysen för att skapa 

en skiss på förbättringsförslag. Denna skiss diskuteras sedan med organisationens klient för att däref-

ter formas till de slutgiltiga förbättringsförslag som ges till klienten i slutrapporten. Informanterna 

från Beta framhåller även att verktyg och metoder kan resultera i att konsulter ”glömmer klientens 

problem och bara fortsätter använda verktygen”. Därav anser de att konsulter måste ta hänsyn till 

klientens unika behov och individuella problem, ”det är en balansgång hela tiden” (Informant Beta). 

Vidare ser Delta sin process som mycket komplex, och de hävdar att de inte använder ett standardi-

serat arbetssätt, då klienternas problem är unika och därav måste behandlas med en unik lösning.  

5.4 Konsultens egenskaper 

Informantorganisationen Alfa hävdar att de standardiseringarna som de arbetar med leder till att 

konsulterna blir ersättningsbara, då alla konsulter enkelt kan finna all nödvändig information kring 

ett specifikt projekt. Alfa arbetar efter en standard som innebär att konsulterna ska rapportera in alla 

dokument för att sedan tillgängliggöras i organisationens databas.  

I kontrast till påståendet att konsulterna är ersättningsbara hävdar samtliga informanter att utfallet 

av ett specifikt projekt formas av konsultens egenskaper, vilket medför att utfallet kan ändra riktning 

beroende på vilken konsult som utför arbetet. Anledningar som då belyses är idén om att alla konsul-

ter är olika och därmed integrerar olika med dess medarbetare och klienter. De managementkon-

sultorganisationer som har intervjuats under denna studie påstår alla att de har någon form av hie-

rarkistege, där konsulter får olika bälten eller befinner sig på olika steg beroende på hur mycket erfa-

renhet och utbildning som konsulten har. Dessa vanligt förekommande hierarkistegar innebär sär-

skiljning mellan konsulter beroende på hur mycket erfarenhet som de besitter samt innebär att er-

farna konsulter har mer beslutsmakt i ett projekt jämfört med en mindre erfaren konsult.  

Två av studiens informantorganisationer, Alfa och Beta, tydliggör att mindre erfarna konsulter arbe-

tar som stöd till de erfarna konsulterna i större projekt som kräver mer än en konsult. De mindre 

erfarna konsulterna kopplas in i större projekt och arbetar enligt studiens informanter sällan nära 

klienter, utan arbetar med analytiska delar och att ta fram beslutsmaterial till den erfarna konsulten 

genom förbestämda metoder och verktyg. En erfaren konsult arbetar däremot närmare kund med 

mer frihet och beslutsrätt. Alfa och Beta anser vidare att en erfaren konsult därav har möjlighet att 

själv välja metod eller verktyg som de anser passar det specifika problemet, vilket flertalet av studi-

ens informanter från olika organisationer anser är viktigt för att bland annat säkerställa ett kvalitativt 
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arbete. Gammas konsulter har alla en lång erfarenhet av konsultyrket. Dock förekommer det att en 

nyanställd inte har arbetat just som konsult innan, utan på annat sätt har erfarenhet från verksam-

hetsutveckling och styrning. Organisationen arbetar vid dessa tillfällen med den mindre erfarna kon-

sultens utveckling genom mentorskap. Vilket innebär att en mindre erfaren konsult arbetar intill en 

mer erfaren konsult i cirka ett år för att en spridning av kunskap skall ske. 

Informantorganisationen Beta hävdar att de har en tro kring att de mer erfarna konsulterna känner 

sig friare kring verktyg och metoder och därför istället kan använda en individuellt utvecklat perspek-

tiv kring processerna. En person från Beta som tidigare har förklarat att denna inte anser att standar-

der leder till en kvalitetssäkring framhäver att det trots detta är viktigt att en erfaren konsult gene-

rellt följer förutbestämda standarder och verktyg. Organisationen håller därmed vissa moment av 

modellerna som nödvändiga och ofrivilliga. En erfaren konsult från Alfa som har intervjuats under 

denna studie förklarar hur denne kan ta sig friheter i processen genom att ”gå lite på magkänsla” när 

denne beslutar sig för vilka som är de nyckelpersoner som bör intervjuas i klientens organisation 

under en nulägesanalys. 

5.5 Kommunikation 
I likhet med Delta kommunicerar inte Gamma, förutom i något undantagsfall, till sina kunder att de 

använder standardiseringar. Detta då det går i kontrast med deras avsikt att sälja unika lösningar. 

Resterande informantorganisationer har dock varit tydliga med att framhäva och kommunicera att 

de arbetar på ett standardiserat sätt genom att pointerar detta flertalet gånger under intervjuerna. 

Alfa som anser att standardiseringar är förknippat med många fördelar kommunicerar dessa fördelar 

tydligt till sina kunder (interndokument). I de dokument som organisationen visar för kunder vid ett 

första möte framhäver organisationen tydligt de fördelar som de anser att ett standardiserat arbets-

sätt leder till för kunden. Stor vikt läggs då på att kommunicera att ett standardiserat arbetssätt leder 

till den specifika konsultens utbytbarhet, vilket medför en trygghet för kunden som inte blir beroen-

de av en konsult. Att kommunikationen av standardiseringar ger en positiv effekt vid försäljning får 

medhåll av Gamma som anser att de populära titulerade managementidéerna kan underlätta för 

konsulterna att få tillgång till ett uppdrag.  

Även modeord2 som ”lärande organisation” används i den externa kommunikationen av flera infor-

mantorganisationer. Alfa använder detta begrep för att framhålla de positiva med ett standardiserat 

arbetssätt med rapporter (interndokument). Gamma använder samma begrepp i sin externa kom-

munikation, men då inte för att framhäva positiva aspekter med standardiseringar (Hemsida). Infor-

mantorganisationerna Alfa, Beta och Gamma hävdar alla att ett standardiserat arbetssätt är något 

som efterfrågas av organisationernas klienter samt hävdar att klienterna i allmänhet tycker att det 

leder till en kvalitetssäkring. 

Informantorganisationernas uppfattning skiljer sig kring klienters efterfrågan av förpackade mana-

gementidéer som exempelvis ”Lean”, vilket uttrycks bestå av modeller och verktyg (Alfa, Beta & 

Gamma). Att arbeta med ”Lean” inbegriper bland annat fem stycken ”S” i form av "Sort”, ”Set in or-

der”, ”Shine”, ”Standardize” och ”Sustain”. Dessutom framställs ”Pokayoke” som en del av arbetet 

och har en betydelse av att designa felfria processer och produkter (Alfa). Informanter från Alfa be-

skriver att begreppet och arbetssättet ”Lean” används på ett brett spektra av branscher och företag. 

                                                           

2
 Modeord: ord som vid något tillfälle är speciellt populära och vanliga. (nationalencyklopedin) 
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Alfa och Beta anser att det efterfrågas trots att klienter använder uttrycken utan att veta vad de 

egentligen innebär. I stora företag ser Alfa och Beta en större möjlighet till ett igenkännande av ut-

trycken och vad de innebär. Vid tillfällen då klienterna inte efterfrågar dessa förpackade manage-

mentidéer framlyfts två olika anledningar av informantorganisationerna. Den ena anledningen som 

informanterna från Alfa belyser är att kunderna inte vet någonting om dessa olika idéer och därför 

inte vet om att det är just en sådan idé som de efterfrågar. Detta påstående tyder på ett förhåll-

ningsätt som inbegriper stor tillit för dessa managementidéer hos denna informantorganisation. 

Andra informantorganisationer hävdar att kunder inte efterfrågar dessa managementidéer av den 

anledningen att de inte tror på dessa standardiserade managementidéer (Gamma & Delta). Trots 

stark tro till standardiseringar framhåller Alfa att dessa managementidéer kan uppfattas som promis-

kuösa och skrämmande i tjänstemarknadsföringen till små företag och därigenom ge en negativ bild 

av konsulterna. Alfa vill istället visa att ”vi gör någonting, vi kan förändra, förbättra och göra skillnad” 

och de framhåller att en anpassning uttryck och information till de personer de är i kontakt med alltid 

prioriteras.  

När det handlar om kundernas uppföljning och vetskap kring hur konsulten arbetar i praktiken häv-

dar studiens samtliga informantorganisationer att klienterna har begränsad insyn. Två informantor-

ganisationer utrycker även att klienterna har total brist på insyn (Alfa & Gamma). Samtliga infor-

mantorganisationer anser att kontrollmöjligheten inte är något som efterfrågas av deras klienter 

inom den privata sektorn. Beta som arbetar mycket med kommunala organisationer hävdar dock att 

kunder från de kommunala organisationerna är mer krävande när det kommer till insyn och uppfölj-

ning. Dessa kunder till skillnad från kunder i den privata sektorn kräver viss insyn samt uppföljning 

som visar att den utlovade metoden följs av konsulten. 
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6 Analys 

Denna del syftar till att analysera konsulternas situationsbeskrivning utifrån studiens teoretiska refe-

rensram och forskningsfrågan: Hur påverkar standardiseringar managementkonsultorganisationer? 

6.1 Kunskapshantering 
Organisationerna Alfa och Beta arbetar med att spara information i olika projekt genom 

rapportskrivning. I likhet med Gustafssons (2002) teori kan det ses som ett sätt att avhumanisera 

kunskap och göra den allmänt åtkomlig inom managementkonsultorganisationen. Gustavsson (2002) 

samt Hansen, Nohria, och Tierney (1999) argumenterar för att företag i ökad grad är intresserade av 

att identifiera och använda kunskap på bästa vis. Alfa och Beta framställer standardisering genom 

rapporter som en möjlighet att förverkliga föregående teori. Informantorganisationerna samlar in 

kunskap från de enskilda konsulternas projekt för att göra kunskapen till en handelsvara, i syfte att 

göra konsulter ersättningsbara och dra nytta av informationen i andra kommande projekt. Dock 

framkommer det att informationen sällan används av andra konsulter än den konsult som utfört 

projektet i informantorganisationerna, och då för egen återkoppling. En anledning kan vara att de 

uttryckta kunskaper som kan fästas på papper inte har någon generell återanvändningsförmåga i 

enlighet med Werr och Stjernberg (2003). En tyst kunskap kan vara värdefull att spara men är svår att 

applicera till rapporter då de istället sprids genom möten och samtal (Werr & Stjernberg, 2003). 

Något som kan ge förståelse för Gamma och Deltas mindre utspridda användande av rapporter. Att 

sprida kunskap, ackumulerad från tidigare erfarenheter, genom möten och samtal kan ge ett högre 

värde men tillvägagångssättet är förknippat med högre kostnader, som argumenteras av Hansen, 

Nohria och Tierney (1999). Alfa och Beta kan här ses profilera sig mot en kodifieringsstrategi med en 

tjänsteframställning som innebär lägre verktygskostnader för varje enskilt projekt. Organisationerna 

Gamma och Delta har istället ett mindre användande av rapporter och kan således beskrivas genom 

att använda underliggande handlingar till Hansen, Nohria, & Tierneys (1999)  personifieringsstragi. 

Rapportanvändning kan beskrivas som två sorters standardisering i organisationernas användning av 

koordinationsmekanismen. Det första är att följandet av andra tillvägagångssätt i tidigare projekt, 

utförda av kollegor, ger ett likformat beteende och utförande i enlighet med Mintzberg ([1989] 

2009). Det andra är att rapportskrivning och dess belöningssystem som används i Alfa och Beta läg-

ger fokus på vad som anses viktigt i ett projekt och därmed formas konsulten genom det. Bonussy-

stemet kan sättas i relation till Mintzbergs ([1989] 2009) teori kring standardisering genom något 

som framställs för att en framtida process eller uppgift ska utföras på ett förutsägbart vis. Belönings-

systemen och bakomliggande rapporter lägger då fokus på uttryckt kunskap i organisationens an-

vändning av koordinationssystem. 

I likhet med rapporter framställer Werr och Stjernberg (2003) att metoder och verktyg innehåller den 

uttryckta kunskapstypen. Organisationerna Alfa, Beta och Gamma använder denna typ av 

stardardisering, medan Delta framställer ett mindre standardiserat arbetssätt i förhållande till 

metoder och verktyg. Detta går i linje med Deltas uteslutande av rapportskrivning då metoder kan 

ses som än mer generella i förhållande till rapporter då de är abstrakta och har en vid användbarhet, 

i enlighet med Werr och Stjernberg (2003). Metoder och verktyg har därmed mindre likhet till ett 

unikt problem och klientprojekt. Deltas användande av personifieringsstrategin är därmed korrelerad 
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med dess syn på klienternas problem, vilka framställs som komplexa av Delta. Ett förlitande på 

erfarenhet och därmed ömsesidigt anpassande enligt Mintzbergs ([1989] 2009) teori kring 

koordinationsmekanismer i organisationer är det efterföljande resultatet. 

Informantorganisationerna Beta och Gamma använder standardisering genom metoder och verktyg 

men beskriver att konsulterna har handlingsutrymme inom dem och att de inte är tvingade till att 

alltid applicera dem på olika projekt. Synen kan hänföras till en större användning av Werr och 

Stjernbergs (2003) presentation av erfarenhet som kunskapstyp i jämförelse med Alfa som använder 

mindre anpassningsbara metoder och verktyg. I Beta och Gamma fungerar därmed erfarenheter som 

en kunskapstyp med högre institution än verktyg och metoder. Konsulterna använder sina tidigare 

erfarenheter i större utsträckning för att välja och applicera olika underliggande och underordnade 

metoder och verktyg på enskilda projekt. Ackumulerade erfarenheter från tidigare projekt framställs 

därmed som en funktion, liknande normer och regler, för att strukturera ett användande av modeller 

och verktyg. 

Användningen av metoder och verktyg, som uttryckt kunskap i grafisk och texbaserad form, i 

organisationerna Alfa och Beta innebär att konsulterna vidare kan presentera projekten i linje med 

organisationenernas krav på rapportskrivande med större lätthet, i enlighet med Bessant och Tidd 

(2007). Konsulterna kan därmed utgå från en större kunskapsbas i uttryckt kunskap för att 

presentera den vidare som rapport, återigen som uttryckt kunskap. Om tyst kunskap istället används, 

som i  Gamma och Delta, kan det ge svårigheter i att omföra denna kunskap till den uttryckta formen, 

i enlighet med Bessant och Tidd (2007) samt Werr och Stjernberg (2003). Den tysta kunskapstypens 

svårigheter att användas i rapporter kan också hänföras till Gustavssons (2002) teori som belyser att 

medarbetare inte alltid har ord för sitt vetande. Något som också kan ge förståelse för Gamma och 

Deltas nära helt uteslutande av skriftliga rapporter från projekt i informantorganisationernas kuns-

kapssytem. Alfa har en vana att standardisera processer och arbeta efter likriktade modeller genom 

dess ackumulerade erfarenheter inom tillvägagångssättet. Enligt Reihlen och Nikolova (2010) är det 

lättare att förstå och sprida konsulters kunskaper sinsemellan med standardiseringar men den kun-

skap som inhämtas från klientrelationen kan begränsas genom standardiseringars förmåga att likrikta 

tillvägagångssätt i de olika processerna under konsultationen. I enighet med föregående resonemang 

kan Alfas likformighet leda till en enklare kunskapsöverföring, då personer inom likriktade organisa-

tioner talar samma språk. Dock diskuterar Bessant och Tidd  (2007) teori de negativa utfallen som de 

anser att en likriktning mellan olika medarbetare leder till. Ur denna teori kan Alfas kunskapsgenere-

ring problematiseras då likriktning leder till hämmad kreativitet vilket i förlängningen innebär att 

ingen ny kunskap bildas. Vidare, i enlighet med Gustavsson (2002), kan tyst kunskap degraderas av 

användandet av uttryckt kunskap i metoder, verktyg och rapporter. 

6.2 Komplexitet 
Flera av studiens informantorganisationer påstår att de arbetar med standardiseringar. Samtidigt 

klargör Alvesson och Johansson (i Clark & Fincham, 2002) att managementkonsultens arbetsuppgifter 

är komplexa. Denna teori får stöd från flera av studiens teorier, vilka förklarar varför management-

konsultens arbete anses vara komplext (Cunliffe, 2009; Hamrefors, 2009; Ekstam, 2002; Alvesson & 

Due Billing, 2009). Enligt Mintzberg ([1989] 2009) är det svårt och problematiskt att standardisera 

arbetet om arbetsuppgifterna är så varierande att de kan ses som komplexa. Alfa är den informant-

organisation som tydligast uttryckt en positiv inställningen gentemot standardiseringar samt påstår 

sig arbeta mycket med standardiseringar utan att utrycka möjligt negativa innebörder. Detta visar att 
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de inte känner av den problematik som Mintzberg ([1989] 2009) diskuterar, vilket kan ses som en 

motsägelse. Abbott (i Reihlen & Nikolova, 2010) delar upp konsultationsprocessen i de olika faserna 

diagnostisering, slutsats och behandling. Av dessa steg är övervägande delen av studiens informanter 

eniga om att behandlingen av problemen, eller som den även kallas implementeringen, är den fas 

där komplexiteten är störst. Informanterna kommunicerar även att diagnosen med dess analys av 

klientorganisationen är den fas som är minst komplex. Alfa arbetar nästintill uteslutande i de mindre 

komplexa diagnos- och slutsatsfaserna, vilket förklarar att de har en positiv attityd gentemot stan-

dardiseringar. Alfas situation motsäger därav inte Mintzberg ([1989] 2009) teori då Alfas arbetsupp-

gifter inte är lika komplexa i jämförelse med andra fasers komplexitet.  

Delta och Gamma är de informantorganisationer som i en jämförelse arbetar mest i den sista fasen 

behandling. Fasen anses vara komplex av studiens informanter då organisationer består av männi-

skor vilket informanterna i enighet med Cunliffe (2009) anser innebär att organisationers reaktion till 

en förändring är svår att förutse. Dessa informantorganisationer uppvisar ett mer kritiskt förhåll-

ningssätt till standardiseringar, vilket då stödjer Mintzbergs ([1989] 2009) teori om att standardise-

ringar i en komplex kontext är problematiskt. Informanterna är då främst kritiska till en standardise-

rad arbetsprocess som likformar konsulteringen, oavsett vilket problem som finns i klientorganisatio-

nen. Informanterna från Delta och Gamma ser däremot mer positivt på standardiseringar som verk-

tyg där konsulten själv har befogenhet att besluta huruvida verktygen används eller ej. 

En jämförelse mellan informantorganisationerna stödjer Hansen, Nohria och Tierney (1999) konsta-

terande att konsultorganisationer bör välja ett kunskapssystem att förhålla sig till. Delta och Beta 

som arbetar i den mer komplexa fasen av konsultationsprocessen kommunicerar att de säljer unika 

lösningar till sina klienter och förädlar konsulternas kunskaper och erfarenheter genom personliga 

möten. Alfa som befinner sig i den minst komplexa kontexten framhäver styrkorna i stark standardi-

sering samt kunskapsspridning som baseras på rapporter. Alfa fokuserar på att sprida uttryckbar kun-

skap medan informantorganisationerna som befinner sig i en komplexare kontext arbetar med att 

sprida tyst kunskap. Dessa skillnader stödjer de påstående som Werr och Stjernberg (2003) 

frambringat kring tyst kunskap. Att tyst kunskap är nära kopplad till en person förtydligar att 

konsulten egenskaper är viktigare i en konsultorganisation som befinner sig i en komplex kontext. Ett 

påstående som får stöd av studiens informanter samt ter sig tydligt då konsulter i 

konsultorganisationerna som arbetar med implementeringen själva väljer vilka verktyg som de vill 

använda i ett projekt. 

Czarniawska (2005) skiljer på två vanligt förekommande förhållningssätt eller perspektiv på samhälls-

vetenskap, det första som tror på den rationella myten och därav fokuserar på att se samband samt 

det andra förhållningssättet som tvärtemot hävdar att generaliseringar och standardiseringar inte är 

möjliga då praktiken är för komplex. Denna studies empiriska material har visat att båda dessa per-

spektiv finns representerade i de olika informantorganisationerna. Alfa uppvisar en tro på standardi-

seringar och kan därav ses som representanter för förhållningssättet som tror på rationalitet medan 

Delta och Beta kan ses som organisationer som förlitar sig på det motsatta förhållningssättet. Dessa 

förhållningssätt kan förklara varför Alfa utgår från modeller för att identifiera och analysera ett pro-

blem medan Beta utgår från komplexiteten hos klienten för att sedan försöka passa in den i en mall. 

Dessa olika arbetssätt kan förklaras som att: Alfa letar där lampan lyser, medan Delta letar där nyck-

larna tappades. 
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6.3 Konsultens egenskaper 

Samtliga informanter anser att konsultens egenskaper och erfarenhet är avgörande för projektens 

utfall. Denna idé om att konsultens egenskaper påverkar projektens utfall stödjer samt kan förklaras 

genom flera teorier som har presenteras i studien. Brunsson (2006) håller för sant att det är omöjligt 

att fatta rationella beslut. Alfa uttrycker exempelvis att magkänsla är en avgörande faktor i beslut-

processen. Beslut måste fattas trots att alla möjliga utfall inte går att förutse (Alvesson & Due Billing, 

2009) vilket möjliggör att olika konsulter fattar olika beslut. Dessutom anser Hansen, Nohria och Ti-

erney (1994) tyst kunskap är starkt kopplad till en person och är svåröverförlig, vilket får stöd av in-

formanternas påstående, att konsultens erfarenhet är avgörande. 

Samtliga informantorganisationer framställer en tydlig skillnad mellan en erfaren och en mindre erfa-

ren konsult genom olika hierarkiska steg där konsulter med olika mycket erfarenhet antingen arbetar 

med olika arbetsuppgifter eller med olika mycket frihet i processerna. Studiens informanter hävdar 

att mindre erfarna konsulter ofta arbetar med tydliga och strikta verktyg och standardiseringar. De 

mindre erfarna konsulterna beskrivs av Alfa och Beta återfinnas i analytiska delar av processen, och 

där arbetar med att framställa beslutsmaterial till de erfarna konsulterna genom förbestämda 

metoder och verktyg. Medan mer erfarna konsulter ofta arbetar mer fritt med möjligheten att själv 

välja verktyg och metod. Det är tydligt att mindre erfarna konsulter arbetar mer standardiserat än 

dess kollegor med en högre ackumulerad erfarenhet.  

Hersey och Blanch (i Jacobsen & Thorsvik, 1995) introducerar en modell som visar hur de anser att 

ledarskapet bör formas efter medarbetarens kompetens och engagemang. I ett inledande skede 

hävdar de att en medarbetare har låg kompetens samt högt engagemang vilket kräver ett instrue-

rande ledarskap. Därefter i takt med medarbetarens utveckling anser de att ledarskapet bör följa de 

olika stegen coachande ledarskap och stödjande ledarskap, för att slutligen övergå till ett delegeran-

de ledarskap. Denna modell kan ge ett nytt perspektiv som kan förklara den existerande skillnaden 

mellan en oerfaren och en erfaren konsults arbetsuppgifter. Om en standardisering ses som ett styr-

medel i linje med Mintzbergs ([1989] 2009) teori, ger de hierarkiska stegen hos konsulter emellan, 

samt skillnaden mellan erfarna och mindre erfarna konsulters arbetsuppgifter, förklaringen att olika 

steg ger olika standardiseringsgrad och därmed även olika styrningssätt. Att en mindre erfaren kon-

sult då arbetar med mer standardiserade arbetsuppgifter får genom Hersey och Blanch (i Jacobsen & 

Thorviks, 1995) teorier förklaringen att en oerfaren konsults situation kräver ett instruerande ledar-

skap vilket i konsulternas situation kan innebära ett större förlitande på standardisering, något som 

återspeglas i flera informantorganisationer.  En mer erfaren konsult bör enligt denna modell ledas 

genom ett stödjande ledarskap vilket i konsultens situation kan innebära verktyg och modeller som 

finns till förfogande om konsulten känner ett behov av att använda dem som ett stöd. Den sista le-

darskapsstilen i Hersey och Blanch (i Jacobsen & Thorviks, 1995) modell är delegerande och innebär 

att medarbetaren är självgående, anser sig ha hög kompetens samt högt engagemang för de frågor 

som denne arbetar med. Situationen kräver enligt forskarna ett delegerande ledarskap som tillåter 

medarbetaren att ta eget ansvar och samtidigt visas ett högt förtroende för medarbetaren. En erfa-

ren konsult bör enligt denna teori ha möjligheten att själv fatta beslut samt arbeta med självgående, 

vilket i konsulternas situation kan innebära en total frihet att själva besluta metod för egna projekt. 

Eller att arbeta efter enbart egna erfarenheter utan en styrning av verktyg, modeller och rapporter. 

Ett sådant förhållningssätt ses i informantorganisationen Delta. 
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Oavsett erfarenhet använder konsulter en ackumulerad kunskapsbas av erfarenhet genom att orien-

tera sig i sitt arbete i enlighet med Gustavsson (2002). I förhållande till detta kan en standardisering 

av arbete ses som ett försök att göra kunskapen möjlig att återanvända. De erfarna konsulterna i alla 

informantorganisationer kan därmed ha svårigheter att ta till sig ny kunskap då de har mer erfaren-

het. Det tar längre tid att komma in i modellanvändandet om de inte är vana vid det, i enlighet med 

Gustavsson (2002) teori kring att kunskap inte är utbytbar, men förnyelsebar. Härledningen ger en 

ökad förståelse kring att erfarna konsulter förlitar sig på tidigare ackumulerad kunskap istället för 

standardiseringar. Även ett motivationsperspektiv ger en förklaring till varför erfarna konsulter arbe-

tar mindre standardiserat än en mindre erfaren konsult. Csikszentmihályi (1992) anser att en medar-

betare som ser sina kunskaper som icke tillräckliga inför en uppgift, tappar motivationen. Denna teori 

vidareutvecklas av Hamrefors (2009) som hävdar att en medarbetare kan hållas motiverad och där-

igenom i flow genom reglering av arbetsuppgifternas utmaningsgrad eller genom reglering av med-

arbetarens kunskap. Fincham (2002) anser att managementkonsulten arbetar i en komplex kontext, 

något som kan leda till sänkt motivation om konsulten själv upplever sina arbetsuppgifter som kom-

plexa, enligt Csikszentmihályi (1992). Dock hävdar Hamrefors (2009) att den upplevda osäkerheten 

kan minskas genom en höjning av medarbetarens kunskap. En standardisering av verktyg och meto-

der ses av Werr och Stjernberg (2003) som en typ av kunskap vilket i förlängningen ger en förklaring 

till att mindre erfarna konsulters arbete är standardiserat till en högre utsträckning i de olika infor-

mantorganisationerna. Då en standard kan hjälpa till att minska den upplevda osäkerheten som kan 

antas vara störst för en mindre erfaren konsult. Vidare hävdar Werr och Stjernberg (2003) att stan-

dardisering genom metoder, verktyg och rapporter underlättar identifikation, utveckling och utbyte 

av tyst kunskap. Standardiseringen kan därmed ses som hjälpmedel till att ge upphov till en ytterliga-

re kunskapsutveckling. En uttryckt kunskap som ger förutsättningar för att framställa tyst kunskap 

hos konsulterna.  

Informanterna hävdar att implementeringsstadiet är det processteg där komplexiteten är som högst. 

Organisationer som arbetar mycket med dessa faser har flera verktyg och modeller att välja mellan 

för att lösa varje kunds specifika problem. Om verktyg ses som en kunskapstyp, i enighet med Werr 

och Stjernberg (2003), kan Csikszentmihályi (1992) teorier även förklara fenomenet att konsultorga-

nisationer som arbetar med de komplexa faserna har fler standardiserade verktyg för konsulten att 

välja mellan. Där osäkerheten uppfattas som hög, som i komplexa situationer skulle motivationen 

vara låg om konsulten uppfattar att dess kunskap inte är tillräcklig för situationen. Standardiserade 

verktyg och metoder kan då tillföra en konsult med den kompletterande kunskapen som konsulten 

anser sig behöva för att känna att arbetsuppgiften är en utmaning men ändock möjlig. 

6.4 Kommunikation 

Informantorganisationerna uttrycker en extern kommunikation som inriktas på vitt skiljda metoder i 

deras presentation av utbjudna tjänster och interna arbetssätt. Ett användande av idéer som inbegri-

per en paketering till en prototyp eller modell med ett omslutande modeord för att lättare presente-

ra den vidare i fältet, i likhet med Røvik (2008), skildras i delar av situationsbeskrivningen. Dessa för-

packade idéer syns starkare i organisationerna Alfa och Betas externa kommunikation, i jämförelse 

med resterande informantorganisationer. En presentation av exempelvis ”Lean” i Alfa och Beta kan 

användas för att göra tjänsten mer lätthanterlig och möjlig att överföra, i enlighet med Røvik (2008), 

Blackler (1993) samt Bessant och Tidd (2007). Informantorganisationerna hävdar därtill att ”Lean” är 

lätt att anpassa till olika sorters företag och organisationer, vilket enligt Røvik (2008) är en 
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framgångsfaktor för en förpackad idé. Czarniawska (2005) beskriver att de förpackade idéerna också 

lättare kan förklaras till andra aktörer genom att de följer  en rationalitet och uttrycks som hemliga 

recept till framgång. De uttryck som används kring tjänsterna i informantorganisationernas 

kommunikation kan därmed enklare förklaras och presenteras för klienter. Dessutom har dessa 

förpackade idéer med dess moderna titlar en möjlighet att anspela på organisationsmedlemmars 

hopp och framtidsambitioner i enlighet med Czarniawska (2005). Vidare kan förpackade idéer som 

”Lean” inbegripa en möjlighet för informantorganisationerna Alfa och Beta att framstå som 

kunskapsintensiva företag. Genom att tjänsten är förpackad och omsluten med uttryck som de fem 

”S”:en och ”Pokayoke” kan informantorganisationerna uttrycka kunskap och förmedla en kunskaps-

intensiv organisation mer bekymmerlöst än vid användning av diffusare tjänsteframställningar som 

ingår i komplexitet. Därigenom höjs Alfa och Betas legitimitet i organisationsfältet, i enlighet med 

Alvesson (1993). 

Delta och Gamma fokuserar på en extern kommunikation som i det närmaste utesluter förpackade 

idéer för dess tjänster. Det går i linje med organisationernas avsikt att uttrycka organisationens för-

säljning av unika lösningar. Clark och Fincham (2002) argumenterar för att en möjlig förståelse av 

förpackade idéerna samt tillhörande titlar är att de skulle vara förstorade ord med ett för högt pris i 

relation till dess värde. Något som därmed är en grund till att istället presentera klientens komplexi-

tet baserad på unika problem. Delta och Gammas mer situationsanpassade beteende av att utesluta 

förpackade idéer i den externa kommunikationen kan också relateras till Gustavssons (2002) tankar 

om att informationen behöver förstås i ett sammanhang och att människan (klienter) måste ta den 

till sig. En problemlösning måste ske genom samspel mellan konsulters tidigare kunskaper och bak-

grund (Reihlen & Nikolova, 2010), samt med klienten Clark & Fincham (2002). Schein (i Rockwood, 

1993) framställer i förhållande till detta en modell som fokuserar på hur problemet får en lösning 

istället för på innehållets framställande (Rockwood, 1993). Ett samarbete mellan klient och konsult är 

fördelaktigt för att utveckla lösningar enligt (Clark & Fincham, 2002) och kan därför belysas i kommu-

nikationen, som synes i Delta och Gammas kommunikation, istället för förpackade idéer med beto-

ning på rationalitet. Samarbetet och kommunikationen aktörerna emellan kan då fokusera på kom-

munikation för att gemensamt frambringa en förståelse för problemet och dess komplexitet inför 

vidare arbete. Mintzberg ([1989] 2009) uttrycker att det för individen (konsulten) finns unikt hand-

lingsutrymme att oavsett hur standardiserade processerna är. Vilket leder till två medarbetare aldrig 

kan utföra samma uppgift på samma sätt, eftersom en betydande mängd information måste insam-

las och beslut måste fattas under de olika förenklade stegen i standardiseringen. Som ett resultat av 

att förpackade idéer utesluts i Delta och Gamma kan dock den standardiserade process som ofta är 

förknippad med en sådan tjänsteframställning frångås än mer och därmed bli anpassningsbar och 

inbegripa kundens önskemål i en vidare bemärkelse. I ett sådant handlande kan dock negativa kon-

sekvenser uppkomma genom att klienten inte vet vilket värde som tillförts av tjänsten och ett ifråga-

sättande kan därmed infinna sig, i enlighet med Clark och Fincham (2002), Furusten (2003) samt 

Grönroos (1996). Genom att istället framställa uttryck kring tjänster, som i informantorganisationer-

na Alfa och Beta, kan ifrågasättandet minska då konsultens kunskap uppfattas som tydligare.  

Informanter som intervjuats från Alfa, Beta och Gamma är tydliga med att framhäva och kommunice-

ra att deras egna interna processer sker på ett standardiserat sätt. Genom att framhålla dess fördelar 

söker konsulterna potentiella klienters beslut om ett samarbete organisationerna emellan. Mintzberg 

([1989] 2009) argumenterar för att arbete som koordineras genom standardisering av olika slag in-

nebär att en organisation tillförs en förutbestämd och förutsägbar struktur. Medan (Czarniawska, 
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2005) i linje med föregående teori förklarar att kontroll ofta ses som en positiv faktor i presentatio-

ner kring organisationslösningar. Informanterna från Alfa diskuterar de styrkor som de anser att or-

ganisationens kunskapssytem med kontinuerlig rapportering leder till och kommer då fram till att 

systemet med kontinuerlig rapportskrivning är positivt då det leder till att konsulten blir ersättnings-

bar. Något som de i förlängningen anser leder till en kvalitetssäkring och säkerhet för kunden, som 

också inbegriper en känsla av kontroll. Detta är något som Alfa även utrycker externt. Beta arbetar 

därtill med flera konsulter inom varje projekt vilket stärker kontrollkänslan ytterligare då ett över-

lämnande kan ske än mer lättsamt då flera konsulter minskar ett enskilt beroende ytterligare. En 

gemensam kunskapsbas uppbringas kring klientens situation och hjälper därmed konsulter att inte 

förlora viktig kunskap. Organisationerna Alfa och Beta anser att standardisering genom metoder, 

verktyg och rapporter underlättar den interna kommunikationen och integrationen. Något som kan 

härledas till Werr & Stjernberg (2003) teori om att uttryckt kunskap har positiva effekter på identifi-

kation, utveckling och utbyte av tyst kunskap. 

Hittills har informantorganisationernas användande av förpackade idéer som motsvaras med interna 

processer framställts. Organisationer som i enighet med Czarniawska (2005) använder en mer kom-

plex framställning har vidare beskrivits innefatta interna processer som inte förlitar sig på standardi-

seringar som verktyg och rapporter. Att kommunicera välrenommerade och förpackade idéer kan 

innebära att ett internt standardiserat arbetssätt används. Att inte kommunicera välrenommerade 

idéer och istället beskriva komplexiteten till klienten kan innebära ett internt icke standardiserat 

arbetssätt, men likväl att ett standardiserat arbetssätt används. Kommunikationen är inte den avgö-

rande faktorn då organisationer kan använda ett särkopplat förhållningssätt om krav upplevs som 

inkonsekventa eller att en ekonomisk fördel föreligger i ett sådant beteende, i enlighet med Schwartz 

(1997) och Holmblad Brunsson (2002). Gamma arbetar efter en föreställning av komplexitet och an-

vänder modeller med stor möjlighet till anpassning, både gentemot konsultens användande samt 

appliceringen till klienten. När klienter efterfrågar förpackade idéer som exempelvis ”Lean” som in-

begriper att arbeta med standardiserade processer i såväl klient- som managementkonsultorganisa-

tion väljer Gamma att uttrycka och kommunicera ett standardiserat arbetssätt för att öka försälj-

ningen. Gamma anser att de populära titulerade managementidéerna kan underlätta för konsulterna 

att få tillgång till ett uppdrag. De särkopplar därmed ett operativt handlande med den externa kom-

munikationen till klienten som är en aktör i Gammas organisationsfält. Holmblad Brunsson (2002) 

anser att det är viktigt både hur organisationens handlingar utförs, och hur de kommunicerar vad de 

gör på ett sätt som inger förtroende hos andra aktörer i organisationsfältet. 

Standardiserade arbetssätt och tjänster kan också kommuniceras utan att för den delen förlita sig på 

välrenommerade förpackade idéer. Alfa förklarar stundom ”Lean” och andra förpackade idéer samt 

underliggande standardiserade processer för klienten utan att nämna ordet i fråga. Orsaken är att 

inte framställa konsulterna som överförfinade individer med översofistikerade uttryck i en klientkon-

text där det motsatta efterfrågas.  Sådana situationer belyser att standardisering av konsultens ar-

betsprocesser inte alltid uppfattas som en kontroversiell koordinationsmetod, i kontrast till Cunliffe 

(2009), Furusten (2003), Mintzberg ([1989] 2009) samt Clark och Fincham (2002). Förklaringen kan 

vara att Alfas klienter till stor del härstammar från dess revisionsavdelning där standardiserade pro-

cesser används i stor uträckning. Det är därmed kontextberoende av Alfas organisationsfält, inklude-

rande klienter som tidigare varit i kontakt med standardiserade processer och därtill köper tjänster 

som baserats på ett ekonomistyrningsperspektiv. Perspektivet anses vara mindre komplext och där-

med finns ekonomiska fördelar i att använda standardiserade arbetssätt för att bjuda ut en tjänst 
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som prismässigt motsvarar erbjudandets värde, i enlighet med Hansen, Nohria och Tierney (1999). 

Klienten behöver därmed inte betala för en unik problemlösning när organisationen, i det här fallet 

Alfa, använder tidigare skrivna rapporter samt metoder och verktyg som har en applikationsförmåga 

på mer repetitiva, enklare problem som upplevs i klientorganisationer. Hansen, Nohria och Tierney 

(1999) argumenterar för att det därigenom upprättas en kvalitetsmässig och pålitlig återanvänd kun-

skap som snabbt kan implementeras i nya projekt. 

Alfas bakgrund i revisionsområdet går i kontrast med de andra informantorganisationerna. Valet av 

framställning och användning av standardiserade processer beror i enighet med Schwartz (2009) på 

faktorer i organisationernas respektive organisationsfält. En likriktning till de andra aktörerna i om-

givningen skulle innebära att Alfa efterliknar övriga informantorganisationer, vilket de inte gör. Czar-

niawskas (2005) två olika perspektiv går inte att kombinera, antingen utgår en organisation från det 

ena eller det andra, vilket kan förklara Alfas situation. Alfa har en lång historia av revision som fortfa-

rande är den övervägande delen av organisationen vilket har format en organisationskultur med ett 

ekonomistyrningsperspektiv. Det är därav inte möjligt för Alfa att efterlikna övriga informantorgani-

sationer som inte har en lång historia av ett ekonomistyrningsperspektiv. Detta kan ses som att det 

går i strid mot Schwartz (2009) teorier kring isomorfi men skillnaderna mellan Alfa och resterande 

organisationer är så betydande att det kan argumenteras att dessa verkar inom olika områden, vilket 

leder till att isomorfi sker mellan Alfa och andra stora konsultbolag med en lång historia av revision. 

Majoriteten av de anställda på Alfa har även en revisionsbakgrund med liknande utbildning. I enighet 

med Bessant & Tidd  (2007) teori leder det till en likriktning inom organisationen som även kan leda 

till en likriktning med andra aktörer i ett revisionssegment och aktörer inom den branschen. Detta 

stödjer även Schwartz (2009) samt DiMaggio och Powell (1983) teorier kring att anpassning sker till 

organisationernas respektive omgivning. 
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7 Slutsats 

Här presenterar vi studiens slutsatser som syftar till att sprida en djupare förståelse för hur standardi-

seringar kan förbättra eller förhindra managementkonsultorganisationens arbete. 

Vår samtid blir mer globaliserad och med en sådan utveckling följer ökade krav på organisationers 

effektivitet, förändring och avkastning, något som kan påverkas av standardiseringar. Vidare påver-

kar managementorganisationers externa faktorer som projektens komplexitet och klienternas upp-

fattning kring standardisering och förpackade idéer. Därtill påverkar interna faktorer som konsultens 

egenskaper och olika typer av kunskap. 

Tre standardiseringstyper för att kontrollera konsultprocesser. För att bibehålla eller utveckla kon-

kurrensfördelar måste managementkonsultationsorganisationer utveckla internt effektiva processer. 

Hur och inom vilka områden detta görs är faktorer som kan vara vitala för enskilda managementkon-

sultationsföretags framtida progression. Vi finner att tre olika standardiseringstyper i manage-

mentkonsultföretag kan urskiljas, nämligen:  

 metoder och verktyg 

 användande av rapporter 

 framställande av rapporter 

De tre standardiseringstyperna används som försök till att påverka managementkonsultföretagen till 

att likrikta arbetssätt mellan flertalet projekt och konsulter. Vi anser att ett särskiljande på använd-

ning och skrivande av rapporter är nödvändigt då de bakomliggande handlingarnas karaktär är av 

olika slag. Användandet av rapporter innebär att konsulter använder sig av rapportering från tidigare 

fall och därigenom likriktar arbetet. Skrivande av rapporter likriktar istället arbetet genom att dess 

produktion innehåller instruktioner om hur de ska upprättas och därmed förmedla vad som är viktigt 

i ett konsultprojekt. Ett syfte bakom standardiseringar som koordinationsmekanism är kontroll för att 

säkerställa en jämn standard på tjänster.  Alla koordinationsmekanismstyperna innehåller dock ut-

tryckt kunskap genom dess fysiska framställningsform. Därmed kan de inte säkerställa att kunskap 

går förlorad med enskilda konsulter och projekt i organisationen, och har därmed begränsad an-

vändning för en handlingsmässigt verklig kontroll. De tre olika standardiseringssätten har olika stark 

påverkan på konsulternas arbetssätt, där framställning av rapporter ofta har den svagaste påverkan 

på den enskilda konsulten och därmed företagets beteende. Koordinationsmekanismen är i sig lågt 

standardiserad och eget handlingsutrymme genom tolkningar är stor hos den enskilde konsulten. 

Användandet och bonussystem runt koordinationsmekanismen ger upphov till en fokusering på ut-

tryckt kunskap och kan därmed påverka kreativiteten och framställningen av ny kunskap negativt. 

Användandet av rapporter är därtill mycket begränsat och innebär en lika begränsad handlingsmäs-

sigt praktisk nytta av koordinationsmekanismen. Vi anser därmed att möten genom fysisk och elek-

tronisk form, som en ömsesidig anpassning, har stor betydelse för managementkonsultorganisatio-

ner. Standarder ger fokus på förädling av kunskap medan det motsatta, friheten föder kreativitet 

samt ny kunskap i större utsträckning.  

Standardiseringsgraden är större när arbetsuppgifterna uppfattas vara mindre komplexa. Detta ger 

att managementkonsultorganisationer som arbetar i de mindre komplexa faserna av konsultations-
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processen ges möjligheten att standardisera arbetsuppgifterna och därigenom kostnadseffektivisera 

arbetet, då klienten formas efter konsulters befintliga verktyg. Vi anser att organisationer som verkar 

i de mer komplexa faserna däremot inte bör försöka standardisera arbetet i någon större utsträck-

ning då alla organisationer fungerar olika. På detta sätt påverkas valet av standardiseringsgrad efter 

managementorganisationens val av positionering. Tvärtom kan även valet av önskad standardise-

ringsgrad påverka hur en managementorganisation positionerar sig och väljer vilka faser som de vill 

erbjuda tjänster i. Det är billigare och lättare att leta där lampan lyser (användande av standardise-

ring) medan det är svårare och dyrare att leta i mörkret men det är där en större sannolikhet att pro-

blemets lösningar hittas. I de komplexa faserna kan standardiseringar därför användas med en un-

derordnad karaktär gentemot konsulternas ackumulerade kunskap och då användas för extern 

kommunikation, påminnelser och för ett gemensamt språk. 

Organisationer som är verksamma i de komplexa faserna av konsultationsprocessen har ett behov av 

stor valmöjlighet av standardiseringar. Motivation kan förklara varför valmöjligheten av standardise-

rade verktyg är större i organisationer som arbetar i komplexa kontexter. Standardiseringarna kan då 

ses som en extern kunskap som kan minska osäkerheten. I en komplex kontext upplevs ofta osäker-

heten som stor och om verktyg fungerar som ett osäkerhetsminskande medel önskas då fler verktyg 

desto komplexare kontexten upplevs. Ett större antal verktyg kan också bidra till en mer anpassad 

lösning som bidrar till att ett komplext problem kan lösas. 

Konsultens värde är olika vid olika standardiseringsgrader. Studien har visat att konsulternas egen-

skaper är avgörande för projektens utfall i de komplexa faserna där arbetat sker mer ostandardiserat. 

Konsultens egenskaper är mer värdefulla när standardiseringen är låg, då projekten är beroende av 

den enskilda konsultens perspektiv och kunskap. I organisationer som verkar inom de mindre kom-

plexa faserna är standardiseringsgraden större, vilket medför att konsultens egenskaper blir mindre 

avgörande för projektens utfall eftersom standardiseringen fokuserar på att avpersonifiera kunska-

pen. Vi hävdar därav att standardiseringsgraden påverkar synen på konsulternas värde i manage-

mentkonsultorganisationer.  

I praktiken styr konsultens egenskaper projektens utfall. Även om det går att argumentera för att 

konsultens värde är lägre i organisationer där hög standardisering förekommer anser vi att oavsett 

standardiseringsgrad är projekten aldrig helt oberoende av konsultens egenskaper så länge som den 

mänskliga faktorn är involverad. 

Olika konsulter bildar harmoni med olika standardiseringsgrader. Studien har visat att en högre 

standardiseringsgrad är lämplig om konsulten är mindre erfaren samt mindre lämplig om konsulten 

är mer erfaren. En konsult med mindre erfarenhet kan komplettera sin kunskap genom användandet 

av standardiseringar för att bli mer motiverad inför en arbetsuppgift där osäkerheten annars känns 

för stor. Dessutom kan standardiseringar användas i ledarskapssyfte för att underlätta den personliga 

utvecklingen av en oerfaren konsult. En mer erfaren konsult kräver av samma anledningar mindre 

standardiserade verktyg samt valmöjligheter. Därmed anser vi att standardiseringsgraden tvärt om 

även påverkar valet av konsult.  

Beroende på erfarenhet arbetar konsulterna i olika faser av konsultationsprocessen. Då olika pro-

cessteg är olika komplexa lämpar det sig att låta mindre erfarna konsulter arbeta i analysfasen som är 

mindre komplex och därav enklare att standardisera, samt låta mer erfarna konsulter arbeta mer i de 

komplexa faserna där standardisering är svår. Vidare anser vi att en sådan uppdelning är fördelaktig i 
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flera aspekter. En mindre erfaren konsult behöver ett instruerande ledarskap, vilket kan erhållas ge-

nom att konsulten får arbeta standardiserat genom metoder och verktyg, vilket passar i kontexten av 

analysfasen. Genom detta kan konsulten också erhålla flow. Den mer erfarna konsulten som däremot 

kräver ett lösare ledarskap kan arbeta efter erfarenhet och sprida den genom att framställa rappor-

ter och därmed erhålla ett flow. Ett förhållandevis ickestandardiserat arbetssätt som lämpar sig i de 

mer komplexa faserna. Studien visar därmed två fält med tillhörande aspekter som stödjer sig på 

flera olika teoriområden för att gemensamt skapa en helhetslösning kring de olika fasernas komplexi-

tet. 

Standardiseringsgraden formas efter organisationens kultur och historia. Konsulternas utbildning 

samt världsbild skapar kulturen och påverkar därmed hur de uppfattar olika kunskapssystem och 

standardiseringars användbarhet på olika konsultprojekt. En fråga om huruvida de tror på den ratio-

nella myten med dess standardisering, eller ser organisationer som komplexa system av människor. 

Det betyder att de anställda konsulternas egenskaper påverkar hur företaget har möjlighet att arbe-

ta. Vi anser att denna påverkan sker åt båda håll vilket menas att standardiseringen påverkar organi-

sationskulturen samtidigt som kulturen påverkar förhållningssättet gentemot standardiseringar.  

Managementkonsultidéer som belyser standardisering ger en förenklad och effektiv kommunika-

tion med klienter. Förpackade idéer med en rationellt framhävande kan användas av management-

konsultföretag för att utnyttja klienternas hopp och framtidsambitioner. Detta om det passar organi-

sationens situation och fokusering av konsultationsprocessteg. Framgången i att använda standardi-

serade tillvägagångssätt och paketerade idéer måste förstås i ett sammanhang av managementkon-

sultationens organisationsfält. Extern kommunikation av standardiserade arbetssätt hävdar vi där-

med vara kontextberoende. Att istället framställa komplexitet i klienternas problem och tjänsten som 

utbjuds kan framställa en osäkerhet hos klienten. Detta anser vi kan leda till att en vilja av att åtgärda 

problemet infinner sig hos klienten. Managementkonsultföretaget kan därmed också framgångsrikt 

erbjuda en tjänst genom en ickestandardiserad framställning, om organisationsfältet är mottaglig för 

framställningstypen. 

Vi anser att särkoppling används för att erbjuda en efterfrågad tjänst och förpackning genom att 

skilja handling och extern kommunikation. För att fortfarande ha effektiva interna processer och 

samtidigt kunna bjuda ut de efterfrågade tjänsterna till klienter kan managementorganisationer sär-

koppla användandet av standardisering och kommunikationen kring koordinationsmekanismen ex-

ternt. Det är minst lika viktigt att vara en accepterad och legitim del av sitt organisationsfält som att 

ha effektiva och välstrukturerade interna processer. Att framställa rapporter när dess senare an-

vändning är minimal kan härledas till särkoppling. Där framställande av rapporter utförs som en 

handling i syfte att framställa standardisering i extern kommunikation för att organisationsfältet ser 

det som något positivt. Managementföretaget kan dra fördelar i att legitimera sitt beteende i likhet 

med omgivningens uppfattningar. Vi anser att särkoppling är ett sätt att anpassa sig till olika klienter 

och dess krav, för att kunna sälja fler tjänster.  

7.1 Två strategier och två kulturer 

Vi ser att det finns en skala med två idealtyper i varje ändpunkt när det kommer till hur manage-

mentorganisationer förhåller sig gentemot standardiseringar (se figur 7). Förhållningssättet påverkar 

organisationens utformning av struktur och kultur. Den vänstra idealtypens mindre komplexa kontext 

esulterar i organisationstypens möjlighet att förlita sig på att standardisera i stor utsträckning, då de 
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säljer ”liknande” lösningar. Den högra idealtypen befinner däremot sig i en komplex kontext vilket 

problematiserar hård standardisering, något som ger upphov till en organisationskultur som grundas 

på ömsesidig anpassning. Synen på kunskap skiljer sig mellan de olika idealtyperna då den vänstra 

idealtypen fokuserar på förädling av kunskap genom informationssystem, vilket även innebär att 

fokus ligger på uttryckt kunskap. Höger idealtyp värdesätter istället tyst kunskap i större utsträckning 

vilket medför att organisationen använder en personaliseringsstrategi för kunskapsspridning inom 

organisationen. Således värderas kreativitet samt konsulternas olikheter i denna organisationstyp. 

Personaliseringsstrategi i den högra idealtypen innebär även att konsultens egenskaper värderas 

högt. Det är en syn på konsulten som även den skiljer sig från den vänstra idealtypen där den höga 

tilliten till standardiseringar har resulterat till att konsulten anses vara utbytbar. Ur ett ekonomiskt 

perspektiv kan vi även se att de olika förhållningssätten gentemot standardiseringar har en korrela-

tion med organisationernas positionering. Den vänstra idealtypens standardiserade arbetsprocesser 

innebär en mycket liten valmöjlighet mellan olika verktyg, vilket leder till en låg produktionskostnad. 

Medan den unika lösningen som den högra idealtypen säljer kräver en stor valmöjlighet av verktyg 

och därmed en högre produktionskostnad då arbetet här inte grundas på standardisering utan på 

ömsesidig anpassning.  

Vänstra idealtypen  
hög standardiseringsgrad 

Högra idealtypen  
låg standardiseringsgrad 

Mindre komplex kontext Mer komplex kontext 

Säljer "liknande” lösningar Säljer "unika" lösningar 

Kunskapssystem av kodifiering Kunskapssystem av personifiering 

Fokus på uttryckt kunskap Fokus på tyst kunskap 

Förädling av gammal kunskap Framtagning av ny kunskap 

Utbytbar konsult Ovärderlig konsult 

Liten valmöjlighet bland verktyg Stor valmöjlighet bland verktyg 

Låg produktionskostnad Hög produktionskostnad 

Maskinbyråkratiskt Ömsesidig anpassning 
Figur7. Egen bearbetning. 

Två extremfall 

Vi anser att organisationer måste välja då det inte går att vara både den vänstra och den högra ideal-

typen samtidigt, även om den högra idealtypen är lämpligast vid komplexa problem och vänstra 

kostnadseffektivas vid mindre komplexa faser. De båda organisationstyperna medför vitt skilda orga-

nisationskulturer som med svårigheter kan förekomma inom samma organisation. Om en organisa-

tion som förhåller sig närmast den vänstra idealtypen önskar arbeta med de mer komplexa faserna i 

konsultationsprocessen anser vi att det kommer bli problematiskt. Konsulterna har här redan en 

önskan om att arbeta standardiserat samt försöker fatta rationella beslut vilket inte är möjligt i mer 

komplexa faser. Den möjlighet som vi dock ser för en organisation som vill verka inom båda dessa 

idealtyper är att särkoppla två delar av organisationen i exempelvis dotterbolag eller avdelningar.  

7.2 Fyra kombinationer av standardisering 

Vi bedömer att fyra olika kombinationer av standardiserat beteende kan ske i managementkonsultfö-

retag (se figur 8). Ett internt arbetssätt kan beskrivas inkludera eller närmast utesluta standardise-

ringstyper. Vidare åtföljs handlingssättet med en extern kommunikation som inkluderar eller uteslu-

ter standardiseringstyper. Studien visar att de olika kombinationerna mellan extern kommunikation 

och interna arbetssätt ger utfall som påverkar tjänsters produktionskostnad och klienters uppfattade 
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värde av tjänsten. Resultaten av förhållningssätten beskrivs förenklat i figur 8 i termer av de använda 

metodernas inverkan på tjänstens pris och managementkonsultföretags möjlighet till vinst (allt annat 

lika).   

 Standardiserade pro-
cesser 

Icke standardiserade 
processer 

Standardiseringar 
kommuniceras 

Lågt värde 
Låg produktionskostnad 
Normal vinst 
 

Lågt värde 
Hög produktionskostnad 
Liten vinst 
Negativ särkoppling 

Komplexitet kom-
municeras 

Högt värde 
Låg produktionskostnad 
Stor vinst 
Positiv särkoppling 

Högt värde 
Hög produktionskostnad 
Normal vinst 
 

Figur 8. Egen bearbetning. Resultat av att inbegripa eller utesluta  

standardisering i kommunikation och arbetssätt. 

Genom att använda standardiserade processer kan mindre komplexa problem lösas med fördelar. 

Huruvida managementkonsultföretag väljer att kommunicera standardisering ger därefter implika-

tioner på dess vinst då framställningen har möjlighet att inbegripa ett högre eller lägre pris för tjäns-

ten. Att kommunicera komplexitet när standardiseringar används i arbetsprocessen innebär en sär-

koppling med positiva effekter på tjänstens värde. Kommunikationen innebär då att klienten upple-

ver värdet av tjänsten som högt samtidigt som standardiseringsgraden resulterar i en lägre produk-

tionskostnad. Vidare ger icke standardiserade processer möjlighet till att lösa mer komplexa problem 

och projekt. Även här ger kommunikationsstrategin upphov till olika möjligheter av prissättning för 

tjänsten. Att kommunicera standardisering när det motsatta används leder till en negativ särkoppling 

då en kostsam process erbjuds till klienter för ett lågt pris, vilket bör undvikas. 
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8 Diskussion  

I denna del syftar vi vidare på det som hittills redovisats genom att mer fritt spekulera och närma oss 

vårt problemområde. Här diskuteras och presenteras även uppslag till fortsatta studier. 

En fundering som har kommit till oss under denna studie är frågan om huruvida konsultens erfaren-

het är så avgörande som informanterna framställer den som. Studiens informanter ingår alla i den 

grupp konsulter som anses vara mycket erfarna och det kan för dem vara i ett personligt intresse att 

framställa sig själva som viktiga. Vi tror inte att en mindre erfaren konsult skulle säga tvärtemot och 

hävda att erfarna konsulter är oviktiga, däremot funderar vi på varför dessa konsulter anses vara 

avgörande samt vad de egentligen bidrar med. I de organisationer som arbetar efter en hård stan-

dardisering påstår informanterna att kunskapen är avpersonifierad och att konsulterna därav är ut-

bytbara vilket de anser kvalitetssäkrar, trots detta framhålls att erfarenhet är viktigt. Vi frågar oss nu 

hur detta hänger samman och ett möjligt svar som vi får fram är att erfarenhet säljer. Klienter anlitar 

en konsult för att få hjälp i ett ämne som de själva inte har tillräcklig kunskap inom och när klientor-

ganisationen träffar konsulten kan dess personliga erfarenhet inbringa en känsla av trygghet, vilket 

underlättar köpet för klienten. Detta ser vi som en anledning till att erfarenhet kan ses som avgöran-

de trots att informanterna själva påstår att de är utbytbara. 

En annan fundering som denna studie har väckt är i vilken utsträckning en oerfaren konsult ges möj-

lighet att påverka projekten och hur denna arbetskraft används effektivt. En oerfaren konsult arbetar 

ofta efter en hårdare standardisering som att exempelvis jämföra olika projekt för att hitta tidigare 

lösningar på liknande problem. Sådana arbetsuppgifter arbetar inte de erfarna konsulterna med även 

trots att de ofta arbetar i enmansprojekt där de själva skall utföra alla steg. Anledningen till att de 

erfarna konsulterna inte arbetar med rapporter är att de inte tycker att de får ut önskvärd kunskap ur 

dem. Detta leder oss till vår fundering kring om någon lyssnar på den oerfarna konsultens slutsatser 

när de har utfört ett arbete som de erfarna konsulterna ändå inte värdesätter. Denna studies indika-

tion är att så inte är fallet och därför ställer vi oss frågande till varför organisationer lägger stora re-

surser på att lagra information om ingen använder rapporter. Vi anser att en anledning till att organi-

sationer lägger stora resurser på att lagra information trots att den sällan används i ett senare läge är 

för att organisationer anser att det gör dem till en lärande organisation vilket i sin tur kan höja orga-

nisationens anseende. Kanske kan det vara läge för managementorganisationer som lagrar informa-

tion utan att använda den att särkoppla ytterligare och sluta lagra all information. Vi ser två fördelar 

med att lagra information som senare inte används i styrningssyfte. Rapporter kan avändas som 

styrmedel för att kontrollera de anställdas arbete. Det kan också finnas stimulanser i att framställa en 

sådan intern handling i den externa kommunikationen till klienter, vilket kan vara gott nog för att 

lägga stora resurser på att lagra information. Dock är detta en fråga som vi anser är mycket intres-

sant och som vi gärna skulle se vidare forskning kring. 

En diskussion kring huruvida standardiserad informationslagring leder till en kvalitetssäkring är även 

det en fråga som vi finner intressant att diskutera. Studiens informanter uttrycker att en standard är 

synonymt med kvalitetssäkring, vilket vi ställer oss kritiska till då vi anser att standarder i sig inte 

leder till en kvalitetssäkring. För att en standard skall kunna erhålla löften om kvalité så krävs att den 

specifika standarden i sig är bra och möjliggör mätbarhet på de faktorer som anses vara viktiga för 
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kvalitén. Vi anser därav att arbetet inte är kvalitetssäkrat bara för att det är standardiserat, arbetet 

måste i sådana fall utgå från en standard som är effektiv och uppnår sitt syfte. 

Komplexitet kan ses som motsatsen till förpackade idéer i dess användande men begreppet komplex-

itet har vi sett används för att kommunicera tjänster externt. Kanske är det så att komplexitet har 

blivit ett modeord och fått en förenklad förpackning för att kunna spridas vidare. Att förenkla ordet 

och innebörden av komplexitet anser vi är en motsägelsefull handling men med möjligheter att lyck-

as i sin framställning och användning av managementkonsultföretag.  

Under studiens gång har positiva utfall av särkoppling förtydligats och vill vi nu diskutera begreppet 

och därmed tydliggöra att särkoppling inte har en direkt koppling till positiva utfall utan att negativa 

konsekvenser även kan följa en särkoppling. Huruvida en särkoppling mellan handling och extern 

kommunikation är till fördel hävdar vi är starkt beroende av riskerna i att andra aktörer upptäcker ett 

sådant handlingssätt. Riskerna med att bli upptäckt med inkonsekventa handlingar och kommunika-

tion kan förstöra ett gott rykte. Hur klienter upplever ett sådant handlade och hur stor insyn de har i 

de interna processerna hos managementkonsultföretag kan därmed ha en inverkan på hur företag 

använder ett särkopplat beteende. 

8.1 Vidare forskning 

 Konsulterna anses sig vara utbytbara samtidigt som de hävdar att erfarenhet är av-

görande för projekten. Hur går denna korrelation samman? Studien ger en första in-

dikation på att anledningen till detta fenomen är att erfarenhet säljer. Vi skulle gärna 

se vidare forskning som svarar på om så är fallet. 

 Vilka vinningar finns för organisationer att tillgå genom lagring av stora mängder in-

formation då denna sedan inte används? Studien pekar på att denna lagring kan fun-

gera som en slags styrning av medarbetare. Dock svarar inte denna studie på frågan 

om detta är en medveten styrning eller ej och vi skulle därav gärna se en fortsatt 

forskning i frågan för att besvara vad organisationerna ser för vinning i denna infor-

mationslagring. 

 Denna studie har fått oss att disktera frågan om begreppet komplexitet numera blivit 

ett modeord bland managementkonsultorganisationer som används för att legitime-

ra konsultarbetet. Denna fråga har inte varit i fokus under studiens gång utan är en 

fråga som studien väckt och som vi inte funnit teorier kring. Vi ser därav att forskning 

i denna riktlinje vore en utveckling av befintlig teori i ämnesområdet.  
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8.2 Avslutande metafor 

Balansgången mellan standardisering och ömsesidig anpassning med tillhörande 

förlitande på erfarenhet är svår. Studien visar att faktorer kring konsultens 

egenskaper, managementkonsultorganisationens bakgrund, komplexitet i pro-

jektet och omvärldens krav och föreställningar har inverkan på val av standardi-

seringsgrad och dess form. Ett framgångsrikt användande kan liknas vid vädrets 

uppehållande av ett ”lagom” klimat. Likt ett värdesystem där molnen skymmer 

solen, skymmer en hög standardiseringsgrad den specifika klientens situation. 

Himmelen är då täckt med gråa tjocka moln som medför att management kon-

sulten går i blindo och därav har svårigheter att se och bemöta den specifika kli-

entens önskemål. Om himmelen däremot är helt molnfri, kan managementkon-

sulten se klientens situation. Dock är risken stor att klienten blir bländad likt en 

person som tittar stint på solen - då klientens egenhet är så stor att konsulten 

inte kan sätta dennas situation i en kontext och därav blir handlingsförlamad. 

Likt ett par solglasögon som innebär en möjlighet att titta direkt på solen utan 

att bli bländad kan en ”lagom” standardiseringsgrad tillåta konsulten att se och 

förstå klientens situation. 
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Bilaga 1 - Missivbrev 

Hej! 

Vi är två studenter som läser sista året på vid Mälardalens högskola. Vi har lite olika studiebakgrun-

der men ämnen som vi delar ett intresse för är verksamhetsutveckling samt managementkonsulta-

tion.  

Vi har nu kommit till slutfasen av vår utbildning vilket innebär att vi ska skriva vårt examensarbete i 

företagsekonomi. Studien är på C-nivå och syftet är att studera när det kan vara effektivt att använda 

sig av standardiserade processer och verktyg för en management konsult. Efter samtal med ………….. 

valde vi att vända oss till er. 

Vi ser fram emot att träffa för att få en bredare syn på hur ni använder standardiseringar samt ser på 

dessa verktyg.  

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och endast användas inom ramen för denna studie. Vi 

har valt detta tillvägagångssätt för att du som intervjuas ska känna dig trygg med intervjusituationen. 

För vidare information får du gärna höra av dig till någon av oss studenter via telefon eller mejl. 

 

Emelie Wong    Robin Bängs 

 

Tel: 073-977 00 79   Tel: 070-218 01 01  

wongemelie@hotmail.com   robin.bangs@live.se 

 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar  

Emelie och Robin 



 
 

Bilaga 2 – Intervjumall 

 

Om dig

• Erfarenheter

• Bakgrund

Processer

• Olika steg

Komplexitet

• När och hur i förhållande till processen

• När verktyg och modeller

• Bemöta varje individuell kund

Kunskapssystem

• Olika möjligheter att sprida kunskap i organisationen

• De olika typernas innehåll

• Påverkning av tjänstens värde

Kommunikation

• Kommunikation av arbetssätt

• Standardiseringar som ett sätt att förenkla kommunikationen av en tjänst

• Sker arbetet efter standarder

Omvärld
Idéspridning

• Vad efterfrågas och erbjuds

• Olika titlar och standarder vid olika brancher

• Konkurrenters påverkan

Möjligheter
Hinder

• Belöningssystem

• Utvärderingar

• Kultur i företaget

Konsultens 
egenskaper

• Erfarenhet påverkar

• Relationens längd och komplexitet

• En ny konsult och dess behov

• Motivation och trygghet


